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Abstract 

This study focuses on the material aspects of the wood and metal workshop, which is 
one out of two learning settings in the Sloyd subject. Sloyd is a compulsory school sub-
ject in Sweden, which includes textile, wood and metal work. Historically, wood and 

metal Sloyd has been dominated by male pupils and teachers. The purpose of the thesis 
is to describe and analyse how the materialized masculinity of the wood and metal work-
shop is embodied by the pupils during class. The study concerns 41 observed lessons in 
three different workshops, during the period of 2011-2013. Six groups have been ob-
served and the observations have been complemented with individual interviews, group 
interviews and one video recording. The study is conducted from a gender perspective, 

which considers sociomaterial structures to be a part of a gender structure. Following 
Raewyn Connell, Yvonne Hirdman and others, the gender structure of the sociomaterial 
wood and metal workshop is brought to light. But the main focus lies on the embodied 
phenomena of the sociomaterial structure. This is applied through a hermeneutical phe-
nomenological methodology, where the main analytical tools have been ”the corporeal 
turn” as presented by Maxine Sheets-Johnstone, ”the lived body” as Merleau-Ponty de-

scribes it, and Young’s interpretation of ”situatedness” in feminist phenomenology. As 
regards the results, an overarching structuralistic analysis of pupils’ expectancies and be-
haviours in the setting, along with historical documents, show that the wood and metal 
workshop holds a strong material classification in school. It is geographically peripheral 
and resembles the workshops of the industry outside school, rather than classrooms in-
side school. The workshop also has a strong inner classification, where the metal room is 

classified as the most masculine place in the workshop, and the painting room and the 
workbench are classified as being weak in masculinity. Analysis shows that the materiality 
close to the skin (caps, dirt, protection gear and garments) is embodied both as an ex-
pression or a visual sign for others, but also as a tactile immanence or non-visual objecti-
fication of the body. Analysis also shows that the materiality in contact with the hand of-
ten has an elongated form. The common use of elongated objects (wagging, fencing, 

poking, crafting) in the Sloyd groups are described as a consequence of historical views 
on masculine movements and transcendence by the founders of male (wood and metal) 
Sloyd. Furthermore, the processing of the common three-dimensional materials are ana-
lysed as "inside", as a non-visual kinetic-kinaesthetic experience that lessens the visual 
objectification of the body. Beyond the reach of the hand, the three-dimensional, silent 
and personal artefacts render specific intersubjective situations. The space of the work-

shop is considered performative, using the silent and three-dimensional objects as pro-
posals of intersubjective situations and tactile-kinaesthetic turn-takings. Conclusively, the 
results are discussed in relation to concepts of individuality and corporeal meaning in the 
workshop, the concrete rather than abstract masculinity, and in relation to the well-used 
concept of mediated experience in creative subjects such as Sloyd.  

 
Keywords: Masculinity, gender, embodiment, Sloyd, education, crafts, materiality, phe-
nomenology, the corporeal turn 
 



  

 
 



  

Förord 
Avhandlingen har bara varit en del av en rik och utvecklande doktorandperiod. 
Inbäddad i två forskarskolor och flera seminariegrupper, har jag känt mig om-
huldad, som gulan i ett ägg. Därför blir också det här förordet mycket tack-tätt.  

Ett första stort tack går till er lärare och elever som låtit mig delta under era 
slöjdlektioner. Jag har känt mig välkommen hos er och jag hoppas att jag genom 
denna avhandling förvaltat er gästfrihet på bästa sätt. Ett andra stort tack går till 
Kajsa Borg. Tack för att du höll uppe dörren till slöjdforskningen genom upp-
muntran och krav i samband med magisterkursen. Det tredje stortacket går till 
mina handledare. Tack Eva Skåreus för ett huvudhandledarskap med stort en-
gagemang. Du har varit tydlig, kompetent och säker när jag inte kunnat vara det, 
men samtidigt låtit mig stå själv när jag behövt det. Det är stort! Tack också Per-
Olof Erixon för att du biträtt handledningen och läst mina arbeten. Din rutin 
och din smittsamma vurm för skriven text har gjort mina bokstäver lätta. 

Genusforskarskolan har varit en höjdare. Tack Hildur, Ann-Louise, Linda 
och ni andra på UCGS som tagit er tid när jag knackat på. Tack Erika och semi-
nariegrupp 1 för det högsta taket på campus, och tack Katarina för lingvistik 
och luncher. Forskarskolan för utbildningsvetenskap har varit som en skolklass, 
och de klassresor vi gjort har saknat motstycke. Tack Carina och doktorander 
för att den abstrakta utbildningsvetenskapen nu blivit till vänner och kollegor. 
Vid sidan om forskarskolornas vetenskapsmassage, vill jag rikta ett särskilt tack 
till Gun-Marie Frånberg för läsningen av min mittseminarietext, och Cecilia 
Ferm för läsningen av min slutseminarietext. En avhandling skrivs bäst tillsam-
mans, och jag är tacksam över att ni har tagit plats i min.  

Institutionen för estetiska ämnen är nästan som mitt andra hem. Tack till er 
slöjdare som täckt upp och "curlat" undervisningen, så att jag har kunnat hålla 
farten bakom boktravarna. Tack också till er doktorandkollegor på institutionen. 
Det känns kul att köra vidare i den här branschen när jag vet att ni är med. Tack 
alla andra på ”fyran” som hållit dörrarna öppna när jag stört, känt diskussions-
lystnad eller behövt lunchsällskap. Utan sällskap är doktorandlivet svårt att ut-
härda. Jag vill därför rikta ett tack till er som inte ens haft betalt för att utstå mitt 
filosofiska dravel. Tvåtaktsrök, Stockholmssudd, fjällturer och bryggseglingar 
har definitivt hjälpt mig koppla av från doktorandarbetet, och barndomsvänner-
nas välhuggna rågång mellan vardag och helg har hjälpt mig att hålla veckotak-
ten.  Syskon och föräldrar är lätta att ta för givna, men jag försöker att inte göra 
det. Tack familjen för stöttning, synpunkter och hänsyn, och ett särskilt tack till 
Marit och Linnea för att just ni valde att bli proffs på korrektur och layout. 

Det allra sista tacket går till min dotter. Alva, din penna närmar sig i back-
spegeln, och du skriver nog förbi mig vilken dag som helst. Nu har jag skrivit 
mitt bästa, och det tillägnas dig. 
 
    

Kåddis, hösten 2014 



  

 



Här står Alfons Åberg, 7 år – och känner efter. 
”Är du där, Alfons?” ropade pappa nyss. 
Precis vad Alfons funderar på. 
”ÄR jag här?” 
 
Jovisst! Det ser alla som känner honom. Det är han! 
Lite rund och kort. Där är hans högra arm. 
Där är den vänstra (med äpple). Hans ben och tår och glesa hår. 
Hans hela kropp – från tå till topp. 
Ett stadigt fodral – med namnet Alfons på. 
Här ses han tydligt stå. 
MEN ALFONS ÄR INTE NÖJD! 
 
Ett skal, ett fodral – med namn … Är det jag? 
Själva Alfons – just han! – räcker det att räkna så? 
Hur är det med VÄRMEN från hans kropp? 
Ska den inte höra till? 
En del finns förresten kvar i stolen som han satt på nyss … 
 
 
     Bergström, 2002 
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Inledning 
Den här avhandlingen handlar om hur föreställningar om maskulinitet format 
trä- och metallslöjdsalens rum, verktyg och material. Men den handlar också om 
hur formen bestått över tid, och hur det känns för elever att möta trä- och me-
tallslöjdsalen idag. Avhandlingen bygger till största del på observationer av ele-
ver i slöjdundervisning. Observationerna har fångat möten mellan elever och 
materiella strukturer, och det betyder att avhandlingen sammanför två olika syn-
sätt på verkligheten. Maskulinitet, verktyg och trä- och metallslöjd är villkorade 
av språk och tecken mellan människor, och är därför sociala konstruktioner. So-
ciala konstruktioner kan upplevas främmande, men de kommer inte från rym-
den. De kommer ur enskilda människors erfarenheter, precis som de så små-
ningom erfars hos enskilda människor. Jag anlägger därför ett fenomenologiskt 
synsätt i denna avhandling, ett synsätt där kroppen ses som grunden för all erfa-
renhet och all handling. Enligt detta perspektiv är erfarenheter alltid kroppsligt 
grundade, och därför blir kroppsliga erfarenheter också grunden till sociala kon-
struktioner såsom språk, kunskap, arbetsdelning och kön. Men sociala kon-
struktioner är inte bara språk. De sociala konstruktionerna tar också fysisk form, 
såsom verktygen och väggarna i trä- och metallslöjdsalen. På så sätt kan alla till-
verkade föremål betraktas som grundade i kroppsliga erfarenheter, och omvänt 
utgöra grunden till kroppsliga erfarenheter när de tas i anspråk. 

Avhandlingen finner näring i olika genusteorier, och därför förstås trä- och 
metallslöjdsalen som ett instrument för att skapa och hålla isär män och kvin-
nor.  Mansfostran har här handlat om att låta pojkar erfara vissa kroppsliga situ-
ationer, och vanelägga vissa rörelser. Eftersom kroppens rörelser är grunden för 
erfarenheten, och eftersom kroppsfenomenologin sätter rörelserna i centrum, 
öppnas här dörrar för en annan förståelse av kroppslighet och identitet, och 
därmed en annan förståelse av maskulinitet. 
 
Syf t e  o ch  f råges tä l ln ingar  
Syftet med denna avhandling är att synliggöra och analysera hur några slöjdele-
ver förkroppsligar trä- och metallslöjdsalens materialiserade maskulinitet. För att 
tillmötesgå detta syfte studeras trä- och metallslöjdens materialitet på olika sätt. 
För det första studeras materialiteten som en social struktur, och för det andra 
som förkroppsligad erfarenhet. Syftet bryts ner i tre frågeställningar: 
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- Hur strukturerar föreställningar om maskulinitet trä- och metallslöjdens 
materialitet? 
- Hur förkroppsligas trä- och metallslöjdsalens materialiserade maskulinitet av 
elever? 
- Vilka subjektiva eller existentiella dimensioner infriar förkroppsliganden av trä- 
och metallslöjdsalens materialiserade maskulinitet? 

 
Min berä t t e l s e  om trä-  o ch  meta l l s lö jden  
Klockan är strax efter åtta på morgonen. Jag reser mig från den nedsuttna stål-
rörssoffan i högstadiets personalrum och jäktar iväg med en stor axelremsväska 
full med pärmar och böcker. Ute i korridoren är eleverna i full färd med att 
stöka i sina skåp och jag sick-sackar mig fram genom ett axelhögt virrvarr av 
frostdoftande täckjackor. ”Hej. Tjenare. Morron. Hej. Läget?” 

I slutet av korridoren går jag ut i den mörka vintermorgonen. Jag sneddar 
över fotbollsplanen för att vinna tid. Den skottas aldrig men snön är som asfalt, 
rast efter rast packad av trägna barnafötter. Snörugbyn blir därför lika hård som 
vanlig rugby. Det är bara namnet som är mjukare. När jag närmar mig Mellan-
stadiet, en klassisk 50-talsbyggnad på andra sidan skolgården, går djungeltrum-
man: ”Han kommer! Han kommer!” Ett par ungar bryter sig ut ur hopen land-
hockeyspelare och rusar klumpigt över svallisen, uppför brotrappan och in ge-
nom södra entrédörren. Slöjdsalen ligger i suterrängvåningen, och jag stressar 
utför marmortrappans tre plansteg med ett älgkliv. Framför den blå dörren står 
eleverna packade som sillar. Den korta korridoren är trång och fönsterlös. Fuk-
tiga ungar, fuktig luft. Putsade betongväggar med ett proppskåp i vuxenhöjd. På 
dörren sitter en gul varningstriangel med texten: Gasflaskor! Förs i säkerhet vid 
brandfara. Skylten blänker i det skarpa lysrörsljuset. 

Barnen vet var de ska sitta. Bänkarna är uppställda parvis i två rader och alla 
har sin egen bänk. Längst fram i den avlånga salen finns en kateder och en svart 
tavla. Det är en klassisk slöjdsal, en slöjdsal med en atmosfär av 50-tal. På de 
tuktade blå panelväggarna hänger verktyg av skilda slag. Många slöjdlärare innan 
mig har fixat och trixat med dessa väggar, ordnat specialupphängningar och hyl-
lor och på olika sätt maximerat väggytan. De fåtal skåp som står utefter väggar-
na har jag markerat med olika färger av pedagogiska skäl. Det är så enkelt att 
använda färgkoder. ”Ta det svarta sandpapperet ur den röda pärmen i gröna 
skåpet.” Rationellt. Det gäller att ordna sin sal så att den fungerar optimalt. Mot 
fönsterväggen står maskinerna uppställda: elektrisk slipsten, bandsåg, skivputs-
maskin, hyvel och svarv. En produktionslina tydligt avgränsad med randig 
varseltejp på golvet. Behörighet krävs. Arbetsmiljöverket har just gjort en räd i 
Umeås trä- och metallslöjdsalar och en mångfald av ljusblå varningsskyltar ba-
lanserar numera den mörkblå panelen. Jag tycker det är snyggt. 

Metallrummet är egentligen inte något rum. Det är en nisch i den kortända 
av salen som är motsatt katedern och svarta tavlan. Dörrlösheten ger en god in-
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syn, men en dålig brandsäkerhet vid ”heta arbeten”. Vad händer om en svets-
loppa landar i träspån? Rummet är på grund av sin placering lite av ett smussel-
rum, där lärarskygga tonåringar kan komma samman och diskutera annat än 
slöjd. Jag vet det och jag tillåter det. I slöjd får man ju prata om vad man vill, el-
ler hur? Jag smusslar förresten lika mycket själv. Jag har ett liggunderlag un-
danstoppat i virkesrummet. Dit går jag när jag vill ta en tupplur på lunchrasten. 
Få vågar komma in i ”min” slöjdsal. Det krävs nästan någon sorts befogenhet 
för att göra det. I alla fall bör man ha frågat mig om lov. Det finns så mycket 
värdefullt och skadligt i slöjdsalen. Trä- och metallslöjden har skolans största 
budget, och jag är grindvakt. Förutom metallrummet och virkesrummet finns 
också ett målarrum. Det är ganska nerklottrat. Det är glasdörrar till målarrum-
met och det är inte särskilt stort. Liksom till metallrummet har man god insyn. 
Den är faktiskt ovanligt öppen, min slöjdsal. Som lärare ser man nästan allt som 
händer i salen om man ställer sig i mitten.  

Barnen har svårt att sitta stilla. De leker med hyvelbänkarnas olika funktion-
er och öppnar ideligen locken till de spånsugslangar som likt spenar hänger ner 
över varje bänk i salen. Suget är kraftigt och slangarna används mer till att skapa 
frisyrer än att suga spån. Det vinande ljudet av processventilation genom 
stålskodda slangar är skarpt klockan kvart över åtta en vintermorgon. Jag inser 
att det bästa sättet att tysta gruppen inför den stundande lektionen är att trycka 
in nödstoppen. Röd knapp mot grå botten. Klick.  

”Tysta, hörni. Nu kör vi!” 

 
Tankar om form och innehåll 
Textavsnittet ovan är min minnesbild av en typisk morgon på min gamla ar-
betsplats, en grundskola utanför Umeå. Här arbetade jag som trä- och me-
tallslöjdlärare i några år innan jag började som lärarutbildare vid Umeå universi-
tet. När jag själv gick i grundskolan hade jag inte något högt betyg i slöjd, och 
det var nog rättvist. Jag trivdes inte riktigt i miljön, eftersom jag upplevde den 
alltför strukturlös och underförstådd. För mig var det pressande att inte veta vad 
som förväntades av mig där. Jag tror däremot att många av mina kamrater triv-
des alldeles utmärkt i miljön. För flertalet av dem var trä- och metallslöjden en 
fristad, där denna otydliga förväntan växlades in till frihet. Mitt val av slöjdlärar-
yrket var alltså inte en strävan efter att finna tillbaka till min egen grundskole-
slöjd, och min egen lärargärning har också varit av annat slag än den undervis-
ning jag själv mötte som elev. Jag tror på en tydlig lärarroll, med tydliga förvänt-
ningar och krav på eleverna. Den auktoritära hållningen beror dels på min före-
ställning om trä- och metallslöjdsalen som ett självspelande piano, som undervi-
sar hyggligt bra även utan en slöjdlärare, och därför inte kan betraktas som pas-
siv. Men min pedagogiska grundsyn stiger också ur en genuin empati för de ele-
ver eller studenter som faktiskt inte förstått vad som gäller där, och känner den 
osäkerhet som jag själv kände. Jag har efterhand utvecklat en hälsosam skepsis 
mot underförstådda budskap, ”naturliga” tillstånd, och saker som ”är som de 
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är”, när det gäller undervisning i trä- och metallslöjdsalen. Visserligen finns det 
knappast någon plats på en skola som är så mycket ”som den är” som just trä- 
och metallslöjdsalen, med tanke på alla fasta installationer, maskiner och fastbul-
tade arbetsbänkar. Kanske just därför blir vardagliga diskussioner om trä- och 
metallslöjd i min förståelse nästan alltid diskussioner om form, snarare än for-
mens innehåll, och jag önskar att den här avhandlingen ska bidra till att jämka 
det förhållandet.  

 
Den soc iomater i e l la  lärmi l jön  i  fokus 
I trä- och metallslöjdens lärmiljö rör det på sig. Eleverna, verktygen och materi-
alen samskapar situationer av makt, identitet, uttryck och intryck. Närhelst något 
är i rörelse skapas erfarenheter, och erfarenheter är lärande. Estetiska eller krea-
tiva lärprocesser såsom slöjdens bygger därför inte endast på förmedling av ett 
givet kunskapsinnehåll, utan består också i hög grad av den kunskap som upp-
står i det materiella mötet (Illum, & Johansson, 2012; Marner, 2005). Trä- och 
metallslöjden är utan tvekan en lärmiljö där estetiska lärprocesser görs möjliga. 
Det är en materialrik miljö – en lärande miljö. Elevinstruktioner och skrivna 
läromedel såsom böcker saknas i stor utsträckning i slöjden (Hasselskog, 2010; 
Cederblad, 2006; Borg, 2001), vilket kan tas som intäkt för att undervisningens 
innehåll materialiseras på andra sätt än de traditionellt språk- och textburna. 
Dels materialiseras det genom läraren, men också genom lärmiljön.  

Det har höjts röster för ett tydligare formulerat innehåll i slöjdundervisning-
en, det vill säga en strävan mot att definiera vad slöjdämnet egentligen nyttar till 
i dagens skola (Hasselskog & Johansson, 2008), vilket också tagit sig uttryck i 
den nya kursplanen för slöjdämnet (Skolverket, 2011a).1 I syfte att balansera 
tyngdpunkten på elevens personlighetsutveckling hos den föregående kurspla-
nen (Skolverket, 2000), betonar Lgr 11 slöjdens materiella och samhällsnyttiga 
aspekter på ett annat sätt än i föregående kursplan (se Skolverket, 2011b). 
Denna avhandlings fokus på lärmiljön svarar emellertid inte mot behovet defini-
era eller kartlägga ett ämnesinnehåll i traditionell mening. Snarare är trä- och me-
tallslöjden en mycket lämplig miljö (bland andra undervisningsmiljöer) för att 
studera ett hittills tämligen oproblematiserat ämnesinnehåll, nämligen föreställ-
ningar om kön, och mer specifikt – maskulinitet.  
  I det program som beskriver forskningsprojektet Kommunikation och lärande i 
slöjdpraktiker (Komolär) lyfts lärmiljöns betydelse fram som ett kännetecken för 
slöjdämnet:2  

 

                                                             
1 I forskningsprogrammet för forskningsprojektet Kommunikation och lärande i slöjdpraktiker (Komolär) 
betonas styrdokumentens oproblematiserade beskrivningar av slöjdämnet: ”Slöjdämnets mål och 
innehåll har hittills i officiella svenska texter uttryckts på ett närmast stereotypt sätt, utan föregående 
problematisering eller undersökning.” (Forskningsprogram, Komolär, Bilaga A, s.5). 
2 Se även Alm (2012, s. 49) om det ökade intresset för materiella aspekter inom slöjdforskning. 
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En viktig synpunkt, som ofta förbisetts i pedagogisk forskning, rör det sätt 
på vilket klassrummets lärandemiljö är organiserad samt de sociala normer 
och rutiner som är ägnade att framkalla och vidmakthålla motivation och 
lärande. Vid studium av slöjdundervisning är det dessutom, mer än annars, 
väsentligt att uppmärksamma inte bara den sociala utan även den fysiska 
miljö i vilken lärande äger rum. Dit hör sådant som slöjdsalens inredning, 
tillgänglighet och urval av redskap, material m.m. (Forskningsprogram, 
Komolär, Bilaga A, s. 3) 

 
I citatet görs en åtskillnad mellan den sociala och den fysiska miljön – en åtskill-
nad som inte görs i föreliggande studie. Den fysiska miljön, eller den materialitet 
som omgärdar, används och blir en del av människor, ger själva förutsättningen 
för social interaktion. För denna avhandlings del, uttrycker jag trä- och me-
tallslöjdens lärmiljö i ordet sociomateriell3, då de sociala och materiella aspekterna 
av verkligheten sammansmälter.  

 
Avgränsn ing  
Denna studie fokuserar en av de två dominerande lärmiljöerna i den svenska 
skolslöjden: trä- och metallslöjd. Avgränsningen görs av tre skäl: För det första 
är textilslöjdens lärmiljö och trä- och metallslöjdens lärmiljö mycket olika 
varandra – materiellt sett. Då detta framförallt är en studie av de materiella 
aspekterna av lärmiljön, är det pragmatiskt att välja endast en av dem som studi-
eobjekt. Samma argument kan anföras vad avser slöjd utanför skolan eller slöjd i 
en gemensam slöjdsal. Det andra skälet till avgränsningen är min förförståelse. 
Jag har en god insikt i, och erfarenhet av slöjdundervisning i trä- och me-
tallslöjdsalar, men en mycket försumbar erfarenhet av undervisning i textilslöjd-
salar eller andra slöjdmiljöer.4 Jag har valt att dra nytta av min förförståelse av 
trä- och metallslöjden såsom en analytisk resurs och ett urvalsinstrument i mötet 
med fältet, vilket innebär att exempelvis en jämförande studie mellan slöjdarter-
na också skulle kräva olika analytiska utgångspunkter och därmed bli problema-
tisk. Det sista skälet till varför endast trä- och metallslöjdens lärmiljö fokuseras 
är metodologiskt. Som det kommer att framgå problematiserar denna avhand-
ling två könsdikotomier: flicka–pojke samt maskulinitet–femininitet. Att härutö-
ver lägga till de två skilda slöjdmiljöerna, trä- och metallslöjd–textilslöjd, skulle 
göra kopplingen flicka–femininitet och pojke–maskulinitet ännu svårare att 
bryta isär, och en traditionell skillnadsforskning där flickor och pojkar tillskrivs 
olika essenser vore då svårare att undvika.  

 

                                                             
3 Olofsson (2010) använder termen socio-material (eng.) från aktivitetsteorin i sin beskrivning av 
materialiserad social struktur (s. 48).  
4 För att bli antagen till forskarutbildning i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet, krävs att den 
sökande har minst två års erfarenhet av pedagogisk yrkesverksamhet. Detta innebär att kunskap om 
skolans materiella kontext är en prioriterad aspekt inom forskningsämnet. 
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Kön – grundantagande t ,  kunskapsob j ekte t  o ch  s tud ieob j ekte t  
I min studie utgår jag från antagandet att trä- och metallslöjdsalen till stor del  
skapats för att hålla isär kvinnor och män. Centralt för detta antagande är att 
kvinnor och män är socialt konstruerade grupper i samhället och att samhället 
över tid konstruerats för att reproducera detta isärhållande. Att grupper är soci-
alt konstruerade betyder inte att de är onaturliga. De är naturliga i så måtto att 
det är människor av kött och blod som skapat strukturerna, att det är vissa 
kroppsliga erfarenheter som kanaliseras genom strukturerna, och att dessa 
kroppsliga erfarenheter endast kan uppstå ur kroppar som är naturligt givna. 
Men det betyder inte att de sociala konstruktionerna nödvändigtvis känns in-
vanda, bekväma eller självklara för de som förkroppsligar dem, eller att struk-
turerna inte skulle kunna se annorlunda ut. Tvärtom kan könskategorierna med 
rätta beskrivas som onaturliga, då de inte är givna. Som en av pionjärerna inom 
den andra vågens feministiska rörelse, beskriver Rubin (1975/1997) just denna 
onaturlighet: ”The idea that men and women are more different from one anot-
her than either is from anything else must come from somewhere other than na-
ture.” (Rubin, 1975/1997, s. 40. Se även Davies 2003; Butler, 1988)  

Rubin vänder sig emot att isärhållandet av kvinnor och män motiveras ge-
nom biologiska argument. Hon menar att isärhållandet skapat skillnader där inga 
skillnader funnits tidigare. På så sätt blir könskategorierna ”the supression of na-
tural similarities” (Rubin, 1975/1997, s. 40). Analogt med Rubins kritik av isär-
hållandet formulerar Hirdman (1988) isärhållandets funktion och syfte. Isärhål-
landet syftar enligt henne till att en grupp människor tar makt över en annan 
grupp människor. Hierarkin mellan män och kvinnor är ihopkopplad med isär-
hållandet, och isärhållandet blir på så sätt hierarkiseringens förutsättning (jfr 
Sheets-Johnstone, 2000b). Som social konstruktion är isärhållandet aktivt, och 
något som hela tiden måste upprätthållas och återskapas (Hirdman, 2001; But-
ler, 1988; West & Zimmerman, 1987; Rubin, 1975/1997). Eftersom gruppen 
män har dragit vinsterna av isärhållandet, har män också genom historien repro-
ducerat sin överordnade position genom att essentialisera den skapade ordning-
en, det vill säga göra den naturlig (statisk, orubblig) och svår att ifrågasätta. 
Denna typ av essentialisering har medfört att både kvinnor och män bidragit 
och fortfarande bidrar till isärhållandet, då alternativa samhällsordningar hålls 
undan.  

Enligt Hirdman (2001) följer denna essentialisering två lagar. För det första 
skapas mannen alltid som motsats till kvinnan, och för det andra är mannen all-
tid norm. Detta ständiga återskapande av isärhållandet kallar Hirdman för ”pro-
duktionen av maskulinum”: 

 
Produktionen av maskulinum, som onekligen bygger på den fundamentala 
principen att en man inte är en kvinna, är således inte en liten del i den 
mänskliga kulturproduktionen. Jag skulle vilja hävda att den är en av de vik-
tigaste. (Hirdman, 2001, s. 71) 
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Genom Hirdmans beskrivning av isärhållandet av kvinnor och män kan de två 
slöjdarternas materiella olikheter (gällande rum, verktyg, material etc.) förstås 
som ett exempel på hur detta isärhållande manifesteras i skolan, såsom en soci-
omateriell struktur. Produktionen av maskulinum antas i denna avhandling vara 
grundläggande för lärmiljön trä- och metallslöjd, och hur denna producerade 
maskulinitet struktureras och erfars är således kunskapsobjektet eller fenomenet 
för studien. Men att beforska kön är inte enkelt, eftersom forskning om kön kan 
bli en del av det socialt konstruerade isärhållandet. Kön behöver förses med en 
innebörd för att kunna beforskas, och det är viktigt att denna innebörd blir nå-
got annat än den traditionellt naturgivna essens som Rubin kritiserade.  

 
Den könade situationen 
Det finns en problematik i att kategorisera människor såsom endera kvinnor el-
ler män, eftersom kategoriseringen av kroppar underblåser isärhållandet. Men 
motsatsen – att bortse från människors könstillhörighet – är också problematisk. 
Isärhållandet har medfört att människor dirigerats till olika miljöer, burit olika 
kläder, ägnat sig åt olika fritidssysslor med mera, beroende på om de kategorise-
rats som flickor eller pojkar, kvinnor eller män. Då en människa i den fenome-
nologiska tanketraditionen inte är mer än sina kroppsliga erfarenheter och va-
nor, innebär det att människor genom isärhållandet faktiskt i någon mening blir 
olika kroppar (Beauvoir, 1949/2009). Kön är i denna förståelse kroppsligt, men 
inte essentiellt. Kön kan här beskrivas som en situation, vilken tar både den 
kroppsliga och vanelagda erfarenheten av att tillhöra en könskategori, men 
också könsstrukturer i samhället, i anspråk: 

 
Gender is not a point to start from in the sense of being a given thing but 
is, instead, a posit or construct, formalizable in a nonarbitrary way through 
a matrix of habits, practices, and discourses. (Alcoff, 1997, s. 347) 

 
Alcoff beskriver kön som ”habits, practices, and discourses”, vilket jag samman-
fattar med rörelser. Genom ett fenomenologiskt perspektiv på kroppslighet är 
det möjligt att undersöka kroppsliga situationer (rörelser), utan att essentialisera 
kroppens materialitet (Alcoff, 1997, se även Young, 2005). Kön kan alltså be-
traktas som ”tjejkastet” snarare än tjejen som kastar, eller de kläder kroppen bär, 
snarare än kroppen som bär dem (se Young, 1990). Men kön kan också vara pi-
stolleken med skruvdragaren snarare än kroppen som håller skruvdragaren. 
Young beskriver situationen som ”the way that the facts of embodiment, social 
and physical environment, appear in light of the projects a person has” (2005, 
s.16). Då fakticiteten (könsstruktur, materiella förutsättningar, vanor) inte endast 
är kött och blod, är kön som situation inte heller endast kött och blod. På så vis 
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kan skruvdragaren, bollen eller kläderna beskrivas som del i den könade situat-
ionen. De kan till och med påstås vara den del i situationen som könar den.5  

Det finns åtskilligt att skriva om den könade situationen, och mer i detta 
ämne återfinns i avhandlingens teori- och metodkapitel. Men centralt här i in-
ledningskapitlet är situationens temporalitet. Kön som situation utgörs inte av en 
sorts handlande, lika lite som kön ryms innanför huden. Att skilja på kön-som-
kropp och kön-som-situation ger två skilda synsätt på kropp och kön, även om 
de båda hänvisar till det materiella.  

Att tala om kön-som-situation ger frihet att nedtona elevernas könstillhörig-
het (kön-som-kropp) i beskrivningen av det empiriska materialet. Jag väljer 
emellertid ändå att beskriva eleverna som flickor och pojkar, även om ingen 
större vikt läggs vid könet ”innanför huden” eller könsidentiteten. Någon analys 
av elevernas upplevda könsidentitet kommer inte att genomföras, då fokus sna-
rare ligger på trä- och metallslöjdsalens könsidentitet, bildligt sett. Genom att 
tillskriva eleverna olika kön i termer av flick- eller pojknamn blir det tydligt att 
de maskulina kroppar som skapas i trä- och metallslöjdsalen kan benämnas som 
både flickor och pojkar.  

 
Kön–genus, natur–kultur och det dualistiska problemet 
Det finns anledning att dröja kvar vid kroppen ännu en stund, eftersom krop-
pen också villkoras av det språk genom vilket den beskrivs. Bland genusvetare 
har det sedan länge varit brukligt att använda begreppet genus istället för ordet 
kön, som ett sätt att skilja kroppens beteende från den objektifierade kroppen, 
eller situationen från den materialitet som situationen betingas av. Detta är svårt 
att göra, och även om genusbegreppet visat sig användbart som ett sätt att mot-
verka föreställningar om ett biologiskt cementerat kön, är genus i sig problema-
tiskt genom dess implicita fokus på ett kön som inte är genus, ett essentiellt kön 
som exkluderas i definitionen av genus. Ifall kön och genus används parallellt, 
utgör de också ett isärhållande, vilket fortsatt legitimerar en dikotomisering av 
de två begreppen samt att begreppet kön (i all hast eller med noggrann efter-
tanke) essentialiseras till biologiska, anatomiska eller psykologiska kännetecken 
(se Young, 2005; Hirdman, 2001, Åsberg, 1998; West & Zimmerman, 1987). I 
denna avhandling används i huvudsak begreppet kön, om än genus förekommer 
när sådan forskning refereras som använder genusbegreppet. Detta kan tyckas 
                                                             
5 När den progressive smeden, läraren och läromedelsförfattan W A S. Benson (1893/2010) 
diskuterar den brittiska motsvarigheten till träslöjd eller gosslöjd (British Arts and Crafts Movement) 
i slutet på 1800-talet, reflekterar han över lärmiljöns utrustning och syfte: ”Given a workshop fitted 
with carpenters´benches and a supply more or less adequate of the usual tools for working in wood, 
how to utilise them for the right education of boyhood, what should be the aim, and what means to 
its attainment?” (Benson, 1893/2010, s. 16). Även om syftet är ”boyhood” har Benson en liberal 
inställning till pojkar och flickor i denna snickerimiljö. Flickor kan likaväl som pojkar utveckla ett 
intresse för snickeriarbete (”high natural aptitude”) menar han, och han fortsätter därför med en 
vädjan till läsaren: ”… and therefore the grammatical masculine in these pages must be taken 
inclusively…” (s.16), det vill säga både avseende flickor och pojkar. Benson är påtagligt postmodern 
i detta textavsnitt, där han skiljer på könet hos salen (the grammatical masculine) och de flickor och 
pojkar som har att möta miljön. 
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vara ett hårklyveri, men kön–genus är inte en oskyldig dikotomi (se Åsberg, 
1998). Den är problematisk och därför produktiv, eftersom den tvingar fram 
monistiska alternativ till den dualistiska bias som ligger inbäddad i kön–genus-
dikotomin. Eftersom kritiken av dualismer utgör ett viktigt metodologiskt 
bränsle i denna avhandling, är det relevant att kort exemplifiera hur en kritik av 
dualismen kan se ut. För att göra exemplet tydligt, väljer jag att kontrastera två 
synbarligen motsatta ontologier: konstruktionism och materialism. 

Ur ett konstruktionistiskt perspektiv ifrågasätter Butler (1993) kön-genus-
dikotomin därför att den antyder att genus skulle vara en social konstruktion på-
förd en redan existerande kropp. Hon menar att eftersom en fördiskursiv eller 
könlös kropp knappast låter sig föreställas, bör kroppen ses som en effekt av 
kön. Kön måste helt enkelt fästa på en verklighet – en materialitet – som tecken. 
Finns ingen kropp finns inte heller något kön, varför kön knappast kan ifråga-
sättas utan att man också ifrågasätter kroppen: 

 
I want to ask how and why ”materiality” has become a sign of irreducibi-
lity, that is, how is it that the materiality of sex is understood as that which 
only bears cultural constructions and, therefore, cannot be a construction? 
(Butler, 1993, s.4) 

 
Butler tillskriver språket stor betydelse för hur den sociala verkligheten förstås 
och organiseras. Det är diskurser om kön som får kroppar att framträda, och 
därför kan de inte skiljas åt i en dualistisk beskrivning. För denna avhandlings 
del är detta antagande anspråksfullt, eftersom språk onekligen är centralt i den 
sociala verkligheten. Språket objektifierar verkligheten (Berger & Luckmann, 
1966), vilket gör att det inte är möjligt att tala eller skriva om verkligheten utan 
att i samma andetag objektifiera den. Språk instiftar mening, och denna avhand-
ling är språk. Men ur ett materialistiskt perspektiv kan språk betraktas som na-
turligt, evolutionärt och sprunget ur kroppslig erfarenhet. Om Butler står långt 
ut på den konstruktionistiska kanten, kan Sheets-Johnstone sägas stå på den 
materialistiska kanten. Hon menar att språket har utvecklats gradvis ur mänsklig 
erfarenhet och socialt liv (1990), en mänsklig erfarenhet som i första hand består 
av ett taktilt-kinestetiskt erfarande (Sheets-Johnstone, 2011, 1990). I hennes per-
spektiv kan inte diskurser eller sociala konstruktioner frånkopplas den medve-
tandegrund som de allra flesta av oss delar: kroppsrörelse. När skulle denna 
frånkoppling i så fall ske, och vad ersätter kroppen som erfarenhetsgrund?  

Jämförelsen mellan Butler och Sheets-Johnstone är grovhuggen och vald i 
syfte att göra en poäng större än de två exemplen manifesterar: Kön–genus-
dikotomin handlar inte bara om kön och genus. Den handlar framförallt om du-
alismen natur–kultur. Finns det inte någon skillnad mellan natur och kultur, 
finns heller ingen skillnad mellan kön och genus. Det är därför väsentligt att för-
stå denna avhandlings könsdefinition som monistisk. Alldeles oavsett om kultur, 
såsom i den här avhandlingen, betraktas som naturlig (Sheets-Johnstone, 2011) 
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eller om naturen betraktas som kulturell (Butler, 1993), kan två tillsynes motsatta 
synsätt på verkligheten gå hand i hand – av den enkla anledningen att de är 
monistiska och därför bestrider dualistiska förklaringar av verkligheten.  

Det mest frekvent använda begreppet i denna avhandling är emellertid inte 
kön, utan maskulinitet. Kön och genus är begrepp som omfattar både gruppen 
män, gruppen kvinnor och de grupper som står utanför eller i båda dessa kate-
gorier – dessutom i alla miljöer. De är på så sätt vida begrepp, med en träffbild 
bred nog att inrymma all mänsklig praktik och erfarenhet. Den lärmiljö som 
studeras här har emellertid en specifikt homosocial historia och är skapad i syfte 
att låta en viss kategori människor (pojkar i Sverige) erfara utvalda rörelser och 
en utvald materialitet. I bred mening kan maskulinitet sägas vara vad denna av-
handling söker kunskap om, och därför ska något också nämnas om maskulini-
tetsbegreppet. 

 
Kunskapsobjektet maskulinitet 
Maskulinitet eller femininitet kan sägas vara de kulturella och materiella kluster 
som historiskt kopplats samman med de två skapade könskategorierna. Precis 
som med kön–genus-dikotomin kan en oförsiktig användning av maskulinitets- 
och femininitetsbegreppet lätt leda fel, genom att den knyter föreställningar om 
beteenden till kroppar (se Peachter, 2006), det vill säga gör kroppens materialitet 
och beteenden till oskiljaktiga och essentiella. Men maskulinitets- och feminini-
tetsbegreppen kan också bli mycket fruktbara som analysinstrument om de ges 
annan kontur än den traditionellt objektifierade kroppen.6 Femininitet och mas-
kulinitet är genom sin abstraktionsgrad möjliga att överlappa (se Francis, 2010, 
2012; Peachter, 2006; Nordberg, 2004), göra flertaliga (Connell, 1987, 2008) eller 
sträcka ut till en gradlös skala (se Lilieqvist, 2009; Thurén, 1996; Connell 1987). 
Sett från ett socio-kulturellt perspektiv är den gemensamma praktiken (commu-
nity of practice) bäraren av maskulinitet och femininitet (Paechter, 2007). Mas-
kulinitet blir i detta perspektiv ett sorts lärjungeskap, där pojkar deltar och ob-
serverar mäns praktiker inom en kulturell sfär.  

Praktiken är central i detta perspektiv, men maskulinitet som gemensam 
praktik existerar inte förrän den verbaliseras i ord eller materialiseras i handling. 
Praktiken är alltid konkret, och för Connell (2008) är det centralt att dessa prak-
tiker görs och förstås som maskulina endast i så måtto att de relateras till femi-
niniteter. Maskulinitet, menar Connell, föregår inte genusrelationer. De uppstår 
som en konsekvens av genusrelationerna, och just som relationer blir maskulini-
teter giltiga kunskapsobjekt för forskning även om de förändras, uppstår, för-
svinner och överlappar andra identitetsskapande praktiker (Connell, 2008). Hon 
betecknar maskulinitet eller maskuliniteter som ”konfigurationer av en praktik 
strukturerad genom genusrelationer.” (Connell, 2008, s.81). Maskulinitet existe-
rar alltså inte utan femininitet, men det betyder inte att maskulinitet är en praktik 

                                                             
6 Se teoriavsnittet om den faktiska kroppen, den levda kroppen och den objektifierade kroppen. 
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av två möjliga. En av de stora poängerna med Connells pluraliserade maskulini-
tetsbegrepp och teori om en överordnad hegemonisk maskulinitet, är att genus-
relationer också existerar mellan olika maskuliniteter (praktiker) och de som ut-
övar dessa (Connell, 2000, 1987; se även Connell & Messerschmidt, 2005). De 
olika maskuliniteterna, menar Connell: 

 
… don´t sit side by side like dishes on a smorgasbord. There are definite 
social relations between them. Especially, there are relations of hierarchy, 
for some masculinities are dominant while others are subordinated or 
marginalized. (Connell, 2000, s.10) 

 
Maskulinitetspraktiker existerar alltså även där femininitet inte praktiseras, ex-
empelvis inom militären eller idrotten, eftersom den hegemoniska maskulinite-
ten inte endast definieras i relation till femininitet, men också i relation till un-
derordnade maskuliniteter, där homosexuella män enligt Connell utgör det tyd-
ligaste exemplet (se Connell 2008, 2000). Genom att definiera maskulinitet som 
flera olika, inbördes hierarkiserade praktiker blir det möjligt att analysera homo-
socialt maskulina miljöer såsom den historiska trä- och metallslöjden. Det gör 
det också möjligt att i alla fall tona ner dualistiska beskrivningar av kön. 

Men frågan är alltjämt hur fruktbart det är att kategorisera de olika prakti-
kerna såsom tillhörande än den ena, än den andra maskuliniteten? När det situe-
rade könet nyss definierats som temporärt och rörligt, finns det inte en risk att 
stukturen genom Connells beskrivning blir stel och determinerande? Då prakti-
ker inte kan ses isolerade från den miljö de utförs i, blir praktik och miljö två si-
dor av samma mynt. Finns det en fara i att genom Connells ansats inte bara slå 
fast en hegemonisk maskulinitet, utan också en ”hegemonisk materialitet”?  

Lilieqvist (2009) kritiserar Connells hegemoniska förklaringsmodell, just ef-
tersom de olika maskuliniteterna som formuleras i hennes paradigm blir för sta-
tiska, vilket osynliggör det varierade handlandet hos individer. Lilieqvist menar 
att maskulinitetspraktiker kan ha olika styrka och räckvidd7 beroende på histo-
risk och kulturell kontext. Jag väljer också att anamma Lilieqvists perspektiv i så 
måtto att trä- och metallslöjdsalens materialitet fortsättningsvis kommer att be-
skrivas som grader på en skala mellan manligt och omanligt, snarare än som sta-
tiska positioner i en struktur. Maskulinitet är alltså alltså en mer eller mindre 
stark konstruktion, och trä- och metallslöjdens olika platser, verktyg och materi-
al blir därför mer eller mindre maskulina bidrag till elevens könade situation. 
Maskulin materialitet är alltså inte olika sorter, lika lite som det är endast en sort. 

                                                             
7 I artikeln Om styrka, räckvidd och hierarki, samt andra genusteoretiska begrepp (1996) hävdar Thurén med 
utgångspunkt i Connells teoribildning att genusifieringen  (s. 77) kan ha olika styrka (stark eller svag), 
olika räckvidd (bred eller smal) samt olika hierarki (hög eller låg). I slöjdsammanhang skulle man 
tentativt i Thurénska termer kunna tala om starkt eller svagt genusifierade maskiner eller verktyg (jfr. 
Bernsteins ”inre klassificering”), en brett genusifierad slöjdmiljö eller en lågt hierarkiserad kursplan. 
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I denna avhandling etiketteras inte maskulinitet på det sättet.8 En situation är 
konkret, materiell och rörlig, eftersom kroppen alltid är utgångspunkt för erfa-
renhet och handling. Miljön kan inte skiljas från eleven som möter den, och 
även om miljön kan diskuteras separat, är den ointressant i denna studie såvida 
den inte förkroppsligas. Åter till kroppen alltså – den röda tråden. 

 
Kroppen – ett problematiskt studieobjekt 
Ifall maskulinitet såsom i det sociokulturella perspektivet definieras som prakti-
ker, fokuseras också ord och handlingar. Handlingar utförs vid ett första påse-
ende av kroppar, inte slöjdsalar. Detta kroppsfokus är något av ett dilemma. En 
omfattande kritik har riktats mot att innebörden i maskulinitetsbegreppet es-
sentialiseras till handlandet hos män (Francis, 2010, 2012; Edenheim, 2009; 
Lusher & Robins, 2009; Connell & Messerschmidt, 2005; Petersen, 2003). Det 
är inte bara studieobjektet ”mannen” som är problematiskt i studier av maskuli-
nitet utan även det forskande subjekt som tolkar maskuliniteten hos mannen. 
Edenheim (2009) kritiserar maskulinitetsforskningen utifrån vem som bedriver 
forskningen. För henne är det olyckligt att forskning om maskulinitet såsom 
norm i samhället, också oftast bedrivs av de personer som utgör eller förkropps-
ligar normen, det vill säga män (Edenheim, 2009).  

Det är tydligt att användningen av maskulinitetsbegreppet är anspråksfullt, 
med tanke på denna kritik. Men det är också tydligt att problemet ligger i kopp-
lingen mellan maskulinitet och vissa typer av objektifierade kroppar – män. 
Gardiner (2003) menar att det största framsteget inom den feministiska teori-
bildningen under 1900-talet är tanken om femininitet och maskulinitet som vari-
erat genom historien. Maskulinitet kan alltså betraktas som en social konstrukt-
ion som inte nödvändigtvis behöver relatera till män. Ändå har jag fått intrycket 
att manskroppen är central i maskulinitetsforskningen på ett annat sätt än inom 
övrig genusvetenskap. Kopplingen mellan maskulinitet och manskroppen (se 
Coles, 2009; Connell, 2008; Ekenstam, 2006; Gill, et. al, 2005; Petersen, 2003) 
tycks förgivettagen och manifesteras inte sällan genom att kopplas till Connells 
(1987) teori om en hegemonisk maskulinitet.  

Men eftersom jag har ambitionen att problematisera kopplingen mellan 
kropp och beteende, måste jag också fråga mig hur maskulinitet kan studeras 
utan att utgångspunkten tas i pojkar och män? Maskulinitet behöver förses med 
ett innehåll för att det ska kunna tolkas, men eftersom maskulinitet eller mas-

                                                             
8 Genom att peka ut vissa föreställningar eller normer som knutna till de två könen, har feministiskt 
orienterade samhällsforskare kunnat visa på orättvisor i kunskapsproduktion (se Harding, 1991) och 
samhälle (Gemzöe, 2008). En viktig aspekt av genusforskningen har varit att etikettera produktionen 
av maskulinum, i syfte att synliggöra den och problematisera den. Att göra sorter har haft en 
pragmatisk funktion. Men i en dikotomi blir alltid en sort motsatsen till en annan sort; maskulinitet 
har definierats som motsats till femininitet. Traditionella motsatspar i dessa könsdikotomier är 
förnuft–känsla, intellekt–kropp (Gemzöe, 2008), ande–materia, kraft–svaghet (Hirdman, 2001) 
produktion–reproduktion, abstrakt–konkret (Hartsock, 1983/1997) och många andra. Etablerandet 
av könsdikotomier har funnit sitt yttersta uttryck i en strävan att mäta maskulinitet och femininitet. 
(Se Bem, 1993; Connell, 1987, 171ff). 
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kuliniteter, liksom allt könsgörande ständigt förändras: Vad är det som säger att 
en flicka som uppträder maskulint inte bara gör en ny femininitet? Relativismen 
är alltid såväl en chans som en risk.  

Det finns flera forskare som visat på möjliga vägar att bryta kopplingen mel-
lan kropp och femininitet eller maskulinitet. Nordberg (2004) tar stöd i queerte-
orin, och framförallt Halberstams två begrepp female masculinity och male femininity 
som beskrivningar av könsgörande bland lesbiska ”dragkings” och ”butches”. 
Själv väljer Nordberg att kalla uttryck av femininitet och maskulinitet, obero-
ende av kulturell könskategori (kvinna eller man), för könsformering. Hon menar 
att begreppet bryter isär den förgivettagna kopplingen mellan kvinnor och femi-
ninitet samt män och maskulinitet. Även Francis (2010) lyfter fram Halberstams 
begreppsapparat som ett exempel på hur begreppen femininitet och maskulini-
tet kan relativiseras samt betonar, liksom Nordberg, faran i att begreppen kan 
reproducera stereotypa föreställningar om kön. Emellertid menar hon att ett an-
vändande av begreppen är ofrånkomliga i empirisk forskning på könat beteende: 
”If the identification of ’gender’ is not to be made via the body, it must be made 
via analysis of performed behaviour.” (Francis, 2010, s. 478). Hon väljer alltså 
att fokusera på det beteende som kroppen utför, snarare än kroppen i sig. Men 
hur kan beteendet skiljas från kroppen? Francis beskriver själv den problematik 
som ligger invävd i studier av elevers könsgörande. Ett beteende utförs alltid av 
en kropp, och det gör avkroppsligade studier av kön problematiska. Det gäller 
att hitta karaktäristika för maskuliniteter och femininiteter, och likaså hitta en 
”lens of identification” (Francis, 2010, s. 488) för att identifiera femininitet eller 
maskulinitet. 

Exemplen visar att det är problematiskt att lämna kroppen som studieobjekt 
när maskulinitet och femininitet ska studeras.  Francis beskriver kroppar i per-
spektiv – den iakttagande forskarens perspektiv. Det är emellertid svårt att dis-
kutera kroppen utan att också tillskriva kroppen ett eget subjektskap. Om jag 
exempelvis utför en maskulin handling, uppfattas då min handling som masku-
lin av andra? Vilket perspektiv är det giltiga perspektivet – mitt eller andras? 
Paechter (2006) understryker svårigheterna i att relativisera könsidentiteten uti-
från hur en människa uppfattas av andra. Hon menar att det istället bör vara en 
människas självupplevda könsidentitet som utgör den ”qualifier” mot vilken 
maskulinitet och femininitet relateras:  

 
Consequently, while my sense of how feminine I am, and the femininity or 
otherwise of my behaviour, change according to time, place and cir-
cumstances, my sense of myself as female does not. (Peachter, 2006, s. 
259) 

 
Paechter kritiserar den Halberstamska begreppsapparaten, eftersom female 
masculinity gör beteendet, snarare än den som utför beteendet (kroppen) till 
”qualifier” (Paechter, 2006). Hon problematiserar här vem som har tolkningsfö-
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reträde i den kategoriseringsprocess som könsidentitet eller könsgörande inne-
bär, och betonar att kroppen är central i könsgörandet (Paechter, 2007). Utifrån 
ovanstående resonemang tycks det ofrånkomligt att maskulinitet (kunskapsob-
jektet) måste förses med såväl en kropp (studieobjekt) som ett perspektiv (”lens 
of identification”) för att bli just ett kunskapsobjekt.  

Det finns ett ordstäv som lyder ”If you can’t beat them – join them.” Är det 
möjligt att helt enkelt acceptera kroppen som utgångspunkt för maskulinitet? I 
så fall är det nödvändigt att diskutera vad kroppen egentligen är. Är det skillnad 
på kroppen och på de kroppsliga kännetecken som vi har valt att bygga isärhål-
landet av könen på? Vad är egentligen ”the qualifier” (Paechter, 2006) eller ”the 
lens of identification” (Francis, 2010) när det kommer till kroppens materialitet?  
För att lösa detta dilemma har jag, såsom framgått ovan, valt att ta fasta på den 
ovanligt materialtäta miljön i trä- och metallslöjdsalen. Istället för att beskära 
och precisera en kropp genom vilken maskulinitet praktiseras, eller helt negli-
gera kroppen, väljer jag att vidga förståelsen av kroppen till att omfatta annat än 
bara den traditionellt objektifierade kroppen av kött och blod – det vill säga 
kroppen innanför huden (Sullivan, 2001, se även Ahmed, 2006).9 Om kroppen 
innanför huden överges som den materialitet ur vilken maskulint beteende ska 
utläsas, öppnar sig en rad nya analytiska möjligheter. Vad händer om kläder be-
traktas som en del av kroppen? Kan verktyg och maskiner vara en del av krop-
pen? Kan rummet påstås vara en del av kroppen?  

Såsom antytts, medger situationsbegreppet en sådan förståelse. Situationen 
är inte bara en situation i tomma intet. Situationen är alltid situation med någon-
ting, och att vidga förståelsen av kroppen på detta sätt gör det möjligt att be-
forska maskulinitet såsom situation, utan att essentialisera maskuliniteten till in-
sidan huden. I den här avhandlingen är denna vidgade kropp studieobjektet. 
Den kallas här för en transaktiv marionett. Den är en konstruktion precis som alla 
andra objektifierade kroppar, men den består av mer än kött och blod. Den har 
maskuliniteten utanför huden, oavsett om kropparna innanför huden definieras 
eller upplever sig själva som flickor, pojkar eller något annat. Som konstruktion 
är den transaktiva marionetten en kropp som måste försvaras, och eftersom den 
är skapad i syfte att se något nytt, är den ett analysverktyg. Den transaktiva 
marionetten är därför värd en mer ingående förklaring, men på sin rätta plats, i 
avhandlingens metodkapitel. 

Med denna passning mot metodkapitlet är det tid att placera kroppen utan-
för huden (trä- och metallslöjdsalen) i sin historiska kontext. En bild kommer 
här att tecknas över trä- och metallslöjdsalens uppväxt, så att säga. Men en bild 
tecknas alltid ur ett perspektiv, och som kommer att framgå är denna historiska 
                                                             
9 När Dewey diskuterar den, i hans mening försåtliga, uppdelningen av själ/psyke och värld, är han 
kritisk till att den tillåts styra tänkandet snarare än tvärtom. Uppdelningen blir ett självändamål: ”We 
are so used by tradition both to separating mind from the world and noting that its acts and 
consequences are relevant to the world error – aberration and insanity can exist only with respect to 
relevancy – that we find it easier to make a problem out of the conjunction of two inconsistent 
premises than to rethink our premises.” (Dewey, 1925/1958, s. 286). 
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beskrivning influerad av den socialkonstruktivistiska förståelse av kön som ex-
emplifierats genom Rubin (1975/1997), Hirdman (2001) och andra genusteor-
etiker. Beskrivningen är således grundad på ”implicit teori” (Wolcott, 1995, s. 
179) och blir därför i likhet med all annan framställning av verkligheten – en 
implicit analys.  

 
Konf l ikty tor  o ch  anpassn ing  –  
en  bakgrundsbeskr ivn ing  av  s lö jdämnet  
Marner (2005) problematiserar den traditionella indelningen av skolämnen som 
praktiska och teoretiska, och att en integrerad praktisk-teoretisk kunskapspro-
cess dikotomiserats i skolan.10 Den praktisk-teoretiska uppdelningen är – trots 
att den numera försvunnit från våra styrdokument – alltjämt verksam i skolan. 
Enligt Marner finns en kluvenhet hos de som är verksamma inom vad som trad-
itionellt betraktats som estetiska ämnen. Å ena sidan bidrar dikotomiseringen av 
praktik och teori till att de estetiska ämnena underordnas de teoretiska skoläm-
nena, å andra sidan tycks estetikbegreppet användas som identifikation för sko-
lämnena, liksom ett försvar (Marner, 2005). Just estetikbegreppet är vanligt fö-
rekommande i våra styrdokument. Ett talande exempel är vår förra kursplan, där 
estetikbegreppet användes med olika innebörder i olika skolämnen och fanns 
representerat i 13 av de totalt 23 kursplanerna för grundskolan11 (Thorgersen, 
2006).  

Slöjd har historiskt sett definierats som ett praktiskt-estetiskt skolämne. 
Ända sedan grundskolereformen (det vill säga under merparten av den tid då vi 
haft en obligatorisk skolslöjd) har detta begreppspar framskrivits som grundläg-
gande för ämnet. I Lgr-62 skrivs det fram som praktiskt-estetiskt, i Lgr-69 som 
estetiskt-praktiskt, samt i Lgr-80 som praktiskt och estetiskt, såsom två separata 
begrepp beroende av varandra (Borg, 2001). Begreppsparet används än idag. I 
det SOU-betänkande som föregick nuvarande lärarutbildningsreform används 
det genom att slöjdämnet beskrivs stå mitt emellan praktiska och estetiska äm-
nen (Hasselskog, 2010). Även om denna uppdelning av kunskapsformerna ifrå-
gasatts alltmer, lever begreppen kvar bland slöjdens aktörer. Det är också dessa 
två begrepp (praktiskt och estetiskt) som denna historik tar sin utgångspunkt i, 
vad avser den uttalade definitionen av slöjdämnet. Ställningstagandet att an-
vända begreppen ska emellertid inte ses som ett försvar av dem, då de syn-
punkter som Marner (2005) lyfter fram är berättigade. Det är rimligt att anta att 
ett slöjdämne som så länge präglats av dessa begrepp, där dess aktörer i årtion-
den anpassat verksamheten efter sin förståelse av begreppen, i praktiken gett 
mening åt dem.  

                                                             
10 För trä- och metallslöjdens del kan detta spåras tillbaka till Otto Salomons syn på slöjd som 
kompensatorisk verksamhet i en alltför teoretisk skola. (Se Alm, 2012, s. 69ff och s. 143f om 
Grundtvigs inflytande). 
11 Kursplan 2000 (Skolverket, 2000) avses.  
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Berge (1992) beskriver slöjdämnet som ett ämne där kulturella konflikter och 
motsatser synliggörs. Hon exemplifierar detta genom motsatserna manligt–
kvinnligt, teori–praktik, kulturarv–nyskapande, humaniora/konst–teknik med 
många fler, och menar därför att slöjdämnet är ett ämne som lämpar sig väl för 
den som vill studera ”differentieringsproblematik” (Berge, 1992, s. 2). För denna 
avhandlings vidkommande är konflikten eller särskiljandet mellan manligt och 
kvinnligt i slöjden en central aspekt. Inspirerad av Berge vill jag sätta ljus på 
framförallt tre konflikter, av vilka två redan berörts: Slöjdämnet har varit ett 
praktiskt och därmed materiellt eller fysiskt ämne i en skola uppbyggd kring ta-
lad och skriven text. Det har också varit ett estetiskt ämne där en annan typ av 
lärprocess, än den traditionellt instrumentella förmedlingspedagogiken, efter-
strävats. Men slöjdämnet har framförallt varit ett könsuppdelat ämne i en för 
övrigt könsblandad skola.  

 
En praktisk historia 
En praktisk aspekt av slöjd är kroppsarbetet och materialhanteringen. Det har 
sin grund i historiska arbetspedagogiska strömningar, tilltron till själva slöjdarbe-
tet som fostrande och slöjdalstren som utilistiska och nyttiga (Alm, 2012; Borg, 
2001; Hartman, 1984). Den tidiga skolslöjden ärvde lutherska ideal och arbetse-
tik. Influerad av katekesundervisningens fostransideal skulle slöjden (såväl flick-
slöjd som gosslöjd) lära barnen att tycka om och respektera kroppsarbete. 
Kroppens fostran, den humanistiska synen på en helhetsmänniska bestående av 
både själ och kropp samt ekonomiska vinster för individ och samhälle utgjorde 
argument för den tidiga slöjden, och då framförallt gosslöjden (Alm, 2012; Borg, 
2008).  

Förvisso betydde kroppsarbete två olika saker, beroende på slöjdart. Pojkar-
na skulle tränas i syfte att få starkare kroppar, medan flickorna skulle lära sig ar-
beta kroppsnära, det vill säga begränsa sin fysik (Hartman et. al, 1995; Borg, 
2008, Trotzig, 1992). Likaså har olika beteenden och produkter betraktats som 
just praktiska beroende på vilken slöjdart som avsetts. För flickor har det hand-
lat om en domesticerande och kollektiv praktik i en hemmiljö medan pojkar 
fostrats till individuella arbetare utanför hemmet, under förra hälften av 1900-
talet inriktad mot elementära hantverkstekniker (Hartman et. al, 1995; Hartman, 
1984). Över tid har en förskjutning skett från en betoning på kroppsarbete till 
en betoning på materialhantering och materialslag, inte minst då slöjdämnet ge-
nom grundskolereformen bytte fokus från könsuppdelat till materialuppdelat 
(Berge, 1992). Slöjden är ännu idag i de flesta fall uppdelad efter material. Det är 
också materialhanteringen som ursäktat slöjdsalarnas specialanpassade och tek-
niskt präglade inredning, formellt sett. 

 
En estetisk historia 
Slöjd är, förutom ett praktiskt, också ett estetiskt ämne, även om estetikbegrep-
pet givits olika konnotationer över tid och har skilda betydelser idag. I argumen-
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tationen för slöjdämnets plats i folkskolan betonades redan under slutet av 
1800-talet, ordet estetik. Följande citat är ett exempel på hur begreppet använ-
des som en symbol för noggrannhet i hantverket inom gosslöjden:  

 
Skall nämligen denna estetiska utveckling bliva något mera än ett tomt 
slagord, så måste man med nödvändighet börja från grunden, man måste 
först och främst vänja barnen vid att med ordning och noggrannhet utföra 
varje arbete och dymedels hos dem inplanta, att ett oavvisligt villkor för att 
något skall kunna anses vackert just i främsta rummet är, att det skall vara 
väl utfört […]. (Salomon, 1886/1941, s. 38f) 

 
Otto Salomon, den för skolslöjdens del mycket inflytelserika föreståndaren på 
Nääs slöjdseminarium, byggde sin slöjdundervisning på förlagor av slöjdföremål. 
Dessa kom att understödja ett estetikbegrepp eller skönhetsideal baserat på nog-
grannhet och precision i hantverket. Detsamma kan sägas gälla för flickslöjden 
vid samma tid. Det hantverksmässiga utförandet stod i centrum och ursäktade 
användandet av modellserier i slöjdundervisningen (Alm, 2012; Borg, 2008). 
Flickslöjden fokuserade liksom gosslöjden på hantverket som bärande element: 

 
I den kvinnliga slöjden arbetade man med provstycken, t.ex. för olika 
sömmar. Det gemensamma idealet var enkelhet, flärdfrihet. Ingen ut-
smyckning skulle förekomma, möjligen en märkning på flickornas handar-
beten. (Hartman et. al, 1995, s. 117) 

 
Med början i 1919 års läroplan började arbetspedagogiska, eller aktivitetspeda-
gogiska strömningar, att vinna mark i skoldebatten. Den progressiva pedagogi-
ken satte elevaktiva arbetssätt före inlärning av undervisningsstoff, och dess 
ökade fokus på praktiskt och laborativt lärande gjorde att praktiska och teore-
tiska ämnen fick ett mer jämlikt utrymme i undervisningen (Alm, 2012; Hart-
man, 1984; Hartman, 2005). Detta avspeglades i skolslöjdens (företrädelsevis 
träslöjdens) målformuleringar genom att de skrivningar som rörde ämnets yrkes-
förberedande karaktär ersattes med formuleringar gällande elevens fria och na-
turliga skapardrift (Hartman, 1984). I den naturenliga slöjden, företrädd av Carl 
Malmsten, betonades en progressiv syn på lärande, och handens essentiella 
egenskaper i formgivningen lyftes fram. Nyheten här låg inte i handen per se, då 
även Salomon hade varit angelägen om att betona handens kontakt med träet 
och ögats kontakt med handen som grundläggande i det formella och filanto-
piska slöjdämnet (Alm, 2012). Men Malmsten sökte inte sin inspiration i snicke-
rislöjden, vilket Salomon gjorde (Se Salomon, 1941, 1884), utan snarare i hem-
slöjdsrörelsen (Alm, 2012). När Hartman (1984) beskriver denna vändning inom 
den då benämnda träslöjden (en vändning som kom att verka genom 1955 års 
undervisningsplan) gör han tolkningen att elevens fria skapande är en bärande 
del av slöjdens estetiska karaktär (Hartman, 1984).  
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Det fria skapandet är alltjämt en viktig komponent i definitionen av slöjdämnet, 
men i och med LGR 11 har denna progressiva och estetiska fostran till viss del 
ersatts med målskrivningar åsyftande kunskap om estetik, snarare än kunskap i 
estetik. I den senaste läroplanen (Skolverket, 2011a) definieras de estetiska vär-
dena i slöjd, inte så mycket utifrån hantverksmässig precision eller individuellt 
skapande, som genom att nå medvetenhet om estetiska traditioner och be-
greppsbildning i relation till slöjdföremålets uttryck (Skolverket, 2011a). Det 
tycks alltså som att estetikbegreppet är elastiskt och temporärt genom slöjd-
historien.  

 
En könad historia 
Det är först genom grundskolereformen på 1960-talet som uppdelningen i flick-
slöjd och pojkslöjd formellt upphör (Hartman, 1984). Andelen elever som brutit 
traditionella könsmönster i valet av slöjdart har också ökat sedan dess. Det 
framgår dock enligt den nationella utvärderingen av grundskolan att textilslöjden 
alltjämt är dominerad av kvinnliga lärare och att trä- och metallslöjden fortfa-
rande är dominerad av manliga lärare. I de fall elever tillåts välja slöjdart gör åtta 
av tio elever fortfarande könsbundna val (Skolverket, 2005). Som påpekats tidi-
gare är slöjden i de flesta skolor fortfarande uppdelad efter material, där den tex-
tila slöjden är präglad av den traditionellt kvinnodominerade hemmiljön medan 
trä- och metallslöjden är präglad av den traditionellt mansdominerade verkstads-
industrin. Med detta sagt kommer denna historiska beskrivning att beskäras nå-
got. Eftersom avhandlingens syfte avser trä- och metallslöjdens lärmiljö, kon-
centreras nu beskrivningen kring trä- och metallslöjdens uppdelning av kvinnor 
och män. Isärhållandet av män och kvinnor sker nämligen inte bara mellan slöj-
darterna. Isärhållandet har också skett inom trä- och metallslöjden, inte minst i 
den ”hjärtliga fiendskap” (se Alm, 2012, s. 79) mellan kvinnor och män som 
gjordes gällande på Nääs slöjdseminarium.  

Slöjdseminariet på Nääs var den plats där svensk skolslöjd till stor del etable-
rades, och de formativa åren kring förra sekelskiftet är viktiga i förståelsen av 
slöjdämnets könsstrukturer. Bildligt sett kan Nääs beskrivas som trä- och me-
tallslöjdsalens barndomshem, där konflikten mellan manligt och kvinnligt kan 
spåras i dess stökiga barndom och uppenbara svårigheter att hitta sin mansroll, 
så att säga. Det tycks som att isärhållandet av kvinnor och män på Nääs krävde 
vissa ansträngningar. I Thorbjörnssons (1990) statistik över deltagare vid slöjd-
kurserna (för vuxna) på Nääs är det tydligt att kvinnliga deltagare var vanligt fö-
rekommande. Pionjär var Maya Nyman, vars deltagande rönte följande kom-
mentar av föreståndaren på Nääs, Otto Salomon: 

 
Uti omnämnda kurs deltog för första gången, till allmän förvåning och icke 
ringa bestörtning hos många äfven en kvinna, nämligen lärarinnan vid frö-
ken Rodhes praktiska arbetsskola i Göteborg Fröken Maya Nyman, som 
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sålunda i detta avseende bröt isen. (Salomon, 1891, citerad i Alm, 2012, s. 
78) 

 
Enligt Thorbjörnssons statistik över könsfördelningen på Nääs ökade andelen 
kvinnliga deltagare i träkurserna stadigt vid tiden kring förra sekelskiftet för att 
kulminera på 1910-talet, då hela 40 procent av deltagarna var kvinnor (Thor-
björnsson, 1990, s. 274). Enligt Alm (2012) var det kvinnliga deltagandet delvis 
ett resultat av Salomons pragmatiska inställning till Nääs fortlevnad. De kvinnor 
som deltog i kurserna antogs på andra premisser än männen och hade oftast nå-
gon form av position och ekonomiskt kapital. Alm menar att kvinnorna ut-
gjorde ett ekonomiskt tillskott till verksamheten. Väl på plats kunde kvinnorna 
delta eftersom isärhållandet av män och kvinnor kalibrerades ända in till hyvel-
bänken. Kvinnor arbetade med trä, men med träsnideri snarare än snickeri, ef-
tersom snickeriet ansågs olämpligt för kvinnor (Alm, 2012). Kvinnor, i den eta-
blerade rollen som filantrop och lärare, förbands också effektivt till traditionellt 
omhändertagande och reproduktiva ideal som inte hotade isärhållandet av kvin-
nor och män, eftersom kvinnor i skydd av dessa ideal lärde sig slöjd i syfte att 
uppfostra barn, snarare än att utföra hantverk (Alm, 2012).  

Men Salomon gick på slak lina. Det isärhållande av män och kvinnor som ef-
ter Salomons frånfälle etablerades på Nääs, vittnar om att det fanns ett motstånd 
mot kvinnliga lärare inom gosslöjden hos de som utformade kursutbudet på 
seminariet. Thorbjörnssons (1990) statistik ger bilden av att de kvinnliga delta-
garna inom träslöjdskurserna minskade i antal i samma takt som de en gång 
hade ökat. Om de på 1910-talet utgjorde 40 procent av deltagarna, fanns det på 
1940-talet bara några få kvinnor kvar, och på 1950-talet inga alls. Alm (2012) gör 
ingen grundligare analys av Thorbjörnssons statistik, och någon grundligare ana-
lys sker inte heller här, i annat avseende än att ett ökat isärhållande av kvinnor 
och män på Nääs kan konstateras. De kurser som i början av 1900-talet hade in-
troducerats, i textilslöjd, hushållsgöromål, lek och idrott samt teckning och träd-
gårdsskötsel, hade en stark överrepresentation av kvinnor (se Thorbjörnsson, 
1990, s. 274f) och kan kanske betraktas som en isärhållande insats. Likaså intro-
ducerades 1914 kursen i metallslöjd, vilken blev den tydligast mansdominerade 
kursen på Nääs.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att även om dessa tre konfliktytor besk-
rivs som åtskilda här ovan så är de en konsekvens av varandra, tätt sammanflä-
tade och samlevda under lång tid. Slöjdämnets praktiska och estetiska dimens-
ioner har varit uttalade, vilket könsuppdelningen inte varit sedan grundskolere-
formen. Trots detta är grundantagandet i denna avhandling att kön är en ele-
mentär konfliktyta. Behovet av att särskilja manligt och kvinnligt ses här som 
grund för slöjdens praktiska och estetiska aspekter. Konkret innebär detta att 
trä- och metallslöjdens praktiska och estetiska kunskapsinnehåll är en konse-
kvens av föreställningar om maskulinitet, men det stannar inte bara vid före-
ställningar och språk. Trä- och metallslöjdsalen är i sig själv ett resultat av dessa 
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föreställningar. Trä- och metallslöjdsalens utformning, verktyg, material och 
geografiska hemvist i skolan är en materialiserad konsekvens av föreställningar 
om maskulinitet, – inte minst Salomons egna föreställningar, med tanke på det 
stora inflytande han hade på den pedagogiska slöjdens område (se Alm, 2012, s. 
74f). I detta perspektiv är det alltså förledande att omnämna trä- och metallslöj-
den som präglad av maskulinitet. Maskulinitet är inte ett additiv eller ett tillägg 
till trä- och metallslöjd. Snarare kan det anföras att maskulinitet är den föreställ-
ning som trä- och metallslöjd avsetts materialisera. Men Salomon ska inte skyllas 
för den idétradition som han verkade inom. Isärhållandets struktur arbetar vi-
dare även efter hans insats. Strukturen har anpassats in i skolväsendet på olika 
sätt, inte minst genom trä- och metallslöjdens geografiska isolering på skolan 
och teknifierade lärmiljö. Konfliktytorna är beskrivna, men anpassningen behö-
ver också beskrivas.  

 
En marginaliserad historia 
Den korta beskrivning jag inledningsvis gjorde av min egen trä- och metallslöjd-
sal påminner starkt om framförallt Berges (1992), men också Lundgrens (2000) 
beskrivningar av de geografiskt marginaliserade trä- och metallslöjdsalar de mött 
i skolan. Salens placering är enligt dem båda ett uttryck för avskildhet (Lund-
gren, 2000, s. 41), åtskillnad och underordning, vilket Berge uttrycker på föl-
jande sätt: 

 
Trä- och metallslöjd bedrivs i källarvåningen. Den rumsliga åtskillnaden 
mellan klassrum och slöjdsalar ger en upplevelse av att slöjdämnet tillhör 
en annan domän. Det stärker tankefiguren att ”praktik” är skilt från ”te-
ori” och inte får ”störa” varandra. (Berge, 1992, s. 105f) 

 
Trä- och metallslöjdsalen skiljer sig på många sätt från ett traditionellt klassrum. 
Den skiljer sig också mycket från hur en textilslöjdsal traditionellt sett är utfor-
mad. I en skolhusrapport från 1980-talet beskrivs de två slöjdarternas salar 
såsom ”helt olika utformade” (Skolöverstyrelsen, 1983, s.12; se även Borg, 
2001). Jämfört med andra undervisningslokaler ligger trä- och metallslöjdsalar 
ofta placerade i suterräng eller källare, i utkanten av skolbyggnaden eller i en fri-
stående byggnad på skolgården. Det tycks som om trä- och metallslöjdsalen lig-
ger ”där nere”, ”där borta” eller ”där ute” i förhållande till skolans symboliska 
kärna.12 Salen tenderar att vara geografiskt isolerad, och det är inget nytt. För 
drygt 60 år sedan skrev slöjdinspektör Nilsson (1951) en handledning rörande 
hur en träslöjdsal skulle utformas och var den lämpligen skulle placeras. Han 
menar följande: 

                                                             
12 Lundgren (2000, s. 43f) beskriver lärarrummet och expeditionen som den centrala platsen eller 
”hjärnan” i den skola som hon studerade. I Björklids (2005) forskningsöversikt framgår att också 
skolbiblioteket kan vara just en sådan central plats. Se även Knutes (2009, s. 79).  
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I många församlingar med i övrigt förstklassiga skollokaler har det hittills 
inte varit ovanligt, att slöjdsalarna förlagts till sådana vinds- eller källarut-
rymmen, som ansetts olämpliga för all annan undervisning. Man har inte 
beaktat, att också slöjdsalarna äro lektions- och lärorum i lika hög grad 
som de lokaler, i vilka läsning, skrivning, teckning, gymnastik eller laborat-
ioner övas […]. (Nilsson, 1951, s. 9) 

 
Slöjdinspektören argumenterar vidare att slöjdsalen av virkeslogistiska skäl bör 
placeras på första våningen i skolbyggnaden, och undantagsvis i suterräng eller 
på vindsvåningen.13 Några anvisningar om dess placering i relation till övrig 
skolverksamhet ges inte (Nilsson, 1951). I skolhusrapporten (1983) finns däre-
mot ett särskilt avsnitt där lokalerna för de två slöjdarterna (inom det då formellt 
gemensamma slöjdämnet) ställs i relation till varandra och i relation till den öv-
riga skolan. Där betonas vikten av att såväl textil- som trä- och metallslöjdsalar 
och övriga praktiskt-estetiska ämnessalar ligger nära varandra. Likaså ser rap-
portförfattarna helst att dessa salar ligger inom skolans huvudbyggnad i syfte att: 
”underlätta samarbete – lagarbete mellan olika personalkategorier och förstärka 
sambandet mellan ämnet slöjd och övriga ämnen.” (Skolöverstyrelsen, 1983, 
s.12).  

Av de trä- och metallslöjdsalar som jag har undervisats och undervisat i är 
det bara ett par stycken som legat ovan mark, men då har också slöjdsalen varit 
förlagd till en särskild lokal på skolgården, i skolans periferi eller i ett skyddsrum. 
I den byggnad där jag befinner mig nu, Lärarutbildningshuset vid Umeå univer-
sitet, vilken invigdes i mars 1998, är salarna förlagda till källare/suterräng. En av 
trä- och metallslöjdsalarna och flera av de intilliggande rummen saknar fönster.  
Det finns som sagt goda formella skäl till varför salarna ligger placerade i suter-
räng, källare eller ute på gården. Virket måste hanteras, likaså spånet. Maskiner-
na bullrar dessutom. Det blir kostsamt att anpassa skolbyggnaden efter denna 
dammiga och bullriga koloss. Att göra det omvända, det vill säga anpassa trä- 
och metallslöjden efter skolans rena och tysta miljö skulle säkert kännas främ-
mande för många lärare i trä- och metallslöjd. Vad skulle slöjdsalen då likna? 

 
En teknifierad historia 
När Nilsson (1951) beskriver träslöjdsalen, förekommer knappt några bullriga 
maskiner eller tekniska excesser. Foton i hans bok vittnar om att träslöjdsalen i 
stort sett var utformad som ett traditionellt klassrum. Än längre tillbaka i tiden, 
exempelvis på 1920-talet, tycks maskiner och teknik vara frånvarande i träslöjd-
salen.14 Inom gosslöjden på Nääs ansågs mekaniska verktyg distansera handens 

                                                             
13 Se även den studieplan som upprättades rörande slöjdundervisningen (träslöjd och metallslöjd) 
under 1946 års skolkommission (Håkansson, et.al, 1952), där samma anspråk görs på slöjdsalens 
beskaffenhet som Nilsson anför i citatet ovan.  
14 Se Thorbjörnssons (1992, s 41) bildkrönika över Nääs slöjdseminarium. Författaren 
kommenterar själv salens avsaknad av maskiner i undertexten till en av bilderna. 
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möte med materialet (se Alm, 2012), och med manuellt arbete blev sannolikt 
virkes- och materialhanteringen också begränsad. Dagens trä- och metallslöjdsa-
lar påminner i mycket större utsträckning om verkstäder, medan vanliga klass-
rum kan uppfattas som tämligen oföränderliga till sitt utseende.15 Verkstadslik-
heten i trä- och metallslöjdsalen har i mångt och mycket uppstått efter det att 
slöjdinspektör Nilsson publicerade sin bok. När introducerades då verkstadsmil-
jön som koncept i ämnet träslöjd? I ett informationshäfte från Skolöverstyrel-
sen, utgivet 1958, görs maskinernas intåg i träslöjdsalen synligt: ”Till utrustning-
en i ämnet manlig slöjd […] samt förberedande verkstadsarbete hör numera ma-
skiner, vilket innebär ökade risker för olycksfall i slöjdsalar och skolverkstäder” 
(Skolöverstyrelsen, 1958, s. 319). Informationshäftet är en uppmaning till läraren 
att verka för säker maskin- och verktygshantering i träslöjd. Detaljerade beskriv-
ningar av olika säkerhetsaspekter ger vid handen att en slöjdsal i 1958 års tapp-
ning var mer tekniskt utvecklad än i Nilssons (1951) beskrivning några år tidi-
gare. 

Trä- och metallslöjdsalen utgör ett exempel på hur beteenden reproduceras 
genom den sociomateriella strukturen. Salarna uppfattas idag av slöjdlärarna 
som ”ändamålsenliga” (Skolverket, 2005, s. 26) för trä- och metallslöjdsunder-
visning. Denna ändamålsenlighet relateras givetvis till den undervisning som 
förväntas äga rum där och som finns uttryckt i styrdokumenten, vilka i sin tur är 
villkorade av hur trä- och metallslöjdsalarna är utformade. Men maskinerna och 
den tekniska utrustningen är inte bara en materiell konsekvens av den undervis-
ningskultur som den själv bidragit till att skapa. Den är till stor del en symbol för 
någonting större. I den ovan citerade skolhusrapporten om trä- och metallslöjd-
salar står: 

 
För många elever är grundskolans slöjdundervisning den första kontakten 
med en arbetsplats av verkstadskaraktär. Här grundläggs en stor del av ele-
vens uppfattning om hur en verkstadslokal fungerar. (Skolöverstyrelsen, 
1983, s. 56) 

 
I citatet ovan ligger betoningen på ”arbetsplatsen” och ”hur en verkstadslokal 
fungerar”. Trä- och metallslöjdsalen beskrivs som ett sammanhållet objekt eller 
en symbol för det omgivande samhällets verkstäder. Materiella aspekter ges stor 
plats, och verkstadslokalen kan nästan tyckas vara ett autonomt väsen. Försvaret 
av verkstadsmiljön görs alltjämt synligt i styrdokumenten. I de senaste kurspla-

                                                             
15 Ett tydligt exempel på hur maskiner och teknik påförs slöjdhantverket står att finna i ingressen till 
läromedlet Slöjda i trä (1977/1988). Under rubriken ”Slöjdsalen” menas följande: ”Slöjdarens 
verkstad har främst genom maskinernas utveckling på senare år genomgått en avsevärd förändring. 
Från att ha varit ett hundraprocentigt handarbete har träslöjdandet utvecklats till att idag kräva en 
mängd mer eller mindre avancerade maskiner. Visst kan man ännu utföra mycken träslöjd med 
enbart handverktyg men för att åstadkomma något mer avancerat är det få som klarar sig utan 
bandsåg och rikthyvel och för en del arbeten också svarv och fräs.” (A:son Ljungberg, Inger. & 
Ljungberg, Gert., 1977/1988, s. 4). 
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nerna har en slöjdmiljö där eleverna ”får” (Skolverket, 2000) eller ”utvecklar” 
(Skolverket, 2011a) kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor betonats. En 
slöjdsal är riskfylld på många sätt. En studie av elevers uppfattningar om skolans 
fysiska arbetsmiljö (Häggqvist, 2000 refererad i Björklid, 2005) visar att trä- och 
metallslöjdsalen är den undervisningslokal i skolan som ådrar sig flest anmärk-
ningar.16 Att hantera dessa risker är en del av undervisningen. Precis som Ronja 
Rövardotter gick till forsen för att lära sig undvika vatten, kommer eleverna till 
slöjdens maskiner för att lära sig undvika skador.  

Trä- och metallslöjdsalens, eller verkstadens koppling till världen utanför 
skolan och dess yrkesmiljöer, är ett resultat av progressiva skolpolitiska ström-
ningar inom skolväsendet under mitten av 1900-talet.17 I Hedlins (2009) histo-
riska studie av skolpolitiska texter, gör hon tolkningen att den satsning på verk-
städer i skolan som genomfördes under 1960-talet riktades mot pojkar. När 
Teknik som tillvalsämne infördes i och med LGR-69, skedde detta delvis som 
svar på upplevda disciplinproblem hos skoltrötta pojkar. Hon skriver: 

 
Lösningen som presenteras är teknik och arbete i skolverkstäder vilket i sin 
tur länkas till elevernas trivsel, önskan att arbeta med sina händer, deras 
egna intressen och behovet att uppleva framgång. [---] Å ena sidan är en 
möjlighet att båda könen avses. Å andra sidan förefaller det snarare sättas 
likhetstecken mellan elever och pojkar med tanke på både den starka man-
liga könskodningen som teknik och verkstadsarbete har och kopplingen 
mellan pojkar och bristande disciplin. (Hedlin, 2009, s. 125) 

 
Hedlins tolkning av den skolpolitiska debatten kring teknikämnets införande är 
intressant av två skäl. För det första visar hon på en historisk koppling mellan 
teknik och pojkar. Detta är okontroversiellt, då en symbolisk koppling mellan 
teknik, män och maskulinitet är vedertagen inom forskning på genus och teknik 
(Se Wikander, 2006; Mellström, 2003a, 2003b; Berner, 2003; Faulkner, 2003; 
Faulkner & Kleif, 2003; Staberg, 1992). För det andra, betonar Hedlin i sin stu-
die det alternativ till den ordinarie skolan som teknikens införande avsågs utgöra 
för de skoltrötta (förmodade) pojkarna.18 Teknisk utrustning och verkstäder blir 
för pojkarna en motpol till den ordinarie skolundervisningen, dock fortfarande i 
skolans regi. Verkstadsmiljöer, vare sig de erfars genom teknikämnet eller ge-
nom slöjdämnet, blir genom skolpolitiska insatser märkta som alternativa och 
maskulina – detta ifall man väljer att följa Hedlins (2009) tolkning.19 Jag kan här 

                                                             
16 Häggqvists studie är genomförd 1994, med uppföljning 1995, där trä- och metallslöjden fick flest 
anmärkningar från eleverna (Björklid, 2005, s. 100). Den föregår således den nationella 
utvärderingen (Skolverket, 2005) med ett antal år. 

 
Se även Alm (2012, s. 63ff) om den tidiga gosslöjdens roll som räddningsämne för de som inte 
lyckas i övriga skolan. 
19 I Daltons (2001) genushistoriska studie av det brittiska skolämnet Arts and Crafts, framgår att 
även de brittiska skolverkstäderna under 60-talet och framåt var tydligt maskulina, farofyllda och 
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ta min egen högstadieslöjd som exempel, och den byggnad ute på skolgården 
där slöjdsalen låg. I samma byggnad fanns också salar för teknikundervisning. 
Eftersom jag hade såväl tekniktillval som trä- och metallslöjd, rörde jag mig 
tämligen fritt mellan tekniksalen och slöjdsalen. Jag avser inte att här sätta lik-
hetstecken mellan tekniksalar och slöjdsalar. Det fanns skillnader i arbetsuppgif-
ter, schemapositioner och rumslighet på min gamla skola. Men tittar man över 
axeln på den trä- och metallslöjd som förevarit (se Borg, 2001, s. 104ff), eller för 
all del tvärs över Bottenviken till Finland, där trä- och metallslöjd benämns 
”teknisk slöjd”, är det tydligt att teknikämnet och trä- och metallslöjdsämnet har 
en nära relation.20 Ett rimligt antagande är att den politiska strömning som 
Hedlin (2009) visar på delvis kan förklara varför trä- och metallslöjdsalarna 
också utvecklats till att vara mer verkstadslika och mer isolerade.  

Här slutar beskrivningen av trä- och metallslöjdens ankomst till dagens 
skola. Avhandlingens fokus är inte den historiska trä- och metallslöjden, utan de 
konkret materiella och förkroppsligade aspekterna av trä- och metallslöjdens 
lärmiljö. Det går emellertid inte att låta bli att snegla bakåt i tiden, när trä- och 
metallslöjdsalen analyseras och diskuteras. Därför kommer de historiska insla-
gen att utgöra ett spår även fortsättningsvis, i sökandet efter de föreställningar 
som materialiserats och som alltjämt förkroppsligas av slöjdeleverna idag.  

 
 
Avhandlingen i relation till angränsande forskning 
Lilieqvist (2006) ger rådet att en forskningsöversikt bör orienteras efter avhand-
lingens ”nyhetsvärden”. Ett nyhetsvärde kan vara empiriskt eller teoretiskt, men 
också metodologiskt eller dokumentariskt (se Lilieqvist, 2006, s. 16f). Grovt sett 
bär denna avhandling vissa metodologiska och teoretiska nyhetsvärden, vilket 
påverkar relationen till tidigare forskning inom utbildningsveten-
skap/pedagogiskt arbete, slöjd/verkstäder och kön/genus. Tidigare forskning 
ska här inte ses som en normalvetenskaplig21 eller kumulativt ordnad kunskaps-
trave. Den tidigare forskningen ses här snarare som sjömärken eller slalompor-
tar, vilka orienterar eller tvingar avhandlingsarbetet längs en bana. Avhandlingen 
är således inte en pusselbit bland andra pusselbitar i den bild som en gång för 

                                                                                                                                   
tekniskt välutrustade: ”Boys were expected to manage and overcome their apprehension of the 
unfamiliar and potentially dangerous machines of the workshop; to handle and manipulate resistant 
and heavy materials with specialist tools in a craftsmanlike atmosphere.” (Dalton, 2001, s.91). 
20 Staberg (1992) menar att teknikämnet fick en praktisk framtoning genom att det redan var 
företrätt på skolan, bland annat genom slöjden: ”När ämnet [teknik] infördes fick 
medborgarkunskap om teknik dock inte samma genomslagskraft som mer instrumentella avsnitt 
trots att mycket av vardagstekniken redan var företrädd genom ämnena hemkunskap, slöjd och 
bild.” (Staberg, 1992, s. 165). 
21 Kuhn (1981/2000) använder begreppet ”normalvetenskap” (eng. normal science) för att beskriva 
kumulativ forskning, där ny forskning bygger på tidigare forskning såsom en linjär process eller ut-
veckling. ”Normal science is what produces the bricks that scientific research is forever adding to 
the growing stockpile of scientific knowledge.” (Kuhn, 1981/2000, s. 7). 
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alla visar slöjd, lärande eller maskulinitet. En viktig drivkraft här är att en annan 
bild av trä- och metallslöjdens lärmiljö etableras: en annan bild av maskulinitets-
föreställningar i skolan, och en annan bild av kroppen. Genom denna annanhet 
uppstår också en ny tolkning eller förståelse av trä- och metallslöjden. Det finns 
ett frirum till denna annanhet i den tvärvetenskapliga ansatsen. Genusvetenskap, 
utbildningsvetenskap och forskning inom slöjdämnet är alla nya forskningsfält, 
och som alla nya forskningsfält också eklektiska, kritiska och elastiska. Den 
tvärvetenskapliga avhandlingen är i någon mening en annanhet, som idé. Så när 
Lilieqvist (2006) frågar efter nyhetsvärden, är det rimligt att gengälda: Nytt i för-
hållande till vad? Utgående från denna fråga följer här en presentation av av-
handlingens nyhetsvärden. Presentationen görs som en smal beskrivning av den 
forskning avhandlingen passerar, kommenterad fortlöpande med tankar om 
olikheter, skillnader och gemensamma anliggningsytor i relation till denna stu-
die.  

 
Pedagog i skt  arbe t e  
Den här avhandlingen hämtar näring ur en handfull trä- och metallslöjdssalar 
och en skara slöjdelever. Den söker sin tillhörighet i kategorin ”slöjdforskning”, 
vilket är ett mycket begränsat fält inom utbildningsvetenskaplig forskning. Den 
mesta slöjdforskningen har hittills kanaliserats genom andra discipliner såsom 
hushållsvetenskap, pedagogik och etnologi (se Bergqvist et al., 2008), men också 
pedagogiskt arbete (Mäkelä 2012; Westerlund, work in progress; Jeansson, work 
in progress). I det svenska utbildningsystemet är pedagogisk slöjd ingen akade-
misk vetenskap utan enbart ett skolämne, och det gör att alla studier av slöjd 
också blir studier av skolan och därmed faller in i det utbildningsvetenskapliga 
forskningsfältet, vilket spänner över en mångfald av mer etablerade forsknings-
fält.22 Vad gäller forskningsämnet Pedagogiskt arbete har, under inledningen av 
2014, drygt 50 avhandlingar publicerats här i Umeå. Förteckningen över dessa 
(se avhandlingens sista uppslag) visar titlar som till största del anspelar på grund-
skolans materiella kontext.  

Det finns förvisso avhandlingar vars studieobjekt inte primärt varit grund-
skolemiljön, men enbart en minoritet fokuserar läroplansforskning, implemente-
ringsstudier, historiska studier av ämneskonceptioner samt forskning på lärarut-
bildning och lärarstudenter. Studieobjektet grundskolan tycks alltså i någon me-
ning identifiera ämnet, vilket ligger i linje med de utgångspunkter som för Umeå 
universitets del grundlade examensämnet för 15 år sedan: ”Utgångspunkten för 
det nya forskarutbildningsämnet är det pedagogiska arbetet i sitt sammanhang” 
(se Erixon, 2002, s. 122). Betraktat på så sätt, kan knappast denna avhandling 

                                                             
22 Som ett exempel på utbildningsvetenskapens breda träffbild kan nämnas en studie av 
utbildningsvetenskapliga artiklar som publicerats av forskare på svenska lärosäten (Hansen & 
Lindblad, 2009). Det urval av artiklar som studien fokuserar är finansierade av den 
utbildningsvetenskapliga kommittén. De 820 granskade artiklarna är publicerade i 525 tidskrifter 
(Hansen & Lindblad, 2009).  
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beskrivas som annan. Men denna avhandling har inte primärt ett empiriskt eller 
pragmatiskt nyhetsvärde. Nyhetsvärdet ligger i en annan blick på trä- och me-
tallslöjdens (grundskolans) lärmiljö. Resursen för denna andra blick är genusve-
tenskap. Vad kan då sägas om genusvetenskapliga ansatser utifrån förteckningen 
över avhandlingar i Pedagogiskt arbete?  

Av de drygt 50 titlarna inom Pedagogiskt arbete, träder en handfull avhand-
lingar fram som tydligt beaktande ett genusperspektiv. Av dessa är det emeller-
tid inte alla som explicit beforskar skolkontexten (ex.vis Skåreus, 2007; Hedlin, 
2009) även om praktiskt-estetiska ämnen står i fokus. Ett sammantaget fokus på 
genus i en praktiskt-estetisk skolkontext framställs endast i tre avhandlingar.   
Den första av dessa är Lindqvists (2010) enkät- och observationsstudie av den 
feminint kodade dansundervisningen. Den andra utgörs av Kärnebros (2013) 
studie av språkpraktiker i gymnasieskolans fordonsprogram utifrån ett genus-
perspektiv, och den tredje i raden är Wikbergs (2014) analys av bildundervisning 
i genusvetenskaplig belysning. Föreliggande studie har således i princip samma 
studieobjekt (den praktiskt-estetiska verksamheten och rummet/verkstaden) 
och samma perspektiv som dessa tre avhandlingar. För att identifiera ett nyhets-
värde hos denna avhandling i relation till dessa tre, kan trä- och metallslöjdens 
maskulint kodade miljö anföras, vilken skiljer sig från dansens miljöer (Lin-
dqvist, 2010). Trä- och metallslöjdsmiljön har emellertid stora likheter med den 
av Kärnebro beforskade fordonsverkstaden. Emellertid skiljer sig Kärnebros 
avhandlingssyfte från syftet med denna avhandling, då hon studerar språkprak-
tiker snarare än den materiella lärmiljön och förkroppsligande upplevelser av 
denna. Även Wikbergs studie ligger nära min egen, men hennes semiotiska och 
diskursanalytiska ansats skiljer sig likaså från det fokus på kroppslighet som 
präglar denna avhandling.  

 
Forskning inom genus och skola, med ett stråk av ämnet slöjd 
Om nu avhandlingens formella tillhörighet lämnas och fokus riktas mot övrig 
samtida skolforskning, vilken bedrivits med ett uttalat genusperspektiv, finns an-
ledning till djupare beskrivningar och klarlägganden. Den första avhandlingen, 
vilken exkluderats ovan trots att den tillhör pedagogiskt arbete, är Hedlins 
(2009) analys av skolpolitiska texter under perioden 1948–1998. Hon har en ge-
nusvetenskaplig utgångspunkt och avgränsar sina analyser mot skolämnena Na-
turvetenskap och Teknik, men med ständiga referenser även till slöjdämnet. 
Hedlin använder sig av en strukturalistisk förståelse av kön, i hennes ambition 
att avtäcka en genusordning i de skolpolitiska texterna. Av särskilt intresse för 
denna avhandlings vidkommande är hennes analys av teknikämnet, vilket intro-
ducerades under 1960-talet och som har stora likheter med trä- och metallslöj-
dens lärmiljö, materialitet och tanketradition. Hedlin tar också konsekvent upp 
diskussionerna kring slöjdämnet och hur de könsuppluckrande och de könspol-
ära diskurserna genom historien har bestridit varandra. Hon visar på att slöjd-
ämnet i sin könsuppdelning intar en särställning i skolan. Den könsuppdelade 
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slöjden, motiverad genom elevens ”fria val” (könspolär diskurs), motstår effek-
tivt dess belackare och kritiker (könsuppluckrande diskurs) från 40-talet och 
framåt. Hedlins (2009) studie är av intresse eftersom trä- och metallslöjdssalarna 
förändrades en hel del under perioden efter andra världskriget. I hennes avhand-
ling kan föreställningarna bakom de idag materialiserade förändringarna spåras. 
Men Hedlins (2009) studie är inte en studie av grundskolans praktik, vilket 
denna studie är, och som medför att denna studie enligt resonemanget ovan, blir 
annan.  

Öqvist (2009) har däremot genomfört sin undersökning i grundskolekontex-
ten. I sin etnografiska studie av mellanstadieelevers språkbruk, ägnar Öqvist ett 
av sina kapitel åt slöjdundervisning. Hon analyserar elevernas beteende, dels uti-
från Connells teori om den hegemoniska maskuliniteten, men också utifrån 
Goffmans teatermetaforiska beskrivningar av social interaktion. Öqvist lyfter 
fram skolans olika miljöer som scener där olika beteenden och språkbruk möj-
liggörs hos eleverna. Slöjden (såväl textilslöjd som trä- och metallslöjd) beskrivs 
här som två könade rum, som ”genusifierade” av eleverna där. Hennes analys 
visar att pojkar som möter textilslöjdens feminina miljö ”maskuliniserar” miljön 
bland annat genom att använda utrustning på ett kontroversiellt sätt, exempelvis 
genom att använda symaskinen som en ”fartsymbol” med gaspedal. Hennes re-
sultat visar också att flickor på samma sätt femininiserar trä- och metallslöjdens 
maskulina miljö, till exempel genom att använda en lödkolv för att bränna in ett 
hjärta i en träbit, göra spånor till hår med mera. Det är också en tämligen ny av-
handling och på så vis empiriskt aktuell. Yttermera använder sig Öqvist av be-
greppen maskulinitet och femininitet inte bara som underliggande struktur men 
(i Connells anda) som praktik, vilket också är fallet i Lindqvists (2010), Kär-
nebros (2013) och Wikbergs (2014) avhandlingar. Även denna avhandling anlitar 
Connell i de strukturalistiska beskrivningarna av trä- och metallslöjden och där-
för ligger Öqvists beskrivning av elevernas praktiker i slöjdämnet tämligen nära 
den beskrivning som ges här. Men vare sig Öqvist (2009) eller de övriga hittills 
refererade avhandlingarna problematiserar relationen kropp–kön i nämnvärd ut-
sträckning, vilket är en grundläggande problematisering i denna avhandling. Här 
är maskulinitet lika mycket förborgat i miljön som i den kropp som möter mil-
jön. På så sätt är den annan. Den kritiska hållningen gentemot dikotomin indi-
vid–miljö, snarare än maskulinitet–femininitet eller pojke–flicka har således ett 
nyhetsvärde. 

 
Forskning inom s lö jd  
Att försöka förstå slöjdelevers handlande genom rörlig bild eller observationer 
är inte helt ovanligt inom slöjdforskning (se Westerlund, work in progress; Ek-
ström, 2012; Johansson, 2002), och ibland är de kompletterade med ett inter-
vjumaterial. Knutes (2009) studie av Nyckelviksskolans lärmiljö och hantverks-
upplevelser har, genom den fenomenologiska ansatsen, beröringspunkter med 
denna avhandling och är därför intressant att konsultera. Men då den till största 
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del bygger på intervjuer av vuxna hantverkare i folkhögskolan, och fokus i hen-
nes avhandling främst riktas mot praxisnära forskning i trä- och metallslöjdens 
lärmiljö, blir det fenomenologiska släktskapet inte skäl nog att vidare fördjupa 
hennes avhandling här.  

Tre avhandlingar teoretiserar trä- och metallslöjdsalens lärmiljö (såsom jag 
avser att studera den) utan att för den skull göra det utifrån ett genusperspektiv. 
Johanssons (2002) studie av slöjdpraktiker är en praxisnära observationsstudie i 
grundskolemiljö. I syfte att dokumentera slöjdpraktiken närmar sig Johansson 
de båda slöjdarterna bland annat genom observationer av slöjdundervisning. 
Avhandlingen innehåller detaljerade redogörelser av slöjdelevernas interaktion 
med varandra, med verktygen och med materialen. Hon konkluderar att det fö-
rekommer en omfattande verbal samt icke-verbal kommunikation mellan slöjd-
elever och betonar arbetsredskapens och verktygens centrala plats i slöjdprakti-
ker såsom en medierande materialitet. Hon lyfter också fram estetiska och emot-
ionella värden i slöjdpraktikerna. Johansson (2002) har som sagt inget genusper-
spektiv i sin avhandling, men uppmanar i en avslutande kommentar framtida 
slöjdforskare att beakta även den aspekten.  

Mäkelä (2011) studie av de estetiska aspekterna av slöjdundervisningen ger 
intressanta skildringar av trä- och metallslöjdens alster eller artefakter, även för 
den som önskar anlägga andra perspektiv på hans empiri. Genom en semi-
etnografisk datainsamlingsmetod, där elevintervjuer och fotografier av slöjd-
alster utgör bärande delar av materialet, konstaterar Mäkelä att det estetiska ut-
trycket hos elevernas slöjdföremål blir en del av en identifikationsprocess hos 
eleverna och ett sätt för dem att reflektera över identitetsfrågor. När delar av 
analyserna i denna studie rör just slöjdföremål, utgör Mäkeläs (2011) avhandling 
därför ett komplement. 

Ytterligare ett exempel på slöjdforskning utan genusperspektiv är Borgs 
(2001) avhandling, vilken söker beskriva erfarenheter av skolslöjd utifrån inter-
vjuer med vuxna, tidigare slöjdelever samt slöjdlärare i skolan. När Borg (2001) 
tematiserar sitt material och presenterar det i text, sker det med hänvisning till 
om det är trä- och metallslöjd eller textilslöjd som citatet avser, precis som är 
fallet i Johanssons (2002) och Mäkeläs (2011) beskrivningar. Detta gynnar denna 
avhandling, som studerar endast trä- och metallslöjden. Eftersom Borgs under-
sökning sker i retrospektiv, beskriver informanterna en svunnen slöjd. Detta gör 
att även om avhandlingen är en samtida produkt, beskriver informanterna inte 
en samtida slöjd. Borgs (2001) empiri är en intressant spegel till den empiri som 
strax kommer att presenteras här, och hennes beskrivningar av de materiella 
aspekterna av slöjdundervisningen (såsom undervisningsmiljö, artefakter och 
sociala dimensioner av slöjdande) finns anledning att konsultera vidare.  

 
Forskning inom slöjd med ett stråk av genus 
Även om Johanssons (2002), Mäkeläs (2011) och Borgs (2001) avhandlingar inte 
har ett explicit genusperspektiv, går det i princip inte att bedriva forskning på 
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slöjd i den svenska skolan utan att implicit bedriva forskning på kön eller genus, 
eftersom slöjdämnet i sig är en materialiserad konsekvens av ambitionen att 
hålla flickor och pojkar isär. Detta är också tydligt i stora delar av det förhållan-
devis lilla fält som utgör slöjdforskning i Sverige.  
 Men kön/genus har hittills antagit en anonym skepnad – ett tillägg till andra 
problemställningar i ämnet (Mäkelä, 2011). Ofta presenteras flickor och pojkar 
som oproblematiserade situationer, som variabler eller givna kategorier. Exem-
pelvis Hasselskog (2008, 2010) belyser genusproblematiken i det formellt ge-
mensamma, men informellt könsuppdelade, slöjdämnet utifrån antaganden om 
könsskillnader hos elever. Han har ett pragmatiskt förhållningssätt till genus, 
och föreslår med stöd i styrdokumenten att en jämställd slöjd kan underlättas 
genom framförallt tre strategier: Jämställd representation bland slöjdlärarna, an-
passning av undervisningen efter flickors och pojkars olika intressen och förut-
sättningar, samt undervisning av elever om jämställdhetsaspekter. Då Hassel-
skog (2008, 2010) inte problematiserar vad han anser utgöra grunden för köns-
skillnader och olika förutsättningar hos slöjdeleverna, kan ett essentialistiskt för-
hållningssätt till kön anas, på bekostnad av ett situationellt/strukturellt eller 
postmodernt sådant. Till skillnad från Hasselskogs studie har denna avhandling 
inga pragmatiska anspråk, och en strävan här är att nedtona skillnadsgörandet 
mellan gruppen flickor och gruppen pojkar, varför den också blir annan i relat-
ion till Hasselskogs ansats. 

 
Forskning inom slöjd och genus i ett historiskt perspektiv 
Slöjd är ett skolämne vars pionjärtid beskrivits som en framgångssaga. Kanske 
är det därför som merparten av den slöjdhistoriska forskningen i Sverige också 
riktats just mot slöjdämnets etableringsfas. Här finns skäl att lyfta fram Trotzigs 
(1988, 1992) historiska beskrivningar, trots att de primärt belyser textilslöjdens 
(flickslöjdens) etablering. Skälet till detta är epistemologiskt. Även om förelig-
gande studie fokuserar på trä- och metallslöjdens lärmiljö och de föreställningar 
om maskulinitet som präglat dess materiella betingelser, kan trä- och metallslöj-
dens etableringsfas knappast förstås isolerad från textilslöjdens. De två slöjdar-
terna har varit komplementära och således format varandra, och här bidrar 
framförallt Trotzigs (1988, 1992) men också Borgs (2008) beskrivningar till ana-
lyserna av slöjdmiljön. Trotzigs kvinnovetenskapliga uppsats (1992) redogör inte 
bara för flickslöjdens etableringsprocess i den svenska skolan. Här framställs 
också Hulda Lundin som en stark företrädare av ämnet. Härtill gör Trotzig ana-
lyser av den kroppsliga och moraliska fostran som flickslöjden avsågs under-
stödja, analyser som ligger nära det fokus på förkroppsliganden och de materi-
ella aspekter som gestaltas i denna avhandling. Hennes jämförelser mellan, eller 
dikotomiseringar av, kroppsrörelser och positioner i de båda slöjdarterna (flick-
slöjd och gosslöjd), hennes användning av rumsbegreppet samt hennes kvinno-
historiska tonträff, understryker vikten av de materiella aspekterna i undervis-
ningen.  
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Även Borg (2008) lyfter fram de kvinnliga förgrundsgestalterna i flickslöjdens 
gryning, men i sin beskrivning av ”slöjdmödrarna” betonas flickslöjdens diskurs 
och idégods snarare än de förkroppsligade aspekterna. Borgs artikel är intressant 
i så måtto att den lyfter fram gosslöjden som individuell, och flickslöjden som 
kollektiv, en anmärkning synlig också i Trotzigs (1992) analys (se även Ro-
senqvist, 2007). I Borgs (2008) artikel betonas att även flickslöjden drevs av 
starka företrädare. Också Borg lyfter fram att flickslöjden skulle fostra kroppar, 
fast på ett diametralt annat sätt än gosslöjden. Skillnaderna mellan slöjdarterna 
framstår därför i Trotzigs och Borgs texter inte bara i termer av ämneskoncept-
ion eller innehåll. Skillnaderna identifieras också i hur kroppar (och därigenom 
människan) skulle fostras (Trotzig, 1992; Borg, 2008).  

En avhandling av stort värde för denna studie är Alms (2012) historiska 
skildring av Nääs slöjdseminarium. Med utgångspunkt i dokument från tiden 
(brev, pamfletter, nekrologer, undervisningsblad, nedtecknade tal etc.) och ge-
nom studier av den geografiska miljön på Nääs, vill hon förstå hur tiden på 
Nääs upplevdes för de som deltog i kurserna där. Hennes beskrivning av slöjd-
seminariet är beskrivningen av en utbildningskontext skild från det övriga sam-
hället, en filantropisk korsväg driven av progressiva utbildningsideal och en 
stark personkult, åtminstone så länge som Otto Salomon var föreståndare på 
Nääs. Alm frågar hur Nääs upplevdes, och man kan nästan säga att jag ställer 
samma fråga, fast i presens och i de materiella resterna av Nääs: våra trä- och 
metallslöjdsalar. Hennes avhandling är yttermera intressant eftersom den ger en 
bild av diskurser kring den tidiga slöjden (framförallt gosslöjden), de materiella 
betingelserna för slöjdande och synen på den kunskap som denna materialitet 
avsågs forma hos deltagarna. Alm ger också en fördjupad bild av relationen mel-
lan män och kvinnor på Nääs, Salomons inställning till kvinnliga slöjdare och 
den ”hjärtliga fiendskap” (s. 79) som initialt präglade de förvånansvärt köns-
blandade undervisningsgrupperna. Hennes användning av en kulturgeografisk 
begreppsapparat i sina beskrivningar, inspirerar också till det nyttjande av rum- 
och platsbegreppen som används i den här studien. Kompletterad med Thor-
björnssons (1995, et al., 1992, 1990) krönikor över Nääs, Salomons nedtecknade 
tal (Salomon, 1941) och skrifter (Salomon, 1891, 1884) och andra tolkningar av 
Salomon och Malmsten såsom Hartmans (2008, 1984), utgör Alms skildring 
stommen rörande gosslöjdens diskurs, framväxt och materialisering som denna 
avhandling problematiserar. 

 
Forskning inom slöjd och genus i nutid 
Det finns en avhandling som intar en genusvetenskaplig särprägel bland svenska 
avhandlingar av slöjdämnet; Berge (1992) använder inte begreppen maskulinitet 
eller femininitet, men väl begreppet genus, och hennes ansats är tydligt genusve-
tenskaplig. Hennes studie av blivande slöjdlärare har syftet att belysa slöjdlärar-
utbildningens insocialiserande funktion i studenternas liv och identitetsforme-
ring. Hon gör fältbesök såväl i grundskolans slöjdsalar som på de två olika slöjd-
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lärarutbildningar vars lärarutbildare och studenter hon intervjuar. Hon beskriver 
slöjdämnet som ett ämne där klass- och genusaspekter är tydliga och möjliga att 
studera. Hennes studie visar på stora skillnader i klassbakgrund mellan de som 
studerar till lärare i trä- och metallslöjd och de som studerar till lärare i tex-
tilslöjd. Trä- och metallslöjdslärarstudenten kännetecknas i hennes studie som 
en man med arbetarklassbakgrund, medan textillärarstudenten beskrivs som en 
kvinna av medelklassbakgrund. Vid tiden för Berges undersökning var även ut-
bildningen till lärare i trä- och metallslöjd avsevärt kortare än motsvarande inom 
textilslöjd.  

Genom att använda Hardings och Hirdmans strukturalistika förklaringsmo-
deller av genus, visar Berge att det finns en underliggande genusordning inom 
de båda utbildningarna. Genom analyser av slöjdlärarstudenternas utsagor kon-
staterar Berge en diskrepans mellan de värderingar som studenterna önskar 
bygga sin framtida undervisning på, och den framtida undervisning som de mer 
detaljerat beskriver. Värderingar och konkreta beskrivningar skiljer sig således åt 
hos studenterna, och Berge konstaterar att genusordningen reproduceras i trad-
itionella lärar- och kunskapsuppfattningar hos slöjdlärarstudenterna. Hon kon-
kluderar också att de stämmer överens med traditionella föreställningar om ge-
nus. I detta ligger att textillärare utbildas och utbildar till noggrannhet, mimetiskt 
lärande och passivitet. Trä- och metallslöjdlärare – å sin sida – utbildas och ut-
bildar fortsatt till initiativrikedom, händighet och aktivitet. Berges avhandling är 
troligtvis den första problematiseringen av trä- och metallslöjdsmiljön under en 
genusvetenskaplig lins, åtminstone i Sverige. Det är en avhandling från tidigt 
1990-tal, vilket förlägger den i gränslandet mellan samtida slöjdforskning och hi-
storisk källa. Men Berge betraktar inte pojkars och flickors uppdelning i slöjdar-
terna som en konsekvens av flickors och pojkars skilda intressen eller förutsätt-
ningar för lärande. Hon betraktar genom sin strukturalistiska analys slöjdämnet 
som producerande och reproducerande en genusordning (Berge, 1992). Detta 
gör den metodologiskt aktuell i relation till annan forskning inom slöjdämnet, 
och den strukturalistiska ansatsen övertas och fördjupas därför också i förelig-
gande avhandling.  

För att finna senare forskning om slöjdundervisning med ett genusperspek-
tiv finns goda skäl att söka sig utanför Sverige. Där har tre artiklar framstått som 
extra intressanta i relation till denna avhandling. Det kan vara klokt att vara en 
aning reserverad här, eftersom det svenska slöjdämnet inte enkelt låter sig över-
sättas till andra skolkontexter. Men genusteoretiska verktyg kan ses som bryggor 
och bidrar till en tvärkulturell förståelse av den sorts materiella kontext som 
slöjdämnet organiserar. Närliggande (såväl geografiskt och konceptuellt) till den 
svenska skolslöjden är den finska skolslöjden, och här blir Kokkos (2009, 2012) 
analyser av de två slöjdmiljöerna textilslöjd och teknisk slöjd av intresse. Kokkos 
(2009) första artikel beskriver textillärarstudenters (kvinnors) erfarenheter av 
grundskoletiden. Genom minnesforskning (det vill säga återkommande gruppin-
tervjuer av studenter med fokus på deras grundskoleperiod) framträder i hennes 
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studie bilden av en textilslöjd som reproducerar feminina värden. Hon konstate-
rar att den homosocialt feminina miljön skapar en sorts innanförskap, där an-
nars passiva flickor kan agera ut och där exklusivt kvinnliga problem kan disku-
teras. Men den homosociala miljön är också i Kokkos analys en konkurrensut-
satt miljö, där textilelever mäter sina kompetenser mot varandra, vilket har upp-
levts pressande av vissa studenter. I gruppintervjuerna framträder också undan-
tagen, det vill säga de flickor som under sin grundskoletid inte ville arbeta med 
de mjuka materialen, men som genom grupptryck känt sig nödgade att ingå i 
textilslöjdsundervisningen (Kokko, 2009).  

Kokko (2012) använder senare i stort sett samma metodologi när hon un-
dersöker den tekniska slöjdens maskulina arv. Här, liksom i den nyss refererade 
artikeln, anlägger Kokko ett sociokulturellt perspektiv där maskulinitet och fe-
mininitet skapas i den sociala kontexten. Men hon studerar också den tekniska 
slöjden explicit utifrån Connells teori om hegemonisk maskulinitet. I Kokkos 
analys framstår den tekniska slöjden som förbunden med maskulinitet, genom 
att praktiken i slöjdsalen i någon mening övertar den mansfostran som pojkarna 
blivit vana hemifrån. Den tekniska slöjden knyter således an till den lokala kon-
texten, mansfostran hemmavid. Kokko lyfter också fram lärarens stora betydelse 
för pojkarnas upplevelser av teknisk slöjd – såväl negativa som positiva. Liksom 
i hennes tidigare studie av textilslöjden, ger Kokko bilden av en homosocial 
miljö med ett visst grupptryck, vilket försvårar för pojkar som inte vill delta i 
undervisningen att byta till textilslöjd. Hon analyserar detta grupptryck i termer 
av en hegemoni, det vill säga analogt med Connells beskrivning av den hegemo-
niska maskuliniteten (Kokko, 2012). Hennes båda artiklar har intressanta di-
mensioner. 

Kokkos fokus på den homosociala gemenskapen i den uppdelade slöjden 
ger intrycket att de båda lärmiljöerna sorterar elever till olika upplevelser av 
material, olika arbetsformer och olika sociala kontexter. Hennes ansats är emel-
lertid renodlat diskursiv, det vill säga undersöker föreställningar och social inter-
aktion hos elever (studenters minnen) snarare än förkroppsliganden och materi-
ella aspekter – vilket jag avser göra. Hennes undersökningar är inte heller ut-
förda på plats i slöjdsalen, vilket är ambitionen här, och på så sätt skiljer sig min 
ansats från hennes. Det finns emellertid ett exempel på studier av trä- och me-
tallslöjdsmiljön där sociomateriella aspekter betonas utifrån ett genusperspektiv, 
men därmed måste vi backa ytterligare några år tillbaka i tiden.  

Dixons (1997) studie av den 13-årige Pete, och hans användning av trä- och 
metallslöjdens (Design and technology) föremål, sker i en brittisk kontext, och 
för nästan 20 år sedan. Men en fördel med att studera materiella aspekter är att 
ett fokus på materialitet, snarare än språk, underlättar en tvärkulturell tillämp-
ning av forskningsresultat. En penna är en penna, så att säga, såväl i Storbritan-
nien som i Sverige. Dixon beskriver sitt materiella fokus så här:  
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While taking up positions in linguistic interaction is clearly one important 
dimension of social practice, it is not the whole picture. For the boys in 
this study, embodied action is a key arena for the construction of gender 
and sexuality. (Dixon, 1997, s. 90) 

 
I artikeln hävdar Dixon att trä- och metallslöjdsalen (Design and technology 
classroom) genom sin materialitet möjliggör sexualitetspraktiker som ett sätt att 
bli man. Hon sammankopplar sexualitetspraktiker med vuxenblivande till man 
eller kvinna, och ger genom sin observationsstudie ett väl beskuret empiriskt ex-
empel i Pete, vars bruk av föremålen i rummet tydligt sexualiserar honom själv 
och de han väljer att trakassera. I Dixons tolkning använder Pete avlånga före-
mål som en symbolisk penis, vilket manifesterar hans manliga (blivande) sexu-
ella praktik. Men det stannar inte här: den sexuella praktiken konstruerar också 
hans relation till flickor, hans sexuella aktörskap, aggressivitet och biologiska 
drift. Dixons (1997) poäng i artikeln är att detta tillåts ske. Hon betonar den 
tystnadsdiskurs som råder i trä- och metallslöjden (Design and technology 
classroom), en icke-auktoritär lärare, vars tystnad kring denna typ av beteenden 
också sätter en standard i hela undervisningsgruppen. Beteendet ifrågasätts inte 
av någon, och Pete får således möjlighet att materialisera sitt vuxenblivande ge-
nom trakasserier av flickor i gruppen. Dixons studie är alltjämt en studie av dis-
kursivt handlande. Hon fokuserar inte på upplevelsen av rummets materialitet i 
förkroppsligad mening, men snarare hur materialitet används som ett sätt att 
positionera sig. Men det faktum att Dixon knyter samman den materiella kon-
texten med könsgörandet, gör hennes analyser användbara i denna avhandling. 

 
Ett avs lu tande axplock f rån fä l t e t  g enus o ch t eknik 
Trä- och metallslöjdsalen genomgick såsom beskrivits en teknifiering under 
1900-talets andra hälft. Genus- och teknikforskning är ett omfattande fält, och 
inget som kan redogöras utförligt här. Den forskning som framförallt visat sig 
intressant för denna avhandling, är några artiklar som beskriver den historiska 
kopplingen mellan män och teknik (Mellström, 2003a, 2003b; Berner, 2003), 
mäns intimisering av och identifiering med teknik (Mellström, 2003b; Faulkner 
& Kleif, 2003), men också hur användning av teknik kan förstås som könsgö-
rande i diskursiv (Faulkner, 2003) eller förkroppsligad/fenomenologisk (Pflug-
felder, 2009) mening, oavsett om man definierats som kvinna eller man.  

Ett ax ur detta fält, vilket jag funnit angeläget i relation till dualismen indi-
vid–miljö är Olofssons (2010) studie av svetsarbete inom industrin. Framförallt 
är det Olofssons teoretisering av kunskapsobjektet kön som finner sin tillämp-
ning. Olofsson betonar kön som ett resultat av – snarare än en förutsättning för 
– handling. Detta gör att materialiteten utanför kroppen ges en agens i det att 
den samskapar kön. Olofsson använder sig av begreppet sociomateriell, vilket 
också förvaltas vidare här i syfte att beskriva materialitetens betydelse som histo-
riskt social kontext. Olofssons empiriska beskrivningar är trots sin etnografiska 
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rikedom mindre tillämpliga i denna avhandling. Den industriarbetsplats hon 
studerar är en teknifierad ytterlighet, och inte särskilt lik trä- och metallslöjdsa-
len. Men ytterligheter har också sina poänger, och hennes problematisering av 
skyddsutrustning, platsgörande och arbetsdelning i industrimiljön är av vikt för 
denna studie. Hennes avhandling är ett exempel på hur en uppluckring av krop-
pens gräns också blir en uppluckring av kön. Då Olofsson (2010) intresserar sig 
för dynamiken i teknikskiften och förändringar i den sociomateriella strukturen, 
är trä- och metallslöjden snarare ett exempel på en cementerad sociomateriell 
struktur. Då Olofsson antar ett posthumant perspektiv, där den omgivande 
materialiteten ges en tydlig agens, används här snarare ett fenomenologiskt per-
spektiv eftersom syftet med denna avhandling är att förstå den subjektiva upp-
levelsen av det materiella mötet. Det är nyanser av samma färg, men nyanser 
som skapar annanhet. 

Avhandlingens forskningsansats har nu navigerats mot näraliggande forsk-
ning. I korta ordalag har också ansatsens annanhet och nyhetsvärden i relation 
till tidigare genomförda studier lyfts fram. Sammanfattningsvis kan dessa ny-
hetsvärden beskrivas i relation till de olika forskningsfälten: För det första har 
ett fokus på trä- och metallslöjdens materialitet ett nyhetsvärde inom pedago-
giskt arbete. För det andra har ifrågasättandet av dikotomin individ–miljö ett 
nyhetsvärde bland samtida praxisnära skolforskning med ett genusperspektiv. 
Men det tredje och kanske största nyhetsvärdet ligger i den genusvetenskapliga 
ansats avhandlingen tillför slöjdforskningen, en forskning som till stora delar 
hittills betraktat kön som variabel i en könad struktur, snarare än som ett analys-
verktyg. Att beforska en elev som en variabel, som en flicka eller som en pojke, 
förutsätter att variabeln definieras med ett innehåll – i föreliggande text en 
transaktiv marionett. Det är också denna transaktiva marionett som gör det möj-
ligt att infoga denna avhandling i ett sista fält, vars kroppsfokus fått utstå en viss 
kritik: fältet maskulinitetsforskning. Avhandlingen kan sägas tillhöra detta fält 
eftersom kunskapsobjektet är maskulinitet, samt att studieobjektet följdriktigt 
också är en manskropp, med den viktiga skillnaden att denna manskropp, som 
transaktiv marionett betraktat, har ett innehåll också bortom huden.  

 
Avhandl ingens  d i spos i t ion  
Avhandlingen är indelad i nio kapitel. I kapitlet Inledning, har syftet med avhand-
lingen redogjorts, samt delar av min egen förförståelse av trä- och metallslöjd. 
Här har också trä- och metallslöjdens lärmiljö och det genusvetenskapliga grun-
dantagandet om isärhållande och hierarkisering av kön presenterats. Kunskaps-
objektet maskulinitet, och studieobjektet den transaktiva marionetten har intro-
ducerats, och avslutningsvis har avhandlingen relaterats till angränsande forsk-
ning. 

I avhandlingens andra kapitel: Teoretiska utgångspunkter och begrepp ges en ingå-
ende beskrivning av de teoretiska grundantaganden som avhandlingen vilar på. 
Kapitlet är disponerat som en rörelse från den faktiska kroppen som beskrivs 
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ligga till grund för all erfarenhet, genom fenomenologisk epistemologi och den 
levda kroppen, den inlärt objektifierade kroppen och fram till den sociala verk-
lighetens återverkan på levd erfarenhet utifrån situation. Här sker också en  
strukturell beskrivning av trä- och metallslöjdens sociomaterialitet utifrån klassi-
ficerings-, rums- och platsbegreppen. 

I kapitlet Metod beskrivs hur det empiriska materialet insamlats, vilka elever 
och slöjdsalar som studerats och varför just dessa har studerats. Här redovisas 
också de etiska ställningstagandena, både avseende informanterna men också 
avseende avhandlingen i sin helhet. I metoddelen redogörs även för hur det in-
samlade materialet nedtecknats och vilken karaktär fältanteckningar och inter-
vjuer har. Här presenteras också den hermeneutiskt fenomenologiska metodo-
logi som präglar analyserna, liksom de begrepp och koncept som strukturerat 
analysarbetet. 

Avhandlingens resultatdel består av fem kapitel, där studiens resultat presen-
teras och analyseras fortlöpande. I kapitlet Utsiktsplatsen – det sitter i väggarna ges 
en allmän strukturell beskrivning av trä- och metallslöjdsalen. Detta kapitel in-
nehåller förhållandevis många empiriska beskrivningar och tjänar därför ett de-
skriptivt likväl som analytiskt syfte. I kapitlet Förstaplatsen – huden problematise-
ras skyddsutrustning, kläder, smuts, kepsar och annan materialitet som är mer 
eller mindre specifik för trä- och metallslöjdsalen. I förhållande till resultatdelens 
första kapitel, tonas den abstrakta och strukturella nivån ner något här, till för-
mån för konkreta förkroppsligade aspekter av denna närmaste plats. De två på-
följande resultatkapitlen, Andraplatsen – handen samt Andraplatsen – tredimension-
alitet och ”i”, fokuserar på platsen i den objektifierade kroppens periferi, det vill 
säga det som nås och görs av handen. I dessa kapitel ställs förkroppsligade upp-
levelser av handhavanden i relation till historiska föreställningar om maskulinitet 
och trä- och metallslöjdsalen som en materialiserad form av dessa föreställning-
ar. Ett enskilt men tämligen allmängiltigt exempel på handhavande i trä- och 
metallslöjden analyseras, och i samband härmed lyfts den tredimensionella 
aspekten av arbete i trä- och metallslöjdens material och den existentiellt sär-
präglade upplevelse som arbete i tredimensionella material renderar. Resultatka-
pitel fem: Tredjeplatsen – tillsammans ”om” är en fortsatt fördjupad analys av det 
tredimensionella arbetet, fast denna gång bortanför handens räckvidd: på plat-
sen utanför kroppen. Här betonas inledningsvis de intersubjektiva dimensioner-
na av tredimensionalitet, vilka sedan sätts i samband med konkreta taktilt-
kinestetiska upplevelser av tredimensionalitet.  

Avhandlingen avslutas med kapitlet Vändplatsen – åter till frågorna där syfte 
och frågeställningar aktualiseras och ställs i relation till analyserna. Detta kapitel 
avslutas med en diskussionsdel. Här diskuteras analyserna på en mer generell 
nivå utifrån kroppsbegreppet, maskulinitetsbegreppet och medieringsbegreppet. 
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Teoretiska utgångspunkter och begrepp  
I detta kapitel kommer de ontologiska och epistemologiska grunderna att pre-
senteras utifrån ett fenomenologiskt perspektiv. Här utreds tre olika dimension-
er av kroppslighet: den faktiska kroppen, den levda kroppen och den objektifie-
rade kroppen. Kapitlet följer samma schema som kapitlen i resultatdelen, det vill 
säga som en retoriskt linjär rörelse inifrån kroppen och ut mot den sociala värl-
den. Här beskrivs den ontologiska grunden (den faktiska kroppen) men också 
det epistemologiska och metodologiska ramverk (fenomenologi) som används 
för att skapa kunskap om hur den faktiska kroppen blir erfaren, levd och hand-
lande. Kapitlet är en redogörelse för hur det fenomenologiska synsättet på 
kroppen, som ursprung till den sociala verkligheten, samtidigt också är en kon-
sekvens av den sociala verkligheten. Spetsen i denna redogörelse är situations-
begreppet, vars feministiska förvaltare bidragit till en mer komplex förståelse av 
relationen mellan kroppar, social verklighet och temporalitet. Kapitlet avslutas 
med en strukturalistisk beskrivning av den materialitet som utgör trä- och me-
tallslöjdsalen, och som här kallas ”kroppen utanför huden”. 

 
 
Den faktiska kroppen 
I denna avhandling förutsätts att världen finns till även om inget subjekt skulle 
existera att erfara den, vilket innebär att avhandlingen präglas av en ontologisk 
realism. Detta har betydelse för hur det mänskliga subjektet beskrivs. Den real-
istiska hållningen innebär att materialitet och rörelse förutsätts föregå språk, 
medvetande och subjektskap (se Sheets Johnstone, 2011, 1990), samt att det 
finns en materiell värld som är större än den subjektiva erfarenheten av den 
(Schütz, 1945/1999). Världen är alltså någonting mer omfattande än den verk-
lighet som framträder ur den. Men det enskilda subjektets verklighet upplevs 
inte som halvfärdig (Berger & Luckmann, 1966; Schütz, 1945/1999). Verklig-
heten upplevs som en komplett verklighet, eller med Merleau-Pontys inled-
ningsord i boken Kroppens fenomenologi (1945/1997): ”Vår varseblivning leder 
fram till föremål, och så snart föremålet är konstituerat framstår det som grun-
den till alla de erfarenheter vi haft eller skulle kunna ha av det” (Merleau-Ponty, 
1945/1997, s. 13) Den ”grund” som Merleau-Ponty beskriver är alltså inte fö-
remålet i sig, utan föremålets framträdande. Inom den fenomenologiska tradit-
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ionen är skillnaden mellan den ontologiska världen och den sociala verkligheten 
av central betydelse, eftersom det är verkligheten som står i fokus:  

 
The phenomenological analysis of everyday life, or rather of the subjective 
experience of everyday life, refrains from any causal or genetic hypotheses, 
as well as from assertions about the ontological status of the phenomena 
analysed […]. If we are to describe the reality of common sense we must 
refer to these interpretations, just as we must take account of its taken-for-
granted character – but we do so within phenomenological brackets. (Ber-
ger & Luckmann, 1966, s. 34) 

 
Citatet bär en reservation mot sådant som är ”taken-for-granted” (se även 
Schütz, 1953/1999, s. 29 om avsaknaden av ”rena, enkla fakta”) i den sociala 
verkligheten. Upplevelsen av ”rena, enkla fakta” är verklig, men eftersom värl-
den är större än verkligheten, är det verkliga en social konstruktion. Den onto-
logiska realismen, vilken underblåser föreställningen om verkligheten som ”ta-
ken-for-granted” är i sig ett socialt konstruerat begrepp.23 Det strategiska an-
vändandet av realismen har bland styrande grupper i samhället tjänat som ett 
sätt att essentialisera verkligheten, inte minst när det handlar om hur mäns för-
tryck av kvinnor legitimerats (Hirdman, 2001). Den ontologiska realismen inne-
bär per definition ett anspråk, eftersom den antyder att något ligger före, bor-
tom eller innanför verkligheten. Detta anspråk gäller också denna avhandling. 

I avhandlingen betraktas kroppsrörelse som grunden för medvetandet. Det 
innebär att all erfarenhet, alla tolkningar, alla fantasier, allt språk och all kunskap 
är grundad i den taktilt-kinestetiska erfarenheten av rörelse. Den ”kroppsliga 
vändningen” (”the corporeal turn” hos Sheets-Johnstone, 2009) utgör i Sheets-
Johnstones användning ett genomgående kritiskt förhållningssätt gentemot kog-
nitivism (2011, 1996, 1990), ”lingvistisk kreationism” (se 2011, s. 44)24 och kult-
urrelativism (1990, 2000b). Hon förnekar inte språkets betydelse eller den bety-
delse som den ”språkliga vändningen” haft inom samhällsvetenskapen (1990). 
Hon förnekar inte heller den sociala verklighetens påverkan på kroppen (Sheet-
Johnstone, 2000b, 1996). Däremot ställer hon sig kritisk till att språket skulle ha 
uppstått som en kognitiv handling eller ett smart drag hos rationellt tänkande 
individer.25 Verkligheten kom inte med språket, och medvetandet kom inte med 
språket. Språket är en social praktik som utvecklas över tid, vare sig det handlar 
om förhistoriska människors språk i det långa historiska skeendet (2009, 1990) 

                                                             
23 Det Berger & Luckmann kallar taken-for-granted skulle Dewey beteckna som en illusion: ” 
Illusions are illusions, but the occurance of illusions is not an illusion, but a genuine reality.” 
(Dewey, 1925/1958, s. 20. Se även Sheets-Johnstone, 1979 om ”movement” som illusion). 
24  Liknande kritik har även riktats av Alcoff (2000) mot Foucaults post-stukturalistiska anspråk. 
25 Sheets-Johnstone kallar denna förklaring av språkutveckling för ”Ahtena-paradigmet”: ”Human 
language – whenever it is deemed to have arisen – arose full-blown from the mouths of hominids 
like the goddess Athena arose full-blown from the head of Zeus” (1990, s. 118) Sullivan (2001) 
betecknar detta ”grammatical creationism” (2001, s. 56). 
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eller den enskilda människans språkutveckling idag (1996). Språk- och teckensy-
stemen är liksom all annan praktik och erfarenhet grundade i taktilt-kinestetiska 
erfarenheter, det Sheets-Johnstone betecknar som ”the corporeal matters of 
fact” (2011, s. 55). ”Den faktiska kroppen” (min översättning) är i stort sett lika 
för alla. Den faktiska kroppen är erfaren och medveten, även utanför språket: 
”In sum, whatever our differences, movement is our mother tongue” (Sheets-
Johnstone, 2011, s. 195).  

Det finns enligt Sheets-Johnstone en dualistisk bias i vetenskapliga beskriv-
ningar av medvetandet – mänskligt eller annat – som lyfter fram visualitet och 
språk på bekostnad av andra förmågor, framförallt taktilt-kinestetiska förmågor. 
Hon menar att ett visuellt och språkligt bias ”precludes outright affirmation of 
the obvious: nonlinguistic corporeal concepts” (Sheets-Johnstone, 1996, s.3). 
Genom att främmandegöra visualitet och språklighet, och genom att sätta rö-
relse och taktilt-kinestetisk erfarenhet i centrum, argumenterar Sheets-Johnstone 
för att mänsklig erfarenhet – i egenskap av faktiska kroppar – också utgör en 
tvärkulturell (tvärkönad om man vill) erfarenhetsbas. Detta gör hennes ansats 
metodologiskt relevant för denna avhandling, och den ”kroppsliga invariansen” 
(1990, s. 17f), diskuteras därför vidare i denna avhandlings metodkapitel. 

Centralt för den faktiska kroppen är rörelse. Det är först genom rörelse 
kroppen erfar, och det är således ur rörelsen medvetandet eller subjektet upp-
står, inte ur kroppens materialitet i sig: 

 
Animation is of the nature of life. Being animate beings, we move, and in 
moving articulate a kinetic dynamics. We do so as adults in virtue of ki-
nesthetic memory, and, to begin with, in virtue of our having learned our 
bodies and learned to move ourselves. (Sheets-Johnstone, 2009, s. 258)  

 
Den faktiska kroppen går alltså inte att reducera, exempelvis till ”en arm”. Den 
faktiska kroppen är rörelsen och därmed den erfarenhet som armen realiserar. 
Den faktiska kroppen kan snarare beskrivas som ett verb än ett substantiv (jfr 
Sullivan, 2001 om den transaktiva kroppen). Så långt om det realistiska ansprå-
ket i denna avhandling. Världen och kroppen antas existera före, innanför och 
utanför medvetandet och den sociala verkligheten, i linje med Sheets-Johnstones 
materialistiska hållning. Men det är långt mellan dessa kausala förklaringar av 
materia-rörelse-subjektivitet, och beskrivningar av elevers erfarenheter av trä- 
och metallslöjdsalens materialitet. Den fenomenologiska tradition till vilken 
Sheets-Johnstone tillhör frågar framförallt efter hur något framträder, inte var-
för.  

 
Fenomenologi  
Fenomenologin är från början en kunskapskritisk filosofi. Den klassiska feno-
menologin tar avstamp i Husserls kritik mot den naturvetenskapliga kunskaps-



 

49  

traditionen under 1900-talets förra hälft.26 Han anser att den ”naturliga kun-
skapen” tar världen för given, och att världen inte kan betraktas som given utan 
snarare som sökt av det mänskliga subjektet i sin intentionalitet (riktadhet mot 
världen, se Bullington, 2007).27 Husserl är realist, men han menar att fenomeno-
login bör fokusera själva uppfattandet, och han är kritisk mot att uppfattandet 
och uppfattandeobjektet slås samman: 

 
… uppfattandet är givet, men uppfattandeobjektet är inte givet; och likväl 
skall uppfattandet relatera sig till objektet, uppfatta det. Hur kan jag förstå 
denna möjlighet? Svaret lyder självfallet: jag kan förstå den bara om relat-
ionen själv vore given som något att skåda. (Husserl, 1989, s. 78) 

 
Hur kan då denna skillnad mellan uppfattandet och uppfattandeobjektet förstås? 
”Relationen själv” kan kanske bättre beskrivas som ett mellanrum, ett specifikt 
framträdande ”at the between point” (Alcoff, 2000, s. 49) mellan världen och 
subjektet.28 Husserl menar att det är ett ”ödesdigert misstag” (1989, s. 75) att na-
turvetenskapen inte tar hänsyn till den subjektiva dimensionen, uppfattandet, i 
sin beskrivning av verkligheten (Husserl, 1989). Det är också fenomenologins 
blandning av ”extrem subjektivism” och ”extrem objektivism” som enligt Mer-
leau-Ponty utgör dess viktigaste bidrag till filosofin (Merleau-Ponty, 1945/2004, 
s. 58).  

Som metodologi kan fenomenologin beskrivas vara ”framförallt en metod 
och en tankehållning” (Husserl, 1989, s. 62). Genom en förändrad inställning 
(epoché) och olika metoder av reduktion (se Zahavi, 2003, s. 47 ff, Bullington, 
2007, s. 113 f, Fredlund, 2004) strävar fenomenologen efter att reducera lagren 
av vetenskapliga föreställningar om världen (kunskap, språk, kultur, ”enkla 
fakta”) för att komma närmare fenomenets essens eller generella kvalitet. Det 
som Berger & Luckmann (1966) benämner ”taken-for-granted” (1966, s. 34) 
benämner Husserl ”den naturliga inställningen” (”natural attitude”, se Zahavi, 
2003, s. 44). Epochén är alltså den metod som används för att sätta denna na-
turliga inställning ”inom parentes” (”bracketing”, ibid.). Att förändra inställning-
en till ett fenomen, är alltså att metodiskt lägga tonvikten vid något annat än vad 
den naturliga inställningen anvisar. Exempelvis studerar Merleau-Ponty 
(1945/1997) varseblivning hos traumatiserade kroppar istället för normala 
kroppar (se Sheets-Johnstone, 2011). Sheets-Johnstone studerar mänsklig erfa-

                                                             
26 Oksala (2006) presenterar fyra olika förståelser av den fenomenologiska tanketraditionen: en 
klassisk förståelse (Husserls transcendentala fenomenologi), en kroppslig förståelse (Merleau-Pontys 
levda kropp), en intersubjektiv förståelse (Zahavis indelning av intersubjektivitetsformer) och en 
postfenomenologisk förståelse (Oksalas egen kulturorienterade fenomenologiska metod). Jag lånar 
begreppet ”klassisk” från henne. Se även Heinämaa (2004). 
27 Här hjälper det att låna Bullingtons (2007) formulering om medvetandets varseblivningsakt (jfr 
den ”naturliga kunskapen”): ”Medvetandet har en tendens att hoppa direkt till sitt objekt och dölja 
sitt eget bidrag till varseblivningsakten.” (Bullington, 2007, s.113). 
28 Bullington (2007) benämner denna position för ”mellanområdet” (s. 128). 
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renhet genom att ifrågasätta den språkliga vändningen och ”hypervisualismen” 
(1990) inom vetenskapen. Young (1990) analyserar den kvinnliga situationen 
genom att ifrågasätta traditionella biologiska förklaringar till varför kvinnor kas-
tar på ett annat sätt än män. I föreliggande avhandling sker också parentessätt-
anden; här är det framförallt kroppens gräns och slöjdelevens agens som sätts 
inom parentes.  

Att nå verkligheten eller fenomenet på en förvetenskaplig nivå är också att 
nå en mer essentiell dimension av verkligheten. På så vis är fenomenologin i 
detta avseende precis som Merleau-Ponty säger, en ”extrem objektivism”. Detta 
påverkar hur kunskap och vetenskap värderas. Zahavi (2003) uttrycker den fe-
nomenologiska reduktionens mål såsom ett omkastande av vetenskap (teori) 
och erfarenhet: ”We should, in other words, not let pre-conceived theories form 
our experience, but let our experience determine our theories” (Zahavi, 2003, s. 
45). Den egna erfarenheten är enda möjligheten här; eftersom vetenskapen är 
konstruerad på erfarenhetens grund, måste också erfarenheten sättas först. Fe-
nomenologin blir i och med detta fokus nödvändigtvis deskriptiv, eller som 
Merleau-Ponty uttrycker det: ”Världen ska beskrivas och inte konstrueras eller 
konstitueras” (Merleau-Ponty, 1945/2004, s. 45). Men verkligheten är inte 
ögonblicklig eller momentan, även om enskilda perceptioner upplevs momen-
tana. Intentionaliteten förutsätter en värld att göra verklighet av, varför världen 
måste passera i subjektets närhet – i tid och rum. 

 
Tiden 
De historiska beskrivningar som framskiftar i avhandlingen, skildrar trä- och 
metallslöjdsalens materialitet som en sekvens i ett tidsflöde. Tiden har betydelse 
inom fenomenologin.29 Tiden förser det mänskliga subjektet med ett begränsat 
här och nu – en ”biografisk situation” (se Shütz, 1953/1999, s 34), precis som 
tiden tillhandahåller nya möjliga perspektiv. Det är lätt att tänka sig att ett objekt 
framstår omedelbart, som en blixt från klar himmel. Men verkligheten framstår 
inte från ingenstans utan framträder över tid, som en process, något som Ah-
med (2006) betecknar som objektets ankomst: 

 
I would also suggest that the arrival of an object does not just happen in a 
moment; it is not that the object makes an appearance, even though we 
can be thrown by an object’s appearance. An arrival takes time, and the 
time that it takes shapes what it is that arrives. The object could even be 

                                                             
29 Merleau-Ponty (1945/1997) sätter in tiden som en avgörande aspekt även på mikronivån – i vår 
perception av ett hus. Man kan bara uppfatta en sida av huset åt gången, och så snart man flyttar sig 
så att andra sidor visar sig, är den första perceptionen redan en dåtid – historia. Av det följer att ett 
föremål aldrig kan ”sättas” i sin helhet, helt enkelt eftersom tiden tillsammans med mitt begränsade 
perspektiv omöjliggör det: ”Genom denna öppenhet [ex.vis tiden] flyter föremålets substantialitet 
bort. Om föremålet måste uppnå en fullkomlig täthet, om det med andra ord måste finnas ett 
absolut föremål, så måste det vara oändligt olika perspektiv förtätade till en sträng samtidig närvaro” 
(Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 16). Se även Ahmed (2006, s. 36 f). 
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described as the transformation of time into form, which itself could be 
redefined as the direction of matter. (Ahmed, 2006, s. 40) 

 
Ahmed (2006) betonar inte bara objektets framträdande över tid. Hon fäster 
också vikt vid det till synes självklara faktum att objektet måste komma i närhet-
en av en människa för att det ska framträda för henom – befinna sig i ”världen 
inom räckhåll” (Berger & Luckmann, 1966, s. 36, min översättning). Att en elev 
erfar en hyvel kräver alltså inte bara att hen är riktad mot hyveln, det vill säga 
har en erfarenhet som gör att hyveln blir meningsfull. Erfarandet av hyveln krä-
ver också att hen kommer till skolan och till slöjdsalen, vilket förutsätter lag-
stiftning, skolbyggnad, lärare, transporter och andra materiella och tidsödande 
arrangemang. 

Tiden kan i någon mening beskrivas som en perceptuell bakgrund eller 
”direction of matter”. Detta kan till exempel appliceras på hyvelbänken i trä- 
och metallslöjdsalen. Var kom den ifrån? Hur har tiden formgivit den? Det ska 
sägas att Ahmed (2006) och andra feministiska fenomenologer (ex.vis Young, 
1990; Beauvoir, 1949/2009), men också Merleau-Ponty (1945/1997), Schütz 
(1999) Berger & Luckmann (1966) och inte minst Sheets-Johnstone (2011, 
1990) i någon mening kliver vid sidan om den fenomenologiskt despriptiva an-
satsen, genom att de lyfter in tidens betydelse av erfarande och verklighet. Att 
betona tid är också att betona orsakerna till varför verkligheten framträder som 
den gör. Men även tid är en social konstruktion och att beskriva den som en 
agent, vilket jag gjort ovan, är en förenkling. Förutsatt att rörelse (den faktiska 
kroppen) ger erfarenhet och verklighet, är tiden primärt en upplevelse av rörelse 
(se Sheets-Johnstone, 1979. Se även Knutes, 2009, s. 117) vilket det finns anled-
ning att återkomma till längre fram i avhandlingen.  

 
Den l evda kroppen 
Bland fenomenologerna i Husserls efterföljd, är det framför allt Merleau-Ponty 
som lyfter fram kroppens betydelse för erfarenhet, vana och medvetande. Han 
ifrågasätter den cartesianska uppdelningen av kropp och medvetande och menar 
i polemik med Husserl att ett rent medvetande (en fullständig reduktion) är 
omöjligt att nå (Fredlund, 2004). Han beskriver den levda kroppen som en en-
het där uppdelningen mellan kropp, medvetande och omvärld ifrågasätts. (Mer-
leau-Ponty, 1945/1997, s. 38f. Se även Fredlund, 2004, s. 14f om Descartes) 
Kroppen ifrågasätts inte materiellt sett, men det sätt genom vilket denna materi-
alitet objektifierats till ”kropp” utgör grund för ett livslångt filosoferande kring 
dualismen kropp–medvetande från Merleau-Pontys sida (Fredlund, 2004).30 

                                                             
30 Merleau-Pontys (1945/1997) fenomenologi är frekvent anlitad när det gäller den subjektiva upp-
levelsen av kroppen (ex.vis Bullington, 2007; Sullivan, 2001; Young, 1990; Beauvoir, 1949/2009), 
men den har också sina kritiker. Sheets-Johnstones (2011) främsta kritik mot Merleau-Ponty är att 
han genom sin negligering av det taktilt-kinestetiska erfarandet mystifierar den kroppsliga grunden 
för medvetandet, såsom anonyma och autonoma processer, och därför heller aldrig kommer ifrån 
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Genom att ifrågasätta dualismen kropp–medvetande, blir kroppen inte medlet 
för ett medvetande, menar Merleau-Ponty. Kroppen är medveten, och med-
vetandet kan därför inte stå över kroppen.  

För Merleau-Ponty (1945/1997) är den levda kroppen inte ett objekt som 
går att placera bredvid exempelvis en sten. Eftersom verkligheten erfars i krop-
pen, är kroppen snarare det perspektiv med vilket objekten sätts, än ett objekt i 
sig själv: ”Medvetandet är att vara hos tingen, medelst kroppen” (Merleau-
Ponty, 1945/1997, s. 100f). Kroppen är snarare kännande-känd, eller ett sub-
jekt-objekt. Den är, genom sin levnad och sina vanor, summan av de kroppsliga 
erfarenheterna och kroppen blir i så måtto präglad av verkligheten. Rörelse ger 
vana, kroppen blir van verkligheten, och vanan sedimenteras i den levda krop-
pen:  

 
Jag är alltså min kropp, åtminstone i den mån som jag har en erfarenhet, 
och omvänt är min kropp som ett naturligt subjekt, som en preliminär 
skiss till mitt totala vara. (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 177) 

 
Den levda kroppen är intentional, det vill säga riktad mot världen och utgör där-
för en påverkan på världen. Den är som Merleau-Ponty formulerar det, ”en 
skiss” av handlingar, ytor, rörelser och reagens (jfr Young, 1990). Presenterad på 
detta sätt, blir den levda kroppen inte en atomiserad vilja utanför verkligheten 
eller ett transcendentalt ego oberoende av verkligheten. Beskrivningen pekar 
snarare på en kropp som genom sin intentionalitet är konstant sammanflätad 
med den materiella verkligheten genom sina vanor. Den levda kroppen är därför 
en kropp med tveksam agens. Schütz (1953/1999) skiljer på en människas för-att-
motiv (agens) och därför-att-motiv (reagens) (s. 48ff), men den levda kroppen kan 
lika gärna förstås som konstant reagent i sin situation. (Jfr Sullivan, 2001, s. 34, 
77, om den transaktiva kroppen).  

Reaktioner kan filosofiskt sett vara mycket utdragna. Jag kan välja att utbilda 
mig i flera år, som reaktion på sociala strukturer som kräver det, precis som jag i 
det korta perspektivet kan välja att äta för att den faktiska kroppen kräver det. 
Jag väljer – jag är medveten, men mitt val är alltid situerat. Att vara medveten 
förutsätter någonting att vara medveten om, och på så vis är riktadheten hos 
subjektet alltid sammanflätad med miljön. Den levda kroppen är alltså ovillkor-
ligt situerad i en sociomateriell kontext. Den är den faktiska kroppens transakt-
ion31 med miljön. När bänkar, förkläden, pinnar och platser beskrivs som levda 
eller inte levda i de stundande analyserna, ska det förstås som min upplevelse av 

                                                                                                                                   
substansdualismen. Se även Sheets-Johnstone (2011, s. 207ff) gällande kritik av Merleau-Pontys ki-
nestetikbegrepp. 
 
31 I denna avhandling används Deweys och Sullivans transaktionsbegrepp istället för 
interaktionsbegreppet som ett sätt att främmandegöra tanken på att faktisk kropp samt miljö erfars 
som separata objekt. 
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elevens vana av objekten. Med levda avses då att elever bedöms ha ”skissat in” 
materialiteten i sin levda kropp – som handling.  

 
Den ob j ekt i f i e rade  kroppen 
Beskrivningen av den levda kroppen kan förvisso tyckas flytande och abstrakt. 
Men min tolkning av Merleau-Ponty ger vid handen att den levda kroppen är 
konkret, här och nu. Det är snarare den objektifierade kroppen (t.ex. kvinna, 
tjock, vit), vilken kan tyckas konkret, som är en abstraktion eller ett vetenskap-
liggörande.32 Den objektifierade kroppen är beskrivningen av ”dött kött”, eller 
som Sheets-Johnstone raljant formulerar den: ”the biologically given anatomical 
specimen splayed out like a cadaver on a laboratory table” (1992, s. 44). Den ob-
jektifierade kroppen är en social konstruktion där den faktiska kroppens rörelser 
och förmågor frusits till objekt (se Sheets-Johnstone, 1990). Genom språket och 
vetenskapliggörandet har kroppen atomiserats till delar (hjärna, arm, östrogen), 
objektifierats genom innebörder (barnsligt, manligt, kvinnligt) och patologiserats 
i maktsyfte (se exempelvis Hirdman, 2001, Sheets-Johnstone, 2000b samt 
Youngs kritik av Strauss, 1990). Föreställningen om den objektifierade kroppen 
är stark, och den stör möjligheterna att förstå den levda kroppen. Bullington 
(2007) menar: 

 
Den ursprungliga erfarenheten av kroppen såsom vi lever den har täckts 
över av idéer om en objektiv kropp. Men om vi kan sätta våra föreställ-
ningar om den objektiva kroppen åt sidan kan vi betrakta den ursprung-
liga, i bemärkelse grundläggande, kropp-själ-världsenheten, det smidiga sy-
stemet som Merleau-Ponty benämner ”den levda kroppen”(le corps 
propre). (Bullington, 2007, s. 125) 

 
Den objektifierade kroppen är i någon mening ”taken-for-granted” i samtiden. 
Men jämfört med den faktiska kroppen är den objektiva kroppen begränsad 
snarare än möjlig, och stilla snarare än rörlig. Den objektifierade kroppen har 
också varit den kropp som tjänat som argument för isärhållanden och maktord-
ningar.  
 
Inter sub j ekt iv i t e t  
Hittills har den levda kroppen framförallt beskrivits som villkorad av en materi-
ell verklighet, men alla människor deltar också i en social verkligehet, och enligt 
Merleau/Ponty (1945/1997) börjar den sociala verkligheten i den egna upplevel-
sen av att vara både både subjekt och objekt. Merleau-Ponty beskriver denna 
tvåfaldiga upplevelse genom sina händers möte med varandra:33 

                                                             
32 Se Young (1990) om ”the objectified body of science” (s. 14). 
33 Se även Zahavi (2003) om Husserls beskrivning av att stryka fingret över en bordsyta (s. 102). 
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När jag trycker mina två händer mot varandra handlar det således inte om 
två känslor jag har samtidigt, som när man percipierar två föremål bredvid 
varandra, utan om en tvetydig organisation där händerna kan pendla mel-
lan funktionerna ’berörande’ [subjekt] hand och ’berörd’ [objekt] hand. 
(Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 44) 

 
Merleau-Ponty menar att kroppen ”överraskar sig själv” i något som han kallar 
en ”kunskapande funktion” (s.44).34 Upplevelsens två dimensioner (se Zahavi, 
2003, s. 102) är alltså kunskapande och överraskande. Den sociala poängen i 
Merleau-Pontys exempel är emellertid avgörande. Eftersom jag som människa 
har förmågan att erfara mig själv som både subjekt och objekt, kan jag också 
välja att rikta mig mot endera dimensionen i erfarandet. Den intersubjektiva di-
mensionen, eller de möjliga andra perspektiv som finns på mig, blir också det 
sätt på vilket jag uppfattar mig själv som objekt. (Merleau-Ponty, 1945/1997. Se 
även Beauvoir, 1949/2009 och Oksala, 2006.)35 Dessa två dimensioner etablerar 
mitt subjektskap, och upplevelsen av att vara ett subjekt tillsammans med andra 
subjekt. Zahavis (2003) tolkning av Husserl gör gällande att: ”it is exactly the 
unique subject-object status of my body that permits me to recognize another 
body as a foreign embodied subjectivity.” (Zahavi, 2003, s. 113.) Det är alltså i 
den levda kroppens erfarenhet av att vara subjekt-objekt som andra subjekt 
uppfattas.  

Men en intersubjektiv situation påkallar också en gemensam värld, eller 
materialitet utanför de två subjekten. När två subjekt delar samma objekt kan si-
tuationen beskrivas som en triangel (Skjervheim, 1976/1996, s. 127), en ”ömse-
sidig avstämningsrelation” (Schütz 1951/1999, s. 255f) eller ”here and now” 
(Berger & Luckmann, 1966, s. 43) bestående av två samtidiga subjekt och ett 
objekt, idealt sett. Zahavi (2003) beskriver denna situation i termer av intersub-
jektiv validitet eller giltighet: 

 
Only insofar as I experience that Others experience the same objects as 
myself do I really experience these objects as objective and real. Only then 
do the objects appear with a validity that makes them into more than mere 
intentional objects. Now they are given as real (objective, that is, intersub-
jectively valid) intentional objects. (Zahavi, 2003, s. 116) 

 

                                                             
34 Jag har valt liknelsen om händerna ur Kroppens fenomenologi (Merleau-Ponty, 1945/1997) eftersom 
jag uppfattat detta avsnitt som en känd passage i hans beskrivning av intersubjektivitet och 
kroppslighet. Men Merleau-Ponty har skrivit mer om händer. För en mer utvecklad beskrivning av 
händers subjekt-objektskap som exempel på kiasm (sammanflätning), se Merleau-Ponty 
(1964/2004), s. 271f. 
35 När Young (1990) beskriver denna uppdelning utifrån en kvinnlig ”situation”, tar hon provhytten 
i klädesbutiken som exempel. Young menar att hon i sitt betraktande av sig själv som objektifierad 
kvinna tittar på sig själv genom ”mannen”: ”Is it that I cannot see myself without seeing myself 
being seen?” (Young, 1990, s. 177). 
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Kort sagt kan en människa knappast erfara subjektivitet utan att också veta att 
andra är subjektiva och har andra perspektiv. Objektet blir så att säga mer verk-
ligt när ett annat subjekt också upplever det. Det blir som Zahavi menar i citatet; 
”more than mere intentional”. Men jag kan bara uppleva mitt perspektiv som 
unikt om jag samtidigt upplever andras perspektiv som unika och därmed otill-
gängliga för mig. Här ligger en väsentlighet. Otillgängligheten, eller det faktum 
att subjektskap är individuella, är också förutsättningen för att bli ett erfarande 
subjekt. Den intersubjektiva relationen är av nöden assymetrisk: 

 
On the contrary, we are dealing with a subject-subject relation insofar as 
the Other is exactly experienced in its subjective inaccessibility. It is es-
sential to the phenomenological description of the subject-subject relation 
that it involves an asymmetry […]. Without asymmetry there would be no 
intersubjectivity, but merely an undifferentiated collectivity. (Zahavi, 2003, 
s. 114) 

 
Översatt till två elever som samlas runt ett verktyg: Skulle de ha samma subjek-
tiva upplevelse av verktyget, eller tro sig om att uppleva verktyget på exakt 
samma sätt som den andre, skulle ingen av dem erfara subjektivitet, och de 
skulle reduceras till en ”undifferentiated collectivity”.  
 
 
Socialiseringen av den faktiska kroppen 
Som pionjär inom ”fenomenologisk sociologi” (Bengtson i Schütz, 1999, s. 17) 
strävar Schütz efter att problematisera det fristående subjektets intentionalitet 
(transcendentalt ego) och den socialt bestämda miljö som detta subjekt villkoras 
av (Bengtson i Schütz, 1999). När så Berger & Luckmann utvecklar Schütz fe-
nomenologiska tolkning av den sociala verkligheten, görs det genom en sam-
manjämkning av dualismen natur–kultur (en vanlig dualism hos Schütz). Där-
med beskrivs också den sociala verkligheten som naturligt kulturell eller som 
kultiverad natur (min beskrivning). Berger & Luckmann uttrycker relationen, 
mellan den faktiska kroppen (i citatet kallad organismen) och den socialt kon-
struerade miljön, som en process:  

 
Man is biologically predestined to construct and to inhabit a world with 
others. This world becomes for him the dominant and definite reality. Its 
limits are set by nature, but, once constructed, this world acts back upon 
nature. In the dialectic between nature and the socially constructed world 
the human organism itself is transformed. (Berger & Luckmann, 1966, s. 
204) 

 
Berger & Luckmann beskriver relationen mellan organism och miljö som en dia-
lektik, där människors vanor genom ”intersubjektiv sedimentering” (”intersub-
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jective sedimentation”, 1966, s. 85) externaliserats till samhälleliga institutioner 
såsom skolan, pengar eller trä- och metallslöjd (mina exempel). Språket objekti-
fierar dessa institutioner till en social verklighet som det nyfödda barnet sedan 
måste anpassa sig till (Berger & Luckmann, 1966, se även Barlebo Wenneberg, 
2009, s. 72 för grafisk beskrivning). Detta är en anpassning som påverkar den 
faktiska kroppen. ”Fel” mat orsakar kräkning, när en människa lärt sig att maten 
är fel. ”Rätt” person triggar sexuell upphetsning, när en människa lärt sig hur 
sexualitet organiseras i samhället. Allt detta oavsett den faktiska kroppens för-
måga att äta eller vara sexuellt upphetsad (Berger & Luckmann, 1966). Kroppen 
blir alltså inte vanelagd i tomma intet. Kroppen blir van den socialt konstruerade 
verkligheten genom den intersubjektiva sedimenteringen, där språket enligt Ber-
ger & Luckmann utgör det främsta teckensystemet mellan människor. Det är en 
socialiseringsprocess där ”the little animal fights back, so to speak” (Berger & 
Luckmann, 1966, s. 203). Av resonemanget framgår att fastän den faktiska 
kroppen föregår språk, medvetande, intersubjektivitet och socialisering, är den 
faktiska kroppen från födseln till viss del en materiell bias av den sociala verklig-
heten. Här behöver relationen diskuteras, då dualismerna kropp–medvetande 
och kropp–miljö bränner. 

Berger & Luckmanns relativisering av den faktiska kroppen och den sociala 
verkligheten är intressant för denna avhandling eftersom de betonar att de är 
sammansmälta snarare än kolliderande. Men något måste sägas om samman-
smältningens proportioner. Jämfört med Sheets-Johnstone och de feministiska 
teoretiker som gjort Berger & Luckmanns manöver (ex.vis Sullivan, 2001; Al-
coff, 2000; Young, 1990, 2005; Beauvoir, 1949/2009) kantrar Berger & Luck-
mann mycket mot den socialkonstruktionistiska sidan av helhetsförklaringen. 
Som sociologer betraktade tycks de vara i gott sällskap, då sociologisk forskning 
har kritiserats för bristande kroppsfokus (se Paechter, 2007; Shilling, 2003; Con-
nell, 2000, 2008; McDowell 1999). Här finns därför en viktig avslutande poäng 
att göra.36 

Berger & Luckmann lägger stor vikt vid att bestrida dualismen individ–
struktur, men ägnar mindre kraft åt ifrågasättandet av dualismen kropp–
medvetande. Det kortfattade avsnittet ”Organism and identity” (s. 201ff) place-
ras symptomatiskt som sista avsnitt i deras bok The Social Construction of Reality 
(1966), och de gånger som de hänvisar till den faktiska kroppens betydelse för 
den sociala verkligheten, sker det med referens till de tidiga åren i en människas 
liv. Genom att betrakta natur som övergående och överumplad (kanske reduce-
rad) av den sociala verkligheten, är dualismen ett faktum. Jag tolkar deras reso-
                                                             
36 Se även Acker (1987) för liknande kritik av vad hon betecknar ”socialistisk feminism” (min 
översättning). McDowell (1999) menar att synen på kroppen förändrats genom den snabba 
ekonomiska utvecklingen under 1900-talet. När kroppen tidigare värderades utifrån den muskelkraft 
som den bidrog med i skapandet av produkter, värderas den alltmer – genom sitt utseende – som 
produkt i sig själv. Det ökade forskningsintresset rörande kroppar och kroppslighet är en 
konsekvens av denna samhällsomvandling, men också en konsekvens av att feministiska och 
postmoderna perspektiv vunnit terräng inom samhällsvetenskapen. (McDowell, 1999). 
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nemang som att den sociala verkligheten och språket omskapar den faktiska 
kroppen eller ersätter den. Den ”human nature” som utstår denna sociala spärr-
eld reduceras till antropologiska konstanter såsom ”world-openness and plasti-
city of instinctual structure” (s. 67). Men enligt det synsätt på erfarenhet och 
medvetande som valts för denna avhandling, är detta en omöjlig tanke. Den fak-
tiska kroppen kan inte överges. Den är alltjämt den kvalitativa erfarenhetsgrund 
varpå den objektifierade (språk- och teckenburna) verkligheten blir meningsfull 
för subjektet. I detta ligger att kroppslig erfarenhet inte ersätts med annan erfa-
renhet, och definitivt inte med språk (se Sheets-Johnstone, 2009, s. 363ff). Språk 
som teckensystem representerar kvalitativa upplevelser. Tecken för ”skräm-
mande, kul, spännande” blir bara meningslösa ljud utan en kvalitativ kroppslig 
erfarenhet att fästa dem vid (ibid, s. 379). Den sociala världens tecken framträ-
der alltså på basis av de kroppsliga erfarenheterna, vilket också gör att teckensy-
stem och den sociala verkligheten bygger på, snarare än ersätter, den kroppsliga 
erfarenheten: 
 

As adults, we have long since forgotten how we learned to move ourselves 
– in a very real sense, how we learned our bodies. [---] [Movement] is fun-
damental not only to our knowledge of ”which thing in the world we are”; 
it is fundamental both to our ability to make our way in the world – to 
move knowledgeably in it – and to our knowledge of the world itself. 
(Sheets-Johnstone, 2011, s. 52) 
 

Detta citat konkluderar att (på samma sätt som verkligheten inte är nollställd när 
människan föds in i den) den faktiska kroppen inte är nollställd när människan 
vänjs in i den sociala verkligheten. Verkligheten är formad av människor förr 
och nu, vilket gör att den sociomateriella strukturen betingar den faktiska krop-
pen. Sociala institutioner är inte bara språkliga objektifieringar. Språk och tecken 
objektifierar institutionerna till en sociomateriell verklighet. Den sociomateriella 
verkligheten är fysisk, konkret: den är till exempel en slöjdsal. Den blir också 
kött och blod genom att faktiska kroppar är världsliga, och det är här den femin-
istiska riktningen inom fenomenologin har stora förtjänster (se Alcoff, 2000).  

 
Situat ionen 
I inledningsavsnittet beskrevs kön som en situation. Den levda kroppen är alltid 
situerad i en materiell och temporär kontext. Vad som här följer är en beskriv-
ning av den kvinnliga situationen, men det är viktigt att här poängtera att denna 
avhandling inte fokuserar den kvinnliga situationen såsom den gestaltas av 
Beauvior (1949/2009), Young (1990) och andra feministiska fenomenologer. 
Beskrivningen tjänar till att förklara och överföra situationsbegreppet till andra 
objektifierade kroppar än den som traditionellt utgjort basen för feministisk fe-
nomenologi: kvinnokroppen.  
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Med början i Beauvoirs Det andra könet (1949/2009) har feministiska filosofer 
(ex.vis Alcoff, 1997, 2000; Bartky, 1990; Young, 1990, 2005, se även Heinämaa 
2003) använt fenomenologin som ett sätt att beskriva, inte bara den levda krop-
pens erfarenheter, men framförallt den specifikt kvinnligt levda kroppens erfa-
renheter. Den kvinnliga situationen är liksom alla situationer betingad av faktici-
teter, men den kvinnliga fakticiteten skiljer sig från den manliga fakticiteten, ef-
tersom den sociala världen strukturerats efter kön. Young förklarar den levda 
kroppen som ”a physical body acting and experiencing in a specific sociocultural 
context; it is body-in-situation” (Young, 2005, s. 16).  

När Young för samman de två koncepten den levda kroppen (Merleau-Ponty, 
1945/1997) och situationen (Beauvoir, 1949/2009) blir situationsbegreppet mer 
temporärt än såsom den kvinnliga situationen beskrivits av Beauvoir 
(1949/2009). Young kritiserar Beauvoirs gynocentriska beskrivningar som allt-
för statiska och frånkopplade konkreta handlingar i vardagen (se Young, 1990, s. 
142) och detta är en viktig aspekt att lyfta fram här. Youngs mer temporära situ-
ationsbegrepp bestrider dualismen kropp–omvärld, genom att hon studerar 
konkreta handlingar: sociomateriell verklighet.  

Min tolkning är att en människas erfarenhet inte kan separeras till å ena si-
dan en faktisk kropp och å andra sidan ett erfaret objekt. Objektet är därför den 
materiella förutsättningen för erfarenhet överhuvudtaget. Sullivan (2001) beskri-
ver det som en transaktion mellan kropp och objekt: ”In contrast, to understand 
bodies as transactional means that the knowing organism and what it knows are 
intimately related” (s. 56). Därför är den sociomateriella strukturen inte bara en 
långdragen historisk process, men också en momentan och fullständig verklig-
het. Materialiteten utanför huden är en omistlig del av situationen, och det är 
framförallt viktigt att iaktta detta i en sociomateriell miljö såsom trä- och me-
tallslöjdsalens. Eftersom situationen är kontextberoende, är situationen också 
icke-essentiell, det vill säga grundad ”in neither anatomy nor physiology, and 
certainly not in a mysterious feminine essence. Rather, they have their source in 
the particular situation of women as conditioned by their sexist oppression in 
contemporary society” (Young, 1990, s. 153).  

Den könade situationen är alltså kontextuell. Detta gör att den kvinnliga si-
tuationen knappast gäller alla kvinnor. Det finns kvinnor som faller utanför 
hennes beskrivning av en kvinnlig situation. Young medger att även män kan 
känna igen sig i hennes beskrivningar: 

 
I mention this primarily to indicate that the account offered here of the 
modalities of feminine bodily existence is not to be falsified by referring to 
some individual women to whom aspects of the acount do not apply, or 
even to some individual men to whom they do. (Young, 1990, s. 144) 

 
Det finns upplevelser av underordning som sannolikt är knutna till den könska-
tegori inom vilken jag är ”passively grouped” (Young, 2005, s. 22). Den sexuella 
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objektifieringen av kvinnor är en sådan, vilket Young också redogör för. Men 
hennes beskrivning av en sluten rumslighet, det vill säga att immanensen är en 
upplevelse av att vara i ett större och möjligare rum än den faktiska kroppen kan 
leva, torde gälla många. Det är därför viktigt att lyfta fram en aspekt av under-
ordning, vilken ännu inte adresserats och som inte blir synlig i Youngs citat 
ovan.  

De elever som studeras i denna avhandling är flickor och pojkar, snarare än 
kvinnor och män. Ett barns upplevelse av en svarv exempelvis är sannolikt mer 
betingad av kroppslängd än till exempel vänsterhänthet, medan upplevelsen av 
att använda papper och penna erbjuder en annan fakticitet där kroppslängden 
blir oväsentlig men vänsterhäntheten väsentlig – allt i beaktande att hen agerar 
mot ett mål av något slag (svarvning, skrivarbete). På samma sätt är den sociala 
konstruktionen ålder en fakticitet i skolan. Det är ålder som situerar barn som 
omyndiga och skolpliktiga. Ålder avgör också vilken åtkomst eleven har till 
rummet hen vistas i. Hur länge kroppen funnits till (objektifierad tid) är därför 
en fakticitet som gör svarvning omöjligt för åttaåringen, i högre grad än det fak-
tum att hon passivt faller in under kategorin ”flicka” (i dagens svenska skola 
alltså). Denna hållning är alltså på intet sätt nominalistisk bara för att Youngs re-
sonemang expanderas till att även innefatta svarv-situationen, skriv-situationen, 
glasögon-situationen eller hur nu en underordnad situation aggregeras materiellt. 

 
 
Kroppen utanför huden 
Att trä- och metallslöjdsalarna ser ut som de gör kan ses som en konsekvens av 
sociala strukturer och maktrelationer som varit verksamma över tid. Slöjdsalen 
är en del av skolan, och skolan har inom sociologisk forskning beskrivits som en 
institution där maktrelationer i samhället reproduceras eller återskapas. En 
”isärhållningens princip” (Berge, 1992, s.108), eller klassificering (Bernstein, 
2000) av skolämnen och rum har tidigare antagits ske utifrån samhällsklass 
(Bernstein, 2000, se även Berge, 1992). Denna forskning har emellertid kritise-
rats för att i alltför liten utsträckning ta hänsyn till kön som strukturerande prin-
cip i skolan (se Dillabough, 2007; Arnot, 2002). I trä- och metallslöjdsalen sitter 
strukturerna till stor del ”i väggarna” eller i det materiella. Det är en robust 
struktur. Men som Aristoteles uttrycker det: ”Matter will surely not move itself.” 
(Aristoteles citerad i Sheets-Johnstone, 2011, s. 103). En social struktur förutsät-
ter mänsklig transaktion. För att slöjdsalen ska verka som struktur, krävs männi-
skor i den. 

 
Trä- och metallslöjden som starkt maskulin 
Den praktiska kunskapen, eller hantverkskunskapen, har haft svårt att finna sig 
tillrätta i den lästunga skolans kunskapsideal. Bernstein (2000) har uppfattningen 
att exkluderingen av praktiska ämnen inom det formella utbildningsväsendet har 
gamla anor. Han jämför praktiska och teoretiska ämnen i den förmoderna sko-
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lan och konstaterar att isoleringen av de olika kunskapsinnehållen var påtaglig 
redan då. Praktiska kunskaper var inte skolans angelägenhet. Det var familjen 
som tillhandahöll denna kunskap. 

 
But the crucial point is that manual practice was never integrated into for-
mal public systems of knowledge and transmission. Manual practice was 
relayed through the family and guild. (Bernstein, 2000, s.8) 

 
Praktiska och teoretiska kunskaper har skiljts åt, och genom att olika skolämnen 
skapats har denna isolering upprätthållits såsom en struktur. När Bernstein 
(2000) analyserar skolan använder han begreppet klassificering (classification) för 
att beskriva maktrelationer mellan exempelvis skolämnen. Ett bra sätt att närma 
sig detta begrepp är att jämföra det teoretiska fysikämnet och det praktiska slöj-
dämnet såsom exempel på två ämnen, vilka klassificeras på olika grunder. Valet 
av just dessa skolämnen faller tillbaka på det faktum att Bernstein själv exempli-
fierar klassificeringsbegreppet just genom fysikämnet. Skolämnen kan känne-
tecknas som singulära (singular) eller som regioner (regions). Fysik är enligt 
Bernstein en singulär ämnesdiskurs.37 Fysikämnet är sig självt nog, och kopp-
lingarna mellan fysikämnet och den praktiska tillämpningen i samhället utanför 
skolan har historiskt sett varit svag. Det moderna utbildningsväsendet har kän-
netecknats av dessa singulärer, menar Bernstein (2000).  

Från mitten av 1900-talet förändrades emellertid ämnesindelningen genom 
att nya diskurser från samhälle och yrkesliv lyftes in i (den västerländska) skolan 
(Bernstein, 2000). Slöjdämnet, vilket blev obligatoriskt i Sverige 1955, kan be-
traktas som en ny typ av skolämne, där singulära diskurser rekontextualiserats, 
det vill säga funnit nya tillämpningar. Denna nya typ av blandad ämnesdiskurs 
kallar Bernstein för en region. Slöjdämnet är i sin helhet ett exempel på ett sko-
lämne som i stor utsträckning består av regionaliserad kunskap, eftersom det är 
en blandning av singulära diskurser (såsom matematik) och diskurser utanför 
skolan (exempelvis träsvarvning eller sömnad). Slöjd kan betraktas som en reg-
ion eftersom: ”Regions are the interface between the field of the production of 
knowledge and any field of practice” (Bernstein, 2000, s.9). 

I Bernsteins förståelse är skolämnen starkt eller svagt klassificerade. Ett 
starkt klassificerat skolämne har: ”its unique identity, its unique voice, its own 
specialised rules of internal relations” (Bernstein, 2000, s.7). En svag klassifice-
ring innebär å andra sidan att gränserna mot andra skolämnen är otydliga. Här är 
det rimligt att fråga sig hur trä- och metallslöjd som struktur eller skolämne kan 
klassificeras? När Bernstein talar om olika ämnens klassificeringar, utgår han 
från diskurser i termer av kunskapsområden och ämneskonceptioner, men i 
mindre utsträckning om de materiella aspekterna. Men då de sociomateriella 
strukturerna står i fokus här, blir det än mer lockande att fråga sig: Hur klassifi-
                                                             
37 Bernstein (2000) använder diskursbegreppet (discourse) när han beskriver exempelvis skolämnen. 
Han kritiserar det franska diskursbegreppet för att vara alltför abstrakt. 
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ceras trä- och metallslöjdsalen som geografisk och materiell plats i skolan? Om 
den är starkt klassificerad, hur kommer det sig då att elever (enligt Skolverket, 
2005) beskriver slöjdsalen (såväl trä- och metall som textilslöjd) som ett rum där 
de känner frihet och inflytande? Om den är svagt klassificerad, hur kommer det 
sig då att trä- och metallslöjdens lärmiljö beskrivs som den ohälsosammaste 
platsen på skolan (se Häggqvist, refererad i Björklid, 2005), en miljö som bok-
stavligen kräver en grindvakt?  

Vad som här behöver utredas är den särpräglade lärmiljö som trä- och me-
tallslöjdsalen utgör. Form och innehåll är givetvis oskiljaktiga, men på en tenta-
tiv nivå kan trä- och metallslöjdsalen beskrivas som något annat än en ämnes-
konception. Som form kan den skiljas från den ämneskonception som slöjdäm-
net legitimeras av. För det första är materialiteten ett tecken på trä- och me-
tallslöjd, verkstad, maskulinitet och vadhelst betraktaren anser den symbolisera 
(se Berger & Luckmann, s. 49ff om objektifierad materialitet som tecken). Men 
för det andra är materialiteten just fysisk. Detta innebär att den materialiserade 
föreställning som den utgör (maskulinitet) får konsekvenser, även om exempel-
vis pelarborren inte ses som ett tecken på maskulinitet, verkstad eller trä- och 
metallslöjd. Pelarborren bullrar ändå. Pelarborren står där ändå. En förvirrad få-
gel som flög in i pelarborren skulle erfara den även om fågeln inte objektifierat 
den.  

I någon mening har trä- och metallslöjdsalen också en faktisk kropp, eller 
utgör den faktiska kroppens rörelseförmåga utanför huden. Föreställningar om 
slöjdundervisning är således sammanbundna med slöjdsalens materialitet på 
flera sätt, och är alltså inte bara klassificerad som konception. Jag föreslår att 
den är materiellt klassificerad, och eftersom det materiella står i fokus i trä- och 
metallslöjdsalen, blir klassificeringen också en stark klassificering. Men ett fokus 
på det materiella ställer till det en smula. Jag tog pelarborren som exempel nyss. 
Det är inte svårt att enas om att den är materiell. Men allt är väl inte gjutjärn i en 
trä- och metallslöjdsal? 

 
Rum och p la t s   
Sociala strukturer består alltså inte bara av språk, idéer och värderingar. De kan 
inte skiljas från den rumsliga (jfr eng. spatial) strukturen(Olofsson, 2010), även 
om den rumsliga strukturen inte är determinerande (Sandin, 2003). I trä- och 
metallslöjdsalen har olika aktörer (skolpolitiker, arkitekter, tidigare slöjdlärare) 
över tid sett till att slöjdsalen utrustats med maskiner och verktyg, målarrum och 
spånsug. Det finns en pelarborr där att flyga in i, så att säga. Men slöjdsalen kan 
väl inte jämföras med ett föremål? Den är något större. Den är ett rum eller en 
plats snarare. I ett rum står inte materialiteten i direkt kontakt med min kropp i 
taktil-kinestetisk mening, men utgör snarare en subjektivt uppfattad begränsning 
eller möjlighet (jrf Young, 1990, s. 148ff om dubbel rumslighet). Men även ett 
rum är materiellt, och även en plats är möjlig att skapa verklighet av, inte minst 
könad verklighet. McDowell (1999) är entydig i detta: ”as I shall demonstrate 
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over an over again, space and place are gendered and sexed, and gender relat-
ions and sexuality are ’spaced’.” (McDowell, 1999, s.65) 

McDowell (1999) använder de kulturgeografiska begreppen space (rum) och 
place (plats) i citatet. Rummet är här såväl materiellt som symboliskt, konkret 
som abstrakt (Osbeck, 2002), och begreppet rum har därför av nödvändighet 
kompletterats med det mer avgränsade begreppet plats. Distinktionen mellan 
rum och plats är liksom alla dualismer problematisk. Handling på plats är också 
handling i rummet. Olofsson menar att ”Their [place–space] double position 
subsequently dodges every attempt to present clear-cut boundaries.” (Olofsson, 
2010, s. 45) Avgränsningen är symbolisk, och Forsberg (2002) menar att rum 
och plats på en symbolisk nivå skiljs åt genom att rumsbegreppet står för ”en 
generell rumslig dimension” medan platsbegreppet åsyftar ”platsspecifika förhål-
landen” (Forsberg, 2002, s.13). Lissner (2002) uttrycker skillnaden mellan rum 
och plats så här: 

 
Rummet [space] är det utrymme där sociala relationer sker. När vi stannar 
upp så förvandlas rummet till plats [place], det fylls med mening genom att 
det tilldelas innebörder, minnen och betydelser. (Lissner, 2002, s.60) 

 
Platsbegreppet är alltså kopplat till mening. Det är genom det subjektiva me-
ningsskapandet som rummet blir till plats, och platsen blir således det levda 
rummet (se Young, 1990). Den subjektiva upplevelsen av rum och plats är 
centralt inom kulturgeografin (se Lissner, 2002), men hur hjälper det mig förstå 
de materiella eller geografiska gränserna mellan olika platser? Om jag upplever 
hela skolbyggnaden som min slöjdsal, är det då också min slöjdsal i geografisk 
mening?  

Genom begreppet skalnivåer kan relationer mellan rum och platser beskrivas 
(se Forsberg, 2002; Lissner, 2002). Vad jag upplever som min plats står alltid i 
relation till den geografiska omgivning som inte är min plats. Lissner betonar 
känslan av tillhörighet till en specifik plats som viktig, men att denna specifika 
plats kan beskrivas som en skalnivå i relation till andra skalnivåer. Är jag exem-
pelvis i skolan, är min plats kanske slöjdsalen. Är jag i slöjdsalen, är min plats 
kanske vid bandsågen. Ett av Lissners egna exempel gäller vårt jordklot. När 
Lissner är utomlands, är hennes plats Sverige (Lissner, 2002). Meningen gör 
alltså platsen, och det är därför möjligt att i en fenomenologisk tradition se plat-
sen som ett av subjektet avsett objekt (platsen). Platsen är det levda rummet – 
det som den levda kroppen har "skissat in".  

Att på detta sätt beskriva den sociomateriella strukturen i trä- och me-
tallslöjdsalen såsom gjutjärn och tomrum, är relevant avseende de ontologiska 
anspråken i avhandlingen. Ett stycke gjutjärn som omfattas av en hand är i nå-
gon mening den faktiska kroppen utanför huden, av det enkla skäl att den fak-
tiska kroppen är rörelsen snarare än materialiteten i sig. Tomrum (inte gjutjärn) 
kan likaså betraktas som den faktiska kroppens förutsättning, eftersom avsaknad 
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av tomrum förhindrar rörelse och erfarenhet. I mina analyser kommer jag att 
använda och utveckla detta synsätt, och så långt det är möjligt blottlägga olika 
aspekter av hur den faktiska kroppen lever trä- och metallslöjdens sociomateri-
ellt maskulina struktur.  
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Metod 
Kvalitativa och praxisnära undersökningar är ett väl etablerat sätt för att skapa 
ny kunskap om skolkulturer ur ett genusperspektiv, och det finns idag en uppsjö 
avhandlingar som kombinerar olika varianter av kvalitativa undersökningsme-
toder. Vissa avhandlingar kan betecknas som etnografiska (se Jonsson, 2007; 
Ambjörnsson, 2004; Lundgren, 2000) medan andra kan klassas som etnografiskt 
influerade, där kombinationer av observationer och intervjuer i skolmiljön utgör 
kärnan (se Rönnlund, 2011; Wikberg, 2014; Öqvist, 2009; Holm, 2008; Peters-
son, 2007; Karlsson, 2003). Inom pedagogiskt arbete är det vanligt att kombi-
nera observationer och intervjuer med ljud och filmupptagningar av elever och 
lärare (se Kärnebro, 2013; Lindqvist, 2010), och detta gäller också i hög grad 
slöjdforskningen. Inom forskning om slöjdämnet – där fokus ofta ligger på det 
estetiska uttrycket hos slöjdalster eller icke verbal kommunikation mellan elever 
och lärare – är fotografering och videoinspelning vanligt använda metoder för 
datainsamling (se Westerlund, work in progress; Ekström, 2012; Mäkelä, 2011; 
Johansson, 2002), något som förekommer även i denna avhandling, om än i 
mycket begränsad omfattning.  
 

 
En beskrivning av fältbesöken 
Föreliggande studie kan beskrivas som en observationsstudie av slöjdelevers gö-
randen och låtanden under lektionstid, kompletterad med fem gruppintervjuer, 
tio korta intervjuer på plats i slöjdsalen samt en videofilmad lektion. Totalt har 
41 slöjdlektioner observerats. I detta avsnitt kommer de metodologiska och 
etiska överväganden som föregått studien att redogöras, samt det konkreta ge-
nomförandet av den. 

 
Urval  av  in formanter  o ch  s lö jdsa lar  
Fältbesöken har förlagts till tre grundskolor på tre orter i norra Sverige, där två 
är landsbygdsskolor och den tredje är en stadsskola. De observerade grupperna 
har varit sex till antalet, och antalet observerade elever i varje grupp har varierat. 
Eleverna har gått i årskurs 8 och 9, och bortsett från en grupp, där alla elever 
varit pojkar, har grupperna varit mer eller mindre könsblandade. Två slöjdlärare 
är män och en slöjdlärare är kvinna. Alla tre slöjdsalar är konventionellt utfor-
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made, det vill säga innehåller hyvelbänkar, maskiner och specialutrymmen/rum 
för olika ändamål inom trä- och metallslöjd, vilket svarat mot föresatsen att stu-
dera sociomateriell struktur, alltså att möjliggöra kopplingar mellan lärmiljön 
och historiska beskrivningar av trä- och metallslöjdsalen. Studien har varit upp-
delad på tre observationsperioder under tre år (2011-2013) – där merparten av 
observationerna genomförts under år två och tre.  

Jag har valt att studera högstadieelever, eftersom min erfarenhet av grund-
skoleslöjden är att variationen av slöjdprodukter ökar längre upp i skolåren. 
Dessutom är min erfarenhet att rörligheten och friheten att förflytta sig och att 
formera grupper i slöjdsalen är större på högstadiet än i de lägre årskurserna, 
delvis som en konsekvens av det ökade självbestämmande som ofta präglar 
högstadieslöjden (se Skolverket, 2005). Då denna avhandling fokuserar transakt-
ionen mellan elev–miljö snarare än slöjdlärarens förhållningssätt i undervis-
ningssituationen, har en trä- och metallslöjdsundervisning som präglats av fria 
val och självbestämmande varit att föredra framför en dylik med lägre grad av 
självbestämmande hos eleven. Graden av självbestämmande i slöjdarbetet har 
också varit tämligen stor i de studerade grupperna. I två av de sex grupperna har 
arbetsområdena bestämts av läraren, men i de övriga grupperna har eleverna i 
stor utsträckning själva valt de slöjdalster som producerats – givetvis inom de 
strukturella ramarna. Utöver självbestämmandeaspekten i högstadieslöjden till-
kommer bekvämlighetsaspekten; de elever som går i årskurs åtta och nio är oft-
ast 15 år fyllda, vilket underlättat samtyckesförfarandet. 

Det bör understrykas att de tre slöjdsalar jag valt har sökts i syfte att nå vari-
ation snarare än representation. De naturalistiska influenser som Hammersley & 
Atkinson (2007) varnar för i etnografisk forskning har i så måtto haft inflytande 
på urvalet av informanter och slöjdsalar även i denna observationsstudie.38 När-
helst en miljö väljs ut för att studeras, finns självklart också en tanke om att mil-
jön ska stå som exempel för någonting eller ha bäring mot andra liknande mil-
jöer i samhället. Det är emellertid svårt att söka representativitet i den typ av 
empiri som producerats i denna studie. Kvalitativ forskning handlar om att söka 
förståelse för ett fenomen, snarare än att söka fenomenets omfattning (se Den-
zin & Lincoln, 2011). Vinsterna – i kvalitativ mening – med att söka variation, 
har i denna studie handlat om att samla varierande intryck. Variationen har 
emellertid sökts inom en given lärmiljö, det vill säga traditionella trä- och me-
tallslöjdsalar.  

                                                             
38 Det naturvetenskapliga forskningsparadigmet är alljämt verksamt i kvalitativ, samhällsvetenskap-
lig forskning i skepnaden av det som Kinchloe & Tobin (2009) betecknar ”Krypto-positivism”. Fö-
reställningar om utbildningssektorn som bestående av sociala eller samhälleliga essenser, vilka går att 
göra generella, kritiseras av artikelförfattarna: ”The idea that there exists in the atemporal either a true 
meaning of a phenomenon is baffling, as we observe an ever changing and interacting educational 
world in process.” (Kinchloe & Tobin, 2009, s. 523) Se även Soltis (1984) om positivistiska struk-
turer i utbildningsvetenskaplig forskning. 
 



 

66  

 
Observat ioner  
Observationerna har genomförts under slöjdlektionerna och till största del varit 
av ”medföljande” snarare än ”deltagande” karaktär (se Petersson, 2007). Detta 
innebär att jag inte har deltagit i elevernas arbete – annat än i de enstaka fall då 
de har tagit kontakt med mig och undrat över någonting eller önskat berätta 
någonting. Initialt har strävan varit att röra mig i slöjdsalen i syfte att få många 
olika rumsliga perspektiv (se Delamont, 2008), men en trä- och metallslöjdsal är 
genom sin verkstadskaraktär en tämligen kompakt miljö, där en stående och gå-
ende vuxen drar till sig uppmärksamhet och riskerar att störa arbetet. Observat-
ionerna har därför till största del ägt rum från fasta positioner och sittandes, 
vilka erbjudit så god överblick som möjligt över slöjdsalens olika platser.  

 
Ett överhettat tangentbord 
Fältanteckningarna har förts på en bärbar dator, vilken jag har haft framför mig 
på en bänk eller i knäet, beroende på var jag har valt att placera mig. Den upp-
fällda skärmen har många gånger utgjort en bekväm avdelare mellan mig och 
gruppen, en avdelare mot vilken jag riktat min blick för att med jämna mellan-
rum titta ut över salen. Skärmen har inte haft någon annan funktion än som av-
delare, eftersom storleken på texten minimerats till oläsbarhet i den händelse att 
någon elev (vilket har förekommit) skulle smyga upp bakom mig för att se vad 
där står skrivet. Valet att använda tangentbord istället för penna och papper mo-
tiveras av den hastighet med vilken anteckningarna kunnat föras. Hastigheten 
har i regel legat på mellan 20 och 30 ord per minut, vilket är långt mer än jag 
kunnat prestera med penna. Anteckningarna blev således en kronologisk be-
skrivning av mina iakttagelser, istället för stödord och symboler.  

Vad som antecknats har givetvis varierat, beroende på observationsgrupp 
och den teoretiska situation som jag befunnit mig i för tillfället. Grundläget har 
varit fokus på elevernas rörelser i rummet och hur de har valt att placera sig. 
Hur de har hanterat verktyg och maskiner, varit klädda och justerat sin klädsel 
under lektionen har likaså stått i fokus (jfr. Delamont, 2008). Exempelvis före-
kommer anteckningar om jackor som tas av eller behålls på, ärmar som kavlas 
upp, hörselkåpor, förkläden och handskar som omväxlande åker på och av. Men 
ibland har fokus också riktats mot elevernas kontakt med varandra utifrån det 
som Connell kallar ”heterosexuellt romansmönster” (Connell, 2005, s. 171), eller 
i andra fall homosocial fysisk kontakt mellan pojkar.  

 
Intryck blir text 
Observationerna kan beskrivas som semi-strukturerade (Cohen et.al, 2007). Den 
talade kommunikationen mellan elever, samt mellan lärare och elever, har varit 
av underordnat intresse, även om en hel del talad kommunikation eller verbala 
utsagor har antecknats. I regel har det varit svårt att höra vad som har sagts i 
den ofta bullriga och uppstyckade slöjdsalen (jfr. Johansson, 2002). Situationer 
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såsom då elever har jagat, kramat eller brottats med varandra, har däremot ned-
tecknats så långt det varit görligt.  

Lektionspassens längd har varierat från en timme till en och en halv timme 
beroende på skola, och materialets omfattning har varierat från bara någon sida 
datorskrivna anteckningar till som mest fem sidor. Direkt efter varje lektion har 
anteckningarna kompletterats genom kommentarer i kursiverad text, vilket gör att 
en färdig fältanteckning kan ta sig följande uttryck: 

 
Nu håller Puts på att dra upp sin huvtröja runt både honom och Gas. 
Skratt och bus. Slutar med det ”innan dåliga saker händer” (Storn). Puts 
drar alltså upp dragkedjan och ställer Gas, som är betydligt mindre, framför sig med 
ryggen mot puts. Drar honom till sig och stänger blixtlåset om dom båda. Stålis sittter 
i linne där borta i hörnet. Bokis är borta hos Kniv och slår henne i stjärten 
med linjalen. Hon sitter på huk vid sandpapperen ”Alltså akta min rumpa, den 
är ju privat”. Hon reser sig från sandpapperslådan och vänder sig mot 
Bokis. (Fältanteckningar) 

 
Varje observationstillfälle har också åtföljts av en reflektion över den lektion 
som förevarit. Här har intrycken av lektionen i sin helhet summerats, och de 
händelser som väckt frågor har brutits loss i form av notiser. Som framgår av 
utdraget ovan, tilldelades eleverna olika beteckningar. Skälet till detta är att jag 
inte införskaffade några fotolistor innan observationerna påbörjades, varför ele-
verna inte gick att identifiera vid sitt rätta namn. Eleverna fick därför beteck-
ningar efterhand i fältanteckningarna. Även om detta medfört att de inledande 
observationerna inte omfattar alla elever såsom namngivna individer, har det 
gått förvånansvärt snabbt att förse eleverna med beteckningar eller namn. Den 
kreativa namngivningen, vilken ofta har anspelat på den produkt de tillverkade 
eller någon handling de utfört, har gjort det lätt att minnas eleverna vid kom-
mande observationstillfällen.  

 
Interv juer  
Tio intervjuer har ägt rum på plats i slöjdsalen. Dessutom har jag genomfört 
fem gruppintervjuer. Bortsett från den gruppintervju som genomfördes i den in-
ledande studien, har intervjuerna följt den grundläggande struktur som nedteck-
nades i samband med att undersökningen etikprövades. Intervjuguiderna har 
också justerats en aning utifrån att skilda fokus riktats mot de olika intervju-
grupperna (för exempel, se bilaga 2). Gruppintervjuerna har skett på skolan, i 
rum som varit så neutrala och ”naturliga” (Eder & Fingerson, 2001) som möj-
ligt: grupprum, samtalsrum, men också klassrum. Som flest har det varit fyra 
och som minst två informanter och intervjuerna har tagit från 30 minuter till en 
timme. Intervjuerna har skett under lektionstid (såväl Slöjd som andra ämnen) 
vilket har varit sanktionerat av undervisande lärare. För att dokumentera det 
sagda har en digital inspelningsutrustning använts. 
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Jag har valt gruppintervjuer före enskilda intervjuer, under antagandet att det 
skulle utjämna den maktassymmetri vilken jag som forskare för in i intervjusitu-
ationen. Eftersom studien fokuserat relationen mellan elev och den sociomateri-
ella lärmiljön har gruppintervjuerna tematiserats utifrån frågor kring lärmiljön. 
Frågorna har riktats mot elevernas uppfattningar om slöjdämnet, om trä- och 
metallslöjdsalen, samt avslutningsvis också uppfattningar om jämställdhet, 
kvinnligt och manligt i relation till trä- och metallslöjd. (Se bilaga 2). Att inter-
vjua elever i grupp gör att diskurserna snarare än de individuella åsikterna (om 
dessa går att skilja åt) framträder (Cohen et.al 2007). Frågorna har därför utfor-
mats så att eleverna uppmanas att beskriva generella åsikter bland deras kamra-
ter snarare än deras egna åsikter.  

 
Analytiskt tillvägagångssätt 
Bortsett från det första resultatkapitlet, där trä-och metallslöjdsalens rum och 
platser kartläggs i termer av sociomateriell struktur, är analyserna i denna av-
handling att beteckna som hermeneutiskt fenomenologiska eller postfenomeno-
logiska. Oksala (2006) är kritisk mot såväl klassisk fenomenologi som kropps-
fenomenologi när det gäller forskning på kön. Hon menar att den klassiska fe-
nomenologin, där ett rent erfarande eftersträvas, inte kan fånga kön. Då kön 
inte är en essens vore det ett metodologiskt misslyckande om den klassiska me-
toden lyckades fånga kön, helt enkelt. Å andra sidan menar Oksala att kropps-
fenomenologiska metoder ofta används omvänt, som en essentialisering. Om 
könad kroppslighet bara kan beforskas av ”rätt” objektifierad kropp (kvinnlighet 
av kvinnor, manlighet av män), är den kroppsfenomenologiska analysen pro-
blematisk för feministisk teoribildning (Oksala, 2006), liksom feminismen då blir 
problematisk för fenomenologin (Sheets-Johnstone, 2000b).  

 
De två metodologiska traditionerna (klassisk- och kroppsfenomenologi) behö-
ver enligt Oksala utsättas för främmandegöring, varför den postfenomenolo-
giska ansatsen i hennes läsning innebär ett hermeneutiskt tillvägagångssätt där 
icke traditionellt använda synsätt (sociologi, biologi, psykologi etc.) systematiskt 
används för att främmandegöra den egna erfarenheten, eller förstahandsper-
spektivet (Oksala, 2006). Främmandegöring är en viktig del i den fenomenolo-
giska analysen. Det gäller att sätta förgivettaganden (den naturliga inställningen) 
om ett fenomen inom parentes (se Zahavi, 2003, s.44 ff). I den ”transcendentala 
diskurs” (Oksala, 2006, s. 239) som följer av parentessättandet, varieras feno-
menet på olika sätt (fri variation) i syfte att nå fenomenets essens (se Sheets-
Johnstone, 2011, s. 169ff). Graden av reduktion kan emellertid variera, liksom 
metoderna att genomföra reduktionen. Då analyserna i den här avhandlingen 
följer en hermeneutisk tradition, där kunskapsprocessen inte är linjär, förekom-
mer ständiga parentessättanden. Oksala menar att epochén (parentessättande, 
reduktion) i bästa fall inte endast är självmotsägande, men också ändlös: 
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It is my contention that we should therefore accept the hermeneutical cir-
cle – at least in connection with our analysis of gender – and try to see to it 
that our method continuosly turns back upon itself, questioning and 
modifying itself in an effort to articulate what it secretly thinks. This means 
understanding epoche not as total, universal and complete, but as an end-
less circular and always partial task. (Oksala, 2006, s. 238) 

 
I de analyser som strax vidtar, finns som en konsekvens av den hermeneutiska 
ansatsen såväl stora som små parenteser. Många parenteser har lånats av Sheets-
Johnstone, såsom (visuellt) och (språk). Men de två riktigt stora parenteserna: 
(kroppen är bara kött och blod) och (elever gör kön)39 har varit avgörande för 
hur avhandlingens studieobjekt formgivits. Eftersom den första parentesen sit-
ter runt det materiella, och den andra parentesen sitter runt det performativa, 
har de två parenteserna sammanförts i konstruktionen den transaktiva marionetten, 
vilken har presenterats i inledningskapitlet och berörts i teorikapitlet. Den trans-
aktiva marionetten är egentligen min kreativa felläsning av Schütz (1953/1999) 
och Sullivan (2001). 

 
Den transaktiva marionetten – studieobjektets metodologiska funktion 
Schütz (1953/1999) lyfter fram den samhällsvetenskaplige forskarens oundvik-
ligt konstruktiva roll i samband med ekonomiska beräkningar på makronivå. I 
dessa beräkningar måste samhällsforskaren förse de anonyma aktörerna med ett 
förmodat beteende, vilket också kan sägas vara en förmodad kropp. Han under-
stryker vikten av att forskaren inser sin plats i detta, när forskaren skapar sin 
”marionett” försedd med givna motiv och en av forskaren given agens: 

 
Marionetten existerar och handlar enbart tack vare vetenskapsmannens 
nåd, och den kan inte handla på något annat sätt än i överensstämmelse 
med det syfte som vetenskapsmannen utifrån sin visdom tilldelat 
marionetten. Men trots detta antas den handla som om den inte var de-
terminerad utan själv bestämde. (Schütz, 1953/1999, s.76) 

 
Schütz marionett är en fiktiv individ i en samhällsekonomisk beräkning, och så-
ledes långt mer abstrakt än en elev som observeras under en slöjdlektion. Men 
han har en viktig poäng. I någon mening gör alla samhällsforskare sina studieob-
jekt till marionetter, eftersom det är samhällsforskaren som tolkar och beskriver 
dem, ger dem plats och betydelse. Samhällsforskaren förser människor med me-

                                                             
39 Begreppet ”göra kön” kan för många tyckas vara en epoché i sig, eftersom kön traditionellt sett 
betraktats som en essens, det vill säga något som är. Emellertid är min uppfattning att samtida 
genusforskning till övervägande del skriver fram olika postmoderna/post-strukturalistiska och 
performativa synsätt, det vill säga att kön är handlingar snarare än essenser (se Davies, 2003; 
Fenstermaker & West, 1995; Butler ,1988, 2007; West & Zimmerman, 1987). Även i denna 
avhandling betraktas kön som en social konstruktion, och därmed ett "görande", men parentesen 
sätts här runt görandets riktning, så att säga. 
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ning i sin tolkning av dem, och på så sätt blir beskrivningen av en elev också en 
beskrivning av forskarens meningsskapande av eleven – en marionett. I denna 
studie har marionetten setts som en möjlighet. Vad har då marionetten byggts 
av?  

I Sullivans (2001) förståelse av kroppslighet är organismen (den faktiska 
kroppen) och miljön sammanslagna till en transaktiv kropp (”transactional body”, 
Sullivan, 2001, s. 3). Organismen transagerar, enligt henne, inte bara med miljön 
och de ”döda” materiella tingen kring den. Organismen transagerar också andra 
organismer. Människor präglas av varandra, kort sagt, precis som de präglas av 
miljön. Sullivan (2001) problematiserar transaktionen genom tre olika matme-
taforer. Organismernas/miljöns sammanblandning skulle kunna ses som en sal-
lad (tossed salad) bestående av olika organismer och materialiteter. Problemet 
med salladsmetaforen är emellertid att även om ingredienserna i salladen ligger 
huller om buller, är de isolerade från varandra. De tar inte smak av varandra. Ett 
annat sätt att betrakta transaktionen är att likna den vid en smältdegel. Men även 
smältdegeln blir en problematisk metafor, eftersom smältdegeln innebär ett upp-
lösande av ingredienserna som smälts samman (inga organismer kvar). Sullivan 
(2001) menar att organismernas transaktion bäst kan liknas vid en gryta. I en 
gryta, menar hon, existerar ingredienserna alltjämt, men inte i opåverkat skick: 

 
In a stew, the potatoes, onion, carrots, and spices neither melt into one 
another as do the individual ingredients of a fondue, nor do they remain 
isolated and separate, as do the ingredients of a tossed salad. Rather, as 
they are in the pot together, stew ingredients intermingle in such a way 
that each helps constitute what the others are. (Sullivan, 2001, s.15) 

 
I metodologiskt syfte har transaktionsbegreppet i denna studie förenklats så att 
en hyvel i Eriks hand blir en ”Hyvel-Erik” – en enkel gryta som jag kallar en 
transaktiv marionett. Den kan beskrivas som ett försök att göra trä- och me-
tallslöjdsalens situationer till objekt. Detta är långt ifrån den komplexa förståelse 
av kroppslighet som ligger inbäddad i transaktionsbegreppet. Denna förenklade 
tolkning har gett en objektifierad, atomiserad och additiv bild av transaktionen, 
och gör således transaktionsbegreppet orättvisa. Men genom att se den transak-
tiva marionetten som elev-verktyg, elev-elev, elev-bänk, har ett funktionellt de-
skriptivt och analytiskt verktyg skapats. Den transaktiva marionetten har kon-
kret inneburit att det inte bara är elevens göranden som observerats. Det har 
också varit intressant att se vad eleverna gör något med, speciellt när elevens 
agens satts inom parentes (elever gör kön).  

Avhandlingens syfte genomsyras av antagandet att materialiteten utanför 
huden (rummet, verktygen, etc.) samskapar eller könar slöjdelever. Den transak-
tiva marionetten är på så vis ett resultat av min förförståelse av slöjdverksamhet 
i ljuset av en genusvetenskaplig och fenomenologisk kritik av kroppsbegreppet. 
Jag har därför inte haft för avsikt att hålla mig ”ren” i förhållande till de olika 
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slöjdgrupperna.40 Detta har inneburit att studieobjektet (den transaktiva marion-
etten) både är resultat, metod och konsekvenser av varandra. Denna dubbelhet 
är också kännetecknande för den hermeneutiska ansats som använts i analysar-
betet. Men givet att den transaktiva marionetten hela tiden består av mer än kött 
och blod, har det också varit nödvändigt att identifiera hur materialiteten utan-
för huden strukturerats.  

För att teckna den sociomateriella strukturen har Bernsteins (2000) klassifi-
ceringsbegrepp kombinerats med kulturgeografiska beskrivningar av platser och 
rum (ex.vis Olofsson, 2010; Lissner, 2002; McDowell, 1999). Platsbegreppet har 
också varit det begrepp som strukturerat tematiseringen av fältanteckningarna, 
när de väl analyserats. Genom att dela in den transaktiva marionetten i ”skalni-
våer” (Lissner, 2002) har olika skikt av den transaktiva marionetten trätt fram. I 
den första skalnivån återfinns här platsen närmast huden, i den andra skalnivån 
återfinns handens möte med materialen. I den tredje skalnivån återfinns platsen 
bortom huden, det vill säga materialitet och andra elever i rummet. Denna upp-
delning är också det sätt genom vilket fyra av de fem resultatkapitlen rubricerats.  

 
En hermeneut i sk ansats  
Den transaktiva marionettens olika skalnivåer har varit en förutsättning för den 
hermeneutiska växelverkan mellan del och helhet som präglat analysarbetet, pre-
cis som den också är ett resultat av denna växelverkan. Genom att identifiera 
delar (exempelvis skydd, kläder, verktyg, pinnar) och helheter (existentiella es-
senser såsom ”i”, ”om”, avlånghet, horisontal rörelse etc.) har den material-
iserade maskuliniteten i trä- och metallslöjdsalen i någon mening essentialiserats 
och generaliserats. Såsom kommer att framgå i analyserna belyses de delar som 
är kännetecknande eller unika för trä- och metallslöjdens lärmiljö, snarare än 
brett kännetecknande för skola eller samhälle, även när det gäller skenbart gene-
rell materialitet såsom kläder. Det är alltså inte godtyckliga delar som sökts, utan 
specifika delar.  

Primär inspirationskälla för detta har varit Sheets-Johnstones (1990, 2009, 
2011) hermeneutiska tillvägagångssätt. I sina försök att studera förhistoriska 

                                                             
40 Walford (2008) föreslår att ett etnografiskt förhållningssätt i fält präglas av att man håller sig 
”ren” från den kultur man studerar. Det är förstås svårt att förhålla sig ”ren” i relation till ett 
studieobjekt. Det är inte bara inom fenomenologin det rena cogitot kritiserats (Merleau-Pontys kritik 
av Husserl). Tanken om att det finns en perspektivlös blick på ”verkligheten” har kritiserats i 
årtionden inom den feministiska rörelsen. Ståndpunktsfeminismen, kanaliserad genom Nancy 
Hartsock, Sandra Harding och Donna Haraway, utgör en tydlig kritik mot den ”objektiva” 
androcentriska vetenskapssynen (se Olesen, 2011; Nicholson, 1997, s.147ff; Gemzöe, 2008). ”Man” 
har alltid ett perspektiv, och forskare inom pedagogiskt arbete, där ett antagningskrav länge varit att 
man ska ha erfarenhet av undervisning i skolan, har  en tämligen omfattande förförståelse kring 
skolkulturer. Hur skolforskare bör förhålla sig till sin förförståelse har också varit ett vanligt 
förekommande diskussionsämne under de forskarkurser och seminarier som jag deltagit i. Dans- 
och skolforskaren Anna Lindqvist (2010) löser detta genom att anta ett ”i-perspektiv” i mötet med 
sitt skenbart objektiva enkätmaterial: ”I den här tolknings- och förståelseprocessen antog jag ett ’i-
perspektiv’, vilket jag definierar som en hermeneutisk ansats där både erfarenhet och en personlig, 
existentiell tolkning utgör grunden” (Lindqvist, 2010, s. 57f).  
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människors erfarenheter utgår Sheets-Johnstone, liksom paleoantropologerna, 
från förhistoriska kvarlevor. Sheets-Johnstones fokus är emellertid inte riktat 
mot kvarlevornas placering i den omgivande miljön, och inte heller mot den 
materialitet som kvarlevorna vittnar om. Det är inte bara kvarlevornas kemiska 
substanser eller placering i relation till omgivningen som säger något om hur li-
vet varit förr. Hennes fokus är snarast den rörelse som kvarlevan vittnar om, en 
rörelse som i allt väsentligt är lik rörelserna hos dagens människor och som – i 
egenskap av rörelse – också är den taktilt-kinestetiska grunden för ett mänskligt 
subjekt. Hon kallar dessa kvarlevor för ”sensed relics” (erfarna lämningar): 

 
Fossil bones are part of the landscape but they are also ”sensed relics” of a 
once living form. It is this latter character of hominid fossils that motivates 
the paleoanthropologist’s assumption of corporeal awarenesses and po-
wers in descriptions and analyses of behavior, and that mandates a full-
scale hermeneutics. (Sheets-Johnstone, 1990, s. 338) 

 
För denna studies vidkommande har materialiteten i den transaktiva marion-
ettens olika skalivåer mer eller mindre betraktats som ”sensed relics”. Trä- och 
metallslöjdsalens verktyg och material är kvarlevor av rörelse, eller erfarna läm-
ningar av maskulinitet. Men sökandet efter existentiella essenser i dessa erfarna 
lämningar, kräver också att jag som forskare har en förkroppsligad erfarenhet av 
de rörliga delarna. De måste vara erfarna lämningar för mig. Den hermeneutiska 
ansatsen har således bara varit en sida av myntet. 
 
Att förkroppsliga en situation 
Som ett sätt att förstå hur trä- och metallslöjden kan erfaras av eleverna, har det 
varit fruktbart (såväl forskaretiskt som pragmatiskt) att söka kroppslig likhet 
mellan mig som forskare och de elever som jag har försökt dela erfarenhet med. 
Tricket för att lyckas med detta är, enligt Sheets-Johnstone, att söka en ”kropps-
lig invarians” (1990, s. 17f; 365ff), en kroppslig grund som förenar människors 
upplevelser. Hon menar att frammanandet av taktilt-kinestetiska första-
handsupplevelser i någon mån kräver ett parentessättande av de erfarenheter 
som inte är taktilt-kinestetiska.41 Som exempel tas återigen det talade språkets 
sammankoppling med kunskap och medvetande (se Sheets-Johnstone, 2009, s. 
38, s. 363ff) den dualistiska synen på kropp och medvetande (1990, s. 16, s. 
300ff) samt den visuella kultur som präglar samtiden och därmed samtida per-

                                                             
41 Sheets-Johnstone (1990) beskriver relationen mellan ”bracketing” och ”corporeal scanning” som 
en ”corporeal reduction” eller som en sorts fri variation eller eidetisk reduktion (2000b, s. 181): 
”Corporeal scanning invoves an examination of animate form and the tactile-kinesthetic body with 
respect to concepts subtending or generated by ’the facts’: stone tool-making, cavepaintings, a belief 
in death and so on […] Like the procedure of bracketing, corporeal scanning has specific affinities 
with certain common scientific investigatory procedures. Together the two procedures of bracketing 
and corporeal scanning, effect a ’corporeal reduction’ through which relevant concepts are 
sucessfully distilled.” (Sheets-Johnstone, 1990, s. 14).  
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spektiv på perception och erfarenhet (2011, s. 141ff). För denna studies del in-
nebär detta att de delar som är trä- och metallslöjdsspecifika, men kroppsligt 
icke-varianta, icke-språkliga och icke-visuella, har eftersökts. Ur dessa har sedan 
existentiella essenser (jfr ”concepts”, se not 41 nedan) formulerats. Dessa har i 
analyserna skrivits fram delvis i polemik med post-strukturalistiska och sociokul-
turella tolkningar av beteende, identitet och erfarenhet. Variationen av de under-
sökta fenomenen kan alltså sägas ha skett genom att förstå fenomenet ur olika 
teoretiska perspektiv.  

En sista anmärkning måste göras om ordlöshetens anspråk, när mina ordlösa 
förstahandsupplevelser av trä- och metallslöjdsalens erfarna lämningar också ska 
kommuniceras. Ordlösheten har ibland krävt att premisserna för min erfarenhet 
av kroppen utanför huden framställts på ett sådant sätt att du som läsare i din 
tur kan erfara det jag avser i texten, vilket är en fenomenologisk nödvändighet: 
”The analyses describe corporeal experience – they are phenomenological, which 
means that they are empirically verifiable by the reader” (Sheets-Johnstone, 
1990, s. 19. Se även Tin, 2013, s. 3 om techne och episteme i ”making”). En ut-
gångspunkt har här varit att du som läser avhandlingen också undervisats i trä- 
och metallslöjd i skolan eller har förstahandsupplevelser av trä- och metallslöjd 
eller liknande. Detta har inneburit ett sökande efter en kroppslig ”minsta ge-
mensamma nämnare” (se Sheets-Johnstone, 1990, s. 18f) från min sida, till ex-
empel en pinne, en såg eller en träbit. Centralt har också varit att denna minsta 
gemensamma nämnare hållits just liten. Exemplen från fältbesöken har alltså 
framställts på ett sådant sätt att den minsta gemensamma nämnaren inte har 
blandats bort. 

 
 
Etiska överväganden 
Mina etiska ställningstaganden presenteras här i två kortare avsnitt utgående från 
Kalmans (2006) beskrivningar av etiska spörsmål i relation till framförallt genus-
vetenskaplig forskning. De två kategorier av etiska hänsyn som Kalman pekar 
på definieras som forskaretik och forskningsetik. Den förra fokuserar framförallt de 
aspekter i forskningsprocess och syfte som inte direkt har att göra med infor-
manter, samtycke, konfidentialitet och liknande, utan snarare med relationen 
mellan forskaren och forskningsuppdraget, forskarkollegor och finansiärer. Den 
senare av de två etiska kategorierna, forskningsetik, avser däremot mer explicit 
de etiska hänsyn vilka jag som forskare har förhållit mig till gentemot informan-
terna. 

 
Forskare t ik 
Det första forskaretiska övervägandet kring detta avhandlingsprojekt rör varför 
trä- och metallslöjdsalen görs till ett genusvetenskapligt problem. Forskning 
problematiserar och problem föder problem, det är kunskapssamhällets känne-
tecken. Min grundinställning har varit att avhandlingen knappast lyfter bort ett 
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problem från slöjdundervisningen, utan snarare lägger in ytterligare aspekter i 
slöjden att förhålla sig till. Vilka forskaretiska hänsyn kan då hävdas, med tanke 
på detta nya problem? Ett genusperspektiv kan vara känsligt i det könsuppde-
lade slöjdämnet. Det har därför varit viktigt att resultaten och analyserna av 
lärmiljön genomförts och framställts på ett sätt som inte skuldbelagt eller es-
sentialiserat lärare och elever. Jag vill betona framförallt två forskaretiska 
aspekter i relation till studien. För det första bidrar denna avhandling till att 
komplicera bilden av slöjd och genus, snarare än att förenkla den. Bortvalet av 
en deskriptiv ansats kan alltså spåras delvis till forskaretiska hänsyn, då den inte 
har karaktären av ”kön som variabel” hos eleverna (se Kalman, 2006). Det är 
lärmiljön snarare än människorna i den som könats. Genom att undvika att 
koppla beteenden till elevens ”kulturella könskategori” (se Nordberg, 2004), har 
könskategorin sökts i kroppen utanför huden: lärmiljön. För det andra har ett 
materiellt fokus lett in på den existentiella dimensionen av trä-och metallslöj-
dens lärmiljö, vilket också resulterat i en forskaretiskt gynnsam effekt. Frågan 
hur är inte normerande, skuldbeläggande eller essentialiserande som frågorna vem 
eller varför. En erfarenhet har eleven eller forskaren inte ansvar för – annat än 
om man är insatt i den fenomenologiska tankehållningen – eftersom erfarenhet-
er som ”drabbar” människor knappast kan vara deras ansvar. 

 
Forskningse t ik 
Mina etiska hänsyn i relation till informanterna (slöjdeleverna) har baserats på de 
forskningsetiska riktlinjer som utarbetats av Vetenskapsrådet för humanistisk 
och samhällsvetenskaplig forskning. Där stipuleras att jag ska informera mina 
informanter om syftet med min studie, vilket också skett. Jag har här valt ett 
öppet förhållningssätt, där jag försökt informera om mitt syfte med studien efter 
bästa förmåga. Strategin har varit att initialt kontakta de slöjdlärare vars lektioner 
jag önskat auskultera, informerat dem och inhämtat muntligt samtycke. Härefter 
har jag kontaktat rektor för skolan och där inhämtat samtycke (se bilaga 5). 
Även inför eleverna har jag beskrivit mitt intresse av att veta mer om hur det är 
att vara i trä- och metallslöjden. Jag har också beskrivit att jag har ett genusper-
spektiv i min forskning och därigenom prioriterat informationskravet före even-
tuella hänsyn till forskningseffekter.  

Det finns två skäl till denna viktning. Det ena är att informationskravet – 
såsom det formulerats av Vetenskapsrådet – betingar mig att vara så öppen som 
möjligt med mina avsikter. Det andra är att jag har varit angelägen om att ha 
kontroll över den första beskrivningen av mitt projekt, det vill säga att visa på 
forskningsintresset som komplext i konkurrens med andra beskrivningar av det, 
såsom beskrivningar på nätet.42 Min slutsats utifrån de reaktioner som jag fick 
under informationstillfällena och utifrån de senare genomförda intervjuerna, är 

                                                             
42 Jag har bland annat medverkat i en artikel i Slöjdforum (2010) under rubriken ”Erik fick pojkarna 
att känna sig som män”. Vid en sökning av mitt namn på en sökmotor, är denna artikel högt 
placerad och braskande i sin rubrik. Den har varit publicerad på internet sedan 2010. 
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att förståelsen av ett genusperspektiv oftast kan reduceras till hur pojkar och 
flickor ”är”, och jämställdhet som rättviseaspekt på skolan. Olika elever har haft 
olika stort intresse för min ansats och mitt genusperspektiv, vilket kommer att 
beröras ytterligare i resultatdelen.  

Jag har låtit någon timme passera mellan information och efterhörande av 
samtycke. På så sätt har eleverna fått en chans smälta informationen och disku-
tera sin medverkan sinsemellan. Samtycket har varit skriftligt (se bilaga 4). I de 
fall eleverna understigit 15 års ålder har ett informationsbrev med samtyckes-
formulär även skickats hem till vårdnadshavare (se bilaga 3 och 7). Den inle-
dande studien har emellertid inte kringgärdats av denna procedur. Då alla de 
medverkande eleverna i den studien var 15 år fyllda, lät jag mig här nöja med 
muntligt samtycke, vilket efterföljdes av två informationsbrev till vårdnadsha-
varna (se bilaga 8 och 9) rörande studien i allmänhet samt specifikt den videoin-
spelning som jag genomförde, vilken finns presenterad i resultatdelen. Videoin-
spelningen genomfördes med fast kamera under ett redovisningstillfälle, och alla 
elever utom en samtyckte till denna inspelning. Den konfidentiella hanteringen 
av det insamlade materialet har underlättats av att jag endast undantagsvis upp-
fattat elevernas namn och därför inte behövt anonymisera materialet.  

Ytterligare en forskningsetisk aspekt är hur materialet presenteras i avhand-
lingen. Den valda analysmetoden fokuserar sekvenser eller tillfälliga fenomen i 
trä- och metallslöjdsalen snarare än grupprocesser eller elevers enskilda proces-
ser över tid. Betoningen på kroppen utanför huden, snarare än kroppen innan-
för huden, har medfört att kontextuella beskrivningar kunnat hållas snäva. De 
empiriska beskrivningarna är således återhållsamma, framförallt av metodolo-
giska skäl, men också av forskingsetiska skäl. Namnen på eleverna är fingerade, 
och jag har också fingerat elevernas slöjdalster när jag ansett det vara nödvändigt 
och ersatt slöjdalstren med någonting funktionellt, materialmässigt och utse-
endemässigt motsvarande. Den inledande studien har inte etikprövats, men skil-
jer sig heller inte avseende metod från den undersökningsdesign som jag låtit 
etikpröva vid forskningsetiska nämnden i Umeå. Min undersökningsdesign har i 
denna prövning inte bedömts vara etiskt känslig.43  

Kalman (2006) menar att ett rimligt resultat av en lyckad informations- och 
samtyckesprocess är att några informanter faktiskt väljer att inte delta. Så har 
också varit fallet i denna studie. I framförallt en av slöjdgrupperna valde majori-
teten av eleverna att inte delta, vilket gjorde att det fåtal som ändå deltog fick 
min fulla uppmärksamhet. Jag har här tvingats avgränsa mina observationsan-
teckningar – vilket inte har varit enkelt. Exempelvis kan en elev som samtyckt 
välja att göra någonting eller säga någonting som riktar sig mot en elev som inte 
samtyckt. Detta är sekvenser som jag bedömt vara etiskt försvarbara att använda 

                                                             
43 Min undersökningsdesign etikprövades med videoinspelning som en av flera föreslagna 
datainsamlingsmetoder, varför videoinspelning i relation till min forskningsansats inte heller 
bedömdes vara etiskt känslig. Jag tar detta till intäkt för mitt användande av den inledande studiens 
videoinspelning, vilken genomfördes som jag beskrivit dem i min etikprövningsansökan.  
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i studien. Har inblandningen av icke samtyckande elever varit större än så, ex-
empelvis ifall hen suttit ner och samtalat med en samtyckande elev, har jag låtit 
händelsen passera. I de grupper där samtycke krävts från vårdnadshavare, har 
jag valt en medelväg i mina observationer. Det har funnits tillfällen när elever 
samtyckt till att delta, men föräldrarna (trots utskickade påminnelser, se bilaga 7) 
inte återsänt ett undertecknat samtyckesformulär. Dessa gånger har jag anteck-
nat om eleven, i väntan på ett samtycke från vårdnadshavare, men i de fall jag 
aldrig mottog något samtycke har jag helt enkelt bortsett från dessa elever i mitt 
analysarbete och i presentationen av materialet. Två spontana avhopp har ägt 
rum efter erhållet samtycke.  

Valet av gruppintervjuer är delvis forskaretiskt.   Eder & Fingerson (2001) 
föreslår att ett bra sätt att reducera det assymetriska maktförhållandet mellan 
vuxen och barn är att inleda intervjuundersökningen med gruppintervjuer. I 
gruppintervjun uppväger mängden informanter forskarens maktposition, med 
priset av att informanternas individuella åsikter kan gömmas under diskurser i 
gruppen (Eder & Fingerson, 2001).  

Jag vill lyfta fram en sista forskningsetisk aspekt avseende mina fältbesök, 
och det gäller min relation till slöjdläraren. Eftersom jag sökt tillträde till slöjdsa-
len genom läraren, har det inledningsvis varit svårt att hålla distansen till henom. 
Jag vet också att jag initialt, under influens av Frigga Haugs minnesforsknings-
ansats (se Kokko, 2009 för slöjdexempel), tänkte mig min fältstudie som någon 
form av dialog med slöjdläraren, kanske även med läraren som ett slags förskju-
tet forskningssubjekt. Mitt fokus på eleverna – inte slöjdläraren – möjliggjorde 
sådana funderingar. Det tog emellertid inte lång tid för mig att inse det proble-
matiska i en sådan inställning. Vore jag att diskutera elevernas förehavanden 
med läraren eller på något annat sätt inverka på undervisningen, skulle det givet-
vis bli forskningsetiskt problematiskt. Efterhand under mina besök lade jag mig 
vinn om att inte anlända till slöjdsalen tillsammans med slöjdläraren, vilket jag 
initialt gjorde. Jag valde efterhand också att lämna lektionen strax före eleverna 
lämnade den, eller samtidigt med dem. Genom detta undveks samtal med slöjd-
läraren, och det innebar också att eleverna inte missleddes att tro att jag diskute-
rade mina observationer med slöjdläraren efter lektionen.  

 
In för  analyserna 
De kapitel som nu följer ska ses som en analytisk beskrivning av fältbesöken, el-
ler en redogörelse för den hermeneutiskt fenomenologiska kunskapsprocess 
som fältbesöken givit upphov till. Den tematiska indelningen medför att exem-
pel kommer att blandas från de olika grupperna och slöjdsalarna, och att de 
olika exemplen därför också kommer från olika tillfällen, ja till och med år. 
Ibland presenterar jag minnesbilder från min egen slöjdlärarpraktik eller rekapi-
tulerar densamma, i syfte att göra mina erfarenheter synliga. På så sätt blandas 
olika situationer tämligen vårdslöst i analysen, vilket kompenseras genom att 
fältbesöken genomgående presenteras i nutida form. Avhandlingen innehåller 
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inte någon separat metoddiskussion, utan metodologiska reflektioner kommer 
liksom i de tidigare avsnitten att ligga invävda i analyserna.  

Det första kapitlet ägnas åt den sociomateriella maskuliniteten och hur den 
struktureras i termer av starkt eller svagt klassificerade platser. Detta avsnitt är, 
liksom de inledande historiska beskrivningarna av trä- och metallslöjdsalen, en 
beskrivning präglad av implicit teori (se Wolcott, 1995, s. 179) och tjänar därför 
som ett avstamp inför fördjupade analyser i kommande kapitel. I det andra ka-
pitlet påbörjas så arbetet att ”skal för skal” analysera de transaktiva marionetter-
na. Det tar sin utgångspunkt i den allra närmaste platsen: platsen närmast huden. 
Kapitel tre, Andraplatsen – handen, innebär ett avlägsnande från den första platsen 
till förmån för handhavandet, det vill säga handens verksamhet, den plats där 
slöjdandet och mycket annat äger rum.  

De påföljande kapitlen, Andraplatsen – tredimensionalitet och ”i” samt Tredjeplat-
sen – tillsammans ”om”, undersöker tomrummet bortom handen, artefakterna och 
kamraterna, det vill säga den intersubjektiva dimensionen av den förkroppsli-
gade strukturen. Om det första kapitlet är beskrivande och strukturalistiskt nyfi-
ket till sin karaktär, kan detta avslutande kapitel snarast betecknas som en filoso-
fisk djupborrning i en av trä- och metallslöjdens minsta komponenter: träbiten. 
Det förekommer rikligt med hänvisningar mellan de olika kapitlen och kapitel-
indelningen ska ses som hållplatser, eller skvalpskott snarare än täta skott. Det 
sista kapitlet, Vändplatsen – åter till frågorna, knyter samman analyserna genom de 
inledande forskningsfrågorna samt diskuterar de sammandragna analyserna uti-
från framåtsyftande och fria funderingar. 
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Utsiktsplatsen – det sitter i väggarna  
Detta första kapitel bygger till stor del på den inledande studien, där den stora 
behållningen för mig kan beskrivas som en perspektivvändning, eller en ny syn 
på trä- och metallslöjdsalen. Den förväntat stökiga och livliga slöjdsalen var inte 
så stökig och livlig som jag föreställt mig. Den förväntade performativiteten från 
elevernas sida var ersatt med tyst, träget och platsbundet arbete. I samband med 
analysen av denna inledande studie började alltså strukturella förklaringar vinna 
giltighet. Vad som framträdde under dessa fältbesök, var en slöjdverksamhet 
som var strukturerad, men ordlös. Det är dags att berätta om Fia, Pelle, Kalle 
och de andra – men framförallt om deras slöjdsal. 
 
 
Rummet och elevernas berättelser 
Slöjdgruppen är i någon mening en besvikelse. En stor könsblandad grupp tonå-
ringar, vilka deltagit i slöjdundervisning under flera år, borde väl nyttja slöjdsalen 
i större utsträckning än det jag nu ser. De går trots allt sin sista termin och borde 
vara förtrogna med maskinerna och materialen. Är det inte nu de ska blomma 
ut? De flesta arbetar vid sina bänkar, och jag beskriver arbetet i slöjdsalen som 
”rutin” i fältanteckningarna. Läraren behöver inte säga mycket. Alla går till sina 
bänkar och börjar arbeta som den självklaraste sak i världen. 
 Under fältbesöken genomför jag ett antal mer eller mindre lyckade intervjuer 
i slöjdsalen. Mina frågor till eleverna är övergripande samt produktrelaterade 
och elevernas svar är korta, bortförklarande och förminskande. Det blir jag som 
driver intervjun som ”en jädra sportjournalist” (Fältanteckningar). I stort sett 
alla intervjuer är av denna trevande karaktär. Det är inte förvånande ifall elever-
na upplever intervjusituationerna som obekväma. Det är tämligen tyst runt om-
kring, vilket gör att samtalet förs inför öppen ridå. Vem vill tala om sitt arbete 
under sådana förutsättningar?  

Det är något lättare att prata om rummet än om sitt eget arbete, verkar det. 
Jag låter elever leda eller följa mig runt i slöjdsalen och berätta om de olika plat-
serna, verktygen och maskinerna. Jag uppmanar dem att låtsas att jag är en kusin 
på besök. Intervjuerna blir ett slags ”stimulated recall” (se Haglund, 2003), där 
samtalsämnet läggs utanför mig och eleverna, och hierarkin mellan oss tycks 
mattas något. Men det är en konstlad situation. I någon mening är intervjufor-
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men ett parentessättande runt förgivettagandet att jag som vuxen man vet mer 
om trä- och metallslöjdsalens olika platser än den elev som jag intervjuar.  
 Genomgående tycks eleverna uppfatta övningen som någon sorts förtäckt 
förhör gällande slöjdsalens komponenter. Åtminstone en av eleverna uttrycker 
en tveksamhet till att delta på grund av att hon inte kan namnge maskinerna och 
verktygen. Det märks också i dessa intervjuer att eleverna ofta maskerar sin upp-
levda okunskap med överslätande kommentarer och småskratt.44 Möjligen kan 
också småskratten vara ett tecken på att eleverna tycker att det är pinsamt att ut-
tala det självklara inför mig. Fia är nog den som småskrattar mest: 

 
Fia Jag vet inte riktigt vad jag ska … säga (småskratt) … Här är sandpapper 

och lite, ja pluggar och … sånt (skratt) … ja … åsså alla böcker … där 
man också kan få idéer. Ja … här är den här sågen … och … jag vet inte 
vad den heter … men … den använder då i alla fall jag ganska mycket 

… för det är ganska enkelt att använda den … 
Erik    Är den enkel att använda? 
Fia      Ja … det går snabbt också. (småskratt) 
   [---] 
Fia Här vid bänkarna här sitter vi ju som van… Här finns alla borrar och en 

till sån dära… jamen rak och snesåg… Det här är svarv… svarvningen 

(småskratt) … (småskratt) Ingen aning om vad det här … det här håller 
(ohörbart) dra ihop (ohörbart) … Här finns alla skruvar … och där är 
den stora borren som … jamen sitter fast … och där borta var bara dom 
små som man har i handen … Ja, här är typ filar och … alla små verktyg 
… här är sågarna och … allt trä… ja, och slipmaskinen. 

Erik     Använder du den nånting, den där slipmaskinen? 

Fia Nej, det blir som ingen. Jag gör det hellre för hand … Ja, och här inne 
vet jag inte riktigt vad det är … Ja, här inne (småskratt) är jag inte så 
ofta, kan jag lova. 

 
Men Fia småskrattar givetvis inte bara. Av det hon beskriver under vandringen, 
framgår att platserna inte är främmande för henne, även om hon inte brukar vis-
tas vid dem. Jag drar slutsatsen att de platser hon gjort till sina är hyvelbänken, 
borrmaskinen och målarrummet. Hon säger det inte uttryckligen själv, men jag 
noterar att hon utöver dessa platser också har gjort pendelsticksågen till sin plats 
i rummet. Dessa platser lever hon. Svarven, däremot, metallrummet eller puts-
maskinen är platser som hon inte gjort till sina. I metallrummet är det bara Peter 
och Tomas som vistas, menar hon. 

                                                             
44 Inledningsvis i transkriptionerna kallade jag småskratten för ”fniss” när de uttrycktes av flickor. 
Det var svårt för mig att se fnisset som utfört av en pojke, liksom det var svårt att se småskrattet 
som utfört av en flicka. Jag valde att kalla allt skrattande eller fnissande för småskratt eller skratt, där 
skrattet är mer ihållande och ljudligt. 



 

80  

I fältanteckningarna beskrivs Fia som ”handy woman” i den grupp flickor som 
sitter samlade i slöjdsalens ena hörn. Hennes beteende vid bänken är mindre 
immanent och återhållsamt (se Young, 1990) än de övriga flickornas. Hon har 
exempelvis inte jackan på sig när hon arbetar, vilket de övriga flickorna har. Det 
tycks som att hon är bekväm i rummet. Fia ses ofta med hörselkåpor på huvu-
det, vilket jag tolkar som ett tecken på att hon vill knyta an till verkstadsmiljön. 
Fia är också den av flickorna som använder en stationär maskin (pendelstickså-
gen) när hon arbetar. Hon rör sig så vitt jag kan se mellan hyvelbänkens plats 
och pendelsticksågens plats.  

Fias roll som ”handy woman” förstärks av att hon tycks utgöra någon form 
av teknisk resurs vid sin bänkgrupp. Ett exempel på detta är när Lotta, som sit-
ter vid samma bänkgrupp som Fia, ska försöka skruva in en skruv med skruv-
dragare. Det lyckas dåligt och hon demonstrerar tydligt hur obekväm skruvdra-
garen känns att använda. Fia hjälper då till att sätta fast en bits45 i skruvdragaren. 
När Lotta får tillbaka skruvdragaren och provkör den utbrister hon ”Jävlar!” 
och ler. Hon får även fortsättningsvis hjälp av Fia. Hon söker bekräftelse hos 
Fia genom att titta på henne innan hon ska skruva, och när hon väl börjar 
skruva så visar det sig att skruvdragaren snurrar åt fel håll. Hon lämnar då över 
skruvdragaren till Fia så att hon kan ändra rotationsriktningen. Lotta uppträder 
immanent i sitt borrande, en kroppslig immanens som hon kompenserar genom 
att engagera de andra flickorna i borrandet. I min tolkning språkliggör hon ge-
nom svordomen den maskulinitet hon inte lyckats manifestera genom att bli den 
transaktiva marionetten Skruvdragar-Lotta. 

Lotta-skruvdragare-bänken situationen är en enskild händelse, men en hän-
delse som vittnar om en immanens eller dubbel rumslighet, det vill säga att den 
transaktiva marionetten Skruvdragar-Lotta aldrig tycks uppstå. I skruvandet sit-
ter Lotta framför bänken på sin pall och håller skruvdragaren långt ifrån krop-
pen ovanför arbetsstycket och försöker skruva ner sin skruv. Skruvandet går då-
ligt eftersom bitsen halkar ur skruvens spår hela tiden. Trycket på skruven blir 
helt enkelt för litet. Eleven Pelle kommer fram och säger till henne: ”Du kan ju 
inte sitta så här”. Han tar över skruvdragaren och skruvar ner skruven genom att 
upprättstående hänga sig över skruvdragaren och därmed skapa det tryck som 
erfordras för att bitsen inte ska halka ur spåret. Pelles sätt att använda skruvdra-
garen är inte immanent utan snarare transcendent. Genom sin upprätta position 
och möjligheten att därmed föra in sin överkropp över bänken och arbetsstyck-
et, uppstår den transaktiva marionetten Skruvdragar-Pelle. Pelle lever skruvdra-
garen. Det ser enkelt ut, som alltid när någon med vana skruvar i en skruv. Jag 
noterar i mina anteckningar att han efter sin insats går tillbaka till sin stol, lutar 
sig tillbaka, knäpper händerna bakom huvudet och utbrister i ett stön.  

                                                             
45 En bits är den lilla metallbit som griper in i skruvens spår vid skruvning och som sitter fästad i 
chucken på skruvdragaren. 
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Pelle småskrattar, även han, inför de olika platserna, men förhåller sig till dem 
på ett annat sätt än vad de andra gör. Bland annat beskriver han bandsågen som 
en plats som bara läraren får ”lägga tassarna på” och som en plats som han sä-
kert skulle ha använt ifall han givits tillåtelse. Svarven beskriver han likaså som 
en plats som han aldrig tagit i bruk eftersom han aldrig haft något att svarva, 
men han tycks veta hur den används. Samma sak gäller putsmaskinen, vilken 
han ogärna använder eftersom den ”är så jävla högljudd”. Metallrummet känner 
han till mycket väl. Där har han byggt en stålkonstruktion och tillbringat i prin-
cip hela året. Målarrummet tycks däremot inte vara hans plats. Det är flickornas 
plats. Så här låter det när vi tittar förbi där och ser flickorna stå och jobba: 

 
      Pelle Ja, här inne har vi målarrummet. Här kan man måla … å lyssna på musik 

(småskratt). 
      Erik     Hur ofta är du här inne då? 

      Pelle Ja, det är väl när dom är här [flickorna] … om man ska fika … (små-
skratt) (En av flickorna säger ”Don’t you dare to”.)  

      Pelle Jag har inte så mycket att måla … är inte så ofta … 
 

Pelles platser är svåra att urskilja, eftersom han ger intryck av att känna till dem 
men inte använda dem. Uppenbarligen har han vistats mycket i metallrummet 
på den senaste tiden, och det framgår att han inte vistats mycket i målarrummet. 
Till målarrummet går han bara när flickorna är där. Pelle uttrycker sig som om 
han har gjort putsmaskinen till sin plats, även om han väljer bort den platsen, 
precis som han ger sken av att välja bort svarven av praktiska skäl: Han har ald-
rig haft något som han ska svarva.  

Pelle är utåtriktad och öppen i sitt sätt att vara. Han verkar vara lika bekant 
med eleverna och läraren som med de olika platserna. Han tycks också bekant 
med mig och intresserar sig för mig genom att ställa upp på intervjun. Han an-
vänder också min kamera till att fotografera sig själv, när jag lämnat ut kameran 
bland eleverna med instruktionen att de ska fotografera sina alster. Pelle vill sy-
nas. Han bemöter mig artigt och öppet och ger inte uttryck för att vara ”macho” 
på samma sätt som Fredrik och Tomas, som lektion efter lektion svetsar på sitt 
bord inne i det stängda metallrummet. Pelle är spännande eftersom han är mot-
sägelsefull.  

Å ena sidan kan hans slöjdalster beskrivas som svagt maskulint; en ostbricka 
är en produkt tänkt till köket vilket är en traditionellt kvinnlig sfär. Bearbetning-
en av ostbrickan är likaså för det mesta manuell och tämligen oberoende av tek-
nisk utrustning och tekniskt kunnande. Han har genom sitt val av produkt valt 
bort de tekniska och verkstadsliknande platserna. Likaså sitter han ofta med 
flickorna vid deras bänkgrupp, vilket gör honom till ett av få undantag bland 
pojkarna i gruppen. Det är bara Pelle, Kalle och någon gång Tomas som bryter 
könsbarriären vad gäller bänkgrupperna. På andra änden av slöjdsalen sitter ett 
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antal pojkar tätt samman och slöjdar på varsin kniv, men Pelle tycks föredra att 
samtala med flickorna.  

Å andra sidan är Pelle en elev som besitter någon form av inflytande eller 
makt över de andra eleverna – inklusive svets-pojkarna inne i metallrummet – 
något som blir tydligt först vid det sista observationstillfället, då de redovisar 
sina alster. 

 
En v ideo f i lmad r edov i sn ing  – Pe l l e s  pos i t ion  b l i r  syn l i g  
Under den sista lektionen redovisar eleverna sina slöjdalster. Detta sker genom 
att var och en elev går fram till whiteboardtavlan och där berättar om och visar 
upp sitt slöjdalster. Det finns en checklista på whiteboardtavlan som läraren 
skrivit innan lektionen. Alla elever utom en samtycker till att jag filmar deras re-
dovisning, vilket sker med hjälp av en fast monterad kamera. Ljudinspelningen 
är stundtals dålig, eftersom jag inte använder en extern mikrofon.  

Redovisningstillfället kompliceras av att läraren med kort varsel meddelar sin 
frånvaro från lektionen. Detta gör att jag i någon mening tar på mig uppgiften 
att vara lärare själv. Rent praktiskt löser jag detta genom att ställa några uppföl-
jande frågor på varje redovisning, utan att för den skull värdera elevens arbete. 
En oväntad fördel med lärarens frånvaro är att lektionen blir mer elevstyrd. Det 
är jag som formellt inleder och avslutar lektionen, men redovisningen av slöjd-
alstren lämnar jag åt eleverna att göra upp sinsemellan i gruppen. Alla elever 
tycks nervösa och redovisar mer eller mindre utifrån instruktionerna på tavlan. 
Så gott som alla elever, utom svets-pojkarna, förminskar på något sätt sitt slöjd-
alster i samband med redovisningen. Detta gäller även kniv-pojkarna. De för-
minskande kommentarerna handlar om att de gjort som alla andra, varit idéfat-
tiga, inte haft något att göra och därför gjort en kniv. Även om ljudet är dåligt 
på inspelningen, går den kroppsliga utsagan däremot fram på ett tydligt sätt. Var 
eleven väljer att ställa sig, var eleven riktar sin blick, hur föremålet hålls och hur 
platsen framför tavlan används av eleverna framgår på filmen.  

Av en slump, eller högst medvetet, sitter Pelle på ett sådant sätt att hans hu-
vud kommer med i hörnet i kamerans bildutsnitt. Han sitter alltså placerad vid 
flickgruppen, mot mitten av slöjdsalen. Han sitter mitt framför 
whiteboardtavlan och får eller tar rollen som spegel till den som redovisar. Ge-
nom att iaktta hur eleverna riktar sig under sina redovisningar tycker jag mig se 
att eleverna endera vänder sig mot honom eller undviker att söka kontakt med 
honom. Framförallt kniv-pojkarna undviker honom, medan flickorna och svets-
pojkarna söker kontakt med honom. Han är själv snabbt uppe och redovisar sitt 
slöjdalster, efter Klara, Kalle och Fia. Han är lite av en skämtare, och pratar om 
sitt slöjdalster med jargong, där ostbrickan görs till något han inte har haft pro-
blem att framställa, och inte engagerat sig så mycket i. Han uppvisar samma 
ovana eller immanens som alla andra i sin redovisning och försöker förklara sitt 
arbete utifrån punkterna på whiteboardtavlan. Under redovisningen söker han 
bekräftelse framförallt från Tomas (den andra svets-pojken har inte kommit än) 
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och någon i flickgruppen – förmodligen Klara. Jag vet inte om han söker kon-
takt med dessa elever för att de betyder mycket för honom, eller för att de 
kanske går i hans klass i vanliga fall. Någon relation tycks i alla fall finnas.  

Klara är först ut, och när hon redovisar sin skylt tittar hon uteslutande mot 
Pelle. Detsamma gäller Fia. Kalle däremot undviker honom. Jag får känslan av 
att Pelle har ett inflytande i gruppen. Han har en stark position hos flickorna 
och han har en stark position hos svets-pojkarna. Däremot undviker eller un-
derordnar han kniv-pojkarna genom förminskanden och osynliggöranden. Mot 
Kalle gör han ingenting. Jag ser framförallt tre exempel på hur Pelle genom ges-
ter och kommentarer positionerar sig i gruppen, som det verkar i samspel med 
Klara. 

Det första exemplet gäller svets-pojkarna. Pelle bygger upp en koppling mel-
lan sig själv och svets-pojkarna dels genom att föra en dialog med Tomas under 
sin egen redovisning, men också genom att vara den som trugar svets-pojkarna 
att redovisa, dels vid ett tidigt skede under lektionen, samt också när de de facto 
redovisar. Han gör svets-pojkarnas redovisning till en ”happening”, känns det 
som. När de omsider (de kommer båda sent till lektionen) bär fram sitt svetsade 
bord och redovisar, sker det delvis mot Pelle. Pelle är också den som avslutar 
deras redovisning genom att ge ett tecken (något slags ok- eller segertecken) 
med sina båda händer, varpå Klara harklar sig ljudligt och börjar applådera. 
Svets-pojkarna reser sig upp och bär ut bordet.  

Det andra exemplet är när en av kniv-pojkarna ska redovisa. Pelle har under 
föregående redovisning suttit halvt frånvänd den elev som redovisat, och när 
Pontus ska redovisa, sker det delvis på uppmaning av Klara och Pelle: ”Kom 
igen Ponken! Visa var skåpet ska stå!” manar Klara, och Pelle kommenterar 
strax ”Show it to the world!” När Pontus redovisar sin kniv undviker han kon-
takt med såväl Pelle som Klara. Han riktar sig ner mot sin kniv, mot tavlan och 
mot den bänkgrupp där resten av kniv-pojkarna sitter samlade. Han står nästan 
ute ur bild när han talar. Pelle sitter halvt frånvänd, reser sig efter ett tag och går 
förbi Pontus ut till andra änden av bänkverkstaden, där han hämtar en glass ur 
en frysväska. (Jag har tagit med glass som en avslutningsgåva.) Han kommer 
tillbaka, passerar Pontus igen, går fram till soptunnan som finns placerad bred-
vid whiteboardtavlan och slänger papperet. Han gör det emellertid tyst och för-
siktigt och går och sätter sig vid bänken igen, alltjämt frånvänd Pontus. På fil-
men hörs två av flickorna sitta och småprata och småskratta. 

Det tredje exemplet är när Lollo redovisar. Efter stor tvekan kommer hon 
fram och pratar om sin burk. När hon är klar får hon en varm kommentar av 
Klara: ”Det är bra, Lollo”. Pelle följer upp denna kommentar med en serie ljud-
liga och snabba inandningar, mycket påminnande om en stridslysten apa i en na-
turfilm. När jag ser denna sekvens tänker jag att Lollo feminiseras (jfr. Öqvist, 
2009) genom Klaras ömma kommentar och Pelles stön. 

Denna korta rundvandring i trä- och metallslöjdsalen är en ”thick descript-
ion” i ett tunt format, som antyder att det är skillnad mellan hur de olika plat-
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serna uppfattas av eleverna. Pelles inflytande eller makt i den inspelade redovis-
ningssituationen kopplar jag till hans bekantskap med dessa platser, och de olika 
platserna behöver analyseras mer i detalj. Men initialt är jag intresserad av denna 
betydelseskillnad mellan platser.  

 
En inre  k lass i f i c e r ing  
För att förstå de olika platsernas status, återvänder jag till Bernsteins (2000) 
strukturalistiska förståelse av klassrummet. I hans beskrivningar av klassifice-
ringsbegreppet är kroppsliga och materiella aspekter nedtonade. Emellertid 
sträcker sig Bernsteins beskrivning av skolan också innanför klassrummets väg-
gar. Han menar att en stark klassificering av ett ämne också innebär en hög grad 
av specialiserade miljöer eller rum i själva klassrummet (slöjdsalen): ”In a 
classroom with strong classification, there is a specialisation of spaces. This is 
internal classification.” (Bernstein, 2000, s.14.) Slöjdsalens inre klassificering är 
liksom all annan klassificering bärare av makt. Metallrummet, hyvelbänken eller 
målarrummet är (i analysexemplet) fysiskt isolerade från varandra och kan ses 
som en fastbyggd eller materialiserad isolering mellan diskurser i slöjdsalen eller 
samhället utanför skolan, på samma sätt som slöjdsalens isolering är material-
iserad i skolan. Utifrån antagandet att slöjdsalen har en stark maskulin klassifice-
ring, kan den inre klassificeringen likaså antas bygga på föreställningar om mas-
kulinitet. Hur Fia eller Pelle lever de olika platserna blir också hur de lever mas-
kulinitet. 

Pelle kan betraktas som en sorts nyckel till slöjdsalens maskulina kod. Ge-
nom att tentativt sätta likhetstecken mellan den som har makt och den som har 
maskulinitet, kan Pelles levnad av slöjdsalens platser kanske visa på hur den inre 
klassificeringen (Bernstein, 2000) strukturerats. Jag drar slutsatsen att Pelle har 
makt. Ett problem är emellertid uppenbart med detta resonemang. Pelles relat-
ion till gruppen kan inte ses avskild från det övriga sociala livet på skolan eller 
fritiden. Han kan mycket väl bära med sig sin popularitet eller makt in i slöjdsa-
len. Slöjdlektionen är bara en liten del av den tid eleverna är med varandra på 
skolan. Observationerna är bristfälliga i detta hänseende. De visar inte annat än 
det som sker i stunden. Francis et. al (2012) använder i en studie populariteten 
hos eleverna som analytiskt instrument. Hon undersöker könsgörande i skolan 
genom att intervjua ett flertal elever om andra elevers popularitet i syfte att kart-
lägga populariteten och sätta könsgörandet i relation till den (Francis et. al, 
2012). Det ideala hade förstås varit att göra en motsvarande intervjuundersök-
ning i min slöjdgrupp. Nu kan Pelles popularitet och makt endast anas genom 
den videofilmade sekvensen och ingenting i materialet kan visa huruvida vistel-
sen i slöjdsalen stärker eller försvagar hans position, popularitet eller makt. 
Emellertid görs slöjdsalen genom sin maskulina klassificering och sin isolering 
mot den övriga skolans rum, till en egen sfär.  

Trä- och metallslöjdsalen är ett avgränsat rum där nya och icke skolrelate-
rade situationer ständigt skapas genom den sociomateriella strukturen. Dessu-
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tom är denna slöjdgrupp blandad (vilket slöjdgrupper ofta är) av elever från 
olika klasser. Även om Pelle och de andra möts i andra situationer i skolan, är 
det troligt att situationen i slöjdsalen inte är gängse, eftersom gruppkonstellat-
ionen inte är den gängse. Det vore förmätet att hävda att Pelles status i gruppen 
beror på hur han använt slöjdsalen. Emellertid kan Pelle ses som ett exempel på 
en elev som lyckats leva slöjdsalens materialitet och rum på ett sådant sätt att 
hans position åtminstone vidmakthållits.  

Petersson (2007) och Öqvist (2009) lyfter fram skolans rum som scener 
(Goffmans teatermetafor) vilka möjliggör iscensättanden av kön, och denna fil-
made redovisning kan mycket väl tyckas fånga en teater eller scen. Pelle manife-
sterar kanske maskulinitet i sitt sätt att leva rummet. Emellertid är det inte den 
analysen som ligger för handen här. Jag är inledningsvis intresserad av hur Pelle 
kommit i position att manifestera det han manifesterar. Här är det mindre in-
tressant hur han performativt gör kön som uttryck, men mer intressant hur han 
fått det i sociomateriell mening. Hans berättelse, och hans sätt att leva slöjdsalens 
rum och platser under mina fältbesök leder mig till slutsatsen att Pelle inte hade 
behövt uppträda som han gjorde under redovisningstillfället. Hans status, mas-
kulinitet eller makt tycks etablerad i honom.  

 
 

Analys av tre platser 
Genom att använda Pelle som en nyckel, är det möjligt att i hans val och bortval 
av platser också utläsa vilka platser som klassificeras såsom starkt respektive 
svagt maskulina. Jag väljer att lyfta fram tre exempel: metallrummet, målarrum-
met och hyvelbänken. Här kommer också exempel att blandas från olika slöjd-
salar. 

 
Ett s tarkt  maskul in t  meta l l rum 
Tomas och Fredrik är alltid i metallrummet. Ingen av dem är vad jag uppfattar 
som ianspråktagande av trä- och metallslöjdsalen i sin helhet, utan de är faktiskt 
helt isolerade där inne i metallrummet. Metallrummet är en farlig plats och själva 
hjärtat i den verkstadsinfluerade trä- och metallslöjdsalen. I intervjun som ge-
nomförs inne i metallrummet lyser farorna igenom. Redan inledningsvis förs 
dessa på tal: 

 
Erik     Så kan du börja prata om … vad är det här för nånting? 
Tomas Ja, det där är ett insug som man inte får gaser in i … gaser in i kropp… 

eller in i … lungorna … sen så att det suger ju ut allt, eller gas (ohörbart) 

sitt och svetsar. Så att det far ut … Och damm och grejer också … 
Erik     Ja. 
Tomas     … gaser och … 
Erik    Här är en duschslang! 
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       Tomas Ja. (småskratt) Jo, om det skulle börja brinna när man svetsar eller nåt då 
… kan det vara snabbt att spola … spola av så det inte brinner … släcka 

det … 
 

Tomas är kortfattad och summarisk, och jag känner mig lite pressad av att inte 
vara välkommen. Mina ledande frågor om punktutsugen och nödduschen visar 
tydligt mina egna föreställningar om vad jag antar vara relevant för dem, och det 
ska understrykas att jag likaväl hade kunnat styra frågandet mot annat i metall-
rummet. Exempelvis hade jag kunnat fråga om arbetsbänken, smidesstädet eller 
vasken. Jag frågar emellertid tämligen oreflekterat om det som har med risker 
och fara att göra och Tomas gör mig inte besviken. Han känner till säkerhetsut-
rustningen i metallrummet. Gaserna är skadliga för lungorna och man kan börja 
brinna om man svetsar. Det är svårt att avgöra hur mycket av deras reserverade 
och lågmälda hållning som baseras på blygsamhet och hur mycket som baseras 
på avståndstagande från mig som forskare, eller kanske närmande till mig som 
man. Vid det avslutande redovisningstillfället framför de något som skulle 
kunna betecknas som en lågmäld show när de redovisar sitt bord. Deras show 
bärs fram av Pelle och Klaras uppmuntran och när de redovisar tycks de andra 
eleverna roas av deras framförande.  

Tomas låter mig veta att han ägnar sig åt svetsning på fritiden hemma. 
Kopplingen mot fritiden gör, den av Kokko (2012) föreslagna, länken mellan 
hemmets och slöjdens gemensamma mansfostran synlig. Att vara maskulin kan 
vara att utsätta sin kropp för skada och risk (Connell, 2008, 2000), och metall-
rummet tycks vara det mest riskfyllda rummet i slöjdsalen. Här krävs ansvarsta-
gande, och det är få som lever denna plats. Jag tolkar det som att metallrummet 
bistår Tomas, Fredrik och Pelle med maskulinitet genom gaserna, svetslopporna 
och smutsen, en smuts som också den är en del av den materialiserade maskuli-
niteten i rummet. I en gruppintervju beskriver Kalle trä- och metallslöjden så 
här: ”Ja men jag tror hårdare arbetsmiljö … mer skit i kläderna. Det är så hära 
damm, det är höga ljud, det är liksom …” (Kalle, intervjucitat). Och i det metall-
rum där Tomas och Fredrik vistades var det smutsigt relativt den övriga slöjdsa-
len. 

När Maria och Simon i en gruppintervju beskriver sina uppfattningar om 
trä- och metallslöjdssalens olika platser och rum, beskrivs metallrummet som en 
varm och illaluktande plats:  

 
       Simon Jamen i det där rummet som ni tänker på nu … det är ju … då skär man 

oftast ut metallbitar, eller håller liksom på och slipar med … 

Erik     Ja, det är det lilla rummet? 
Simon     Ja … men det brukar vara väldigt varmt där … 
Maria     Otroligt, och så luktar det illa när ni öppnar dörren. 

      Simon Men det är ju gaserna som kommer från det, den där … (Maria små-
skrattar) 
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Lars     Dom brände sån där sudd… 
      Simon Fast det var bara en gång när dom hade glömt att stänga av rätt på den 

där … gasol…tuben eller vad man ska kalla den för nånting … och då 
luktade det bara illa hela lektionen … 

 
Marias beskrivning av metallrummet som illaluktande (jfr Borg, 2001, 59f om 
dofterna i trä- och metallslöjdsalen) är ytterligare en isolerande beskrivning av 
rummet, och utanför citatet nämner hon i intervjun att metallrummet är en plats 
där ”dom” är. Jag tolkar det som att hon syftar på vissa pojkar i gruppen eller 
pojkar i allmänhet. Alla elever kan finna metallrummet och svetsen som otill-
gängliga, det framgår inte minst när Ola, Jonas, Kajsa och Emma försöker reso-
nera sig fram till vad jag egentligen menar när jag frågar dem om möjliga platser 
i slöjdsalen. Efter en stund för Emma svetsen på tal: 

 
Emma Alltså svetsen därinne, den är läskig … 
Ola              Är det en svets där? 
Kajsa (småskrattar) Suck … 
Erik Vad är det som är läskigt med svetsen? 
Emma Nejmen den såhära, jamen men alltså … ja 
              (Kajsa skrattar till) 

Emma Nejmen det far ju såna där lysande saker och ja …  
Kajsa Svetsen är fortfarande en läskig maskin kan jag säga … 
Emma Mmm. Den är det. 
Kajsa Mmm 
Emma Jag har bara använt den en gång … och jag gör inte om det. 

 
Jag tolkar svetsen som den starkast maskulint klassificerade platsen i metall-
rummet, alternativt hjärtat i metallrummet beroende på vad man i termer av 
skaldelar (Lissner, 2002) bedömer som platsen. Svetsutrustningen, med sitt far-
liga sken, starkström och hetta, är farlig. Jag hade själv ingen särskild plats där 
svetsning kunde äga rum i den slöjdsal där jag undervisade. I en intilliggande 
slöjdsal däremot fanns ett metallrum och ett svetsbås med draperier som av-
skärmning. Svetsen måste isoleras av säkerhetsskäl och ibland är den helt sonika 
placerad i en annan lokal, en lokal tillgänglig endast för läraren och de som lära-
ren givit förtroende att vara där. Exemplet med Emma och Kajsa kan tolkas 
som ett kvalificerat skillnadsgörande mellan flickor och pojkar i deras relation 
till metallrummet.  

Jag påstår inte att det är flickorna som visar det största motståndet gentemot 
metallrummet, i den mån största eller minsta överhuvudtaget skulle vara intres-
sant. Det är skillnad på att uttrycka motståndet som en utsaga inför andra, vilket 
Kajsa och Emma gör – och att erfara motståndet. Det är fullt rimligt att anta att 
fler elever än dessa flickor känner ett motstånd mot metallrummet som plats, 
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även om de inte uttrycker det. En av de pojkar som faktiskt uttrycker detta mot-
stånd är Kalle. 

 
Ett mindre  maskul in t  målarrum 
Alla gör inte metallrummet till sin plats, inte heller bland pojkarna. Kalle är, lik-
som Pelle, en viktig informant i min förståelse av slöjdsalens inre klassificering. 
Det finns flera skäl till detta. Han är för det första mångordig och intresserad av 
att dela med sig av sin syn på slöjdsalen och slöjdämnet. Han, liksom Pelle, kan 
ibland gå och sätta sig en stund vid flickornas bänkar. Kalle avslöjar under en in-
tervju i slöjdsalen att han inte upplever sig vara bra på slöjd och att han är mer 
av en bildkille. Han har högsta betyg i slöjd, vilket han uttrycker förvåning över. 
Jag får intrycket att han tycker sig ha förtjänat sitt betyg genom att göra som lä-
raren sagt, snarare än genom att vara en duktig slöjdare, vilket vittnar om en 
motsägelse mellan skolans ideal och Kalles upplevda ”slöjdideal”. Eftersom 
Kalle ser sig som stående lite vid sidan av slöjd- eller verkstadskulturen, ger jag 
också honom stor betydelse i att definiera slöjdkulturen och de olika platserna i 
slöjdsalen. För mig blir Kalle den underordnades röst, den röst som tydligast be-
skriver den överordning som underordnar honom. Metallrummet är inte någon 
plats för Kalle. Man måste veta vad man gör om man ger sig in dit, vilket Kalle 
beskriver på detta sätt under en gruppintervju:  

 
Ja, jag är ju kille men, jag är ju inte så stereotyp (ohörbart) kille. Då ska man för fan 
kunna lite om sånt, jamen inte, om allt som är grovt… nån mer eller mindre … ska 
man inte kunna nåt såhära fräsiga fordon (småskrattar med Fia) eller vad ska jag 
säga liksom … om som svets eller så här eller sånt här. Så ibland när jag kommer in 
i rummet då … (beskriver svetsning och gnistor som flyger med ljud och gester) … 

fan gör man så där, och då kan man känna alltså, då kan man känna så hära kons-
tigt att man ska typ ska kunna och allt ska vara så där … om alltså, om typ, om 
grovarbete så där … Men jag fattar ju noll, men ändå är det ju … (ohörbart).  

 
Kalles utsaga föranleds inte av någon direkt fråga om de olika platsernas klassi-
ficering utifrån kön, men kön i termer av manligt–kvinnligt–omanligt är ett ge-
nomgående tema i intervjun46 och jag uppfattar hans mångordiga utläggning 
som ett försök att beskriva den maskulina kod som han aldrig lyckats knäcka, al-
ternativt har knäckt men valt att inte följa: koden till metallrummet och grovar-
betet.  

Målarrummet skulle däremot kunna beskriva som svagt maskulint klassifice-
rat, vilket Pelle ger uttryck för när han säger att han helst är där när flickorna är 
där. När jag frågar efter vad som skulle kunna betraktas som omanligt i ”träslöj-
den”, om det finns någonting som man, enligt mig, ”ska akta sig för att göra på 
slöjden” inleder Kalle: 

                                                             
46 Se bilaga 1 
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       Kalle            Jamen det är så lite (ohörbart) finmåleri mera tjejer håller på med. Jag så 
här. När jag ska typ måla en grej, då är det för att nånting som inte har 

nån färg ska få en färg, så om nånting är, ska bli grönt, ja då (ohörbart). 
Men när det är typ så hära (ohörbart) i princip rita med penslar … Det 
är ju mest tjejer som brukar göra såna saker (ohörbart), sällan en massa 
killar står så här så kanske. Först små, små, små karva ut och sen fylla i 
med röd färg … 

Fia                  Jag tycker det är typiskt sällan man ser killar i målarrummet … 

Kalle     Ja … överhuvudtaget (ohörbart). 
Erik     Är målning … omanligt alltså? 
                 (Lite småskratt från samtliga inklusive mig själv) 
Erik     Vad tycker ni andra? 

      Nisse Inte omanligt. Det är ju alltså inte direkt typ gay bara för att man är in 
och målar … Jag har varit där inne flera gånger men kanske inte så dära 

asnoga målat ut typ, alltså måla ut saker typ som Kalle sa … men jag har 
varit där inne flera gånger … 

 
Det är inte nödvändigtvis målarrummet i sig som saknar maskulinitet. Man kan 
vara i målarrummet utan att vara ”direkt typ gay”, men hur rummet används är 
betydelsefullt. Det får inte bli något ”finmåleri” eller en ateljeliknande karaktär 
över platsen. Jag tolkar det snarare som att Kalle och Nisse ser sina platser i 
målarrummet som små lackverkstäder där man färglägger ytor. 

Det hade varit möjligt att sluta här. Analysen av metallrummet och målar-
rummet visar på att olika platser i slöjdsalen kan klassificeras olika efter hur 
maskulina de är. Den inre klassificeringen (Bernstein, 2000) blir alltmer framträ-
dande. Det är viktigt att än en gång understryka att denna inre klassificering av 
platserna eller den sociomateriella maskuliniteten inte kan göras giltig eller gene-
rell. Platser är subjektivt upplevda platser, och min tolkning är alldeles säkert 
inte överensstämmande med hur exempelvis Pelle upplever platserna, alternativt 
hur andra upplever att Pelle använder platserna. Platserna är inte heller statiska 
utan används av eleverna på olika sätt och i olika grad beroende på kontext, vil-
ket min läsning av Lilieqvists (2009) retoriska perspektiv gör gällande. Inte minst 
gäller det målarrummet, som genom sin svaga maskulinitet också blir användbar 
på många olika sätt för eleverna, vilket senare exempel kommer att visa. Men 
det finns en plats som är given i slöjdsalen, den är till och med kommenderad av 
läraren. Det är omöjligt att prata om en inre klassificering av platser i trä- och 
metallslöjden utan att beröra den mest givna platsen av alla – hyvelbänken.  

 
Hyve lbänken 
Fia, Kalle och Pelle är synliga och meddelsamma elever, och att observera och 
intervjua dem har lett till många nya tankar. Det är emellertid inte bara de syn-
liga eleverna som ger slöjdsalens materiella struktur förkroppsligade uttryck. Det 
är lika mycket de osynliga eller orörliga eleverna som förkroppsligar den. Slöjd-
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salen är inte bara ett rörlighetens eller möjligheternas rum. Det är också ett rum 
som begränsar och disciplinerar.  

Kniv-pojkarna (de transaktiva marionetterna vid bänkgruppen längst in i 
bänkverkstaden) är i stort sett frånvarande i det insamlade materialet. Vid ett till-
fälle genomför jag en kort gruppintervju med dem i slöjdsalen. Intervjun handlar 
om vad som är snyggt på en kniv, och ingenting fångar mitt intresse i denna 
korta och framkrystade intervjusekvens. Det är heller ingen av kniv-pojkarna 
som vill göra någon intervju. Eftersom de alltid sitter så tätt samman vid sina 
bänkar, är det omöjligt att få till någon enskild intervju i salen. Det verkar som 
om valet att göra en kniv på något sätt är ett icke-val, eller en minsta gemen-
samma nämnare bland trä- och metallslöjdens uppgifter. I det filmade materialet 
tycks kniv-pojkarna i regel ursäkta sin knivslöjd.  

Om trä- och metallslöjden betecknas som maskulin, och om den material-
iserade maskulinitet som eleverna lever där ingår i en genusregim som präglas av 
en hegemonisk maskulinitet, skulle kniv-pojkarna kunna sägas tillhöra en delakt-
ig maskulinitet (complicit masculinity) (Connell, 2008). Kniv-pojkarna represen-
terar för mig den tysta grupp män (pojkar) som kanske inte agerar ut maskulina 
ideal eller handlingar, men som i sin passivitet understödjer den hegemoniska 
maskuliniteten, vilket i det här fallet skulle kunna vara Pelle. Den stora massan, 
det vill säga kniv-pojkarna, har inte gått att nå explicit i denna studie. Däremot 
bidrar de implicit med bilden av en lugn, tystlåten och immanent skara slöjdele-
ver. Det är sju pojkar vid fyra hyvelbänkar och med få undantag reser de sig från 
sina pallar.  

Hyvelbänken har genom åren förändrats obetydligt till utseende och funkt-
ion och har alltid utgjort någon form av tecken för trä- och metallslöjd. Det är 
snart sagt likadana bänkar på de svart-vita fotona från Nääs slöjdseminarium 
(Thorbjörnsson, 1992) som de jag finner i de salar jag besöker under mina fält-
studier. Trender har kommit och gått, men hyvelbänken har bestått. Bänkarna är 
också det första som Linda kommer att tänka på när hon och Sara uppmanas 
beskriva vad som bör finnas i en trä- och metallslöjdsal: 

 
      Erik Dom är ju ganska olika … textilslöjden och träslöjden … men om man 

tänker bara på träslöjden … Finns det vissa saker som måste finnas där 
eller? 

      Linda Mmm… alltså såna … jag tycker att det ska vara såna här fyrkantiga 
arbetsbänkar … som vi har … 

Sara     Ja … 
      Linda För det är ju liksom … som vi har det är ju … Det är ju det man är van 

vid … 
Erik    Ok, alltså att man står i en fyrkant såhär … 

      Linda Ja … exakt … att dom är som en fyrkant … Och sen måste det finnas 
maskiner … typ sågar och sånt … kontursåg … eh… och sån här borr. 
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I de grupper som jag har observerat verkar eleverna alltid ha valt plats själva, 
vilket i åtminstone två av grupperna resulterat i en placeringslista som läraren 
nedtecknat. Det händer emellertid ofta att eleverna byter bänkar under lektionen 
och arbetar vid andra bänkar än de mutat in och som förts in på placeringslistan. 
Det finns åtskilligt att reflektera över när det gäller hur eleverna väljer hyvel-
bänk. Isärhållandet av flickor och pojkar i slöjdsalen blir genom deras val av hy-
velbänk högst påtagligt, och kniv-pojkarna är delaktiga i detta.47 De sitter för sig 
själva runt bänkgruppen. En hastig förklaring kan vara att dessa killar är intres-
serade av knivslöjd, och eftersom knivslöjd är ett arbete i det lilla formatet, 
såsom bänkarbete, faller det sig kanske ”naturligt” att de också sitter där. Att de 
samlas så tätt runt bänkarna skulle kunna vara ett uttryck för att de vill diskutera 
knivslöjdens alla dilemman och utbyta synpunkter inom samma intressesfär, al-
ternativt prata om annat icke slöjdrelaterat. Jag ogiltigförklarar inte en sådan 
tolkning. Det är troligt att det är den beskrivning som dessa pojkar skulle ge ifall 
jag hade fått möjlighet att prata med någon av dem. Emellertid väljer jag att utgå 
från hyvelbänken som svagt maskulin och därför möjlig att leva för dessa poj-
kar. Hur gör jag då den tolkningen?  

Återigen är det Kalle som låser upp dörren till en alternativ förståelse. I den 
gruppintervju där han medverkar diskuterar vi kvinnliga och manliga platser, på 
anmodan av mig: 

 
      Kalle Jamen, jag tycker ändå man ser som sällan tjejer gå omkring i träslöjdsa-

len … man ser dom mest sitta och göra mer pillriga arbeten … göra 
prydnader, göra speglar och sånt där medans killar brukar ofta typ … 
Det är mycket så här gå runt och ploga ner sig i svarven och så dära, 
inne i svetsen och så där medans tjejerna sitter och gör små pillriga arbe-

ten (ohörbart) stora arbeten och så där, men killarna (ohörbart). Det är 
kanske bara vad jag tror … vad som kommer upp direkt så där. 

      Erik Mmm… så att ju större grejer det är … alltså ju pillrigare det är, ju 
kvinnligare är det, är det det du säger? 

      Kalle Jag tror fan det, det känns som att det brukar vara så. Man ser rätt 
många tjejer (ohörbart) sitter och pillrar med småsaker, prydnader … 

Typ knivar, jag tror att det är knivar. Jag har aldrig hört något om en tjej 

                                                             
47 Att tala om isärhållande av pojkar och flickor i trä- och metallslöjd kan tyckas vara att sparka in 
öppna dörrar. Precis som jag förväntat mig framträdde ett mönster av isärhållande av flickor och 
pojkar i de grupper jag studerat. Isärhållande sker på olika sätt och på många olika nivåer i trä- och 
metallslöjdsalen, där den tydligaste nivån kanske är att grupperna domineras av pojkar, det vill säga 
att slöjdsalen i sig själv är ett uttryck för isärhållande. Trä- och metallslöjdsalen isärhåller innan 
lektionen ens börjat. På en andra nivå sker ett isärhållande under lektionstid, då flickor och pojkar 
placerar sig könsuppdelat i slöjdsalen. I en av grupperna sker detta genom att flickorna sätter sig vid 
den bänkgrupp som är närmast utgången, medan de övriga bänkgrupperna är förbehållna pojkarna i 
gruppen. I en annan grupp väljer flickorna att placera sig vid en egen bänkgrupp centralt i salen, 
medan pojkarna sätter sig vid de andra bänkgrupperna. I en tredje grupp är pojkar och flickor tydligt 
uppdelade i salen genom att de, förutom att sätta sig åtskilt, dessutom har en sorts ”könsneutral 
zon” emellan dem i skepnad av en tom bänkgrupp (jfr Johansson, 2002). 
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som gör kniv, men det är i och för sig ganska pillrigt, men det är ju som 
en annan grej … 

Erik     Det var just det jag tänkte fråga om. Knivslöjd är ju superpillrigt 
Pelle     Ja … i och för sig … 

 
I citatet sätter Kalle likhetstecken mellan flickor och stillasittande, pillrigt arbete, 
medan pojkar förutsätts vara rörliga, ”ploga ner sig” i de olika platserna och till-
verka stora saker. Kopplingen mellan maskulinitet och rörlighet är tydlig i Kalles 
uttalande, och läser man historiska beskrivningar av flickors respektive pojkars 
olika slöjdundervisning (se Alm, 2012; Borg, 2008; Trotzig, 1992) är kopplingen 
mellan den pojkdominerade träslöjden och rörelse påtalad. Även om detta är 
mycket intressant är det mest tankeväckande i sekvensen ovan att han tar upp 
den pillriga och stillasittande knivslöjden som något typiskt manligt. Han blir 
själv ställd inför sitt eget antagande, och jag tolkar hans utsaga som en deklarat-
ion inför resten av gruppen. Han språkliggör vad han antar ska vara kvinnligt 
och manligt, och krockar med sin egen föreställning om knivslöjden.  

Kalles motsägelse behöver plockas isär i två delar, och jag har redan tolkat 
en av dessa delar. Stillasittande och pillrigt arbete är kvinnligt (omanligt), enligt 
Kalle, och därför kan hyvelbänken genom hans utsaga förstås som en svagt 
maskulin plats. Den andra delen rör knivslöjden.  

 
Att kniven behövs säger något om hyvelbänken 
När Kalle kopplar knivslöjd till manlighet förbiser han det pillriga arbetet med 
att framställa en kniv och går direkt på föreställningen om kniven som maskulin 
artefakt. Kniven är maskulin i så måtto att den betraktas som ett vapen eller 
jaktredskap, även om kniven i slöjdsammanhang är något helt annat. När jag 
själv undervisade, utfärdade jag ett vapenförbud. Eleverna fick inte tillverka va-
pen, eller föremål som kunde misstas för ett vapen. Det var en god idé, tyckte 
jag. Emellertid landade alltid diskussionerna kring detta vapenförbud i att ele-
verna anklagade mig för inkonsekvens, eftersom jag tillät tillverkning av knivar. 
Jag fick då förklara för dessa elever att kniven i mina ögon var ett verktyg och 
inte ett vapen. Jag fick göra det så många gånger att det till slut blev en invand 
retorik. Kopplingen maskulinitet–vapen–kniv är också synlig i mitt material, i 
diskussioner kring knivars utseende och storlek.  

Vid ett tillfälle kommer Johannes fram till mig för att diskutera skillnader 
mellan en kniv och en machete (svärd). Han är väldigt pratsam, och beskriver 
kniven som ett potentiellt försvar mot inbrottstjuvar, hur han sett ett videoklipp 
där en död gris blir huggen itu med ett svärd, och hur vapenlagarna ser ut i 
USA. Jag försöker styra samtalet mot knivens estetiska uttryck, men lyckas då-
ligt. Kniven tycks vara liktydig med knivens kontext eller användning. När Jo-
hannes beskriver formen, tycks det vara med hänvisning till funktionen, snarare 
än estetiska värden.  
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Händelsen med Johannes är inte alls olik den knivslöjdande Mikael i Mäkeles 
(2011) avhandling vars kastkniv och pilkoger drar till sig Mäkeläs intresse (s. 
139f). När Mikael beskriver den ärvda kastkniven och de rakbladsförsedda pilar 
som så småningom ska fylla hans koger, sker det med referenser till jakt, att 
träffa de vitala organen och att döda djur. Det finns forskning som problemati-
serar kopplingen mellan män och militarism (se Connell, 2000; Higate & 
Hopton, 2005) eller vapenteknologi som naturaliserad och erotiserad av män (se 
Mellström, 2003b). Men att göra kniven till en symbol för det militära området 
skulle jag vilja påstå är en övertolkning, och inte fruktbar som analytiskt spår när 
det gäller kniv-pojkarna. Johannes och Mikaels beskrivningar rör sig snarare 
kring jakt eller slakt av djur. För mig finns det annat i Johannes berättelse än de 
våldsrelaterade inslagen. Kniven ska vara funktionell, oavsett till vad den ska an-
vändas.  

När kniv-pojkarna redovisar sina knivar framför tavlan den där sista lektion-
en, är en sak framträdande. De håller sina knivar som om de använde dem. Att 
hålla i kniven såsom den är avsedd att hållas kan ses som ett sätt att med handen 
dölja det estetiska uttrycket i skaftet (vilket är den del av kniven som slöjdas). 
Detta kan tyckas rimligt med tanke på deras svårigheter att leva platsen framme 
vid tavlan – att stå inför de andra. Jag väljer emellertid tills vidare att tolka kniv-
hållandet på ett annat sätt. Möjligtvis kan kniven genom att hållas fram, ungefär 
som ett smycke eller en detalj, förlora sin funktionella och maskulina aura. Kni-
ven är maskulin i sin användning – som funktion. Knivarna och pojkarna blev 
kniv-pojkar där framme vid tavlan, genom att de höll i handtaget och viftade 
med bladet. Någon gjorde till och med ett symboliskt utfall mot gruppen som 
en ”isbrytare” i början på sin redovisning. Pojken är en pojke, och kniven är en 
kniv. En ”kniv-pojke” – den transaktiva marionetten bestående av både och – är 
måhända mer maskulin än summan av delarna. 

 
Åter till hyvelbänken 
Jag vill inte tolka kniv-pojkarnas immanens vid sina hyvelbänkar som resultatet 
av ett knivintresse. Jag väljer istället att tolka immanensen, eller den dubbla 
rumsligheten (se Young, 1990), hos dessa pojkar som ett uttryck för att de sökt 
undvika slöjdsalens övriga platser. Kniven är inte en plats. Det är inte heller ett 
verktyg. Kniven är i det här fallet en utsaga, och som sådan är den intressant att 
reflektera kring såsom objektifierad verklighet. Kniven, som utsaga betraktad, 
indikerar att platsen inte är maskulin nog i sig själv. Hyvelbänken är farligt nära 
att vara omanlig. Vad hade hänt om de suttit och gjort något annat pillrigt ar-
bete? 

När Öqvist (2009) beskriver elevernas relation till slöjdsalarna i sin studie, 
menar hon att pojkar ”maskuliniserar” och flickor ”femininiserar” de olika mil-
jöerna (Öqvist, 2009) genom handlingar i miljön. Trots den möjliga essentiali-
sering av flickor och femininitet samt pojkar och maskulinitet som ett sådant 
påstående kan medföra, menar jag att kniven som utsaga eller språkhandling (se 
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Borg 2001, s. 166f) är en tänkbar strategi i en maskuliniseringsprocess. Artefakt-
en som utsaga eller maskulinisering är ett av många intressanta spår att följa, och 
det kommer att följas upp så småningom. Men just nu är utsagan intressant av 
en anledning enbart – att den överhuvudtaget behövs. Kontentan av detta reso-
nemang är alltså att hyvelbänken kan betraktas som en svagt maskulint klassifi-
cerad plats, eftersom bänken behöver ett maskulint additiv eller en ”maskulinise-
ring” (Öqvist, 2009) för att vara maskulin nog. 

 
 

Sammanfattande kommentar 
I detta kapitel har tre framträdande platser i trä- och metallslöjdsalen givits en 
hemvist i en inre klassificering (Bernstein, 2000). Metallrummet kan betraktas 
som starkt maskulint klassificerat, medan målarrummet kan definieras som svagt 
maskulint klassificerat. Hyvelbänken är likaså svagt maskulint klassificerad ge-
nom den immanens bänkarbetet medför, speciellt om det är pillrigt. Hyvelbän-
ken är också en plats som alla elever får tillhanda eller utgår från. Men analysen 
visar också att det kan finnas sätt att förhandla med de olika platserna i termer 
av att man tillför maskulin symbolik i form av vilken artefakt man tänker till-
verka, vilket också kommer att utredas i resultatdelens sista kapitel. Just nu nöjer 
jag mig med antagandet att alla platser kan analyseras på liknande sätt och till-
skrivas en position på skalan maskulint–icke maskulint, och den första forsk-
ningsfrågan kan anses delvis besvarad i dessa tre exempel. I denna beskrivning 
av ett par trä- och metallslöjdsalar, vilken tjänat som en orientering inför mer 
ingående analyser längre fram i avhandlingen, finns spår som måste följas vidare. 
Smuts är ett sådant spår, men också Fias hörselkåpor och upphängda jacka. Men 
viktig är också kniven och dess funktion som hållen av handen, samt hyvelbän-
kens krav på en viss sorts rörelse. Allt detta kommer att analyseras vidare. 

I fältmaterialet kan konstateras att transaktiva marionetter uppstår, men be-
skrivningarna har hittills varit fattiga på exempel som visar hur det kan kännas 
att bli en transaktiv marionett. Detta beror delvis på att materialet till stor del är 
intervjuer och en stationär videoupptagning, men det beror också på detta inle-
dande kapitels uppgift, det vill säga att beskriva trä- och metallslöjdsalen som en 
struktur – en statisk ordning. Transaktiva marionetter kan förvisso förefalla sta-
tiska, såsom i kniv-pojkarnas fall. De rör sig inte mycket, och generellt kan en 
trä- och metallslöjdsal genom dess klassificering rättmätigt beskrivas som disci-
plinerande. Men transaktioner sker givetvis också i yvigare svängar än så. Jag av-
ser nu att börja beskrivningen av de olika ”skalnivåerna” hos den transaktiva 
marionetten, vilka utgör en slöjdelevs existentiella utrymme. Utöver de spår som 
leder vidare från detta avsnitt, kommer en rad nya exempel att presenteras allt 
eftersom de olika skalen analyseras. Det är dags att lämna byggnadsritningarna 
och den utbildningssociologiska strukturalismen. Nu ska trä- och metallslöjd 
studeras in på huden.  
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Förstaplatsen – huden 
I det här avsnittet problematiseras några olika fenomen rörande platsen närmast 
huden. I slöjdsalen utgörs denna plats av kläder, skyddsutrustning, smuts, teknik 
och annat hudnära. Men platsen består ibland också av ingenting alls, som när 
handskarna plockas av händerna. Det är lätt att känna tacksamhet över att män-
niskor gör vanor, när slöjdelever observeras. Elevernas vanor låter mig se hur de 
lever slöjdsalens materialitet, då vanan är trög och pålitlig (Sullivan, 2001). Hade 
jag fortsatt mina observationer hade jag kunnat lita på att Sandra eller Simon 
kommit snyggt klädda till lektionen, på samma sätt som jag skulle ta för givet att 
Niklas, Linnea, Johan och Elsa suttit inbäddade i sina ytterjackor. Jag skulle ha 
känt igen Knut på skinnförklädet, hörselkåporna och handskarna, samt gjort 
korta bekräftande notiser när Stefan klätt av sig på överkroppen inpå bara lin-
net. Jag skulle ha blivit förvånad om inte Lukas, likt en flygplanstekniker på 
akutuppdrag, kavlat upp sina skjortärmar, och brukat VERSALER i fältanteck-
ningarna om Mohamed för en gångs skull ville använda ansiktsskyddet när han 
nyttjade pelarborrmaskinen – inte bara då han låtsasduellerade med en japansk 
såg. Varje enskild elevs vana är alltså möjlig att nå, även om det givetvis är svårt 
att jämföra vanor mellan individer eller ännu hellre mellan grupper. Men den 
sociomateriella struktur som gjort slöjdsalarna så lika varandra, gör att jag törs 
framhålla vissa fenomen.  
 
 
Kläderna som situation 
De skor och kläder som bärs på kroppen – eller utanpå huden – är av intresse i 
denna avhandling eftersom kläder, kepsar och skor kan betraktas som en andra 
hud på kroppen inför mötet med miljön. Men kläderna kan likaväl förstås som 
miljöns närmande mot huden – mot kroppen. Kläder bärs givetvis även utanför 
slöjdsalen, vilket medför att delar av den inledande analysen inte kan sägas vara 
specifik för slöjdmiljön överhuvudtaget, om kläder ses som någonting statiskt 
och oföränderligt i sin användning. En elevs kläder är förvisso inte en materiali-
tet knuten till slöjdsalen, såsom ett par hörselkåpor är knutna dit. Men kläderna 
följer med och används i slöjdsalen, precis som språket, armarna och elevernas 
klasskamrater. Kläderna – som del av den levda kroppen – situeras i slöjdsalen. 
Vad eleverna har på sig är således inte av primärt intresse. Det som är intressant 
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i mötet med slöjdsalens sociomateriella maskulinitet är hur elever lever de kläder 
som de har valt att bära. Jag utgår från att det ligger en motsättning mellan ele-
vernas klädval och slöjdsalens miljö, liksom slöjdmiljön har konstruerats som en 
motsättning mot skolan i stort.48 Man behöver förstå kläder i sin kontext och 
hur de erfars – för någon. 

Analysen av kläder tar sin början i ett par av de intervjuer som genomförs 
under fältbesöken. Eftersom frågor om kläder ingår i intervjuguiden, dyker klä-
der mycket riktigt upp som ett diskussionsämne under intervjuerna, men på ett 
för mig oväntat sätt. Då kläder diskuteras, sker det inte i relation till slöjdmiljön, 
utan som det närmast liggande exemplet på könsuppdelning i samhället utanför 
slöjdsalen. När jag och eleverna diskuterar manligt och kvinnligt i slöjden, och 
diskussionen tar fart, är kläder det givna exemplet. Ett tillfälle är (vilket nämnts 
tidigare i metodavsnittet) när Isak, Simon, Maria och Lars diskuterar relationen 
kvinnligt–manligt i ”träslöjden”. Maria vänder sig där emot könsuppdelningen:  

 
För mig så finns det ingenting som heter kvinnligt eller manligt … det är samma 
sak som i en klädaffär. Det finns inte herravdelning eller damavdelning för mig …  

 
Marias liknelse ger upphov till en stundtals argsint debatt om de könsuppdelade 
klädavdelningarnas vara eller inte vara. Lars och Simon håller inte med henne, 
utan menar att klädavdelningarna snarare är en hjälp så att man inte köper fel 
plagg. Diskussionen om manligt och kvinnligt bygger in spänningar mellan Ma-
ria och pojkarna, och på så vis är intervjusituationen något av ett metodologiskt 
misslyckande. Men skillnadsdiskussionen är också intressant, eftersom skillnads-
görandets nod är kläder. 

Nu kan jämförelsen mellan kön och klädesbutikernas herr- och damavdel-
ningar uppfattas vara ett resultat av att intervjusituationen som beskrivits ovan 
innehåller en könsblandad grupp informanter, men det behöver inte vara en 
könsblandad grupp för att denna skillnad ska göras, eller för att klädexemplet 
ska användas. Samma koppling förs på tal när jag intervjuar Sara och Linda om 
jämställdhet. I ett par ordväxlingar har de raskt översatt kvinnligt och manligt till 
textilslöjd och trä- och metallslöjd, till byxor och kjol, och slutligen dam- och 
herravdelningen på affären.  

Dessa två intervjuexempel handlar om kön och kläder – och deras koppling 
till varandra. I just dessa exempel blir det tydligt att ett skillnadsgörande i termer 
av kön, lätt exemplifieras i termer av hur kläder delas upp i butikerna eller bärs 
på kroppen. Kön och kläder hör på så sätt ihop. De skulle kunna beskrivas som 
oskiljaktiga eftersom kläder sällan tillverkas utan tanke på kön. Forskning på 

                                                             
48 Jag har noterat att de studenter som läser till slöjdlärare vid min institution och som tillbringar 
hela dagar i slöjdmiljön ofta bär oömma och ändamålsenliga kläder. Detta sker till viss del på 
uppmaning av oss som utbildningsanordnare, men jag kan inte minnas att vi haft någon student som 
haft uppenbart ”fina” kläder, även om löst hängande scarfar, armband och nyckelkedjor blivit 
föremål för anmärkningar. 
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kön och kläder/mode bekräftar detta till viss del. Jacobsson (1994, 1998) har be-
forskat kläder och mode utifrån ett genusperspektiv. Hon gör emellertid detta 
utifrån en essentialistisk utgångspunkt (kön–genus-dikotomi), vilket får till följd 
att den uppdelning efter kön, som Maria så envetet kritiserar i intervjuexemplet 
ovan, faktiskt formar strukturen för Jacobssons forskning. Ena verket (1994) 
behandlar således kvinnor och kläder, medan det andra verket (1998) behandlar 
män och kläder, vilket gör att studier av kläder och studier av kön kopplas 
samman.  

Kläder kan ses som materialiserade föreställningar om kön som anländer till 
en slöjdsal, vilken likaså är en materialiserad föreställning om kön. Studier ge-
nomförda på skolor där skoluniform införts visar att uniformerna påverkar ele-
vers fysiska aktivitet under skoldagen (Norrish et.al, 2012; se även Happel, 2013) 
och gör kön hos eleverna (se Happel, 2013 om kjolen). Men studier visar också 
att skoluniformen tenderar att minska mobbning, gruppbildningar och skadegö-
relse på skolan, trots att uniformerna till stor del är oönskade av eleverna (San-
chez et. al, 2012). De egna kläderna tycks önskade, men sällan optimerade för 
trä- och metallslöjd, och även om ett hårnät eller ett par skyddshandskar inte är 
att betrakta som en skoluniform, är dess användning likväl lagstadgad i skolan, 
givet att sysslan kräver det. Min första fördjupade analys av kläder och skydd i 
slöjdsalen visar på ett cementerat motstånd mot slöjdsalens konformerande 
skyddsutrustning och platser. Det är dags att stifta bekantskap med Jack-Linnea.  

 
Jack-Linnea 
Linnea har en relativt låg närvarofrekvens. Under de åtta tillfällen som jag ob-
serverar gruppen är hon där fem gånger. I en gruppintervju framkommer att 
hon egentligen önskade vara på textilslöjden eftersom: ”jag har som inte så stort 
intresse av träslöjd (ohörbart). Jag är inte speciellt bra på det” (Linnea, intervju-
citat). Hon sitter tillsammans med tre andra flickor vid en bänkgrupp, och sitter 
oftast bredvid ett av hörnen på bänkgruppen. Hon tuggar tuggummi49, tittar 

                                                             
49 Jag har lagt märke till att många elever tuggar tuggummi. Utan att ha gjort någon kvantifiering av 
tuggummituggandet eller sökt samband med andra vanor hos eleven, tycker jag mig ändå se att 
eleven med ytterjackan hellre tuggar tuggummi än den som inte har ytterkläderna på sig i salen, och 
det har fått mig att undra över tuggummituggandet som uttryck för en immanent situation. Sheets-
Johnstone (1990) menar att just tuggandet, känslan av kroppskraft (corporeal powers) i tuggandet 
och känslan av hårda tänder i den för övrigt mjuka munnen, är ett av de tidiga kroppsliga koncepten 
i den mänskliga utvecklingen. I hennes hermeneutiskt fenomenologiska analyser av munnens och 
tändernas betydelse för verktygstillverkning och språk, görs också gällande att munnens funktion 
ändrats över tid. Från att vara en kännande, smakande mun nära marken, har den blivit en pratande 
mun långt ovanför marken, då händerna och synen – lite vårdslöst uttryckt – övertagit munnens 
arbetsuppgifter. Den språkliga utvecklingen har uppstått delvis som en konsekvens av att munnen 
blivit ”ledig” så att säga. Sheets-Johnstones (1996, 1990) reduktion av språket är intressant när det 
handlar om tuggummi. Kan tuggummi betraktas som en oral immanens – ett sätt att ockupera 
munnen för mig och andra? Kan tuggummit vara ett sätt att utesluta sig från pratet? Givetvis är 
tuggummituggande performativt för andra. Det kan vara ”tufft” att tugga tuggummi. Det är också 
gott för mig, liksom sprider god lukt till andra. Men tuggummit ockuperar också den pratande 
förmågan. 
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ofta på sin smarta telefon och så vitt jag ser tar hon aldrig av sig sin ytterjacka.50 
Hon bär dessutom ofta en stor axelväska, även när hon rör sig i salen, och har 
ofta händerna nedkörda i jackfickorna. Hon arbetar tillsammans med en av de 
andra flickorna och tycks vara den som följer, snarare än den som för. Linnea 
rör sig bestämt mellan platserna i slöjdsalen, där den första är hennes bänkhörn, 
den andra är målarrummet, den tredje är förvaringsskåpen och den fjärde korri-
doren utanför slöjdsalen, dit hon går någon gång för att ringa i sin telefon. Lin-
nea är inte en elev som stryker omkring i salen eller fastnar på vägen. Hon är en 
reserverad elev som gör lite väsen av sig. Hon är inte heller en elev som använ-
der salens tekniska utrustning, även om hon vid ett tillfälle sågar i en plywood-
skiva med en fogsvans och vid ett annat tillfälle vaktar en trasig maskin alldeles 
utmed sin sittplats. När jag i en gruppintervju frågar henne om kläder i slöjdsa-
len förefaller det som att hon inte reflekterat nämnvärt över kläder och klädan-
vändning. Hon använder inte maskinerna så ofta, menar hon. Att fastna i dem 
är det största problemet, verkar det som, enligt henne.  

Den första frågan som jag ställer mig själv när det gäller Linneas exempel är 
om det är kallt i slöjdsalen. Behåller hon jackan på eftersom hon fryser? Hade 
jag frågat henne tror jag att svaret hade kunnat bli jakande. Jag har många 
gånger själv hört köldargumentet under min yrkespraktik när jag uppmanat ele-
ver att hänga ifrån sig jackan under slöjdlektionen. Att köldargumentet används 
behöver emellertid inte betyda att salen är kall. Jag upplevde inte att det var kallt 
i Linneas slöjdsal. Andra elever i samma sal arbetade i linne, skjorta och korta 
kjolar. Att gå till slöjdsalen kan emellertid ge en känsla av att lämna skolans 
gängse miljö, eftersom den ligger i skolans periferi. Av detta skäl frågade jag två 
av eleverna i Linneas grupp vad de hade för lektion innan slöjdlektionen i syfte 
att utröna ifall de var tvungna att gå utomhus för att komma till slöjden. Det vi-
sade sig emellertid att den lektion de hade innan var belägen i samma huskropp. 
Det är möjligt att slöjdlektionen var den sista lektionen på dagen, och att Linnea 
därför tog med sig jacka och väska för att kunna göra en snabb sorti efter lekt-
ionens slut, och det skulle i så fall förklara varför hon hade jackan och väskan 
med sig. Emellertid förklarar det inte varför hon hade jackan och väskan på sig. 
Slöjdsalen har gott om klädkrokar innanför dörren, klädkrokar som används 
endast undantagsvis, men aldrig av Linnea. Så om det inte handlar om kyla eller 
brist på klädförvaring – vad handlar det om då?  

Utifrån Youngs (2000) beskrivningar av en kvinnlig immanens, ligger det 
nära tillhands att tolka Linneas klädlevnad som en sluten rumslighet materialiserad i 
en ytterjacka, en väska, en telefon och ett tuggummi. Min samlade bild av Lin-
nea är att hon har svårt att leva trä- och metallslöjdsalens platser och verktyg, 
vilket manifesteras i en ovilja att ta av sig ytterjackan och därmed uppgå i den 
”kvinnliga anomali” (Berge, 1992, s. 194), eller ambivalenta könsidentitet som 

                                                             
50 Linnea är i målarrummet vid ett par tillfällen, där jag inte observerade henne. Det kan hända att 
hon tog av sig jackan där. 
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slöjdsalen fordrar av henne. Young (2000) beskriver det slutna rummet som en 
könad och existentiell gräns: 

 
Det kvinnliga varat tycks sätta upp en existentiell gräns mellan sig själv och 
det rum som omger henne, så att det rum som är hennes och som hon kan 
disponera för sina syften är begränsat och skilt från det rum som befinner 
sig bortom den gräns hon upprättat och som därför inte är tillgängligt för 
henne. (Young, 2000, s. 270) 

 
Linneas jacka och väska kan problematiseras på flera sätt, varav jag väljer två: 
Antingen ett uttryck för immanens, gränssättning och en sluten rumslighet. Eller 
så är det ett uttryck för en önskad kvinnlig identitet i mötet med en maskulin 
miljö. Självfallet är Linneas handling, eller icke-handling, sammansatt av många 
olika vanor, och denna uppdelning blir därför tentativ. Jag tror emellertid att det 
är en viktig uppdelning att göra. Jag väljer att börja med det första påståendet 
genom att fråga: Kan Linneas transaktion med jackan förstås som ett uttryck för 
immanens?  

 
Kläderna som kroppens  gräns 
När Heinämaa (2003) diskuterar kropp och vana, utgår hon från Merleau-
Pontys och Beauvoirs beskrivningar av kroppen som ett vanelagt perspektiv på 
tingen omkring oss. Kroppen är förvisso ett perspektiv, men också en attityd 
mot världen i sin riktadhet. Den levda kroppen har i Heinämaas förståelse en 
absolut gräns: 

 
It [the body] has its limits, spatial and temporal, but without these limits 
we would not be more free in our dealings with things. Instead, we would 
lose our grip on the world altogether. (Heinämaa, 2003, s. 44) 

 
I teoriavsnittet betonades den faktiska kroppens ändlighet som ontologiskt fak-
tum. Vad Hienämaas citat här indikerar är att kroppens ändlighet inte är ett till-
kortakommande, utan snarare en förutsättning för intentionaliteten. Kroppens 
begränsning är således förutsättningen för att världen ska bli begriplig. Enligt 
Heinämaas (2003) tolkning av Merleau-Ponty är det viktigt att ha en kropp i relat-
ion till andra kroppar, eftersom andra kroppar erfars just genom kroppen. Men 
Heinämaa menar också i linje med Young (1990) och Bartky (1990) att kroppen 
– när den objektifieras – kan upplevas som ett hinder för handling. Heinämaas 
skillnadsgörande mellan kropp och handling tolkar jag som ett uttryck för att 
handling i detta fall representerar upplevd handling, eller handling såsom levd. Men 
den levda kroppen erfar sig emellertid inte som gränsatt – ändligheten till trots – 
eftersom den inte har huden som rågång mellan kropp och miljö, eller som 
Young (2000) uttrycker det när hon tolkar Merleau-Ponty:  
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Genom att utse ett mål mot vilket den rör sig skapar kroppen enhet i sin 
omgivning och blir själv en del av den. [---] Kroppens rörelser och riktning 
organiserar det omgivande rummet som en obruten förlängning av sitt 
eget vara. (Young, 2000, s. 267) 

 
Den objektifierade kroppen är kroppen innanför huden, oavsett om den exi-
stentiella upplevelsen av kroppen är transcendent ianspråktagande av rummet. 
Kroppen är förvisso riktad, men den är riktad mot något. Något möter upp den 
levda kroppen, vilket också är det som gränssätter och begripliggör tillvaron. 
Ahmed (2006) beskriver den levda kroppens gräns mot miljön på följande sätt: 

 
As I have suggested, phenomenology reminds us that spaces are not exte-
rior to bodies; instead, spaces are like a second skin that unfolds in the 
folds of the body […] The social also has its skin, as a border that feels 
and that is shaped by the ”impressions” left by others. (Ahmed, 2006, s. 9) 

 
Ahmed beskriver rummet och den sociomateriella verkligheten som blottläggs 
(unfolds) mot den levda kroppen. Den utgör en hud – en gräns – för någon. In-
nebär detta att kläderna också kan anses vara en social eller rumslig gräns? I lju-
set av Jack-Linneas exempel blir denna definition av kroppen intressant och re-
ser ett antal frågor. Ifall Linnea lever ett slutet rum – är det möjligt att hennes 
motstånd mot rummet kräver att kroppens föreställda gräns förses med en 
gränspolis? Är jackan och väskan en sorts kompletterande materiell stadga inför 
mötet med miljön? Ifall det är så, vad är det då som gör jackan och väskan till en 
upplevd gräns?  

 
Vad intrycker kläderna?  
För att förstå hur Linnea lever sin jacka, behöver jag också sätta mig utanför den 
traditionella förståelsen av en visuellt objektifierad kvinna inför en allomfattande 
och föreställd manlig blick (Young, 1990; Bartky, 1990; Mulvey, 1975/1989; 
Beauvoir, 1949/2009). Beauvoir menar att kvinnan genom sin situation är satt i 
ett spänningsförhållande mellan immanens och transcendens, eftersom hon exi-
sterar endast som den andra: ”On the contrary [motsatt mannen] for the woman 
there is, from the start, a conflict between her autonomous existence and her 
’being-other’”(Beauvoir, 1949/2009, s. 294f). Att vara den andra är att vara ett 
objekt, och ett objekt måste ges en kontur, en gräns.  

Men en gräns existerar inte i ett perspektivlöst tillstånd. Det gängse sättet att 
problematisera kläder som objektifierande materialitet tycks vara genom dess ut-
seende – för mig och för andra (se Hendley, 2011; Fisette, 2011; Jacobsson, 
1994, 1998; Young, 1990). Kläder erfars på utsidan (med synen, av andra) och 
genom dessa andra också av mig själv. Kroppen är den visuella bakgrunden till 
en klädd förgrund, om man så vill, och kläderna kan därför bli ursäkten för att 
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få titta på en kropp.51 Men i fenomenologisk mening är en gräns inte sig själv 
nog – den är alltid en gräns för någon (Linnea eller de andra), och gränsen fram-
träder för denne någon inte bara genom att kroppen ges en visuell ram för andras 
blickar. Kläder har också en insida, och insidan erfars även den – om än inte vi-
suellt. Kläder kan sägas skänka en taktil upplevelse av att vara avgränsad – oav-
sett blickar. Young (1990) beskriver klädets taktila gräns i positiva ordalag: 

 
When I ”see” myself in wool it’s partly the wool itself that attracts me, its 
heavy warmth and textured depth. Some of the pleasure of clothes is the 
pleasure of fabric and the way the fabric hangs and falls around the body. 
Straight skirts with slits may give thigh for the eye, but the skirt in all its 
glory drapes in flowing folds that billow when you twirl. (Young, 1990, s. 
183) 

 
Jag menar inte att Linnea bär sin jacka och väska som ett sätt att söka taktil 
njutning i den mening Young beskriver sin slitsade eller veckade kjol. Min po-
äng med citatet är att betona den taktilt-kinestetiska dimensionen i upplevelsen 
av att vara en objektifierad kropp. Känslan av att vara klädd, att med känseln er-
fara det textila materialets värme och tyngd är i sig en objektifiering, även om 
den inte är visuell. Det skulle kunna beskrivas som en form av taktil narcissism 
– ett njutningsfullt tillstånd av att vara avskärmad från omvärlden, eller som 
Bartky (1990) tolkar Beauvoir: ”On this analysis, the pleasures of narcissism 
arise from a self-decieved effort to escape the anguish of freedom” (Bartky, 
1990, s. 39). 

Den ”frihetsvånda” (min översättning) som Bartky här formulerar är rele-
vant i relation till den trä- och metallslöjd som, å ena sidan präglas av en materi-
ell disciplin och ofrihet, men å andra sidan i sin ämneskonception lätt förknip-
pas med frihet. På detta sätt kan Linneas jacka och väska betraktas, å ena sidan 
som ett gömställe för andras blickar i rummet, men å andra sidan som ett sätt att 
visa sig för sig själv (subjekt-objekt, kännande-känd) genom att exponera den 
taktilt-kinestetiska sinnligheten för jackans och väskans värme, tyngd och in-
sida.52 Men är detta en giltig tolkning? Kan hennes klädlevnad verkligen betrak-
                                                             
51 Hanson (1990) menar att kläder inte givits tillräckligt stort utrymme inom filosofin och att annan 
materialitet – vilken inte är kroppsberoende – fått företräde. Hon förklarar detta genom klädernas 
koppling till kroppen och kroppen som föränderlig och dödlig. För henne är att titta på kläder 
synonymt med att titta på en kropp: ”There is no general philosophic indignation about otherwise 
comparable cultural artifacts intricately worked cloth hanging on the wall as tapestry or lying on the 
floor as a carpet, metal and stones cast into utilitarian or votive vessels – these can be 
straightforwardly admired, with no apology. But attention to dress is inseparable from attention to 
the body – when cloth, metal and stones are used in clothing, their aesthetic characteristics are at 
least partly a matter of their relation to the body – and philosophers may begin to feel a kind of 
rudeness in the appreciative stare.” (Hanson, 1990, s. 113). 
52 Den kinestetiska upplevelsen av tyngd problematiseras av Olofsson (2010). Hon beskriver vikten 
på industriarbetarnas arbetsutstyrsel (skyddskläder, verktygsbälten) som en kinestetisk resurs. 
Tyngden av de olika verktygen berättar var de är, och om de är där: ”These instruments apparently 
come to constitute an integrated bodily weight and are just as heavy as they are easy to remove as 
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tas som ett skydd och en taktil narcissism – ett intryck? Hennes jacka – förvisso 
stor och bylsig – är likväl vald som ett av flera möjliga visuella gestaltningar av 
henne inför andra. Har hon inte jackan och väskan på sig av det enkla skälet att 
jackan och väskan ser bra ut?  

 
Vad uttrycker kläderna? 
När Goffman (1959/2011) beskriver den sociala världen i termer av scener och 
rekvisita, separerar han kläder och kön såsom varande två skilda delar av den 
personliga fasaden, det vill säga: 

 
… de detaljer som vi mest intimt identifierar med aktören själv och som vi 
naturligtvis väntar oss ska höra samman med den agerande var han än be-
finner sig. Som inslag i den personliga fasaden kan vi inkludera: insignier 
på ämbete eller rang; kläder, kön, ålder och raskaraktäristika, storlek och 
utseende, hållning, talmönster, ansiktsuttryck, gester och liknande. (Goff-
man, 1959/2011, s. 30) 

 
Goffmans beskrivning kan tas som intäkt för att Linneas jacka är ett subjektivt 
valt uttryck för hennes identitet inför andra. Kläderna är hennes fasad mot värl-
den och slöjdsalen. Emellertid kan också citatet ovan ses som ett uttryck för en 
individcentrerad bild av relationen kropp–kläder–miljö. Kläderna beskrivs som 
om den personliga fasaden är vald. Goffman (1959/2011) menar att fasaden 
väljs snarare än skapas av den sociala aktören. Det går alltså inte att klä sig hur 
som helst, utan Linnea har att välja mellan ett antal fasader som är mer eller 
mindre givna. Valet kan dock ifrågasättas, eftersom det alltid är ett val under 
vissa betingelser eller under en fakticitet, till exempel en könad kropp (som situ-
ation), vilket Young beskriver som svår att undfly i valet av kläder: 

 
Each person experiences aspects of gender structures as facticity, as socio-
historical givens with which she or he must deal. Every person faces the 
question of what to wear, for example, and clothing options and convent-
ions derive from multiple structures … (Young, 2005, s. 25) 

 
Jag har inte för avsikt att psykologisera Linnea. Hennes eventuella skäl och rat-
ionella val i relation till sin jacka och väska ligger utanför syftet med att lyfta 
fram hennes exempel. Hennes upplevelse av att bära jackan och väskan är givet-
vis en sammansatt intersubjektiv upplevelse av hennes egen blick på sig själv 
genom andra blickar, men också upplevelsen av en taktil immanens – ett objek-
tifierat och fysiskt avgränsat jag i en gränslöst maskulin miljö. Vad som är värt 
att ta fasta på – som fenomen – är att slöjdsalen gör jack- och väsk-elever. Jag 

                                                                                                                                   
well as to forget. Heavy and easy to remove, nonetheless easily forgotten, the instruments apparently 
come to constitute an integrated bodily weight.” (Olofsson, 2010, s. 89). 
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känner igen jack-elever från min egen lärarpraktik. Jag har också haft elever som 
visat sig ovilliga att ta av sig ytterkläderna i slöjdsalen. De har kanske inte varit 
många, men jag vill nog påstå att de som har suttit med ytterjackan på sällan har 
varit elever som levt platserna och tekniken i salen. Jag väljer därför att beskriva 
det som ett immanent fenomen: En oförmåga att leva trä- och metallslöjdens 
materialitet och platser skulle kunna medföra att en elev skärper föreställningen 
om sig själv – om sin kropp. Annorlunda uttryckt: för att känna kroppens gräns, 
behöver man också ge kroppen något att känna. En vald eller påförd jacka kan 
på detta sätt betraktas som en vald eller påförd kropp. 

Beauvoirs (1949/2009), Youngs (1990) och Bartkys (1990) beskrivningar av 
objektifiering är tillämpliga i exemplet Linnea, det vill säga när det gäller en (av 
mig upplevd) immanent flicka i en maskulin miljö. De sätt som kategorin flickor 
situeras som objekt för andra, är också grund för en upplevelse vilken jag – som 
man – har svårt att erfara eller förkroppsliga. Det är på många sätt en unikt 
kvinnlig upplevelse i en värld där kvinnor görs till objekt. Men såsom jag beskri-
vit Youngs (2000) förhållningssätt till immanensens könssärart, är det möjligt att 
också tolka den som giltig för pojkar. Objektifieringen under en manlig blick är 
bara en av många aspekter som underordnar människor och försätter dem i ett 
immanent tillstånd. Upplever inte pojkar, likaväl som flickor, att de underordnas 
ett rum eller en plats om än inte den sexualiserade blicken faller lika tungt på 
dem? Behöver inte också pojkarna skärpa sina kroppsgränser i en miljö som ho-
tar och kräver? Blir inte alla elever, flickor eller pojkar, på något sätt underställda 
den? Slöjdsalen är, vilket Hedlin (2009) visat, inte skapad utifrån elevers situat-
ion. Den är skapad som en maskulin föreställning för elever att växa in i, en 
överordning eller hegemoni. Hur ser då det slutna rummet eller immanensen ut 
när en pojke gestaltar den?  

 
Jack-Niklas  
Slöjdläraren beklagar sig en dag över att Niklas inte får någonting gjort. Jag kan 
förstå slöjdlärarens oro, då jag uppfattar Niklas som en initiativlös elev vars in-
satser under mina besök sträcker sig till att ibland hjälpa andra, men sällan arbe-
tar han på sitt eget slöjdalster. Under mitt sista besök försöker han borra ett hål i 
en träbit, vilket misslyckas, då han inte lyckas fästa borret i chucken. Att han är 
oförmögen att använda pelarborrmaskinen vittnar om att han inte har för vana 
att leva den tekniska utrustningen i rummet.53 Han tycker också att det är genant 
när hans misslyckande uppenbaras och läraren träder in för att assistera honom. 
”Ja, jag fattar” säger han och tittar sig generat omkring. Att han inte ”fattat” vi-
sar sig en stund senare när borret likafullt släpper ur chucken. Borr-Niklas väg-
rar infinna sig. 

                                                             
53 Pelarborrmaskinen är en introduktionsmaskin i trä- och metallslöjdsalen. Min erfarenhet från 
diskussioner med kollegor och slöjdstudenter är att pelarborrmaskinen introduceras tidigt i 
mellanstadiet, det vill säga under årskurs 3 eller 4. Själv brukade jag introducera pelarborrmaskinen i 
årskurs 3.  I Lgr 11 (Skolverket, 2011a) föreslås ”maskiner” som arbetsområde under årskurs 4–6. 
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Niklas är en del av den sociala gemenskapen i gruppen, och han flänger omkring 
i slöjdsalen som en del i det Connell beskriver som skolans heterosexuella romans-
mönster (Connell, 2005, s. 171). Han är ofta upptagen med att söka upp eller bli 
uppsökt av Emma och Sara genom kroppskontakt och spring. Hans plats är 
målarrummet, där merparten av det heterosexuella romansmönstret tar sig ut-
tryck, och till skillnad från Linnea kommer han till slöjden alla lektioner som jag 
är där. Han är också väldigt rörlig, även det till skillnad från Linnea. Jag tolkar 
emellertid inte Niklas som en elev med många platser, utan snarare som en fred-
lös och platslös elev. För honom är slöjdsalen ett rum utan platser – ett non-
place.54 Han är trots sin rörlighet en tystlåten elev, en elev som sitter bredvid sna-
rare än vid sin bänk i den mån han sitter ner, och en elev som alltid har ytter-
jackan på sig. 

Vid mitt sista besök noterar jag förvånat att alla elever, inklusive Niklas, sit-
ter utan jacka när lektionen inleds.55 Med samma förvåning antecknar jag en 
stund senare att två av pojkarna – Johan och Niklas – tagit på sig sina jackor 
under lektionens gång. Niklas tycks liksom Linnea värna en plats närmast hu-
den, ett skydd mot rummet kanske och en taktil känsla av att vara kropp – ett 
jag – i en främmande miljö. Han tycks undvika slöjdsalens materialitet, men när 
han lever den så sker det vid bänken, i målarrummet och vid ett tillfälle vid 
pelarborren – platser som alla kan betecknas som svagt maskulint klassificerade. 
Vid ett tillfälle ska han såga i pendelsticksågen och läraren är där för att hjälpa 
honom. Niklas är passiv och läraren försöker hjälpa till genom att sätta fast 
skyddsutrustningen (hörselkåpor och skyddsglasögon) på Niklas huvud, vilket 
resulterar i protester som jag antecknar: 

 
Han är motvillig. Han är förvånansvärt känslig. Tycker att glasögonen sitter illa 
[…] Niklas är extremt loj. Purken. Sliter av sig mössan, tar på sig brillorna 
”Seriöst, man får inte på sig dom ”. (Fältanteckningar) 

 
Jag får intrycket av att Niklas upplever skyddsutrustningen som obekväm för 
honom, alternativt ful för andra. Läraren lämnar honom ifred efter denna utta-
lade protest. Niklas obehag är som sagt svårt att definiera. Hans beteende kan 
tolkas som en protest mot att få rummet inpå huden, men det kan också tolkas 
som en protest mot att visualiseras som Slöjd-Niklas inför andra och sig själv, 
om nu sågen och skyddsglasögonen är samma sak, vill säga.  

Skyddsutrustningen och tekniken i slöjdsalen förändrar objektifierade krop-
pars utseende. De uttrycker något för andra liksom för mig själv. Här följer två 
exempel på detta. De är hämtade ur samma grupp, om än inte under samma 
lektion. Det första exemplet är Hans som använder spånsugsslangen för att suga 
                                                             
54 Ett non-place är ett rum där platser är svåra att göra. Exempel på allmänna non-places kan vara 
transithallen på en flygplats eller en foajé (se Hammad, 2002).  
55 För den som sätter likhetstecken mellan jacka och kyla, kan sägas att denna lektion ägde rum en 
solig och varm eftermiddag i slutet av april.  



 

105  

upp sitt hår och skapa en sorts punkfrisyr. När han anser sig färdig, lämnar han 
slangen och går iväg till en spegel och utbrister: ”Alltså nu ser jag fan ut som en 
äkta man”, vilket röner några uppskattande kommentarer från hans kamrater. 
Mitt andra exempel är när Sara letar rätt på ett par skyddsglasögon, sätter dem 
på näsan och frågar Edit: ”Ser jag ut som en trä nu?”.  

Exemplen illustrerar hur de visuellt objektifierade kropparna förändras av 
slöjdsalen (spånsugen) eller skydden (glasögonen). Den objektifierade kroppen 
är en yta för tecken, i någon mening. Slående i jämförelsen mellan dessa exem-
pel är det som faktiskt sägs av eleverna. Hans utsaga skiljer sig från Saras ef-
tersom han menar att han blir ”en äkta man” genom sin frisyr. En äkta man är 
ingen handling utan snarare en essens. Hans – som pojke – äger rätten att hävda 
denna essens, vilket Sara inte gör. Hon måste hävda en handling eller en plats 
snarare än en objektifierad kropp, eftersom hon såsom tillhörande kategorin 
flicka skulle riskera sin sociala position ifall hon anspelade på att vara man. Att 
vara ”en trä” har egentligen samma innebörd, med tanke på den sociomateriella 
maskuliniteten. Men det är egentligen ingen skillnad i det sätt som dessa två ele-
ver lever utrustningen. Vare sig det är spånsugen eller skyddsglasögonen som 
levs, så är det maskulinitet som söks. Men maskuliniteten är också obekväm. 
Fältanteckningarna innehåller otaliga exempel på hur elever försöker överskrida 
eller bemästra skyddsutrustningens symboliska laddning. Det kan vara subtila 
signaler som då Mohamed hänger förklädets rem över huvudet istället för runt 
halsen, eller när Linda kompenserar smidesförklädets maskulinitet genom att på 
bästa catwalk-manér, och med överdrivet vickande höfter, vandra genom salen. 
Det kan ta sig uttrycket av en kollektiv styling som när Tobias instruerar Joakim 
hur han ska bära sina hörselkåpor ovanför öronen, med bygeln över nacken så 
att nackhåret får rätt rufs. Men det kan också ta sig uttrycket av en kollektiv ge-
nans, som när Anna hämtat hörselkåpor och ansiktsskydd: 

 
Anna kommer fram med skärm och hörselkåpor, visar Sandra och de 
skrattar. Anna vänder åter: ”Det går inte …” Jag tror att Linnea kommen-
terar också. Känsligt. Det blev en liten diskussion om hur Anna såg ut i skydden. 
(Fältanteckningar) 

 
I materialet är det egentligen bara ett fåtal elever som använder skyddsutrust-
ningen såsom den är avsedd att användas. Lukas är exempelvis noggrann i sin 
användning av skydd. Han är också påtagligt metodisk i sin hantering av de 
(fina) kläder som han bär med sig in i salen. Han hänger av sig jackan på kläd-
kroken istället för att slänga den på golvet eller lägga den på stolen. Han kavlar 
upp sina skjortärmar. Det händer också att han instruerar andra – som en 
hjälplärare – vilka skydd som ska bäras och hur de ska bäras. Exemplet ovan 
med Jack-Niklas, när han väljer att protestera öppet och uttalat över skyddsglas-
ögonen utgör ett undantag. Men det är ett talande undantag, eftersom det visar 
att han inte vill visualiseras som Slöjd-Niklas genom skyddsglasögonen. Det är 
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också skyddsglasögonen som jag nu väljer att fördjupa analysen av – både vad 
avser de visuellt objektifierade och performativa aspekterna som de levda 
aspekterna. Den fördjupade analysen börjar och slutar i Putsmaskin-Roger. 

 
Putsmaskin-Roger  
Roger lever många platser i rummet. Han är tillsammans med Peter – sin bänk-
kompis – de elever i gruppen som tydligast har gjort slöjdsalens utrustning och 
platser till sina. Roger är hängiven sitt arbete: en stor bokhylla. Men han är inte 
så uppslukad av denna hylla att han underlåter att kommentera och döma det 
som i övrigt sker i salen. Roger jobbar flitigt, tyst och målmedvetet, och de 
kommentarer han fäller under lektionerna (de som jag har lyckats anteckna) 
handlar om annat än slöjd. Vid ett tillfälle, mot slutet av terminen, när slöjdpro-
dukterna börjar bli färdigställda är det bara Rogers bokhylla och Dennis kniv 
som ligger framme i slöjdsalen. Stora delar av lektionen vistas de sysslolösa poj-
karna runt Rogers hyvelbänk och bokhylla.56 Roger håller hov, och när Moha-
med eller Olov anländer sent till lektionen, är det Roger som de går till först. 
För det sociomateriella fokusets skull bör det understrykas att han aldrig har 
jacka, keps eller handskar på sig. En gång bär han mössa. Han vistas för det 
mesta vid sin bänk, vid borrmaskinen, och vid skivputsmaskinen. Hans hylla 
kräver också att läraren hjälper honom hyvla och såga till bitar, varför han också 
vistas en del inne i maskinrummet.  

Vid ett tillfälle ska Roger slipa ner några träpluggar med en oscillerande 
slipmaskin,57 eller som han kallar den: ”the vibrator”. Som vanligt är han utan 
skyddsutrustning. Han böjer sig över bänken och sätter an slipmaskinen mot 
träpluggen och hinner bara starta den innan han vänder bort ansiktet. Han har 
fått spån i ögat och brister ut i ett ljudligt: ”Aaah!” Han går och hämtar ett an-
siktsskydd och förklarar högt mot rummet (Peter, Mats och andra) att han: 
”måste ha den, annars får jag spån i ögonen.” Peter fäller då omdömet ”party 
pooper”, vilket indikerar att Roger brutit någon sorts beteendekod. Detta blir 
lite besvärligt för Roger. Han fumlar med ansiktsskyddet, diskuterar funktionen 
med Mats som sitter bredvid och bestämmer sig sedan för att gå och hämta 
skyddsglasögon istället. I Rogers slöjdgrupp är det ovanligt att använda skydd 
när de är avsedda att användas, och Rogers diskussion med Mats tolkar jag som 
ett sätt för Roger att visa en klädsam okunnighet om skydden. Generellt för de 
grupper som observerats, är att det faktiskt är vanligare att skydden används 
som en sorts rekvisita på ett mer lekfullt sätt utanför maskinanvändningen, än i 
maskinanvändningen, vilket jag avser återkomma till. Skyddsutrustning eller hur 
skyddsutrustningen används diskuteras heller aldrig av läraren under fältbesö-
ken. Jag ska strax djupdyka i det fenomen som jag tycker att Roger gestaltar, 

                                                             
56 Rogers slöjdgrupp består bara av pojkar. 
57 En oscillerande slipmaskin är en handhållen, roterande och vibrerande slipmaskin. Eftersom den 
roterar uppstår också risken att spån och damm kastas ut från skivans periferi. 
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men innan dess behöver skyddsutrustningen presenteras. Var kommer de ifrån, 
och vilka föreställningar materialiserar de? 

 
Skyddsutrustningens ankomst till slöjdsalen 
Niklas och Roger visar på två exempel hur kläder och skyddsutrustning levs uti-
från olika fakticiteter. Den skyddsutrustning som ofta förekommer i trä- och 
metallslöjdsalar kan beskrivas som en konsekvens av teknifieringen och verk-
stadslikheten. Hörselskydd, hårnät, skyddsglasögon, handskar och förkläden är 
skyddsutrustning ”light” i relation till den verkstadsindustri som den ska av-
spegla, där overaller, hjälmar och skor med stålhättor är legio (jfr Olofsson, 
2010). Skyddsutrustningen är också något som vuxit fram över tid, som ad hoc 
till den sociomateriella strukturen. De är den sociomateriella reaktionen (risk-
medvetenheten) sprungen ur den tekniska verkstaden. I Thorbjörnssons bild-
krönika (1992) från Nääs slöjdseminarium, vittnar bilder om en användning av 
förkläden hos lärare, slöjdstudenter och elever, men också en frånvaro av hör-
selskydd, skyddsglasögon och handskar. Arbetsrockar förekommer också i bil-
der från Smedjenääs metallsal, vilken sattes i bruk 1914 i syfte att utbilda lärare i 
metallslöjd.58 Hörselskydd, hårnät, skyddsglasögon, handskar med mera om-
nämns inte heller separat i senare beskrivningar av trä- och metallslöjden (se 
Skolöverstyrelsen, 1983; Skolöverstyrelsen, 1958; Nilsson, 1951).  

Skyddsutrustningen beskrivs i dessa texter (se Skolöverstyrelsen, 1983, 1958) 
genomgående som tillhörande olika platser och maskiner i slöjdsalen. Exempel-
vis beskrivs skyddsglasögon och hårnät i samband med borrmaskinen och 
handskar för heta arbeten av olika slag. Därför kan skyddsutrustning, förkläden 
och platstypiska accessoarer betraktas som en del av slöjdsalen och således en 
del av de transaktiva marionetter som skapas där. Skydden är platsspecifika men 
rörliga i förhållande till platsen. Ibland sitter skydden på maskinen, ibland på an-
siktet och ibland på både och. Hår, ögon, mun och öron sitter alltsammans på 
huvudet, vilket gör att huvudet får en central roll i förståelsen av hur skydd er-
fars. Sammanfattningsvis kan skyddsutrustningen sägas vara en kompensatorisk 
teknisk utveckling i kölvattnet på den funktionella teknik som maskiner och 
verktyg utgör. Därmed inte sagt att de alltid är funktionella i sig.  

Olofsson (2010) tecknar en bild av skyddsutrustning och arbetskläder – vad 
de intrycker och uttrycker för henne. När hon genomför sina fältobservationer 
måste hon, liksom de som arbetar på hennes observationsfält, ikläda sig skydds-
utrustning. Hon beskriver de skyddskläder hon tilldelas som illa passande, som 
obekvämt stora och som gjorda för mäns kroppar. Industriarbetarnas ansträng-
ningar att finna kläder i hennes storlek utmynnar i en känsla av att vara objekti-
fierad:  

                                                             
58 Metallkurserna på Smedjenääs bestod nästan uteslutande av manliga studenter, till skillnad från de 
träslöjdskurser som gavs på Nääs. Jämställdheten inom träslöjdskurserna kulminerade under 
perioden 1905–1914, då 40 procent av deltagarna var kvinnor. På Smedjenääs uppgick kvinnorna 
som mest (1914-1924) till 3 procent av metallslöjdsstudenterna. (Thorbjörnsson, 1990, s. 274). 
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The discrepancy between my own body and the professional garments are 
one of the first disciplinary strategies that I encounter, and to my great 
embarrassment I am then subjected to extensive examinations. (Olofsson, 
2010, s. 85) 

 
Olofsson beskriver hur hon objektifieras av de hjälpsamma industriarbetarna i 
deras ansträngning att finna rätt kläder. Men hon beskriver också hur hon kän-
ner sig dold av de formlösa plaggen och hur hon får svårt att gå i de stora ar-
betsstövlarna (se Olofsson, 2010, s. 85 f). Olofsson diskuterar de kroppsliga 
konsekvenserna av att vara kvinna på en arbetsplats där skyddsutrustningen ut-
arbetats för män. Kläderna passar inte kroppen, menar hon, och hennes be-
skrivning av arbetskläder är intressant ur flera aspekter i relation till Jack-Linnea, 
Jack-Niklas, Putsmaskin-Roger och de andra elever som beskrivits ovan. För det 
första är elever i trä- och metallslöjden små människor i ett vuxet rum. Det är till 
exempel först på senare tid som skyddsglasögon varit möjliga att köpa i barn-
storlek. Hörselkåpor och handskar är än idag svåra eller närmast omöjliga att 
finna i barnstorlek. Detta innebär att skyddsutrustningen blir någon sorts soci-
omateriell vuxenhet och således en materiell felmatchning för många elevers 
faktiska kroppar, framförallt i de lägre årskurserna. En annan aspekt av Olofs-
sons (2010) beskrivning är skyddens eller skyddsklädernas förvanskning av den 
objektifierade kroppen. Hon menar att kroppen blir ”alienlike” (s. 85) och oi-
dentifierbar:  

 
Equipment such as protectors for the face and eyes and the boiler suits 
make it impossible to recognize faces and physical characteristics; bodies 
disappear and identities are only revealed when removing parts of the 
compulsory equipment. (Olofsson, 2010, s. 85) 

 
Citatet beskriver upplevelsen av att förkroppsliga den tunga industrin, där gas-
masker och värmebeständiga overaller täcker objektifierade kroppar till oigen-
kännlighet. Jag kan inte påminna mig någon situation i trä- och metallslöjden 
annat än vid svetsningsarbeten, där eleven kläs och skyddas på motsvarande 
sätt. Visst förekommer det också i trä- och metallslöjdsalen, men i betydligt 
mindre skala. Vinsten med citatet ovan är att det är möjligt att ta spjärn mot 
Olofssons underliggande antagande att kroppen är under utrustningen istället för 
utanpå utrustningen. När hon menar att kroppens uttryck döljs, kan situationen 
lika gärna tolkas som att den objektifierade kroppen framträder eller material-
iseras. När hon menar att det blir omöjligt att känna igen fysiska särdrag, kan 
Svets-Olofsson också beskrivas som igenkänd just eftersom hon materialiseras 
på ett svetslikt, identifierbart sätt.  
 Översatt till två elever som exemplifierats tidigare: För Roger blir skyddsut-
rustningen ett bortval – för andra, men kanske också för sig själv – medan den i 
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Linneas fall aldrig blir aktuell, eftersom hon redan lastat sin kropp maximalt och 
slutit sitt rum. Frågan är emellertid: Vad det är för kroppar eleverna vill visa upp 
då?  

 
Något stör – en postfenomenologisk analys 
Vid en första anblick kan Putsmaskin-Roger, Jack-Niklas och alla andra elever 
som inte använder skydden såsom de är avsedda tas som goda exempel på en 
protestmaskulinitet, det vill säga att de trotsar skolans rutiner i syfte att framstå 
som maskulina. Verkstadslokalen (vilken är en förebild för trä- och metallslöjd-
salarna) är enligt Connell (2000) en miljö för män som utsätter sig för risk (s. 
187f). Konsekvent med detta innebär underlåtandet att bära skyddsglasögon att 
medvetet utsätta sig för fara och därigenom förkroppsliga den inbyggda risken i 
rummet. Rogers beteende kan vara strategiskt riskfyllt som ett led i att göra mas-
kulinitet inför sig själv och andra. Men Roger kan också utgöra ett exempel på 
en pojke som använder teknisk utrustning på ett icke-rutinmässigt sätt 
(Faulkner, 2003), och därigenom demonstrerar för sig själv och andra att han 
hanterar den tekniska utrustningen så bra att han också kan överskrida den. I 
den tolkningen är skyddsglasögonen inte ett skydd emot risk, utan snarare tek-
nik i icke-användning, precis som att man underlåter att nyttja någon teknisk de-
talj på en maskin för att det helt enkelt funkar ändå. Denna strategiska felan-
vändning är som sagt vanlig i de grupper som jag har studerat, men samtidigt 
finns möjlighet att bredda förståelsen av felanvändningen. Det kan konstateras 
att Niklas och Rogers situationer är olika, även om deras förhållande till skydden 
ser likadana ut. Niklas lever inte slöjdsalen i samma utsträckning som Roger gör 
det. Deras underlåtande av skyddsutrustning kan inte bara ses som ett uttryck 
för en essentiell manlighet eller ett strategiskt könsgörande, oavsett situation. 
Fenomenet behöver varieras. 

Oksala (2006) argumenterar för en eklektisk hållning till andra vetenskaps-
fält. Hon menar att ett fenomen inte bara kan förstås utifrån ett förstahandsper-
spektiv. Fenomenet behöver varieras genom alternativ vetenskaplig belysning, 
såsom sociologisk och psykologisk sådan: 

 
We also have to give up the first-person perspective as the indispensable 
starting point of our analysis. [---] In striving to understand the constitut-
ion of gendered experience it is more helpful to start by reading anthropo-
logical and sociological investigations, medical reports on intersexed child-
ren, or psychological studies of children’s gender beliefs than by analyzing 
one’s own normatively limited experiences. (Oksala, 2006, s. 238) 

 
Utifrån Oksalas idéer går det att genomföra en postfenomenologisk analys för 
att försöka förstå Rogers situation. Ett par exempel från sociologisk och stånd-
punktsfeministisk forskning kanske belyser fenomenet från ett annat håll. Att 
låta bli att använda skyddsutrustning kan mycket väl vara en kalkylerad risk i ett 
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arbetsmoment som måste göras hastigt – ett rationellt sätt att använda tiden. 
Men att underlåta att skydda sig blir också vanelagt, precis som för den som all-
tid glömmer säkerhetsbältet, eller inte orkar spänna fast det. I Jacksons (2003) 
förklaringar av laddishnes-beteende (grabbighet) spelar nonchalansen en bety-
dande roll. Att inte anstränga sig är enligt henne ett sätt för elever (pojkar) att 
uttrycka maskulinitet såsom effortless achiever (s. 45ff) men också att genom en 
lättjefull inställning skydda sig från misslyckande, eftersom den lättjefulle ändå 
aldrig anstränger sig från början: 

 
In addition to enhancing a boy’s status within his peer group, disruptive 
behaviour also provides another method of blurring the relationship 
between failure and a lack of ability. (Jackson, 2003, s. 47) 

 
Jacksons förklaring är av samma typ som den Connell demonstrerar i citatet 
ovan. Beteende görs för andra, och inte mig själv. Men om lättjan inte görs för 
andra, varför görs den då överhuvudtaget? Om jag underlåter att använda 
skyddsglasögon när ingen annan är i närheten, kan mitt underlåtande knappast 
sägas vara avsett för andras blickar. Jacksons (2003) redogörelse är ett exempel 
på hur maskulinitet konstruerats som nonchalans eller lättja. Men när konstrukt-
ionen finns där, när kulturen av laddishness har etablerats och fått fäste, vad kan 
lättjan då tänkas vara? Det är lättjan per se som fokuseras här, inte lättja som 
hedonistiskt (se Jenner, 2004, s 38) eller maskulint tankegods. Det är givetvis så 
att Roger skulle ha den fysiska kapaciteten att hämta sina skyddsglasögon. De 
befann sig väl inom räckhåll för honom. Men givet att Jacksons förklaring är gil-
tig och lättjan finner sitt ursprung i en performativ handling för andra, kan inte 
lättjan bara reduceras till strategi och en strategisk handling inför andra. Lättjan, 
liksom alla andra beteenden blir också vanelagda i kroppen, och för att förstå 
nonchalans och lättja i relation till skyddsutrustning, är ett rimligt förslag att 
denna nonchalanta vana förkroppsligas och blir utgångspunkt för handling. 
Lättjan blir då ett vanelagt undvikande av skyddsglasögon. 

 
Skyddsglasögonens vanelagda dysfunktion 
Ahmed (2006) betonar inte bara de tidsmässiga aspekterna av vår relation till 
tingen (ex.vis skyddsglasögonen). Hon menar också att tingen knappast kan 
uppfattas utanför sin funktion, eller som åtskilda från sin funktion. Likaväl som 
tingen inte uppstår från ingenstans är de heller inte på väg mot ingenstans. In-
fluerad av Heideggers in-order-to structure (Ahmed, 2006, s. 45) menar Ahmed att 
ett objekt framförallt definieras av sin funktion, ungefär på samma sätt som But-
ler (1993) menar att funktionen ”kön” föregår objektet ”kroppen”. Ahmed be-
skriver objekten som ”tending toward” – som en materialiserande funktion: 

 



 

111  

This ”tending toward” is what shapes its form, which then allows us to re-
cognize the object as this object and not another. Form takes shape 
through the ”direction” of matter toward an action. (Ahmed, 2006, s. 46f) 

 
Objekten är i rörelse. De kommer någonstans ifrån och är på väg någonstans. 
De gör inte halt för mig utan bjuder med mig på resan, så att säga. Men det sker 
inte utanför min erfarenhet av objektet. I fenomenologiska termer skulle det 
kunna beskrivas som att biljetten till denna resa bokas i samma stund som jag 
uppfattar objektet, eftersom min intention att vara medresenär får objektet att 
framstå. Genom detta blir avsaknaden av funktion också avsaknad av objektet i 
sig själv. Ett föremål som intenderas på grundval av sin funktion, men som tap-
par sin funktion, kan upplevas som alienerande (se Ahmed, 2006). När Ahmed 
reflekterar över Heideggers pragmatiska förhållningssätt till teknologi, är ham-
maren det givna exemplet. Hammaren beskrivs här som en ”extension of bodily 
capacities to perform actions.” (s. 49), liknande Merleau-Pontys beskrivningar av 
den blindes käpp, tangentbordsarbete eller bilkörning (se Merleau-Ponty, 
1945/1997, s. 107f). Ahmed menar att en hammare definieras utifrån dess hand-
ling och tillskrivs egenskaper (objektifieras) endast i de fall hammarens funktion 
störs: 

 
So it is when the hammer is broken, or when I cannot use it, that I 
become aware of the hammer as an object-in-itself, rather than as object 
which refers beyond itself to an action that I intend to perform. So at this 
moment of ”failure” the hammer is perceived as having properties; as 
being for instance, ”too heavy”. (Ahmed, 2006, s. 48) 

 
Först när hammaren inte fyller sin funktion blir den för tung (too heavy). Egen-
skapen med vilken hammaren förses (objektifieringen) indikerar en störning 
mot den hamrande funktionen, vilket också är tydligt i alla olika varianter av 
hammare som finns tillgängliga och som pekar mot en funktion som i någon 
mening bryter mot en normerad föreställning om ett universellt hamrande. Den 
som arbetar med hammare i trä- och metallslöjden vet att en hammare är ett 
mycket oprecist koncept. Klohammaren, penhammaren eller kulhammaren är 
alla materialiserade subversioner av en normerad hammare som knappast går att 
finna. Men nu är det inte hammaren som är studieobjektet – utan skyddsglasö-
gonen. Poängen är att hammaren som funktion går att leva av många. De flesta 
har nog någon gång levt och erfarit hammaren som funktion eller har någon er-
farenhet att vikariera hammarfunktionen med.59 Det kanske räcker med att ha 
slagit någonting mot någonting någon gång – att ha upplevt effekten. 

                                                             
59 Begreppet vikarierande erfarenhet, det vill säga att söka förstå en erfarenhet utifrån en näraliggande 
erfarenhet, lånas här av Hildur Kalman. Enligt henne är uttrycket hennes tolkning av sociologernas 
Keat & Urry begrepp vicarious experiental understanding.  
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Men det finns en stor skillnad mellan skyddsglasögonen och hammaren, och det 
är en skillnad som inte berörs i Ahmeds (2006) resonemang. Skillnaden är att 
skyddsglasögonens funktion är att, i bästa fall, inte vara funktionella – att aldrig 
förkroppsligas som skydd. Skyddsglasögonen förhindrar förkroppsligande av 
skada och förfrämligar materialiteten utanför huden, alldeles oavsett att den po-
tentiella skadan är normerad som något dåligt eller ont. Kort sagt: skyddsglasö-
gonen blir funktionella endast i den levda kroppens dysfunktion, och följaktli-
gen dysfunktionella i den levda kroppens funktion. Ahmeds resonemang ger vid 
handen att skyddsglasögon (till skillnad från exempelvis en hammare) är en ab-
straktion eller en föreställning av fara eller risk i en konkret levd kropp som är 
funktionell.  

 
Den konkre ta  maskul in i t e t en  
Jag vill återuppta det postfenomenologiska spåret genom att diskutera skydds-
glasögonen i termer av konkret och abstrakt, eftersom det gör det möjligt för 
mig att likt en bandita60 plocka valda delar ur den ståndpunktsfeministiska be-
skrivningen av en abstrakt maskulinitet. När Hartsock (1983/1997) definierar 
maskulinitet (som mäns handlande) tar hon barnets separation från modern som 
utgångspunkt för en maskulin könsidentitet. Den abstrakta maskuliniteten kan 
kortfattat beskrivas som resultatet av en pojkes revolt mot modern, moderns 
miljö och de sysslor som modern genom arbetsdelningen utför. Eftersom ar-
betsdelningen efter kön ordnat in kvinnan i den reproduktiva, konkreta och liv-
givande sfären, ser sig pojken nödgad att i sitt maskulina identitetsblivande söka 
motsatsen till moderns sfär och sysslor: 

 
Material reality as experienced by the boy in the family provides no model, 
and is unimportant in the attainment of masculinity. Nothing of value to 
the boy occurs with the family, and masculinity becomes an abstract ideal 
to be achieved over the opposition of daily life. (Hartsock, 1983/1997, s. 
227f) 

 
Att söka sig bort från det konkret reproduktiva livet tar sitt yttersta uttryck i 
mäns våldsutövning, vilket enligt Hartsock är en effekt av att män, i sin abstrakt-
ion från den livsuppehållande sfären, använder död som en omvänd kontroll av 
liv (se Hartsock, 1983/1997, s. 228f, se även Holter, 2005, s. 28; Adams & 
Coltrane, 2005, s. 237). Utifrån Hartsocks analys, blir skyddsutrustning i slöjdsa-
len svår att passa in. Skydd kontrollerar liv – knappast död, så hur kan skydd be-
traktas som abstrakta? Jag menar att de kan betraktas som abstrakta, eftersom de 
skada som skydden avser att förhindra inte förkroppsligas. För att uttrycka det 

                                                             
60 En bandita är ”en laglös intellektuell som plundrar manliga filosofers texter och tar med sig det 
hon finner vackert eller användbart, men lämnar kvar resten” (Young, 2000, s. 231). Jag är förvisso 
man, och Nancy Hartsock är förvisso kvinna, men min plundring av hennes begrepp abstrakt 
maskulinitet är likväl en handling av en ”bandita”. 
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annorlunda: Icke-levnaden av skada är skyddets funktion, och skyddsglasögonen 
blir därför en störning i min levda kropp. Skyddsglasögonen är på så vis, för den 
”lättjefulle”, en materialiserad olycksstatistik fästad på näsan, och som sådan en 
bjärt kontrast till den multisensoriskt erfarna Putsmaskin-Roger. Jag påminner 
åter om Ronja Rövardotters vistelse vid den livsfarliga forsen. Att lära sig han-
tera risker är också att utsätta sig för risker, låta skadan komma nära och låta 
mötet nästan ske. Men nära skjuter ingen hare. Ett nästan är väl ingen levd erfa-
renhet?  

Abstrakt teknik i rummet tycks fordra abstrakt teknik på kroppen – som en 
sorts jämvikt, utsaga eller resa mot mötet. Även Jack-Linnea och Jack-Niklas går 
att tolka utifrån denna psykoanalytiska förklaringsmodell, i dess ovilja att låta sig 
abstraheras till maskulinitet eller teknik, och värna sin upplevelse av det kon-
kreta och sammanhållna ”jag” som de har burit med sig in från världen utanför 
slöjdsalen. Men problemet i denna analys är Putsmaskin-Roger, som inte tycks 
söka denna abstraktion. Putsmaskin-Roger är som en hockeyspelare i pyjamas, 
eller en tornerriddare i shorts. En tänkbar slutsats är att för honom blir skyd-
dens abstraktion alltför störande i den konkreta upplevelsen av den teknik som 
levs. Den abstrakta maskuliniteten är omkastad till en konkret maskulinitet, en 
materiell maskulinitet eller en levd maskulinitet, där abstraktioner bara stör och 
splittrar. Connell (2000) sätter fokus just på detta i sin reflektion över det up-
penbart maskulina risktagandet inom industrin (här översatt till trä- och metall-
slöjden). Hon vänder sig inte till beteendet i första hand, men problematiserar 
riskmiljöns ankomst (jfr Ahmed, 2006): 

 
The majority of serious industrial injuries are sustained by men, a fact of-
ten attributed to men acting hardy and taking risks. Before we accept the 
story that industrial safety is a psychological problem of men – ”the blokes 
won’t wear helmets” – we should look at why men find themselves in 
dangerous work situations in the first place. (Connell, 2000, s. 187) 

 
Trä- och metallslöjdens tekniska miljö är utan tvekan ett resultat av arbetsdel-
ning (jfr Dalton, 2001; Connel, 2000), och en abstraktion bort från den repro-
duktiva sfären av ”daily life” (Hartsock, 1983/1997, s. 227) eller hemmiljön (se 
Borg, 2008). Men den är endast abstrakt i relation till den konkretion som vi lå-
ter stå fast, det vill säga den reproduktiva livgivande sfären. Inget liv eller erfa-
renhet är abstrakt. Även astronauten eller långfärdsseglaren lever givetvis i en 
konkretion, om än inte i den normerat sanna och livgivande konkretion som ut-
görs av ”daily life” i Hartsocks beskrivning. Daily life är alltid daily life för nå-
gon. Verkstadsmiljöns och trä- och metallslöjdens sociomateriella maskulinitet 
är konkret, och upplevelsen av att leva tekniken och materialen är i bästa fall en 
upplevelse av levt rum och levd kropp. Så vad blir skyddsglasögonen i detta om 
inte en abstraktion?  
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Skyddsglasögonen ska för rättvisans skull beskrivas som ett särdeles abstrakt 
skydd. I verkstadsdiskursen uppfattar jag att ögonskada tenderar att beskrivas 
genom dikotomin oskadad–blind. Lika lite som man kan vara lite gravid, kan 
man vara lite ögonskadad, detta trots att var och varannan erfar synnedsättning-
ar och ögonsjukdomar av olika slag. Den dikotoma diskursen placerar skydds-
glasögonen på en abstraktionsnivå i linje med en livförsäkring eller flytväst un-
der flygplansstolen. Det finns ett flertal skydd – även kläder är skydd – där 
skyddet kan erfaras som skyddande, som en funktion. Hörselkåporna är ett så-
dant exempel. Hörselkåporna utför hela tiden sin funktion, och bullret hörs ge-
nom dem. Liksom att även om jag har grytlappar i händerna, kan jag känna plå-
tens värme och erfara hetta. Om jag stryker färg på förklädet ser jag att färgen 
hamnar där och inte på kläderna under. Jag ämnar inte spalta upp eller rang-
ordna de olika skyddsanordningarnas möjligheter att levas som skyddande, men 
nöjer mig med att konstatera att skydd kan erfaras som en störning, en ”sym-
bolic rupture” (Pflugfelder, 2009), eller ett dysfunktionellt objekt i en levd 
putsmaskin-kropp.  

Denna postfenomenologiska utflykt leder mig till slutsatsen att tekniken, trä- 
och metallslöjden och maskinerna var abstraktioner förr, på den politiska eller 
ideologiska nivån (se Hedlin, 2009). Men när ritningarna blivit väggar, och när 
skolpolitikernas idéer materialiserats till maskiner och skyddsutrustning, har 
slöjdsalen blivit i högsta grad konkret. Jag antar att för Roger, mig själv och 
många andra som konkret lever trä- och metallslöjdsalen, blir den daily life.  
 
 
Kläderna som motsättning 
Om skyddsutrustningen kan förstås som ”abstrakt störning” i den levda krop-
pen, kan rimligtvis också kläderna utgöra en sådan störning. Vad kan då uppfatt-
tas som abstrakt i kläder? Jag inledde detta kapitel med att beskriva kläder som 
könad materialitet på huden. Den sociomateriella miljön vecklas ut (”unfolds”, 
Ahmed, 2006) mot den levda kroppen – som kön – genom det som hängs eller 
inte hängs mot huden. I de exempel som jag hittills har lyft fram har jag valt att 
betona intrycket som kläderna ger i lika hög grad som uttrycket. Jag har gjort det 
eftersom kläder inte bara erfars med ögonen utan framförallt taktilt-kinestetiskt. 
Men kläderna är givetvis också uttryckande, – performativa, precis som Goff-
man (1959/2011) menar. Om inte annat lever vi i en tid av ”hypervisualism” 
(Sheets-Johnstone, 1990, s. 367; se även Bullington, 2007) där det visuellt erfar-
na i många stycken överordnas annan erfarenhet i den sociala verkligheten. Klä-
derna uttrycker visserligen identitet, de säger något om vem människan under 
kläderna kan tänkas vara, och här är givetvis kön grundläggande.  

Färger är ett bra exempel på kön. Rosa är ett väletablerat exempel på en fe-
minin färg, även om det i ”rätt” sammanhang också kan betraktas som mas-
kulint (se Ambjörnsson, 2012). Att hålla ordning på rosa är att hålla ordning på 
könsuppdelningen. Det som Beauvoir beskriver som klädernas tvåfaldiga funkt-
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ion handlar emellertid inte primärt om färger eller tecken i kläderna. Hon beto-
nar funktionens betydelse för hur kläder uppfattas av andra. Så här skriver hon 
om den situerade kvinnans betingade klädsel i det sociala livet: 

 
Dressing has a twofold significance: it is meant to show the woman’s soci-
al standing […] but at the same time it concretizes feminine narcissism; it 
is her uniform and her attire; the woman who suffers from not doing any-
thing thinks she is expressing her being through her dress. (Beauvoir, 
1949/2009, s. 571) 

 
Beauvoir gör skillnad mellan kläderna som tecken och kläderna som funktion el-
ler icke-funktion. Hon kursiverar doing (görandet) och being (varandet). Det hon 
betecknar som en kvinnlig situation av objektifiering och passivitet genom klä-
derna, materialiseras främst genom modet. De sköraste tygerna, de högsta 
klackarna, och den mest opraktiska designen – räknas också som det elegantaste 
modet (s. 572). Det medför att den kvinnliga och underordnade situation som 
hon beskriver karaktäriseras av kroppslig dysfunktion eller begränsning, eller 
med hennes egna ord: ”fashion does not serve to fulfill her projects but on the 
contrary to thwart them” (Beauvoir, 1949/2009, s. 572). Det finns all anledning 
att ta fasta på denna funktionella aspekt av kläderna i avsikt att förstå hur elever 
förhåller sig till sina kläder i slöjdsalen. På något sätt – och som Putsmaskin-
Rogers exempel visar – kan kläder liksom skyddsglasögonen bli en störande ab-
straktion av värde (dyra eller sköra kläder) i den konkret levda kroppen.  

Juan är till exempel mån om sina kläder. Han framstår som en elev som bryr 
sig mycket om sitt utseende, med trendriktiga jeans, skor och jackor. Vid fram-
förallt ett tillfälle blir denna omsorg tydligt manifesterad, och det sker i slutet av 
en lektion då de andra lämnar salen och Juan går iväg till målarbänkens diskho: 

 
Juan går och tvättar sig … dröjer kvar tycker jag … Han är snyggt klädd 
och dammar och månar om sina kläder. Blöter tröjan för att bli av med 
dammet. Torkar av skorna med fuktat papper. (Fältanteckningar) 

 
Juan framstår inte som en immanent slöjdelev. Han är en elev med många plat-
ser och han är snarare lutad över och mot sin hyvelbänk än stående bredvid den. 
Men Juan vill uppenbarligen hålla sina kläder rena. Han vill inte ha slöjden fäs-
tad på kläderna, i termer av smuts såsom färg och damm. Det finns en motsätt-
ning mellan Juans kläder och miljön, och denna motsättning gör kläderna oprak-
tiska eller sköra. Kläderna är inte sköra i Beauvoirsk mening dock, eftersom det 
är robusta kläder. Emellertid är de sköra för att de är försedda med ett abstrakt 
värde (pengar kanske) precis som skyddsglasögonen på Roger är abstrakta.  

Den här typen av klädlevnader (rädd om kläderna) dyker då och då upp i 
materialet och påminner en del om Merleau-Pontys beskrivning av hur en 
kvinna med fjäderklädd hatt lär sig att införliva fjädern i den levda kroppen. 
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Hon kan undvika att stöta fjädern i dörrposten genom att huka sig, genom att 
kroppsligen veta var den finns (se Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 101ff). Ab-
strakta värden vaneläggs i kroppen, vilket blir tydligt när Juan rör sig i slöjdsalen. 
Även Sandra och Anna har förkroppsligat det abstrakta värdet hos sina kläder. 
De rättar ständigt till kläderna och stryker bort damm från dem. Vid ett tillfälle 
måste de lägga ner sitt slöjdalster på golvet för att utföra ett arbetsmoment, och 
jag noterar att Anna kämpar med att sitta på huk istället för att stödja sina knän 
mot det smutsiga golvet. Hennes svarta byxor skulle givetvis bli fläckade av 
dammet. Edit utgör ytterligare ett exempel på en finklädd elev och som också 
klagar över att hon alltid har svarta byxor på träslöjden. Svarta byxor är smuts-
granna, och smutsig vill man väl inte bli? 

 
Ett smuts ig t  s idospår  
En sociomateriell struktur är sociala strukturer i materialiserad form, och den 
sociomateriella strukturen kan således betraktas som kulturella föreställningar på 
plats i verkligheten. Rosa ska vara på flickan och smutsen ska vara i soptunnan. 
En sociomateriell struktur kan beskrivas som resultatet av en mänsklig strävan 
att ordna det materiella. Men likväl som strukturen hjälper till att leva och förstå 
verkligheten, är en helt ordnad materialitet rimligtvis omöjlig att leva eller finna 
mening i. I den ständigt föränderliga verkligheten måste saker komma i oord-
ning ibland, eftersom de flyttas till en ny ordning. En vedertagen definition av 
smuts är Douglas uttryck: ”matter out of place.” (1966, s. 35). När materia inte 
är på rätt ställe, blir det betraktat som smuts. Jord är inte smuts i jorden, men 
under naglarna (se Campkin & Cox, 2007), precis som trä är ”rent” när det är 
sågat till plankor och brädor, men smuts när det flisas och blir damm. Trädamm 
och flisor på svarta byxor är ”matter out of place” och det måste givetvis tas 
bort. 61 Men smutsen – som oordning – är också en föränderlig kraft eller en 
subversiv möjlighet. En struktur har ingen potential, eftersom den är låst. Där-
för krävs också att materia ständigt omordnas, eller som Douglas (1966) ut-
trycker det: 

 
So disorder by implication is unlimited, no pattern has been realised in it, 
but its potential for patterning is indefinite. This is why, though we seek to 
create order, we do not simply condemn disorder. We recognise that it is 
destructive to existing patterns; also that it has potentiality. It symbolises 
both danger and power. (Douglas, 1966, s. 94) 

 

                                                             
61 I Berges (1992) avhandling intervjuas en rad blivande slöjdlärare om jämställdhet, manligt och 
kvinnligt. Smutsen fångas i ett av hennes citat, där en blivande trä- och metallslöjdlärare klär den 
”kvinnliga anomalin” i ord: ”Det är inte speciellt kvinnligt, om man nu får använda fördomar, att stå i 
arbetskläder och vara smutsig och ta i med kroppen. Utan man har föreställt sig kvinnligt. Det är någonting med … 
Du förstår vad jag menar …” (Berge, 1992, s. 194, kursivering i original). 
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Situationerna där Juan, Anna, Sandra och Edit lägger möda på att hålla sig rena 
gestaltar rimligen en vilja att hålla kläderna för sig och dammet för sig. Men det 
finns också de som låter smutsen drabba dem – genom andra eller genom att de 
själva smutsar ner sig. Vid ett tillfälle bevittnar jag vad som skulle kunna kallas 
ett färgkrig: 

 
Emma är inne [i målarrummet] och påkallar Niklas uppmärksamhet. Han 
och Stefan växlar blickar och Niklas går in i målarrummet – blir motad i 
dörren av Emma som har svart färg på händerna. Sara kommer också ut 
och har alldeles svartmålad vänsterhand […]. Nu kommer Niklas spring-
ande från målarrummet med Emma hack i häl. Pensel full med svartfärg. 
Fuss [läs: bråk] och Stefan Johan, Emma och Sara drar in i virkesrummet. 
Jens hänger på. Nu är det färgkrig minsann. Sara kommer in och märker 
Kajsa på kinden. Stefan kommer ut fullsminkad i salen. Jag ser att Jens går 
och stänker färg på Niklas och Emma som står bland skåparna […]. Sara dy-
ker upp med helsvarta händer. Niklas tar Johans plats. Sara kommer fram. 
Genom bullret hör jag skrik ifrån målarrummet […]. Nu ser jag Edit sticka 
ut ur målarrummet. Hon har varit där inne hela tiden. Har hon varit delaktig i 
färgkriget eller hur har hon hanterat det? (Fältanteckningar) 

 
För att färg ska bli smuts måste det också identifieras som smuts. Någon måste i 
fenomenologiska termer lägga smutsens mening på färgens plats. Färg utanför 
färgburken, penseln och det målade alstret är således smuts eftersom det först är 
identifierat som färg på rätt plats. Smutsens halvidentitet (eng. ”half identity”, se 
Douglas 1966, s. 160) byggs således snarare på att den (färgen) är på fel plats, än 
att den är en speciell sorts färg eller har vissa egenskaper relaterade till använd-
ningen av färgen. Plats och användning går ihop i färgens funktionalitet, och 
färgens funktionalitet är materiellt ordnad genom burkar, målarrum, penslar och 
sådant. Jag är ganska säker på att Emmas och Niklas slöjdlärare inte uppfattade 
färgkriget. Det är nog få slöjdlärare som skulle ha låtit det passera utan någon 
form av åthutning.  

Jag betraktar också färgkriget som en nedsmutsning, men en mycket ordnad 
sådan. Färg är – även om det kan vara skadligt – en kontrollerad substans. Färg 
är ren smuts, skulle jag säga, nästan som ett kraftigt smink. Att få färg på sig 
skulle kunna beskrivas som att erfara och manifestera smuts på renast tänkbara 
sätt – i just trä och metallslöjdsalen. Dessutom verkar det vara huden som avses 
att smutsas i färgkriget – inte kläderna. Målarrummet är också ett svagt mas-
kulint rum, vilket gör att denna typ av färgnedsmutsning är tillgänglig för det 
stora flertalet elever, vilket är viktigt. Många kan delta i nedsmutsningen, och det 
tycks som att de många deltagarna är en del av syftet med färgkriget. Det visu-
ella uttrycket – färgens främsta funktion – är också viktig här. Färg syns. Färg 
gör att eleven ser smutsig och verkstadslik ut, och färgkriget blir på så sätt en 
kollektivt uttryckt maskulinitet. 
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Kepsen som subvers ion  
I två av de studerade grupperna har kepsarna varit mer än ett skydd för håret el-
ler en permanent accessoar. Kepsarna har ibland använts som en sorts transak-
tiv materialitet – som en delad materialitet mellan elever – och det är intressant 
av flera skäl. Kepsen är inte den enda huvudbonaden, utan här finns mössor, en 
hel del huvor och någon slöja. Ibland kombineras mössor, kepsar och huvor 
fantasifullt, som när Tobias sätter två kepsar på varandra, med en skärm åt var-
dera hållet. Men Tobias är lite av ett extremfall. Han har utfört de mest osanno-
lika huvudbonadskombinationer under mina besök.  

Kepsen kan betraktas som en materialiserad protest mot skolan. Diskussion-
en kring huruvida elever ska ha rätt att bära keps under skoldagen har tjänstgjort 
som symbolfråga eller prejudikat för en bredare diskussion om ordning och reda 
eller disciplin.62 Likaväl som färg, damm och stålsvärta kan betraktas som matter 
out of place eller som en visualiserad subversion av den objektifierade kroppen, 
kan kläder och skyddsutrustning göra det. En keps eller ett förkläde på fel 
kropp63 är även den smutsig i Douglas mening och utgör en subversiv potential. 
Det är emellertid inte rumsspecifikt. Kepsarna bärs med in i slöjdsalen, och så 
vitt jag har kunnat se under mina besök har det alltid varit pojkar som burit in 
dem. Kepsarna hör således inte till slöjdsalen, formellt sett. Informellt däremot, 
tycks de få betydelse just här. Om kepsen, tentativt, enbart bärs under slöjdlekt-
ionerna, skulle jag påstå att den likafullt är en del av slöjdsalens materialitet, även 
om kepsen förvaras någon annanstans utanför lektionstiden. Objekt blir som 
sagt objekt i sin användning, och om kepsen bara tillåts på slöjdlektionerna, blir 
den slöjden tillhörig. 

Nyligen nämndes Hans och Sara, som båda tyckte att de såg manliga eller 
”slöjdiga” ut efter sitt möte med spånsugen och skyddsglasögonen. Mina obser-
vationer ger vid handen att kepsarna tjänar samma funktion som slöjdbehören i 
Saras och Hans fall, med den skillnaden att det är någon form av kollektiv ned-

                                                             
62 I ett särskilt temaprogram om kepsar (Utbildningsradion, 2006) konstateras att kepsen framförallt 
blivit ett problem i och med baseballkepsens inträde under 1980-talet – som ett individuellt intryck 
hos eleven. I programmet framgår att kepsen ingalunda är ny i skolan. Den ingick ursprungligen (vid 
förra sekelskiftet) som en del i pojkarnas skoluniform. Studentmössan är en variant av den 
ursprungliga kepsen. I programmet vittnar lärare om den ”pseudodebatt” om ordning och reda som 
gärna uppstår när kepsförbud diskuteras på skolan. Radioprogrammet i sig är ett tecken på denna 
pseudodebatt. Programmet har namnet ”Keps på eller av?” men fokuserar i min mening snarare på 
regler, elevdemokrati, etikett och värdegrund än kepsar. Det är knappast förvånande. En keps är 
bara en keps, trots allt. Vägledande för kepsanvändning idag är skolverkets utlåtande efter den i 
Umeå välbekanta slöjdebatten på Minervaskolan, där skolan kritiseras för sitt förbud mot 
heltäckande slöja hos elever. I pressmeddelandet stipuleras: ”Skolverket kan konstatera att klädsel 
bör ses som ett individuellt uttryck som normalt bestäms av eleverna själva och inte bör ingå i en 
skolas ordningsregler. Detta utesluter dock inte att skolan kan ha ordningsregler som innebär att 
eleverna inte får ha ytterplagg eller keps/mössa under lektionerna.” (Skolverket, 2006) Att bära keps 
är således ingen rättighet, och kepsen kan på så sätt fortsatt vara en konfliktyta eller en materialiserad 
protest mot skolan. 
63 Douglas (1966) menar att: ”Dirt then, is never a unique, isolated event. Where there is dirt there 
is system.” (Douglas, 1966, s. 35). 
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smutsning eller oordning, ungefär som färgkriget. Kepsen gör identitet när den 
sitter som den ska, men den är också i högsta grad performativ när den hamnar 
på ”fel” huvud. Följande sekvens har föregåtts av att Emma stoltserat med en 
keps på huvudet: 

 
Emmas utseende i keps diskuteras tvärs över klassrummet, dels av Edit och dels av nå-
gon av killarna. Hon har snott kepsen av någon. ”Du alltså, passa dig, jag är en 
fordonare ...” säger hon apropå att någon tycker att hon påminner om po-
kemon. (Fältanteckningar) 

 
Med hänvisning till exemplen ovan med Hans och Sara, konstaterar jag att 
Emma inte beskriver sig som manlig i sin keps utan väljer att beskriva sig som 
”fordonare”. En fordonare är i min förståelse en gymnasieelev som går ett for-
donstekniskt program, en traditionellt mansdominerad utbildning (se Kärnebro, 
2013, Rosvall, 2012). Men Emma kan likaväl anspela på att vara en människa 
som är intresserad av fordon eller delaktig i en fordonskultur av något slag. Hon 
väljer på så sätt bort en objektifierat kroppslig maskulinitet till förmån för en so-
ciomateriell sådan. Vems kepsen är framgår inte i fältanteckningarna. Min min-
nesbild är att kepsen växlade ägare under lektionens gång och att den inte var 
hennes. Kepsar tycks ha karaktären av att vara maskulint allmängods på något 
sätt, då de skiftar huvud under lektionens gång. Jag vill visa på hur en sådan 
kepsvandring kan se ut genom en hårt redigerad fältanteckning utifrån kepsens 
perspektiv: 

 
Paul är och jävlas med Mats vid borren. Mats slår av honom kepsen två 
gånger [---]. Oskar snor Mats keps och tar på sig den bak och fram [---]. 
Nu har Albin tagit över kepsen av Oskar. [---] ”Alltså hur lyckades kepsen 
hamna på Albins huvud?” säger Mats. (Fältanteckningar) 

 
Kepsarna tycks vara ett klädesplagg som lätt delas mellan eleverna – pojkar som 
flickor, och även om det är rimligt att anta att detta sker också utanför slöjdsa-
len, på raster och i korridoren har jag svårt att tänka mig ett skolämne där denna 
kepsdelning skulle fungera bättre än i slöjdsalen. För det första är det trångt i 
trä- och metallslöjdsalen, till skillnad från exempelvis idrottshallen, vilken Wes-
ter (2008) menar är den mest interaktiva undervisningsmiljön.64 För det andra 
uppmanar slöjdsalen, men också ofta trä- och metallslöjdläraren elever att täcka 
sina huvuden med skydd, vilket skapar en sorts huvudbonadskultur. I linje med 
detta skulle jag också påstå att trä- och metallslöjdlärares inställning till kepsan-
vändning under lektionstid är mer liberal – på ett generellt plan – än andra lära-
res. Vad är då kepsdelandet ett tecken på? Vad kan möjligen vara den existenti-
                                                             
64 Enligt min tolkning av Westers (2008) diagram över observerade undervisningsmiljöer, 
observerade hon aldrig någon trä- och metallslöjdslektion under sitt fältarbete (se Wester, 2008, s. 
234). 
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ella poängen med att låta någon bära min keps en stund, eller för den delen för 
mig att låna någon annans? 

Young (1990) menar att kläder fyller flera funktioner bland kvinnor. För det 
första är kläder en kulturell markör, en kvinnlig domän som skapar samhörighet 
mellan kvinnor i samtal med varandra. Att prata om kläder fyller ungefär samma 
funktion som att prata om vädret – en minsta gemensamma kvinnlig nämnare 
kanske. Kläder är (för kvinnor) också ett sätt att kommentera och bedöma 
varandras kroppar, eftersom kläderna är fästade på kroppar. Young (1990) lyfter 
här fram kvinnors shoppingvanor som ett exempel på en homosocial objektifie-
ring. Men hon lyfter också fram den existentiella upplevelsen av att genom klä-
derna kunna erfara någon annans situation, alternativt låta någon annan erfara 
min. Bland kvinnor (i motsats till män, utgår jag från) är det vanligt att kläder lå-
nas mellan individer som en intimitetshandling. Kläderna blir en ”aspect of me” 
(s. 184) som byter kropp för en stund. 

 
I do not possess my clothes; I live with them. And in relating to other 
women though our clothes we do not just exchange; we let or do not let 
each other into our lives. (Young, 1990, s. 184) 

 
Om Youngs fokus på kvinnlig klädkultur bortses och kläddelandet antas kunna 
fylla samma funktion oavsett könskategori, kan kanske kepsdelandet tolkas som 
ett delande av maskulin identitet. Det må ske bryskt, som då Mats slår kepsen av 
Pauls huvud, men det är ett delande likafullt. Kepsen får för en stund Emma att 
se ut som en ”fordonare”. Den fråga som bör ställas här är varför det är just 
kepsar som de väljer att dela? Om poängen är att dela med sig av varandras 
identiteter – varför inte dela mobiltelefoner eller plånböcker? Mobiltelefonen är 
precis som kepsen en materialiserad protest mot skolan och ett ständigt trä-
toämne bland lärare och elever. Vad kan vara mer ”aspect of me” än en mobil-
telefon? Utifrån Youngs beskrivningar av kvinnors klädkultur: Varför lånar de 
inte jackor och andra ytterkläder av varandra? Varför är just kepsen existentiellt 
högvilt i de två slöjdsalar jag avser? 

Alldeles uppenbart sitter kepsen löst och är lätt att förflytta. Det skulle vara 
besvärligt att byta skor med varandra i motsvarande takt. Kepsen är som sagt 
också maskulint kodad och ett attraktivt tecken att bära i en maskulin miljö – 
ofta hör kepsen och verkstaden ihop. Men det är inte bara ett tecken i sig – det 
är ett tecken fäst någonstans. Huvudet är ett bra ställe att fästa tecken på i den 
händelse bäraren vill att tecknet ska synas, och huvudet är också kepsens plats. 
Den objektifierade kroppen kan då beskrivas som ett fyrtorn med kepsen som 
lykta. Det skulle alltså tjäna lite till att hålla kepsen i handen, annat än som ett 
tecken på respekt. Att blotta sitt huvud är ett hävdvunnet sätt att visa respekt 
för andra (Utbildningsradion, 2006), i kyrkan, vid matbordet eller på lektionen. 
Huvudet är – som antytts tidigare – centralt för min förståelse av de skydd, kep-
sar, slöjor och mössor som bärs därpå. I en kroppsfenomenologisk förståelse 
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kan huvudet och ansiktet uppfattas som den del av kroppen som ligger närmast 
identiteten eller ett subjektivt ”jag”. När Merleau-Ponty (1945/1997) beskriver 
den ”visuella kroppens” framträdande som objekt, menar han att det har med 
avståndet till ögonen att göra: 

 
Min visuella kropp är faktiskt ett föremål i den del av mig som är långt 
borta från huvudet, men allt eftersom man närmar sig ögonen skiljer den 
sig från föremålen och skapar mellan dem ett kvasirum som de inte har 
tillgång till, och när jag vill fylla detta tomrum genom att använda spegel-
bilden så hänvisar den mig ännu en gång till kroppens original, som inte är 
där bland tingen, utan på min sida, hitom varje syn. (Merleau-Ponty, 
1945/1997, s. 43) 

 
Erfarenheten av den egna identiteten materialiseras på så vis mot den del av 
kroppen som inte enkelt kan objektifiera visuellt, det vill säga ”hitom varje syn”, 
mot ögon och ansikte.65 Kepsen – och för all del även Rogers skyddsglasögon – 
kan inte förstås som en keps eller ett par skyddsglasögon i sig. De är alltid kepsar 
och skyddsglasögon någonstans. Det är min tolkning att kepsens maskulina kod-
ning samt närheten till ansikte och ögon gör den till en attraktiv identitetsmar-
kör. Anta att skorna skulle ha samma symboliska laddning som kepsen. Att 
”vandra i någon annans skor” är på något sätt att leva någon annans liv eller 
identitet, men kanske ändå inte på samma sätt som att bära någon annans keps? 
Givet Merleau-Pontys förklaring ovan, kan skorna lätt göras till objekt, fötter 
och kropp utanför ”mig” eftersom jag kan se dem. Det är möjligt för mig att 
tillsammans med en kompis diskutera utseendet på mina skor även om de sitter 
kvar på fötterna. Skorna erbjuder på så vis en visuell subjekt-subjekt-objekt situ-
ation, eftersom skorna är under blicken. Kepsen kan förvisso ses, men bara på 
någon annans huvud. För att känna den måste jag låta bli att se den för en 
stund, eftersom den är ”hitom varje syn”. Merleau-Ponty lyfter fram spegeln, 
och spegelbildens undflyende subjekt som ett ”kvasirum”, och jag menar att 
kepsen, mössan, slöjan och de andra huvudburna identitetsmarkörerna mycket 
väl kan tänkas skapa en sådan existentiell konflikt. Var det kanske detta 
kvasirum Dennis försökte fylla när han en lektion stod och speglade sig i en-
samhet, med någons AC/DC-keps på huvudet?  

                                                             
65 Bullington menar att ögonen har en alldeles särskild betydelse (kulturellt) i relation till identiteten: 
”Det finns många beskrivningar av ögonen som själens spegel som bekräftar idén att ögonen är 
starkt förknippade med personen, och att ögonkontakt med en annan innebär kontakt med en annan 
som är lik mig.” (Bullington, 2007, s. 31) Den intersubjektiva betydelsen av ögon och ansikte ges 
även stor betydelse i Berger & Luckmanns (1966) förståelse av socialt liv. I ”the face-to-face 
situation” (s. 43f) frodas den intersubjektiva upplevelsen eftersom uppmärksamheten på varandras 
ansikten ger ett ”maximum of symptoms” (s. 43): ”Nevertheless, no other form of social relating 
can reproduce the plentitude of symptoms of subjectivity present in the face-to-face situation. Only 
here is the other’s subjectivity emphatically ’close’.” (Berger & Luckmann, 1966, s. 43). 
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Det är inte lätt att se hur man känner sig. Det är inte heller lätt att känna hur 
man ser ut. Det är inte underligt att Merleau-Ponty (1945/1997), Beauvoir, 
(1949/2009, s. 669 ff), Sheets-Johnstone (1996), Young (2000), Piaget (se She-
ets-Johnstone, 1996, s. 11f), Lacan (Se Butler, 1993, s. 41 ff) och säkert många 
andra har lagt ner tid på att förstå spegelns existentiella eller psykologiska di-
mensioner. Det är, i ljuset av detta, inte heller svårt att föreställa sig den existen-
tiella utmaning som ett förkroppsligande av kepsen innebär – eller andra materi-
aliserade föreställningar för den delen, som ligger ”hitom varje syn”, mot huvu-
det. 
 
 
Sammanfattande kommentar 
I det här kapitlet har den sociomateriella maskuliniteten beskrivits såsom kläder, 
skyddsutrustning och smuts på platsen närmast huden hos slöjdeleverna. Ge-
nom Jack-Linneas och Jack-Niklas situationer har exempel givits på hur kläder 
levs som visuellt skydd och som en taktil immanens mot slöjdsalens maskulina 
materialitet. Exemplet med Putsmaskin-Roger, som vare sig har ytterkläder eller 
skyddsutrustning, betraktas i analysen som en elev vars levnad av slöjdsalens 
materialitet (putsmaskinen) endast störs av det abstrakta värde skyddsglasögo-
nen kan sägas materialisera. Jag har även visat på ”symbolic ruptures” i elevernas 
kläd- och skyddsanvändning, det vill säga de problem som uppstår när materiali-
teter med olika värden möts. Exemplen har här varit Juans, Annas och Lukas 
fina kläder som konfliktyta mot slöjdsalens smuts och damm, eller när Linda 
kompenserar sitt skinnförkläde genom att föra sin kropp på ett catwalk- manér. 
Men smuts – i exemplet om färgkriget – har också visat sig vara en subversiv 
potential och en möjlighet att leva materialiteten i protestform. Slutligen har 
kepsen här utgjort exempel på hur platsen närmast huden – men också närmast 
huvudet, ögonen och subjektet – kan delas och ses som en transaktion mellan 
elever. Detta eftersom eleverna lånar eller stjäl av varandra sina kepsar. Kepsen 
förstås här som en materialiserad protest mot skolan likväl som materialiserad 
maskulinitet och hemmahörande i trä- och metallslöjdens rum.  

De olika strategierna eller vanorna (påklädd, klädd i skydd, avklädd, smut-
sig–ren, dela kepsar) kan inte enkelt härledas till om en elev är kategoriserad 
som flicka eller pojke. De exempel på skillnadsgöranden som framställts i av-
snittet är knutet till situationer där materialiteten är visuellt performativ för 
andra. När Sara kallar sig ”en trä” och när Emma kallar sig ”fordonare”, kallar 
sig Hans en ”äkta man” – trots att deras förkroppsliganden av materialiteten 
sker på motsvarande sätt. Såsom objektifierade kroppar måste givetvis eleverna 
iaktta det faktum att de tillgör en könskategori – en fakticitet. Att genom tal 
(Hans, Emma, Sara) eller kroppsrörelser (Linda) kommunicera denna medve-
tenhet inför andra tycks alltså gälla i de slöjdsalar som jag har valt att beskriva. 
Men genom att sätta de visuellt performativa (klädernas och skyddens uttryck) 
och det språkligt uttryckta aspekterna åt sidan för en stund, kan också konstate-
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ras att platsen närmast huden inte bara kan ses som en plats för uttryck, utan 
också måste behandlas som ett intryck.  
Jag tänker nu lämna den ”första platsen” och försöka se vad som sker på den 
”andra platsen” från huden sett. Här finns verktygen, linjalerna, träsvärden, ma-
skinerna och bitar av slöjdmaterial. Men precis som på platsen närmast huden, 
är här också tomt ibland.  
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Andraplatsen – handen 
Handen är nästan tagen för given. Den är den mötesplats eller den medierande 
kanal genom vilken den faktiska kroppen lever den materiella världen utanför 
huden. Även om medieringsbegreppet är vanligt i beskrivningar av elevers verk-
tygsanvändning, kommer mellanvarande eller medierande materialitet i detta ka-
pitel att benämnas såsom transaktiv materialitet. I någon mening är parentessät-
tandet av medieringsbegreppet en del av parentessättandet av elevens agens, och 
det kommer att problematiseras i avhandlingens sista kapitel. Nu ligger fokus på 
handen och mötet med materialen genom den. Handen och armen skapar ett 
territorium genom sin räckvidd. Det är med handen vi når, griper eller blir 
gripna. Strauss (1966) menar att handen och armen är en grundläggande förbin-
delse mellan människan och världen: 

 
If one gives due respect to both [arm and hand], and considers the arm in 
its entirety within the whole framework of upright posture, one can hardly 
deny that through the peculiar structure and function of arm and hand, a 
new relation between the human organism and the world has been 
established. (Strauss, 1966, s. 545) 

 
I fältanteckningarna blir det uppenbart att jag knappast kan beskriva slöjdverk-
samhet utan att beskriva händers arbete.66 Trä- och metallslöjdsalen är utrustad 
just för att sättas i händerna på de som vistas där. Hartman (1984) kallar denna 
handens fostran för en ”traditionell slöjdvärdering” i sin analys av 1955 års 
undervisningsplan: 

 
Men den skapande inriktningen inom ämnet skulle även rymma de tradit-
ionella slöjdvärderingarna, som gällde ”färdigheter att hantera de vanligaste 
verktygen” och skapa ”respekt och intresse för handens arbete”. (Hart-
man, 1984, s. 130) 

                                                             
66 Slöjdämnet kan också beskrivas som ”ett handens skolämne”, där handen tillskrivs extra stor 
betydelse. När Malmsten reformerade pojkslöjden gjorde han handen till ett huvudnummer: 
”Eftersom form och ting och färg och saklig ändamålsenlighet äro verkligheter och kunna fattas av 
våra sinnen och förenas med vårt väsen blott om de gripas av det organ, varmed naturen rustat oss 
för att gripa verkligheten: vår hand.” (Malmsten citerad i Hartman, 2008, s. 73). 
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I analysen av fältanteckningarna har jag lagt mig vinn om att markera de delar 
som handlar om elevernas fysiska kontakt med trä- och metallslöjdsalens 
material och verktyg, och det är med få undantag kontakt genom händerna.67  
 För det första används händerna tomma i kommunikationen med andra ele-
ver. Till exempel använder eleverna sina händer till att ta, känna, hålla och 
ibland slå på varandra utan något medierande verktyg eller transaktiv materialitet 
– situationer som inte kommer att analyseras här eftersom de står fria från slöjd-
salen, så att säga. Men det är också vanligt förekommande att en elev tar ett fö-
remål i sin hand och viftar med den mot någon annan elev, alternativt petar eller 
slår på andra med tillhygget, liksom att föremål hålls och viftas utan tydlig 
adress. Det handlar i dessa fall dels om att transagera andra genom slöjdsalens 
materialitet. Som en del i detta förekommer också en hel del fäktningar eller 
viftningar av föremål fritt från kontakt med andra kroppar, vilket kan ses som 
ett prövande av materialet, en immanens (att ockupera handen) eller en perfor-
mativ handling av revirhävdande. Händerna används också för att putsa, måla, 
såga och i övrigt producera den artefakt som eleven är satt att tillverka. Här står 
den slöjdade artefakten i centrum. Slöjdföremålet – i vardande – transageras ge-
nom verktyg, men står också i direkt kontakt med händer när elever stryker, 
känner och lyfter föremålet (jfr Knutes, 2009, s.113). I den ”slöjdande” transakt-
ionen fungerar också artefakten som transaktiv materialitet mellan elever, som 
något att samlas kring. De två sistnämnda aspekterna behandlas i nästa kapitel, 
men i övrigt ska enskilda exempel på olika syften med handhavandet lyftas fram 
och analyseras.  
 
 
Den avlånga slöjdsalen 
Elever bär gärna något i handen när de rör sig i rummet, och det är inte ovanligt 
att när något bärs så används föremålet också. Det kan vara en rutinmässig eller 
en vanelagd användning. Men det kan också vara en icke-rutinmässig eller prö-
vande användning, vilket blir synligt i fältanteckningarna. Det jag har uppmärk-
sammat, när jag har reflekterat över föremålen i trä- och metallslöjdsalen, är fö-
remålens avlånga form. Det kan vara en träpinne, en såg, en linjal eller varför 
inte en hyvelbänk. Allt är förstås inte avlångt i en trä- och metallslöjdsal, men till 
stora delar är verktyg skapade att förlänga, nå, rikta och mäta, liksom materialen 
har utsträckta former. Strauss (1966) använder hantverkets verktyg (de flesta av-
långa) som första exempel när han beskriver handens betydelse för människan i 

                                                             
67 Transaktion i vid mening sker givetvis alltid och av hela organismen. Eleverna sitter på pallar, står 
på golvet och stöder sina höfter mot bänkarnas kanter. De andas också in dammet i luften och 
hukar under oväsen från maskiner och material. Transaktion i smal mening – att i pragmatisk 
mening, med ett syfte transagera objekt – sker emellertid nästan uteslutande med händerna. 
Undantag i mitt material är till exempel en elev som använder fötterna när han sparkar en träklots 
eller när en elev lägger upp sitt knä på en träskiva för att klämma fast den under sågningsmomentet. 
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ett evolutionärt perspektiv, och krigets verktyg – vapen – som sitt andra exem-
pel (se Strauss, 1966, s. 55f).  
 I trä- och metallslöjdsalen finns gott om avlånga föremål. Det finns givetvis 
avlånga föremål på andra platser i skolan också, men knappast i samma ut-
sträckning. Det avlånga är ingen slump. De hårda och långa materialen och 
verktygen må ha varit ”gudagivna” i 1800-talets framväxande sågverks- och 
snickeriindustri, men de var långt ifrån gudagivna i skolan. De avlånga föremå-
len har medvetet förts in i skolan och i trä- och metallslöjden, och det har inte 
skett över en natt. Ahmed (2006) understryker vikten av att fenomenologer inte 
bara studerar vad som visar sig, men också intresserar sig för hur det som visar 
sig har kommit dit det kan visa sig, så att säga. Hon argumenterar för en etno-
fenomenologisk ansats där objektet sätts i centrum: 

 
If phenomenology turns us toward things, in terms of how they reveal 
themselves in the present, then we may also need to ”follow” such things 
around. We may need to supplement phenomenology with an ”ethno-
graphy of things”. The question of where an object ”goes” would not then 
vacate the position of subjects, those to whom they present themselves as 
a figure, or background within familiar forms of the social. (Ahmed, 2006, 
s. 39) 

 
Ahmed har en berättigad poäng. Allting kommer någonstans ifrån, och om 
någonting idag är en materialiserad föreställning från förr, kan det vara intres-
sant att spåra det. Jag vill därför under Ahmeds influens försöka utreda hur det 
kommit sig att trä- och metallslöjden har blivit avlång, och på vilket sätt det av-
långa är en materialiserad effekt av föreställningar om maskulinitet. Jag avser att 
”follow such things around”, men det är bara möjligt att följa det som redan vi-
sat sig, och så snart något visat sig handlar det om förfluten tid.  

Thorbjörnsson (1990) beskriver två huvudriktningar i 1850-talets svenska 
skoldebatt. Den ena riktningen förordade att praktiskt arbete (tekniskt yrkesar-
bete) skulle introduceras i skolan, medan den andra riktningen ansåg att det 
praktiska arbetet inte skulle förläggas till skoldagen, men ges utrymme på friti-
den istället. Praktisk fostran eller fostran till manlighet stod i någon mening i 
motsättning till skolan (Lindström, 2008; Thorbjörnsson, 1990). Tekniskt yrkes-
arbete fordrade också utrustning som var dyr att införskaffa, varför introdukt-
ionen av skolslöjd dröjde (Thorbjörnsson, 1990). I sin argumentation för skol-
slöjden valde Otto Salomon att förenkla det tekniska yrkesarbetet. Han reduce-
rade det tekniska yrkesarbetet till en sorts essens av snickeriverkstaden: snickeri-
slöjd (Lindström, 2008). Skolslöjden (gosslöjd) blev därigenom praktiskt möjlig 
att introducera även i enkla lokaler (Lindström, 2008), vilket också krävde att Sa-
lomon förändrade inriktning på slöjdens mål och mening. Hans kanske mest be-
römda påstående beskriver denna förändring, när ”försöken att använda skolan 
såsom medel för uppfostrandet av slöjdare öfvergingo i sträfvanden att använda 
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slöjden såsom ett medel att uppfostra människor (Salomon citerad i Lindström, 
2008, s. 34). 
 Ett av de krav som slöjden hade att tillgodose, vilket Salomon gärna tillgo-
dosåg, var att stärka de unga pojkarnas fysik genom att ”syssla med en verksam-
het som var kraftutvecklande i fysiskt avseende.” (Thorbjörnsson, 1990, s. 30) 
På Nääs slöjdseminarium gick slöjdundervisningen hand i hand med militär ex-
cersis, gymnastik och lekar av olika slag.68 Salomon beskriver gymnastiken och 
lekarna som ett fysiskt komplement till det mödosamma slöjdandet, men också 
som två sidor av samma mynt – en stark kropp och ett lekfullt sinne (se Thor-
björnsson, 1990, s. 159). Här bör understrykas att det sena 1800-talets diskurs 
kring slöjd var annorlunda jämfört med idag. För Salomon var ”träslöjd” syno-
nymt med ”snickerislöjd” snarare än ”svarvningsslöjd” och ”träsniderislöjd” (se 
Salomon, 1887/1941, s. 34). 69 Han gick till angrepp mot den tyska skolan, där 
träsnideriet tycks ha utgjort en stor del av slöjdundervisningen (eller motsva-
rande). Salomon ansåg att det stillasittande träsnideriet förfelade slöjdens fysiska 
fostran.70 Stillasittandet hör hemmet till, och det som hör till hemmet har inte i 
skolslöjden att göra: 

 
Allt skall hava sin rätta plats och sin rätta tid. Det är med träsnideriet som 
med flera av de kvinnliga prydnadsarbetena, enklare virkningar, broderier 
m. m., att de, när nödiga förutsättningar finnas, ytterst lätt och ytterst 
snabbt kunna läras. Icke behöver skolan bekymra sig därom. (Salomon, 
1887/1941, s. 41) 

 
Jag menar att citatet ovan är brännande. Salomons inställning till träsnideri och 
stillasittande träarbete är kanske inte så uppseendeväckande. Men då han explicit 
distanserar snickerislöjden från hemmet och den kvinnliga hantverkstraditionen 
genom att exkludera träsnideriet, blir det också tydligt att mansfostran inte 

                                                             
68 Salomon anställde tidigt en korpral Gylfe. Hans uppgift var att excercera och motionera pojkarna 
på slöjdskolan, ibland med vapen och lös ammunition: ”Så t ex förvandlades Lilla Nääs, 
lantarbetarnas bostad, till en fästning som stormades under så livligt skjutande att kvinnor och barn 
förskräckta flydde och gömde sig. Efter anfallet kommenderade Gylfe med tordönstämma ’Halt’, 
och trumpeteraren blåste ’Eld upphör’.” (Thorbjörnsson, 1990, s. 158) 
69 Salomon betonar skillnaden i storlek mellan den industriella snickeriproduktionen och 
snickerislöjdens produkter. Han menar också att fastän mängden verktyg är likartad mellan 
industriellt snickeri och snickerislöjd, så finns skillnader. Kniven, exempelvis, är ett verktyg som 
används i snickerislöjden men knappast i snickerierna. (Se Salomon, 1941, s. 34f) Min tolkning är 
likväl att normen för snickerislöjden är de professionella snickeriverkstäderna, vars materiella 
excesser omöjliggjort ett inträde i skolan. 
70 Den fysiska fostran är central hos Salomon, och i snickerislöjden skapas förutsättningarna för 
den. Apropå kroppskrafter argumenterar Salomon för just snickerislöjd: ”Vad dessa senare 
[kroppskrafterna] beträffar, så bjuder särskilt snickerislöjden en ypperlig motvikt mot stillasittandet, 
varjämte den, på ett metodiskt sätt ordnad, i likhet med gymnastiken och de fria lekarna förmår 
medverka till stärkande av kroppen och en gradvis utveckling av dess krafter. I detta hänseende bör 
särskilt framhållas, att man just vid snickerislöjden är i tillfälle kunna låta lärjungarna föra de 
huvudsakligaste verktygen omväxlande med höger och vänster hand […] muskler må tagas 
likformigt i anspråk såsom fallet är vid gymnastiken och fäktningen. (Salomon, 1941, s. 36). 
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skulle ske i den miljö där kvinnorna vistades. (Jfr Hartsock, 1983/1997, s. 227ff 
om ”abstract masculinity”, samt analysen ovan av Putsmaskin-Rogers glasögon). 
Träsnideri är för den invigde inte endast stillasittande. Det kan vara slitsamt och 
kräva kroppskrafter. Men jag vill mena att en rad träbearbetningsmetoder exklu-
deras i träsnideriet. De två fysiskt krävande momenten i manuellt snickeri – hyv-
ling och sågning – nedtonas i träsnideriet till förmån för den skulpturala och 
skärande/skiljande bearbetningen. Träsnideri – vilket Salomon anmärker – krä-
ver inte ens en hyvelbänk: 

 
Om man nu i skolan för hemarbetets främjande skulle sätta träsnideriet 
framför snickerislöjden under förmenande, att det är lättare kunna i hem-
met finna plats för ett träsnideribräde än för en hyvelbänk, så vore detta 
ungefär liktydigt med att vilja vid skolans gymnastikundervisning [...] ute-
sluta redskapsgymnastiken… (Salomon, 1887/1941, s. 40) 

 
Jag är knappast först att ”följa” hyvelbänken tillbaka till denna punkt i historien. 
När Trotzig (1992) i sin analys av den tidiga flickslöjdens kroppsfostran ställer 
de könade slöjdarterna mot varandra, resonerar hon på följande sätt: 

 
När de som skrev manualerna för slöjdutbildningen formade sina läro-
gångar valde de vad slöjdundervisningen skulle innehålla och tog ställning 
till vilken plats den fick ta i det fysiska rummet. Det finns inga naturlagar 
som bestämmer att det skall vara på något särskilt sätt. Pojkarna kom att 
inskolas i slöjd som krävde utrymme för både handredskap och snickar-
bänk. [---] Så behövde det inte alls vara. Man kunde välja en slöjdträning 
som inte krävde specialredskap, man kunde välja att göra saker som tillver-
kas i sittande ställning: lövsåga, tälja med kniv, binda nät etc. (Trotzig, 
1992, s. 95) 

 
Tidigare i avhandlingen har hyvelbänken beskrivits som det främsta tecknet för 
trä- och metallslöjdsalen – den gemensamma nämnaren. Den har också beskri-
vits som en svagt maskulin plats, i analysen av knivpojkarnas immanens. Men 
hyvelbänken behöver problematiseras ännu en gång, och från ett lite annat per-
spektiv. Hyvelbänken är nämligen inte bara en plats. Den är lika mycket ett 
verktyg, och som verktyg betraktat en materialiserad föreställning som etableras 
i citat såsom Salomons, eller i de manualer som Trotzig hänvisar till. Det är vik-
tigt att se bortom hyvelbänken, hyveln och sågen. De är avsedda för någonting, 
och detta ”någonting” är nog så avlångt som en såg eller hyvel.  

Hyvelbänkens fastsättningsanordningar (framförallt bänkhakarna) och hy-
velns arbete förutsätter längd. En träbit må sakna den avlånga formen. Det kan 
vara en byggskiva – vilket är vanligt i fältanteckningarna – eller en klots, men 
den sågande rörelsen betingar längd på sågen likafullt. Den tidiga träslöjdens 
skolplanscher över kroppsställningar vid hyvling och sågning (se Thorbjörnsson, 
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1990, s. 124, Trotzig, 1992, s. 96f) illustrerar detta väl. Kroppen, sågen, hyveln 
och träet blir långt i rummet. Träspillet blir likaså avlångt. Vissa verktyg blir av-
långa eftersom de relaterar till avlånghet. Men Trotzigs (1992) jämförelse mellan 
de olika typer av kroppsfostransideal vilka präglade de isärhållna slöjdarterna har 
ytterligare en viktig dimension. Det handlar inte bara om vilken rörelse som bet-
ingas, det handlar om vartåt rörelsen betingas. Flickornas slöjd hade som uttalat 
syfte att fostra för hemmet (Borg, 2008; Berge, 1992; Trotzig, 1992; Johansson, 
1987), ett hem som Salomon använde snickerislöjden som ett medel att distan-
sera sig ifrån. Hemmets hantverk och därför det kvinnliga hantverket var ofta 
stillasittande. Trotzig (1992) fortsätter: 

 
För gossarna valde man en slöjd som gav dem kroppsrörelse, lät dem an-
vända sin kropp, lät dem hyvla, spika etc. För flickorna valdes slöjdarter 
som skulle utföras i nästan stillasittande ställning. […] Deras [flickornas] 
slöjd höll dem på plats. De kunde inte ta ut rörelserna. De arbetade inom 
en liten radie, de använde inte sina kroppar. (Trotzig, 1992, s. 95) 

 
När jag arbetade i grundskolan introducerade jag hyvling i årskurs 4. Jag kan 
konstatera att jag valde sådana slöjdalster som hade längd, eftersom hyveln 
krävde det. Jag kan konstatera att hyvelbänken användes flitigt under dessa lekt-
ioner, eftersom de långa träbitarna krävde det. Jag kan slutligen konstatera att 
eleverna blev fysiskt utmattade, stod upp och rörde sina kroppar ungefär som på 
de planscher jag nyss hänvisade till. Detta eftersom hyvel, träbit och bänk till-
sammans krävde det. När jag ställer den uppgiften mot den träsnideriuppgift 
som de fick året senare, det vill säga att tillverka en kåsa ur ett klotsliknande 
björkblock, använde de kropparna på helt andra sätt. Ofta satt de ner och sällan 
rörde de sig utmed bänken, precis det Trotzig i citatet ovan beskrev som ett al-
ternativ till den utrymmeskrävande snickerislöjden. Klotsen satt fast på ett och 
samma ställe och kraften riktades stumt ner i träbiten. Kontentan av detta reso-
nemang blir alltså i termer av form och riktning. När Trotzig (1992) problemati-
serar rörelserna, problematiseras här de föremål som betingar rörelserna. An-
norlunda uttryckt: Avlånga föremål kräver avlång användning och avlång rörelse 
av kroppen, en avlång rörelse som ansågs fostra pojkar till män. 

Jag kan knappast påstå att jag med denna korta återblick ”följt med” de av-
långa tingen upp genom 1900-talets slöjdundervisning, som Ahmed kanske 
skulle önskat. Men återblicken har fokuserat en historisk period och en historisk 
person, vars föreställningar om pojkars kroppsfostran – maskulinitet – nu har 
materialiserats i hyvelbänkar och avlånga föremål runt om i våra skolor. Vad 
som nu återstår är att försöka analysera hur denna materialiserade maskulinitet 
levs av eleverna i mitt material. Vilka handhavanden betingar de avlånga föremå-
len? Vilka handhar dem? Och slutligen: Hur levs de avlånga föremålen?  
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Den fa l l i ska användningen av av långa föremål  
Isak är en av de elever som har svårigheter att leva slöjdsalens olika platser. Han 
hålls för det mesta vid ett bord alldeles nära entrén till slöjdsalen, där han tittar i 
böcker, surfar på en laptop eller samtalar med Lars, som också brukar sitta där. 
Det är inte så att Isak befinner sig utanför gruppen på ett socialt plan, men jag 
tolkar honom som immanent i relation till slöjdsalen. Det är först mot slutet av 
observationsperioden som hans slöjdarbete materialiseras i form av en miniatyr-
båt. Det som fångar mitt intresse hos Isak är hans benägenhet att bära med sig 
en linjal (stålskala) när han rör sig i rummet. Följande är ett utdrag ur fältanteck-
ningarna: 

 
Isak gör entre. ”Jag behöver material.” Får vänta på hjälp och går in i 
rummet till centrumbänken där läraren står. Han går fram till Fatima och 
kollar då hon sågar. De samtalar. Han håller en linjal bakom halsen. Han 
har alltid den där linjalen med sig. Fatima slänger ifrån sig sågen: ”Varför kollar 
alla på mig?!” och hon går därifrån, snackar lite med Henrik och smås-
nackar. Går sedan tillbaka och fortsätter såga då det är tommare vid såg-
bänken. Isak går runt lite. Söker lärarens uppmärksamhet. Nu ska killarna 
borra. Läraren står mitt i salen och ger högljudda instruktioner om säker-
het. Knut är i centrum igen. Isak sitter fortfarande och väntar på hjälp. 
(Fältanteckningar) 

 
Isak finns även med i det korta utdrag i metodavsnittet, där jag exemplifierar hur 
jag fört mina anteckningar. I det exemplet slår Isak med sin linjal på Fatimas 
stjärt. Att Fatima förekommer vid båda dessa tillfällen är inte viktigt för ögon-
blicket, annat än att de tycks känna varandra väl och att Fatima utgör någon 
form av plats för Isak – en trygghet. Jag fäster inte vikt vid det eftersom jag inte 
tycker mig ha sett särskilt mycket fallisk användning71 av avlånga föremål under 
mina besök. Även om den falliska användningen av föremål inte är särskilt van-
lig i materialet, kommer analysen att inledas genom en problematisering av av-
långa föremål utifrån antagandet att de på något sätt är förbundena med mas-
kulinitet och sexualitetskonstruktioner. Skälet att inledningsvis betona den fal-
liska användningen kommer sig av att nästan all användning av avlånga föremål 
som pet-, fäkt- eller slagverktyg (jfr Strauss vapenbeskrivning, 1966, s. 551) i 
materialet sker bland pojkar, och att ingen fallisk användning förekommer bland 
flickorna.72 Jag gör som sagt ogärna skillnad mellan pojkar och flickor, men det 

                                                             
71 Med begreppet fallisk användning avser jag avlånga föremål som petas eller slås mot elevernas 
genitala områden eller håller föremålet mot det egna genitala området. Det är alltså inte bara 
föremålets form (fallosliknande) utan även föremålets adress som avgör huruvida jag väljer att kalla 
användningen för fallisk. 
72 Jag har bara funnit ett fåtal tillfällen när liknande beteenden utförts av en flicka. Vid ett tillfälle är 
det två okända flickor från en annan grupp som tillfälligtvis befinner sig vid målarbänken för att 
hinna ikapp med sitt arbete eller jobba extra. Axel är lite väl närgången varpå en av de två flickorna 
viftar mot honom med penseln liksom i ett försök att värja sig. En annan gång värjer sig Alva från 
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finns skäl att på något sätt peka ut detta könsmönster i syfte att överskrida det. 
Den falliska användningen av avlånga föremål tycks vara ett uttryck förbehållet 
pojkarna. Förutom Isaks stjärtklapp på Fatima, kan nämnas Oskar och Peter 
som i kamp över ett träsvärd som de funnit, petar varandra i stjärten med 
träsvärdet. Om Oskar använder ett träsvärd, använder Adam en sop när han pe-
tar Mohamed i stjärten. Mohamed får även utstå symboliska slag av ett skruv-
stycke mot skrevet (skämtsamt) av Peter, och så vidare. En fallisk användning 
kan också se ut så här: 

 
William sitter och jobbar men fussas73 av Henrik, Knut och Krister. Kär-
leksfullt gnabb och pall som rycks undan. Henrik säger att William har tagit 
hans plats och rycker undan pallen så att han landar på golvet. Då byter han plats och 
Knut och Krister kommer fram och smiskar honom symboliskt på skinkorna med sina 
yxskaft. (Fältanteckningar) 

 
Det kanske tydligaste exemplet på fallisk användning av avlånga föremål i 
materialet är när Stefan klämmer fast en linjal mellan sina lår som ”sticker fram 
och stör” Emma när hon står och sågar. Förvisso är det svårt att klassificera det 
som ett handhavande, men min poäng hoppas jag är tydlig: avlånga föremål an-
vänds till viss del falliskt, till stor del som pet-, fäkt, och slagföremål och hålls 
nästan uteslutande av pojkhänder.  

Dixon (1997) tar fasta på sexistisk eller våldsam föremålsanvändning i den 
brittiska motsvarigheten till trä- och metallslöjd (Design and technology). I hen-
nes studie problematiserar hon den barnslige Pete, som istället för att arbeta på 
sitt träskrin, använder sin hammare som penisattrapp med vilken han trakasserar 
ett par av flickorna i gruppen. Dixons förklaring är att Pete gör hammaren till en 
symbol för sin penis, genom vilken han kan utagera maskulinitet och sexualitet: 

 
Pete’s tool constructs the symbolic order of domination, affirming his 
superiority over women (and his capacity to dominate) through ownership 
of an erect penis. However, of course, it is a mallet, and Pete is left with 
the contradictions and ambiguities of his bodily experience, and his body 
in relation to others, unresolved. (Dixon, 1997, s. 100) 

 
Dixon betonar Petes agens, och menar att han tillsammans med en annan pojke 
(Jim), under ett bråk – ”råkar” göra hammaren till en penis. Hon menar att Pete 
tar tillfället i akt när ”Jim ’gives’ him the idea for the penis” (s. 99), och att Pete 
tar upp erbjudandet och således skapar en maskulin arena utifrån hammaren: 
”In the arena he constructs, Pete has both authority and agency. He acts.” (s. 

                                                                                                                                   
Joakims närgångenhet genom att vifta med sitt stämjärn mot honom. Ett sista exempel (se nedan) är 
när Therese går i fäktningsduell med en krycka (Joakims krycka) tillsammans med Tobias. Det är alla 
avlånga föremål, men jag kan inte se att de riktas mot fridsstörarens genitala område. 
73 Med fussas avser jag att småbråka med kroppskontakt. 
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102). Förklaringen som ges här är att Pete får idén om att använda hammaren 
som penis av Jim, och på ett sätt är jag benägen att hålla med henne om detta. 
Men kanske skulle det också kunna beskrivas som en omvänd kausalitet. Det må 
vara att Pete aldrig skulle använt hammaren på detta sätt om inte han och Jim 
bråkat om den och den av en händelse landat i Pete’s knä (s. 96f). Men skulle 
det vara tänkbart att idén (riktadheten) redan fanns hos Pete och att det Pete 
egentligen fick av Jim – var hammaren? Analogt med detta är det inte avlägset 
att i fenomenologiska termer problematisera hans arena som redan där för ho-
nom, med det nödvändiga avlånga föremålet (hammaren) som transaktiv 
materialitet på denna arena.  

Studien av Pete kan ses som ett extrapolerat och förklarande exempel av 
Isak, Stefan och de fåtal andra som i fältanteckningarna har använt avlånga fö-
remål på ett sexistiskt eller sexualiserande sätt. Emellertid kan dessa undantag 
stå för något större. Dixon (1997) menar att Petes beteende inte bara kan redu-
ceras till det som jag här kallar fallisk användning, och som Dixon kallar ”sexua-
lity”. Hon anser att ”Pete’s and others’ actions are more than just a matter of 
’sexuality’” (s. 91), utan snarare ett uttryck för en kultur bestående av ”violence, 
power authority, labour-power, protection of space […] rather than just sexua-
lity in any kind of isolation” (Collinson& Hearn citerad i Dixon, 1997, s. 91). De 
falliska föremålen är på något sätt knutna till pojkar, och föreslår – genom sin 
form – en alternativ användning. Under förusättning att föremålen betraktas 
som falliska ligger de närmast det materialiserade kännetecknet för kön: penisen. 
Att likställa eller översätta formen på ett föremål till den kroppsliga skillnad 
varpå könsindelningen är konstruerad skiljer ut kroppar från varandra – objekti-
fierar dem.  

 
Att fäktas  med av långa för emål  
En annan tolkning som är möjlig att göra, är att de avlånga föremålen på något 
sätt representerar svärd eller fäktvapen, precis som Strauss (1966, s. 55f) be-
skrivning antyder – en långt vanligare användning än den falliska i mitt material. 
Kopplingen mellan pojkar och fäktvapen skulle i så fall kunna motiveras utifrån 
krigsfilmer, kampsport och våldsutövning i största allmänhet, vilket historiskt 
sett varit mäns praktiker (se Terret & Ottogalli-Mazzacavallo, 2012; McCaughey, 
1998; Connell, 1987, 2000).74 Oavsett om pinnarna används som penisar, svärd 
eller både och, är min poäng att de tas upp av vissa objektifierade kroppar. Ah-
med (2006) skulle kanske anse att pinnarna och linjalerna ”väntade” (waiting) på 
pojkarna, ungefär som hon beskriver skrivbordets väntan på den manlige förfat-
taren:75  

                                                             
74 Notera att även Salomon (1941, s. 36) drar paralleller mellan slöjdens och fäktningens 
kroppsfostran.  
75 Ahmed (2006) tar sin utgångspunkt i Husserls författarskap under 1900-talets förra hälft, där 
författaryrket eller den filosofiska domänen var manligt dominerad, och skrivbordet eller det 
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In waiting for the writer the table waits for some bodies more than others. 
This waiting ”orientates the table to a specific kind of body, the body that 
would ”take up” writing. I have already described such a body as a mascu-
line body by evoking the gendered form of its occupation. (Ahmed, 2006, 
s. 59) 

 
Här bör anföras att trä som material knappast medger andra former än de av-
långa – av hållfasthetsskäl. Stål valsas fram som stänger i stålverken och linjaler 
är av nöden avlånga eftersom de är avsedda att mäta just längd. Att tolka in en 
fallisk eller krigisk innebörd i trä- och metallslöjdens material och verktyg kan 
därför tyckas långsökt. Men återigen, här ifrågasätts inte de avlånga föremålens 
naturliga utsträckthet. Det intressanta är dess förekomst i trä- och metallslöjdsa-
len. Den historiska beskrivningen av Salomons materialiserade föreställning 
(snickerislöjden) kan ses som skäl att problematisera de avlånga föremålens fö-
rekomst, snarare än avlånghet. Det som är intressant i den falliska eller krigiska 
användning av föremålen är att de levs som falliska eller våldsamma som något 
bortanför sin avsedda användning – just här och just av pojkar. Dixon (1997) 
menar att trä- och metallslöjden (Design and technology classroom) är en miljö 
som i någon mening producerar denna typ av användning: 

 
[T]he design and technology workshop, can be seen as a ”specific site of 
bodily power” and one in which particular forms of embodiment, associa-
ted with fighting and with other practices of an exaggerated masculinity are 
more available than others. (Dixon, 1997, s. 91) 

 
Under trä- och metallslöjdens frihetsdiskurs och genom dess överflöd av av-
långa föremål (min beskrivning), menar Dixon att Pete kan ”bring cultural texts 
drawn from outside the formal culture of the school into play.” (s. 100) Ännu 
en gång vill jag vända på perspektivet. Det handlar i min tolkning inte endast 
om någon som drar in något i salen. Beteendet är en lika mycket en konsekvens 
av att salen är utrustad som den är.76 När Isak klappar Fatima på stjärten med 
linjalen, eller Stefan stöter sin linjal mot Emma, ser jag det inte som en teleolo-
gisk kedja som startar i en tanke utanför slöjdsalen, medieras genom linjalen och 
träffar flickan bortom den. Linjalen blir i min tolkning en fallisk dekokt av slöjd-
salens maskulinitet som, så att säga, passar handlingen eller samskapar handling-
en. Det är inte slumpartat på något sätt, vilket resonemanget kanske kan tolkas 
                                                                                                                                   
filosofiska tänkandet vid skrivbordet i någon mening skulle hållas åtskiljt från vardagslivet och 
hemmet. (se Ahmed, 2006, s. 32ff) 
76 Ett gott exempel på hur salens utrustning formar föremål är när Johansson (2002) studerar en 
pojke som svarvar en biljardkö. De flesta svarvar är avsedda att svarva på längden, snarare än på 
tvären (skålar ex.vis). Därför blir också det som svarvas avlångt, och en biljardkö är ett extremt 
exempel på detta. I Johanssons exempel (s. 129f) avslutas svarvningen med att pojken går runt i 
slöjdgruppen och låter andra elever prova biljardkön. Hur de provar den skrivs emellertid inte fram. 
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som. Men transaktionen är kontextuell och materiell, eller som Ahmed (2006) 
uttrycker det: ”An action is possible when the body and the object ’fit’. So it is 
not simply that some bodies and tools happen to generate specific actions” (s. 
51).  

Pojkar och pinnar (linjaler etc) passar varandra såsom objekt eller tecken, 
och det kan tänkas förklara varför inte jag sett något exempel på en flicka som 
trakasserat en pojke eller annan flicka med ett avlångt föremål på ett falliskt sätt. 
Kopplingen pojke–pinne förklarar kanske också varför den falliska användning-
en tycks stå utanför elevens levnad av rummet. Isak har inte många platser i 
slöjdsalen. Han lever inte slöjdsalen såsom Roger gör. Men att vifta med linjalen 
gör han gärna, för som pojke kan han göra just det. Isaks linjal passar honom ef-
tersom han är kategoriserad som pojke, men den passar honom aldrig per se. 
Den passar honom alltid i relation till ett syfte – att demonstrera makt kanske, 
eller som Dixon (1997) tolkar Pete’s beteende: att utforska en sexuell praktik i 
skydd av slöjdsalen.  

 
Kryck-Theres e  
Linjalen är ett exempel på ett avlångt föremål i slöjdsalen vilket tycks användas 
på ett icke avsett eller rutinmässigt sätt, och Isak är på intet sätt ensam i sin an-
vändning av linjalen. Jag har exempel på elever i alla grupper som förkroppsligar 
linjaler, sågar, penslar och annat utan tanke på att mäta, såga eller måla. Det kan 
vara som när Mohamed i väntan på att läraren ska hyvla hans träbit, griper tag i 
en sop och ställer sig att skenbarligen sopa golvet vid dörren till maskinrum-
met.77 Strax kommer Peter fram och tar över sopen och strax därefter även 
Adam. Sopen vandrar alltså mellan tre elever inom en mycket kort tidsrymd, 
utan att något blir sopat överhuvudtaget. De liksom fördriver tiden eller känner 
på sopen – lever den och transagerar den mellan sig. Men avlånga ting kan också 
delas verbalt, som när Stefan återvänder in till bänkverkstaden med en såg som 
han har hittat: 

 
Stefan kommer med en stor ryggsåg. ”Ingen dålig såg.” Imponerad och vi-
sar Ola vilken stor såg han fått tag på. ”Ja jävlar” säger Ola. (Fältanteck-
ningar) 

 
Det finns alldeles för många exempel på hur avlånga föremål får alternativa an-
vändningar för att de ska kunna redogöras här. Jag kan konstatera att det är van-
ligt bland de elever som jag har studerat, och att det nästan uteslutande är pojkar 
som står för dessa användningar – men bara nästan. Det finns undantag i 

                                                             
77 Sop-flickor är betydligt vanligare än sop-pojkar i mitt material. Alla anteckningar om flickor och 
sopar är emellertid knutna till rutinmässig användning, det vill säga för att sopa golvet. Det bör 
också tilläggas att en sop expanderar den levda kroppen lika mycket i den vertikala riktningen som i 
den horisontella (se nedan om kroppens riktning).  



 

135  

materialet, som genom sin existens punkterar tanken om att viftandet är reserve-
rat för pojkar. I det här fallet handlar det om en krycka som möter Therese. 
 Therese är precis som Pelle och Roger en elev med många platser i slöjdsa-
len. Hon handhar gärna teknisk utrustning, och är till exempel den enda i grup-
pen som svarvar. Hon överskrider skyddsutrustningen genom att använda den 
på ett icke-rutinmässigt sätt (se Faulkner, 2003), tillverkar gruppens största slöjd-
föremål (en bänk), och tar plats i slöjdsalen. Mitt första intryck av Therese är att 
hon är öppen och nyfiken i relation till mig. Hon tar fasta på att jag har ett ge-
nusperspektiv i min forskning och gör mig ett tag orolig över att min öppenhet 
om genusperspektivet skulle ge en forskningseffekt (se metodavsnittet). Så här 
beskriver jag henne, timmen efter mitt första besök i gruppen: 

 
Therese var klart på om killar och tjejer, hackade på Liv att hon tänkte på 
killar hela tiden och att hon inte var stark nog att klämma lim ur tuben … 
stark som en kille alltså menade Therese. Therese yvades senare även med 
Alva om styrka och manligt – visade hur man skulle göra armhävningar. 
Gjorde några frontstage genom att lägga upp benen på en stol för att orka. 
Någon kille kommenterade att hon inte gjorde rätt. (Fältanteckningar) 

 
Thereses självklara sätt att handha maskiner och verktyg, sitt användande av rös-
ten för att ta rummet i anspråk bör emellertid förstås som en förvärvad vana 
snarare än ett tillfälligt agerande.78 Jag skulle kalla henne bullrig, om det inte 
vore för det att det avslöjade mina förutfattade meningar om hur pojkar och 
flickor borde bete sig. Det kan hända att hennes armhävningar var ett uttryck 
för min närvaro och min forskningsansats, men den samlade bilden av Therese 
är den av en transcendent slöjdelev – en elev som lever många av slöjdsalens 
platser. Vid ett tillfälle lever hon rummet med hjälp av en krycka: 

 
Tobias kommer ut ur maskinrummet med ett svärd. En rundstav med ett 
skiktlimmat fingerstopp. Fäktas på scenen.79 Therese skrattar och frågar ho-
nom varför han är smutsig i ansiktet. Han har svart smuts i ansiktet. Hon tar 
upp en krycka och börjar fäktas med honom framför bänken. Han går ut. 
(Fältanteckningar) 

 
Analysen av Kryck-Therese börjar i en precisering av fenomenet: I de avlånga 
föremålens förlovade rum uppstår pinnviftande kroppar. Pinnen blir ett tecken 
för en könstillhörighet innanför huden (pinnen väntar på pojkkroppar), en 
                                                             
78 Vanans makt, eller svårigheten att med vilja och reflektion förändra sina vanor framgår i Sullivans 
(2001) beskrivning: ”Human beings can, to some degree, restyle their bodily habits. By consciously 
thinking of my bodily comportment as a hypothesis, I can become consciously aware of the 
meaning that I offer others. I can come to recognize that my bodily habits arnd self-understanding 
are achieved by means of others […] I cannot claim absolute authority for my particular 
understanding of my bodily habits.” (Sullivan, 2001, s. 77). 
79 Den största fria ytan i bänkverkstaden. 
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kommunikativ handling av sexism, våld eller omtanke, alternativt ett vanelagt 
överskridande (transcendens) av slöjdsalens materialitet, betingat av en pojkes 
eller flickas situation. Pinnviftandet är liksom Dixon påpekar en ”signifier of 
embodied power” (s. 100) och således performativt – ett tecken i en objektifie-
rad och social verklighet. Men den existentiella grunden är kroppslig, inte objek-
tifierad. Pinnviftandet vanelägger kroppar eller förändrar kroppar och kropps-
liga erfarenheter, oavsett kön. Jag vänder åter till kärnan: slöjdsalen – vilken 
skapats under föreställningen av maskulinitet och därför enligt mig är material-
iserad maskulinitet, lägger pinnar i händerna på människorna där. Jag skulle inte 
bli förvånad om en ettåring plockade upp linjalen och viftade med den, precis 
som Isak gör i mitt exempel. Jag skulle inte heller bli förvånad ifall en apa gjorde 
det, även om apan liksom ettåringen knappast bär med sig föreställningar om 
kön, sexualitet och maktrelationer. Den faktiskt kroppens förmågor (gripför-
måga) föregår och leder det taktilt-kinestetiska erfarandet, och vad som ses av 
andra och vad som känns för mig är inte samma sak. Precis som i exemplet med 
Linneas jacka ställer jag frågan: Vad intrycker pinnviftandet?  
 
 
Det förkroppsligade viftandet 
Inledningsvis konstateras att en krycka – svingad framför kroppen – utgör en 
geografisk förlängning av kroppen. Det ska emellertid sägas att Merleau-Pontys 
beskrivningar av den blindes käpp (1945/1997, s. 107) som ett förkroppsligat 
”sinnesområde” eller Sullivans hårt dragna beskrivning av vanan (2001, s. 77) 
knappast är tillämpbara när det gäller elever som tillfälligtvis bär omkring på av-
långa föremål i slöjdsalen.80 Jag har svårt att se att de ofta slumpvis valda pin-
narna hinner vaneläggas i den meningen, och ej heller Thereses krycka. Emeller-
tid är det rimligt att tolka den avlånga formen som attraktiv eftersom den ökar 
den faktiska kroppens räckvidd och rumsliga utrymme. Att leva kryckan är att 
flytta ut de materiella konsekvenserna av den faktiska kroppens rörelser. Det jag 
lever hör mig till. Det är att ta plats med föremålet som ursäkt.81 Det må vara att 
Therese inte har någon vana att vifta med kryckor. Hon har sannolikt inte gjort 
just denna krycka till ett ”förkroppsligat sinnesområde” i den mening Merleau-
Ponty menar. Men Therese och kryckan är Kryck-Therese i vardande. Therese 
vänjer sig alltså, eller befinner sig under tillvänjning.  

Merleau-Ponty (1945/1997) skriver: ”Att vänja sig vid en hatt, en bil eller en 
käpp innebär att sätta sig in i dem eller omvänt att låta dem delta i den egna 
kroppens volym.” (s. 107.) Det hade kunnat uttryckas som att Therese använder 

                                                             
80 Isak utgör kanske ett undantag här, då han nästan alltid bär linjalen med sig. 
81 Strauss (1966) menar att händerna och armarna, vilka utbreder sig i en annan riktning än ”central 
body”, skapar ett territorium: ”In upright posture, the arms expand the body scheme. The arm 
motion circumscribes a sphere which surrounds the body as territorial waters surround the shores of 
a country. This constitutes a section of space which, like the three-mile zone, belongs to the central 
body, yet not completely.” (Strauss, 1966, s. 548). 



 

137  

kryckan för att nå ut i rummet, men jag undviker en sådan formulering. Hand-
havandet är en transaktion med delad agens.82 Ordet användande är för mig ett 
tillägg, en atomisering och en uppdelning mellan kropp (innanför huden) och 
krycka (utanför huden). Merleau-Ponty påstår snarare att pinnen eller käppen 
vänjs in att ”delta i den egna kroppens volym”, det vill säga förändrar krop-
pen.83 Men alldeles oavsett hur van Therese är att vifta med en krycka eller hur 
levd den hunnit bli, är exemplet intressant framförallt därför att viftandet är av-
sett som viftande – som mening. Merleau-Ponty beskriver också invänjningen i 
termer av en riktning, som en förmåga att ”utvidga vårt vara-till-världen” (s. 
107). Men utvidgandet ska inte förstås som ett objektifierat utvidgande. För 
Merleau-Ponty är varat-till-världen, eller det kroppsliga rummet, knappast möj-
ligt att beskriva i geografiska termer: ”Rörelsen är inte tanken på en rörelse och 
det kroppsliga rummet är inte ett tänkt eller föreställt rum.” (s. 100). Enligt ho-
nom är varje del av en rörelse eller utvidgande av varat (min tolkning) bara en 
sekventiell del av en total rörelse, eller ett totalt syfte. Syftet kan vara pragma-
tiskt, det vill säga avse att möta eller nå ett föremål i rummet, fäktas med någon 
annan elev eller slå linjalen mot en stjärt. Men syftet kan också vara apragmatiskt 
– som en dans, vars rörelser är rörelser i sin egen rätt, snarare än rättfärdigade 
genom ett sökt föremål (se Sheets-Johnstone, 1979).84 

Som ett led i analysen av Kryck-Therese väljer jag att formulera följande 
pragmatiska påstående: En krycka må ”delta i kroppens volym” och utvidga mitt 
vara. Men den deltar inte bara i den objektifierade kroppens volym, den deltar 
framförallt i den levda kroppens handling. Kryckan utvidgar inte bara mitt vara 
– den utvidgar varat i riktning mot någonting. Och givet att något utvidgas är 
kryckan också i rörelse – en ”volymkraft” (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 107), 
det vill säga rör Therese med sig. Således, för att beskriva de levda dimensioner-
na av att vifta med en krycka, måste tre aspekter analyseras närmare: Syftet med 

                                                             
82 Jag har inspirerats till begreppet handhavande genom Valérys beskrivning av erfarenhet och 
kroppslighet: ”I know only what I know how to handle”(Valéry citerad i Sheets-Johnstone, 2011, s. 110, 
kursivering i original.) Handle är något annat än use och handhavandet är således något annat än 
användning. 
83 Merleau-Ponty är inte helt entydig vad avser relationen (transaktionen) kropp–verktyg. I 
förlängningen av resonemanget med den blindes käpp diskuterar han käppen som ett bihang till 
kroppen, som något yttre: ”Tryckförnimmelserna på handen och käppen är inte längre givna, 
käppen är inte längre ett föremål som den blinde percipierar utan ett redskap varmed han percipierar. 
Det är ett bihang till kroppen, en utvidgning av den kroppsliga syntesen. På motsvarande sätt är det 
yttre föremålet inte den geometriska projektionen” (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 118). Dessa 
atomiserande drag i hans filosofi är, enligt Sulllivan (2001), resultatet av att Merleau-Ponty så starkt 
betonar kroppen som projekt mot världen, intentionaliteten. (Se Sullivan, 2001, s. 65f). 
84 Vissa typer av dans kan anses existentiellt svårgripbara eftersom de är kroppsrörelser utan mål, 
och kroppsrörelser utan mål i stort sett saknas i vardagslivet. Sheets-Johnstone (1979) uttrycker det 
på följande sätt: ”In the course of our everyday lives we ordinarily see objects in motion. And we see 
them pragmatically: we see objects in motion accomplishing something, whether tying a shoelace, 
kicking a ball, or repairing a car. In its beginning, modern dance may well have been difficult for 
people to understand precisely for this reason: those objects in motion on stage were accomplishing 
nothing.” (Sheets-Johnstone, 1979, s. 33f) Även Young (1990) undviker dans och dansens 
förkroppsligande i sina analyser. (Se Young, 1990, s. 143) just eftersom den är apragmatisk. 
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rörelsen, rörelsens riktning och slutligen rörelsen i sig. Det är uppenbart att jag 
inte kan uttala mig om syftet, annat än att det oundvikligen finns där. Det är inte 
säkert att Therese själv hade kunnat formulera syftet med sin fäktning annat än 
att möta Tobias träsvärd. Ett uttalat syfte är heller inte intressant här. Härtill kan 
rörelsen i sig knappast förstås som något annat än ett materialiserat syfte, varför 
också en analys av rörelsen blir en analys av syftet. Men innan jag problematise-
rar själva rörelsen väljer jag att granska dess riktning. Åt vilket håll fäktar The-
rese sin krycka, och vad är den existentiella innebörden i hennes val av riktning? 
 I sin analys av kvinnors rörelsemönster, föreslår Young (1990) att den spän-
ning som alstras ur den kvinnliga situationen, det vill säga att både vara tran-
scendent subjekt och immanent objekt, får kroppsliga konsekvenser (Young, 
1990). Att vanemässigt erfara sig själv som ett objekt leder till en kroppslig åter-
hållsamhet, bundenhet eller immanens. Konsekvent med detta leder den kvinn-
liga situationen till en tveksam relation till det omgivande rummet, vad Young 
kallar en bruten enhet (Young, 2000, s. 264). Hon skriver bland annat att:  

 
Not only is there a typical style of throwing like a girl, but there is a more 
or less typical style of running like a girl, climbing like a girl, swinging like a 
girl, hitting like a girl. They have in common first that the whole body is 
not put into fluid and directed motion, but rather, in swinging and hitting, 
for example, the motion is concentrated in one body part; and second that 
the woman’s motion tends not to reach, extend, lean, stretch, and follow 
through in the direction of her intention. (Young, 1990, s. 146) 

 
Young beskriver kvinnor som inte svänger med benen i sin gång och som sällan 
viftar med sina armar (1990, s. 145). När kvinnor rör sig i vardagen är det enligt 
Young med en kroppslig vana av att hålla armar och ben nära samman (s. 151). 
När flickor leker i skolan, leker de andra och mer spatialt begränsade lekar än 
pojkar samt ”get little practice of tinkering with things” (Young, 1990, s. 154) i 
jämförelse med pojkarna. Jag skulle säga att den könsskillnad i pinnviftande som 
jag observerat, går att förklara genom Youngs fenomenologiska analys. Det 
handlar förvisso om en kroppslig vana att inte nå, sträcka och luta sig (reach, ex-
tend, lean, stretch)85 mot omgivningen men vad jag framförallt vill tillfoga 
Youngs resonemang är riktningsaspekten. Åt vilket håll kan slöjdelever i en im-
manent situation rimligtvis sträcka sig? 

Det är möjligt att här skilja mellan två riktningar – den horisontella och den 
vertikala riktningen i rummet. Transcendenta rörelser kan utifrån Youngs ana-
                                                             
85 I Salomons argumentation för gosslöjdens kroppsliga aspekter lyfter han fram Pestalozzi som 
förebild. När Pestalozzi beskriver den kroppsliga grunden för det sammansatta mänskliga lärandet, 
beskriver han också i princip det som Young (1990) tar upp som kroppslig transcendens. Pestalozzi 
menar: "Det [färdigheterna] måste utgå från de enklaste yttringarna af de fysiska krafterna, hvilka 
innehålla grunderna äfven för de mest sammansatta mänskliga färdigheter. Slå, bära, kasta, stöta, 
draga, vrida, slita o.s.v. äro de förnämsta enkla yttringarna af våra fysiska krafter." (Pestalozzi citerad 
i Salomon, 1884, s. 46). 
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lyser likställas med den levda kroppens eller ”varats” expansion i horisontalpla-
net. Ett rum kan sägas vara stort när det har många kvadratmeter, och ett rum 
kan sägas ha rymd när det är högt till tak, exempelvis. Ansiktets och huvudets 
privilegierade och signalerande funktion högt ovan marken har problematiserats 
tidigare i analysen av kepsen. Huvudet har sitt företräde eftersom det befinner 
sig högst på kroppen i vertikalplanet – förutsatt att man står upp. Uppåt är 
emellertid inte en riktning som är särskilt lätt att utvidga, eftersom längden på 
den faktiska kroppen är given. Här är det viktigt att betona att huvudets signal-
värde är värdet hos ett objekt – en objektifierad kropp. Annorlunda uttryckt: ut-
sträcktheten i vertikalplanet signalerar och för uppmärksamheten mot en ut-
bredning som knappast går att utvidga i någon av de kroppsliga betydelserna.86 
Strauss (1966) menar förvisso att den till hälsning uppsträckta handen, eller hu-
vudets nickning är laborationer i vertikalplanet, precis som att knäfalla eller böja 
sitt huvud som ett sätt att underkasta sig någon (Strauss, 1966, s. 539).87  

När någon räcker upp sin hand i skolbänken, eller när någon förlänger han-
den med en penna för att nå ännu högre upp i ivern att få svara på frågan – kan 
det alltså ses som ett förstärkande av den objektifierade kroppen. Men när ar-
men sveps i horisontalplanet, eller när Therese sveper med sin krycka framför 
sig är det snarare en levd kropp som förstärks. Detta kan beskrivas som ett ut-
tryck av en mänsklig situation – ett gemensamt existentiellt dilemma hos den va-
relse vars kroppsriktning (vertikal riktning) kan sägas stå i konflikt med rummet 
(horisontal riktning) och vars främsta möjlighet att leva rummet utgörs av armar 
och händer.88 De skolplanscher på kroppsställningar i snickerislöjd som tidigare 
diskuterats (se Thorbjörnsson, 1990, s. 124, Trotzig, 1992, s. 96f) blir plötsligt 
relevanta i avseende på riktning.  

När Therese utför sin fäktande rörelse, sker det i det horisontella planet. 
Hon skulle ha slagit kryckan i taket om hon viftat med den ovanför sitt huvud. 
Tobias finns framför henne, inte ovanför henne. Hon fäktas och demonstrerar 
eller kommunicerar på så vis för andra och sig själv någon typ av våld eller ian-

                                                             
86 Det finns exempel i mitt material på elever som ställer sig på bänkar och pallar när de arbetar 
eller fäktas. Jag har tolkat dessa som ett sätt att synas, då jag inte har kunnat se några praktiska 
fördelar (lättare att såga, fäktas) med att stå där uppe. 
87 Young (1990) skriver sin text ”Throwing like a girl” delvis i polemik mot Strauss (1966) 
biologiska förklaringar till skillnaderna mellan hur flickor och pojkar kastar. Young menar att det 
återhållna och atomiserade tjejkastet är ett förkroppsligat och vanelagt uttryck för kvinnans situation 
i en mansdominerad värld, dvs. tjejkastet är situerat snarare än essentiellt eller biologiskt, vilket också 
är den uppfattning jag ansluter mig till.  
88 Strauss (1966) bygger stora delar av sitt resonemang kring den konflikt mellan kroppsriktning och 
handlande riktning som uppstår när vi står på två ben, och som också lett till att synens roll 
förstärkts: ”Animals move in the direction of their digestive axis. Their bodies are expanded 
between mouth and anus as between an entrance and an exit, a beginning and an ending. The spatial 
orientation of the human body is different throughout. The mouth is still an inlet, but no longer a 
beginning, the anus an outlet, but no longer the tail end. Man in upright posture, his feet on the 
ground, his head uplifted, does not move in the line of his digestive axis; he moves in the direction 
of his vision.” (Strauss, 1966, s. 558) Se även Bullington (2007, s. 34 f) om kroppens in-ut schema, 
samt Sheets-Johnstone (1990, s. 122 f) om kroppsriktning och kroppen som ”form value”. 
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språkstagande av rummet. Det är värt att notera att hon plockar upp just kryck-
an när hon fäktas. Kryckan hör inte till slöjdsalens avlånga föremål.89 Den är ett 
avlångt föremål från verkligheten utanför. Utgående från Ahmeds perspektiv 
skulle man nog kunna säga att det bara var kryckan som väntade på hennes 
fäktning, eftersom hon är situerad som flicka. Hur mycket skulle Therese ha fäk-
tats om alla de avlånga föremålen väntade på henne?  

 
Rörelsen som orsak och verkan, rum och tid. 
Therese sträcker alltså inte bara fram kryckan i horisontalplanet – hon fäktar 
med den. Therese har det synbara syftet att fäktas med Tobias. Att däremot 
hävda att så är fallet vore att psykologisera henne. Therese kan mycket väl ha ta-
git Tobias som ursäkt för att få utföra en fäktande rörelse. Alldeles oavsett det 
syfte som aldrig kan slås fast vill jag här vända blicken mot olika förståelser av 
kryckviftandet. Initialt kan det framstå som att Therese gör den fäktande rörelsen 
med kryckan. Therese skulle i en sådan tolkning mediera sin avsikt att ta plats i 
horisontalplanet eller fäkta mot sin kamrat genom kryckans materialitet. Kanske 
är det också så hon själv upplever det. Men en krycka som sveps genom luften 
på det sätt som hon gör det är inte bara orsak. Kryckans rörelse är inte ren vilja 
eller agens hos den människa som lever den, eller är i invänjning av den. Rörel-
sen är lika mycket verkan som orsak, och som verkan är den alltid en verkan för 
någon. När Merleau-Ponty beskriver den levda kroppens rörelser, betonar han 
det initiala skedet:  

 
Varje moment i rörelsen omfattar hela rörelsens omfång, och särskilt det 
första momentet, den kinetiska90 initiationen, inleder förbindelsen mellan 
ett här och ett där, mellan ett nu och en framtid, som de andra momenten 
inskränker sig till att utveckla. (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 103) 

 
                                                             
89 Kryckan var inte hennes utan tillhörde en av kamraterna i gruppen.  
90 Kinetik är i denna avhandling liktydigt med det som framträder endast i rörelse (kvalitativt), det 
vill säga materiellt. Kinestetik är i denna avhandling den subjektiva erfarenheten eller minnet av 
rörelse eller kinetik, det vill säga immateriellt. Detta går att jämföra med min beskrivning av att 
”trycka” och ”känna” i avsnittet nedan. Dessa två begrepp (kinetic – kinesthetic) finner en omfattande 
användning i Sheets-Johnstones (ex.vis 1979, 2011) texter, Zahavis (2003) tolkning av Husserl, men 
desto mindre av Merleau-Ponty (1945/1997) som i stort sett endast använder kinestetikbegreppet i 
sin kritik av psykologins bruk av detsamma. I Sverige tycks kinetikbegreppet förekomma framförallt 
inom mekanik, medan kinestetik fått en bredare användning inom forskning om kroppslighet, 
möjligtvis på grund av Howard Gardners inflytande där den ”kinestetiska intelligensen” är en av de 
olika intelligenser en människa antas besitta. Gardner tillhör för övrigt den psykologiska diskurs som 
Merleau-Ponty kritiserar. För den som vill fördjupa sig i definitioner kring kinetic och kinesthetic 
(ibland stavat kinaesthetic) kan jag rekommentera Sheets-Johnstone (2009), där hon i sin analys av 
Lurias kinetiska melodier (”kinetic melodies”, s. 253 ff) ger följande definition: ”Kinetic dynamics 
are thus of the essence of kinesthetic memory in precisely the way they are of the essence of kinetic 
melodies. Melody and memory are in fact dynamic images of one another.” (Sheets-Johnstone, 2009, 
s. 258). Ytterligare ett förklarande citat, på vilket jag byggt min förståelse av de två begreppen Kinetic 
och Kinesthetic, är när Sheets-Johnstone (2011) fokuserar det kinestetiska medvetandet: “In other 
words, kinesthetic consciousness is fundamentally a consciousness of an unfolding kinetic dynamic” 
(Sheets-Johnstone, 2011, s. 123). 
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För Merleau-Ponty är inte en rörelse sekvenserad, som levd. En rörelse är en 
helhet och levs som en helhet, då rörelsens mål är sökt och funnet (föreställt) 
redan innan rörelsen initieras, det vill säga det syfte (Thereses syfte) som jag 
nyss lät bli att tolka. En levd rörelse är överhuvudtaget svår att beskriva i termer 
av objektifierade skeenden eller händelser i rum-tiden, eftersom den levda krop-
pen är intentional. Den levda kroppen är redan vid rörelsens mål. En levd rö-
relse gör snarare rum-tid än fyller en på förhand given och objektifierad rum-tid. 
Som gjort rum och gjord tid, inskränker den sig inte till objektiv mätbarhet, för-
utsägbarhet eller ett i-sig oberoende av rörelsen. Kryck-Therese behöver således 
skiljas ut från rum-tiden så som den vanligtvis betraktas. Rum-tiden behöver sät-
tas inom parentes. Fenomenologins subjektiva dimension, det vill säga att män-
niskans intentionalitet och riktadhet till världen skapar mening i den, leder ana-
lysen av Kryck-Therese mot det icke-materiella och subjektiva. Kryck-Therese 
gör rum och tid i kvalitativ mening. 

I Sheets-Johnstones (1979) analys av dansens visuella aspekter betonar hon 
nödvändigheten i en främmandegöring av rum-tiden. Gör vi inte det, menar 
hon, kan vi aldrig tänka på rörelse som något annat än objekt under förflyttning 
mellan platser. Ett objekt under förflyttning har – liksom Merleau-Pontys citat 
ovan beskriver – ingen helhet. Hon väljer därför att skilja på movement (rörelse) 
och motion (förflyttning): 

 
Whatever the influential factors, however, the definition of movement as 
”change of position or place” simply belies the phenomenal appearance of 
movement. We must differentiate between the logical and the phenome-
nological, between what it is reasonable to assume and what is actually and 
directly experienced […] The space-time of movement cannot be the 
space-time of objects; it must therefore be a space-time immanent to the 
movement itself. (Sheets-Johnstone, 1979, s. 38) 

 
För Sheets-Johnstone är rörelsen kvalitativ och parallell med den kvantitativa 
(objektifierade, mätbara) förflyttningen av objekt. Som kvalité ställer den till 
med ett kommunikativt problem. Många av de begrepp som används för att be-
skriva rörelse är inte kvantitativa. Att beskriva en rörelse som kraftfull eller lätt 
(s. 44) är att beskriva rörelsen i sig. De ryms helt enkelt inte i en objektiv rum-
tid, eftersom de är subjektiva. Den subjektiva, kvalitativa eller levda dimension-
en – den verkan jag inledningsvis betonade, är således en reflex på rörelsens fö-
reställda mål och ”kinetiska initiation” (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 103). Rö-
relsen blir alltså en agent, filosofiskt sett. Sheets-Johnstone beskriver det som en 
existentiell energi eller kinetiskt öde (s. 44) som formaliseras i dansen: 

 
The dancer is not moving through a form; a form is moving through him. 
The dancer is not doing movement; movement is doing him. To be an 
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object-in-motion is to fulfill a kinetic destiny, and to fulfill a kinetic destiny 
is to bring a qualitative world into life. (Sheets-Johnstone, 1979, s. 42) 

 
Sheets-Johnstones beskrivning sätter ljus på den faktiska kroppen. Oavsett syf-
tet med rörelsen: den föreställda helhetsrörelse som levs i den kinetiska initiat-
ionen (orsak), bär rörelsen sig själv, helt enkelt eftersom den faktiska kroppen 
och världen har substans (verkan). En krycka väger kanske ett kilo eller så (i ob-
jektiva termer), för att inte tala om en arm. Armen blir erfaren när den svänger 
genom luften (”movement is doing him”), i linje med tidigare resonemang om 
Jack-Linneas taktila immanens. För att erfara kroppen måste kroppen också ha 
någonting att erfara. Det är först i min rörelse som jag blir rörd: taktilt-
kinestetiskt och spatialt. Rörelsen skapar på så vis min kropp för mig, som rörlig 
och levd, helt enkelt eftersom rörelsen är både orsak och (åter)verkan, eller som 
Sullivan (2001) kärnfullt formulerar det: ”An organism does not ’own’ either its 
physiological activities or habits” (s. 34). Therese blir alltså påverkad av kryckan 
lika mycket som det omvända, och det sker endast i rörelsen. För det andra be-
skriver Sheets-Johnstone rörelse som ett kinetiskt öde (”kinetic destiny”). I hen-
nes analys (1979, s. 44) handlar det om dansaren innanför huden, så att säga. 
Men Kryck-Therese är mer än så.  

 
Tryckandet och kännandets absoluta beroendeställning 
Kryck-Therese rör sig inte av en slump. Det händer först när hon och kryckan 
”passar” (se Ahmed, 2006, s. 51). Denna avhandling är i stora stycken en analys 
av den sociomateriella maskulinitetens förkroppsliganden – det kinetiska ödet 
hos de elever som vistas i slöjdsalen. Det är en scen, liksom i dansen.91 Det är 
också rörelser, liksom i dansen. Men vad som bör betonas här, och som Sheets-
Johnstone till stor del lämnar därhän i sin analys – är transaktionen med materi-
aliteten utanför huden – det som handhas. Kryckan är ett objekt med egenskap-
er, vilket beter sig på ett visst sätt. Den är en fakticitet. Om jag för ett ögonblick 
lämnar den kvalitativa dimensionen av rörelse (rörelsen som intentional) och 
istället fokuserar på de perceptuella aspekterna av densamma, så blir relationen 
mellan orsak och verkan tydligare. I teoriavsnittet beskrivs tid som en perceptu-
ell bakgrund i erfarenheten av verkligheten. Tiden för fram världen till mig och 
tiden för bort världen från mig. Men den levda kroppen är i Merleau-Pontys 
tolkning snarare ett görande än ett varande.92 Och som görande möter jag värl-
den – intenderar den. Jag behöver ”trycka” på världen för att känna den passera, 

                                                             
91 Trotzig (1992) beskriver undervisningssalar och slöjdsalar i sceniska termer: ”Klassrummet, 
slöjdsalen, är ett rum där barnen givits ett bestämt utrymme att röra sig på. Rummet är också en 
scen där läraren och eleverna har sina alldeles bestämda positioner.” (Trotzig, 1992, s. 96) 
92 Fovet (1997) skiljer ut Sartre och Merleau-Ponty just i detta: ”Mellan medvetande och kropp, där 
ligger existensen, och medvetandet är inte ett ’jag tänker att’ utan ett ’jag kan’. Därmed blir 
skillnaden mellan Sartre och Merleau-Ponty skriande.” (Fovet i Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 11) 
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helt enkelt. När Bullington (2007) beskriver det taktila sinnets erfarenhet av ob-
jektet blir detta som tydligast: 

 
Jag kan inte känna hela objektet på en gång, på det sättet som jag kan se 
allting omedelbart på en gång. Jag måste ”undersöka” objektet successivt 
med mina händer för att få en taktil upplevelse. Objektet stannar kvar un-
der tiden jag rör vid det. Det försvinner inte abrupt som hörandets objekt, 
såvida det inte rör sig om en levande varelse. Att ta på något kräver dessu-
tom en aktiv motorisk rörelse eller aktivitet från min sida, jag måste vid-
röra. Jag kan inte förbli passiv och ändå få en upplevelse av (aktiv) berö-
ring. (Bullington, 2007, s. 36) 

 
Att vifta en krycka kan vara så mycket mer än en taktil upplevelse. Upplevelsen 
har också kinestetiska och spatiala dimensioner, men av samma karaktär som 
den taktila sinnligheten i den mening Bullington omtalar i citatet. Den kineste-
tiska erfarenheten är aktivitetsberoende. När fingret stryker över en yta och läg-
ger samman fragmenten i en erfarenhet, kan detsamma sägas om kryckans svep i 
luften. Kryckans rörelse känns inte om inte kryckan sätts i rörelse (kinetisk initi-
ation). Kryckan är både orsak och verkan (tryck och känsla) i kinestetisk och 
spatial mening, och kryckan i rörelse kan på så sätt betraktas som ”the trans-
formation of time into form” (Ahmed, 2006, s. 40).  
 
 
Sammanfattande kommentar 
Det är svårt att med språk överföra känslan av att vifta, eftersom: ”The only way 
to have that experience, is to have that experience” (Sheets-Johnstone, 1990, s. 
19). Sheets-Johnstone är noga med att understryka att hennes fenomenologiska 
förklaring av rörelse inte ska tolkas som en primär eller överordnad förklaring – 
bara en annan förklaring. Detsamma gäller i analysen av Kryck-Therese. Jag har 
beskrivit ett annat sätt att se Kryck-Therese, Linjal-Isak och de andra pinn-
eleverna. Jag kan konstatera att riktning och rörelse av avlånga föremål har en exi-
stentiell betydelse eller kraft (se Sheets-Johnstone, 1979, s. 44 om ”existential 
energy”; 2011, s. 125 om ”kinetic integrity”) vilket utnyttjas framförallt av poj-
karna. Men trä- och metallslöjdsalen skapar rum-tid-kroppar genom viftandet 
även hos flickor. Till sist kan konstateras att materialiteten utanför huden 
(kryckan) erbjuder en samfälld upplevelse av tryck och känsla betingad av egen-
skaperna hos föremålet och den faktiska kroppen. Den sociomateriella maskuli-
niteten levs alltså oberoende av elevens könstillhörighet.  

Men händerna används inte bara till att vifta med avlånga föremål, utan 
också för att bearbeta material – det som slöjdare till vardags brukar kalla ”att 
slöjda”. Här följer ett exempel på slöjdande ur materialet, som förhoppningsvis 
är möjligt att känna igen. Här är tekniker eller tekniska moment, färgval eller 
materiella egenskaper ointressanta, annat än i förbigående. I fokus står hur slöjd-
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föremålet levs, i kvalitativ taktilt-kinestetisk mening. Men innan dess: Vad kan 
sägas om ”att slöjda” såsom diskurs betraktad, utifrån mitt material? 
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Andraplatsen – tredimensionalitet och ”i” 
Elevers slöjdhantverk, det vill säga det formella skälet till elevernas möte med 
trä- och metallslöjdens materialitet och platser, har inte varit mitt observations-
fokus under fältbesöken. Detta kapitel tar därför utgångspunkt i en metoddis-
kussion rörande slöjdande, och att slöjdandet är så frånvarande i materialet för 
denna studie. Metoddiskussionen är viktig här eftersom den beskriver en främ-
mandegöring av slöjdandet, redan i fältanteckningarnas tillblivelse – i den första 
tolkningen. Fältanteckningarna är en påminnelse om det meningslösa i att besk-
riva handhavanden med verktyg som om handlingen och verktygen vore olika 
saker. Verktyget föreslår givetvis sin användning, vilket blir tydligt när jag envi-
sas med isärhållandet av handling och verktyg i mina anteckningar. Elever besk-
rivs såga med sågar, skruva ner skruvar och putsa med putsmaskiner, som om 
det gav någon information av analytisk vikt.  

Jag har under mina observationer framförallt intresserat mig för rumslighet, 
materialitet och icke-rutinmässig användning av slöjdsalen såsom skydd, kläder 
och föremålsanvändning i allmänhet, snarare än såsom exempelvis Knutes 
(2009) på själva hantverket. Detta har givetvis påverkat valet av metod – det vill 
säga observationer från en perifer punkt och av alla elever, vilket gjort att en-
skilda elevers slöjdhantverk ofta undsluppit notiser. Men det är inte säkert att 
bristen på anteckningar om slöjdande bara ligger i min riktadhet. Elever behöver 
inte nödvändigtvis slöjda så mycket på slöjdlektionerna (jfr Öqvist, 2009; Dixon, 
1997), vad nu slöjdande kan definieras som. När elevernas göranden beskrivs i 
fältanteckningarna, framgår inte vad görandet avser – själva slöjdföremålet. 
Slöjdprodukter har onekligen materialiserats. Knivar, skåp, skyltar, hyllor och 
skrin uppstår inte ur tomma intet. Den allra mest frustrerande typen av fältan-
teckningar här – vilka också blir utgångspunkten för en diskursiv analys av slöj-
dandet – är när det handlar om jobb. Jag gör en liten utflykt i ordet jobb genom 
ett par exempel ur fältanteckningarna.  

Det första exemplet tilldrar sig vid en svets. Läraren samlar eleverna för att 
förevisa svetsutrustningen inne i metallrummet. Förevisningen varar kanske i tio 
minuter och en kort dialog mellan lärare och elever summerar händelsen. Det 
hela avslutas med att läraren säger: ”Då går vi tillbaks och så kör vi igång och 
börjar jobba.” Vid ett annat tillfälle har samma lärare samlat gruppen vid en stat-
ionär slipmaskin, avsedd att slipa handverktyg. Även denna genomgång är täm-
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ligen kortfattad och avslutningskommentaren är mycket lik den vid svetsbåset: 
”Bra, då återgår vi till jobbet.” Ordet jobb behöver inte nödvändigtvis uttalas, 
men det kan antydas. I en annan grupp, med en annan lärare, utbrister en uttrå-
kad Sara: ”Kan inte vi få börja?”, trots att hon är en god bit in i slöjdlektionen 
och läraren hållit en ganska omfattande information rörande slöjdarbetet. Lära-
ren förstår sannolikt vad hon menar, då läraren själv använder fraser som ”Är ni 
redo?” eller ”Ok, då kör vi!” när syftet tycks vara att få eleverna att använda 
verktyg eller material. Det tycks som att olika delar av undervisningen har olika 
status och att jobb är ett konkret och specifikt något annat än till exempel genom-
gångar.  

Det hävdvunna isärhållandet av teori och praktik i estetiska ämnen (Marner, 
2005) och slöjd (Alexandersson, 2007; Kronberg, 2006; Borg, 2001; Berge, 
1992) förråder sig inte. Det som kan liknas vid traditionell undervisning i skolan, 
det vill säga förmedlingspedagogik eller instrumentellt lärande (se Marner, 2005) 
där läraren förevisar elever – kontrasteras mot det andra. Som beskrivning av en 
diskurs skulle man alltså kunna säga att själva slöjdandet är det som försiggår 
under den utsatta lektionstiden, vid sidan av de instrumentella undervisningsin-
slag som tvingas in där. Formellt är all slöjdundervisning självfallet slöjdunder-
visning, vilket också innebär att det att sitta ”mellan jobb” är lika mycket slöjd 
som att till exempel hyvla på en träbit (jfr Knutes, 2009, om kroppsligt meditativ 
eller kognitiv hållning). När jag suttit och markerat elevernas handhavanden med 
verktyg och material blir dessa gränsdragningar närmast hopplösa. Vad är det 
egentligen för skillnad i den levda erfarenheten mellan å ena sidan en krycka 
som träffar ett träsvärd i horisontalplanet (se Kryck-Therese) eller en hammare 
som (i ett fiktivt exempel) träffar ett lådförstycke i samma plan? Men för att 
göra en avgränsning i förestående analys, ansluter jag mig till vad som tycks vara 
den gängse diskursen kring jobb eller icke-jobb i trä- och metallslöjdsalen – det 
vill säga slöjdalstret. 

Slöjdalstret – det vill säga den materialitet mot vilken eleven förväntas rikta 
sig över tid kan beskrivas som ”the essence of sloyd” (Alexandersson, 2007, s. 8, 
se även Illum & Johansson, 2012; Ekström, 2012; Hasselskog, 2010; Lindfors, 
2007). Men när jobbar då eleven med sitt slöjdalster? Hur ska exempelvis föl-
jande utdrag ur mina fältanteckningar klassificeras?  

 
Sandra går fram till putspapperen och hämtar ett putspapper. De [Sandra 
och Anna] verkar lättade och lite glada. De ska nog putsa kanterna de så-
gat. (Fältanteckningar) 

 
Utdraget beskriver som sagt inte själva putsningen – handhavandet – men ramar 
in den eller antyder den. Den är utan tvekan en del i ”slöjdverksamhet” (Hassel-
skog, 2010, s. 23) eller en ”slöjdprocess” (Kronberg, 2006, s. 65), men själva 
handhavandet är inte beskrivet. En uppdelning kan vara produktiv här. I ana-
lysen av handens möte med slöjdalstret vinnläggs om att det är så lite luft som 
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möjligt mellan eleven/eleverna och artefakten, så att säga. Slöjdalstret kan vara i 
centrum även om eleven inte står i fysisk kontakt med det.  

 
 

Såg-Fatima 
Fatima är en elev med få platser, men med desto fler vänner, tycks det mig. 
Hennes situation påminner till viss del om Isaks i detta avseende. När Fatima 
rör sig i rummet, är det i regel för att söka läraren, be någon av kamraterna om 
hjälp eller prata med någon av dem. Hennes slöjdalster är en träskulptur i var-
dande, och när hon slöjdar sitter hon vid sin bänk. Hon ger sken av att vara be-
svärad av andras blickar på henne – helt i linje med Youngs (2000) beskrivning 
av att vara placerad (s. 269), men det tycks mig som att hon också söker blickar 
genom att hon nu och då uppvisar frustration över att inte få hjälp av läraren 
och därmed kallar uppmärksamheten till sig. Det är kanske inte så konstigt om 
hon skulle känna sig objektifierad eller placerad. Hon (som flicka) är i klar mino-
ritet i slöjdgruppen och exemplet när Isak klappar henne på stjärten med linjalen 
antyder att denna plats inte är fredad från sexism och objektifiering. Den se-
kvens som används strax har nämnts tidigare, i samband med beskrivningen av 
Linjal-Isak. Men vid det tillfället stod inte Fatima i centrum. Jag väljer därför att 
med korta utdrag beskriva Fatimas placerade beteende: 

 
Nu kommer tjejerna [Fatima och Maria] ut tillsammans från maskinrum-
met. De står och diskuterar vid sin bänk […] Tydligen är det Fatimas 
planka. Hon går fram och säger typ att sågen suger. Högljudd. Det här är 
första gången som hon tar plats audiellt. Nu är Anton framme och hjälper Fa-
tima. Hon blir upprörd för att han sågar snett. Hon grämer sig och han tycker 
inte att det vart så snett, men det tycker hon osv. Och han ursäktar sig. ”Vi fixar 
det sen”. Diskussion – lite heterospel tror jag. Knut kommer förbi. Nu ska 
Fatima såga igen. Ingen där. Hon tittar upp och ser uppgiven ut. Sågar och 
tittar åt mitt håll […] Fatima slänger ifrån sig sågen. ”Varför kollar alla på 
mig?!” och hon går därifrån, snackar lite med Henrik och småsnackar. Går 
sedan tillbaka och fortsätter såga då det är tommare vid sågbänken. (Fäl-
tanteckningar) 

 
Fatima fortsätter såga. Hon tappar ner plankan i golvet en gång, vilket föranle-
der henne att skratta ursäktande och titta sig omkring. Min beskrivning av henne 
är i stundens jäkt: ”Immanent uppgiven kroppshållning”. Hon tycks mer riktad 
mot sig själv som objekt än plankan och den potentiellt levda kropp som de till-
sammans kan utgöra. Young (2000)93 skulle kanske beskrivit Fatima som självre-
fererande: 
                                                             
93 I denna passage föredrar jag att använda mig av den svenska översättningen av artikeln Throwing 
like a girl. Den heter Att kasta tjejkast i sin översatta form och ingår i boken Att kasta tjejkast. Texter om 
feminism och rättvisa (2000). 
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Den kvinnliga kroppen är alltså självrefererande därför att kvinnan uppfat-
tar sig som rörelsens objekt snarare än som dess upphov. Den är också 
självrefererande i så måtto att kvinnan tvivlar på sina kroppsliga resurser 
och upplever kroppens rörelser som till viss del okontrollerbara […] Slutli-
gen refererar den kvinnliga kroppen till sig själv genom att kvinnan uppfat-
tar sina kroppsrörelser som iakttagna och granskade. (Young, 2000, s. 268) 

 
Det som Young beskriver ovan är – lite tillspetsat – något av ett didaktiskt 
grundläge i slöjdundervisningen. När allt kommer omkring syftar slöjdundervis-
ning till att låta eleverna möta utmaningar, göra nya vanor samt vänjas in (leva) 
verktyg och material. Även om elever i de senare årskurserna idealt sett ska till-
lämpa förvärvade kunskaper och vanor från tidigare slöjdundervisning, är min 
erfarenhet att så inte alltid är fallet. Eleverna i mitt material är ibland ovana vid 
bearbetning av sitt slöjdföremål, och Fatima är knappast den mest immanenta 
eleven i materialet. Niklas och Linnea kommer i princip aldrig dithän att sågning 
blir aktuellt, vilket genomgången av deras exempel visar. Det kanske tydligaste 
exemplet är Mahad. Det syns tydligt på hans hållning att han är ovan att raspa 
en träbit. Han är en elev som delar upp sig själv och sin handling, blir en bruten 
enhet (Young, 2000) och självrefererande. Det ser faktiskt obekvämt ut, för den 
som gjort den vana som han ännu saknar, och om det är någon elev som hela 
tiden tittar efter andras blickar, så är det han: 

 
Mahad står och raspar efter instruktion från läraren. Ovan. Han står böjd 
över knivskaftet som sticker ut från baktången horisontellt. Ena armen efter sidan, 
andra raspar. Delad kropp. Tittar upp mot mig vid ett tillfälle. (Fältanteck-
ningar) 

 
Young (2000) beskriver ambivalent transcendens, återhållen intentionalitet och bruten 
enhet som tre ”uttryck” för kvinnlig (även manlig i min läsning) immanens 
(Young, 2000, s. 264). Det finns skäl att ännu en gång ifrågasätta Youngs be-
skrivningar, då jag ser behov av att problematisera immanensens korrelat. 
Young har en tydlig avgränsning i sin analys av kroppsrörelser. Hon analyserar 
främst kraftiga och utåtriktade rörelser: 

 
Jag har vidare begränsat mig med avseende på vilka av kroppens rörelser i 
rummet som jag intresserar mig för. Jag koncentrerar mig framför allt på 
de typer av aktiviteter som tar hela kroppen i anspråk, som innebär stora 
rörelser, eller kräver kroppsstyrka och en mobilisering av kroppens olika 
förmågor och möjligheter i en kraftmätning med de tröga tingen [...]. 
(Young, 2000, s. 258) 

 
Vad som fattas när Youngs analys överförs till slöjdsalens situationer, är materi-
aliteten utanför huden. Hennes analyser av ”stora rörelser”, ”kroppsstyrka” och 
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”kroppens olika förmågor” sker givetvis i en specifik materiell kontext, såsom i 
tjejkastet – vilket innefattar en boll. Men i analysen av tjejkastet lämnas bollen 
därhän. Det är således rörelserna som står i fokus för hennes analys, snarare än 
den materialitet som rörelserna är samskapade med. Kan verkligen immanensen 
i relation till artefakten (Fatima, Mahad) och immanensen i relation till rummet 
(Linnea, Isak) betraktas som två uttryck av samma situation? I fallet Fatima 
finns vinster i att betrakta dem som två olika typer av situationer, vilka i båda 
fallen kan levas immanent eller transcendent. Denna hållning kommer sig av att 
sågandet av en planka grundar sig i en annan fakticitet än att införliva ett rum el-
ler kasta iväg en boll (vilket är Youngs huvudexempel). 94 Och förutsatt att 
materialiteten utanför huden inte är densamma för dessa två olika situationer, 
kan inte heller immanensen sägas vara densamma. Young (2005) hävdar själv: 
”Situation, then, is the way that the facts of embodiment, social and physical en-
vironment, appear in light of the projects a person has.” (s. 16.) Situationen (vil-
ken betingar immanensen) är således knappast densamma om materialiteten ut-
anför huden – mot vilken mitt syfte stöter – är en annan.  

Med ledning av Kruks (2006) generella kritik av Youngs socialfenomenolo-
giska ansats, skulle jag vilja differentiera olika immanenser på grundval av att de 
faktiska förutsättningarna för handlande varierar. Kruks (2006) menar att Young 
trots sina ambitioner att i situationsbegreppet sammanföra en strukturell mak-
ronivå (ex.vis den sociomateriella strukturen) med en post-strukturell mikronivå 
(den handlande agenten), ändå tenderar att betona den senare nivån och därför 
nedtona de strukturer som försätter människor i immanens: 

 
For although most of the essays published here do explore women’s expe-
riences with the aim also of illuminating their oppression, still for the most 
part they do not systematically adress the formation of the macro social 
structures that give rise to such oppression. (Kruks, 2006, s. 168) 

 
De strukturer som Kruks citat avses exemplifiera, är i de sociomateriella struk-
turerna. Det finns redan en boll, en hyvelbänk och en jacka att förhålla sig till. 
Även om det inte upplevs som ett förtryck (oppression), är det betingande lika-
fullt. Analogt med tidigare resonemang är det inte givet att kvinnor (eller pojkar 
och flickor i slöjden) har de ovan anförda uttrycken för immanens alldeles oav-
sett det föremål som en elev vänjer in eller lever. Att ta sig igenom en planka 
med en såg eller att fäkta med en krycka erbjuder helt olika transaktioner med 
den sociomateriella miljön, och en vidareutveckling av Youngs uppdelning mel-

                                                             
94 Young beskriver fakticiteten som kontextuell: ”Her specific body lives in a specific context – 
crowded by other people, anchored to the earth by gravity, surrounded by buildings and streets with 
a unique history, hearing particular languages, having food and shelter available, or not, as a result of 
culturally specific social processes that make specific requirements on her to access them. All these 
concrete material relations of a person’s bodily existence and her physical and social environment 
constitute her facticity.” (Young, 2005, s. 16) 
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lan kropp och handlande, i citatet ovan, kan vara fruktbart i analysen av Såg-
Fatima i vardande.95 Jag upprepar Youngs beskrivning av den självrefererande 
kvinnan: ”Den kvinnliga kroppen är alltså självrefererande därför att kvinnan 
uppfattar sig som rörelsens objekt snarare än som dess upphov.” (Young, 2000, 
s. 268.) Min fråga är: När materialiteten utanför huden levs, när handlingen för-
läggs centralt i den levda kroppens perceptuella famn (fysisk kontakt, känsel, ki-
nestetik, lukt), är det då i alla lägen en immanens? Vad är problemet – som levd 
kropp – med att vara ”rörelsens objekt”? 

 
Transcendens  är  t ranscendens  av  någo t  
Det är alltså möjligt att göra skillnad på en immanens i relation till slöjdalstret 
och en immanens i relation till rummet, men för att göra det behöver berättelsen 
om Fatima och hennes sågning, eller ”kraftmätning med de tröga tingen” 
(Young, 2000, s. 258) avslutas. Efter turbulensen kring hennes snedsågning och 
upprördhet över de tittande kamraterna, fortsätter hon att såga sin planka. 
Emellertid kapar hon sina bitar alldeles för korta, vilket gör att hon får börja om 
från början. Det dröjer tills påföljande lektion innan hon får en ny hyvlad planka 
att kapa bitar ur, och med en synbar tveksamhet kring tillvägagångssättet i såg-
ningen, inleder hon med att putsa plankan, något jag beskriver som ”ineffektivt” 
i mitt material. Putsning bör givetvis göras när bitarna sågats ut, inte innan. Men 
hon sätter fart på sågen så småningom:  

 
Fatima har satt upp sin planka i sågbänken och har börjat såga med 
fogsvansen. Det går galant. Nu tittar hon inte så mycket ikring sig […]. Nu står 
de [Simon och någon ytterligare] och hänger hos Fatima. Hon tycker det 
blir snett. Hon schasar bort dom då de lägger sig i: ”Det räcker!” (Fältan-
teckningar) 

 
När de andra städar undan står Fatima alltjämt upptagen med sin sågning, och 
när de andra har gått dröjer hon kvar för att diskutera den med sin lärare.  
 Jag tolkar händelsen som att det sker ett skifte i Fatimas riktadhet. Under 
loppet av dessa två lektioner vänjer hon sig vid sågens känsla och kraft i plankan 
och blir Såg-Fatima. I min tolkning transcenderar hon såg och planka – det vill 
säga lever dem. Det innebär att transcendensen av sågen och plankan också står 
i motsättning till att vara transcendent i rummet, och att ta plats rent geografiskt. 
Hon försjunker i sin sågning, stannar kvar vid sin plats och lägger sin riktadhet i 
sågspåret. Detta kan – utifrån sett – betraktas som en immanens, men jag menar 

                                                             
95 Kruks (2006) menar att den text där Young på allvar diskuterar detta (Genus som serialitet, Young, 
2000) också är den text som bäst förklarar betydelsen av den materiella världen. Kruks (2006) menar 
att genus (läs: slöjdsalen): ”is best concieved as a field of ’practico-inert’ structures. That is, it is a set 
of congealed or sedimented prior practices [socio-materiell struktur] – for example, a certain division 
of labor by sex [pojkslöjd, flickslöjd] – that continues to have weight, to bear on, and to shape future 
actions.” (Kruks, 2006, s. 168).  
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att det är en transcendens. Annorlunda uttryckt: att vara transcendent är bero-
ende av att något transcenderas. Det är inte givet att detta något befinner sig i en 
geografisk periferi. Implicit i utsagan att ”the woman’s motion tends not to re-
ach, extend, lean, stretch, and follow through in the direction of her intention” 
(Young, 1990, s. 146) ligger antagandet att intentionala kroppsrörelser förutsät-
ter ett sträckande eller expansion av kroppen. Det är, menar jag, under föreställ-
ningen av ett geografiskt eller naturvetenskapligt rum som tanken om transcen-
densen som utåtriktad blir giltig.  

Begreppet ”direction” i citatet ovan är försåtligt. Ett exempel från den tidiga 
flickslöjden kan belysa detta. Trotzig (1992) beskriver hur flickor fostrades till 
immanens i den tidiga flickslöjden i paritet med Youngs beskrivningar av den 
kvinnliga immanensens tre uttryck. De mjuka och utrymmeseffektiva materi-
alen, de små verktygen och den begränsade geografiska ytan kan mycket väl be-
tecknas som en sociomateriell femininitet. Slöjd-flickorna strukturerades in till 
objektifierad, geografisk återhållsamhet genom materialiteten och slöjduppgif-
terna, men knappast en levd återhållsamhet. Materialen och verktygen var de 
slöjdande flickornas fakticitet. Härifrån är steget emellertid långt till påståendet 
att deras sömnad inte var transcendent, hur självrefererande och utrymmesef-
fektiv denna transcendens än kan tyckas för betraktaren. Sheets-Johnstone 
(2011) menar exempelvis att sömnadens uppdelade kropp, eller brutna enhet (min 
tolkning), är en kroppslig nödvändighet: 

 
Moreover parts of us are at times necessarily still while other parts of us 
move, their stillness being essential to our movement, as in threading a 
needle, performing a surgery or singing an aria – or reading. (Sheets-
Johnstone, 2011, s. 125) 

 
Med denna nyansering av Youngs transcendensbegrepp, finns tillfälle att expan-
dera Fatimas sågande till en mer generell nivå, eftersom det lämpar sig väl för 
det. Sågning är det handhavande som tillsammans med putsning är vanligast fö-
rekommande i mitt material. Det behöver inte vara så att sågning är den vanlig-
aste typen av handhavande i grupperna numerärt sett, men sågningen bär flera 
egenskaper som gör att den lätt fastnar som fältanteckning. Sågning tar tid. Det 
kan (som i Fatimas fall) ta en lektion eller två att såga ut några bitar. Sågning 
hörs också och tillkallar uppmärksamhet, vilket till exempel mätande, påritning 
eller målning inte gör. Men här handlar det också om avlånghet och längd. Nå-
got som sågas är ofta långt (planka, bräda) eller stort i utbredning (skivmaterial), 
eftersom det ännu inte sågats ner till mindre bitar. Stora material drar till sig 
uppmärksamhet, kräver plats och ställer till med oreda alldeles oavsett såg-
elevens vana att såga. Men av analytisk vikt är framförallt sågningens anmodan 
av en alldeles speciell typ av självrefererande transcendens, en transcendens eller 
kroppslig erfarenhet som svårligen kan tillägnas genom att skissa, måla eller 
putsa. Att handha en såg är att förkroppsliga tre rumsliga dimensioner snarare 
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än två; att såga någonting är att ta sig igenom ett djup. Morris (1970/2010) be-
skriver den tredje dimensionens förkroppsligande som ett mer fullödigt skap-
ande än att bara bearbeta en yta:  

 
What is different about making objects, as opposed to applying a surface, 
is that it involves the body, or technological extensions of it, moving in 
depth in three dimensions. (Morris, 1970/2010, s. 545) 

 
Att engagera den taktilt-kinestetiska erfarenheten (the body) innebär att levna-
den eller invänjningen förläggs centralt (i geografiska termer) i den faktiska 
kroppen, vilket kanhända erbjuder ett annat erfarande än Merleau-Pontys exem-
pel med den blindes käpp, eller exemplet ovan med Thereses krycka. Fatima är 
”i” materialet på ett annat sätt än den blinde med käppen eller Therese med 
kryckan. Fatimas upplevelse av den tredimensionella plankan är knappast plan-
kans yta enbart, eller den visuella upplevelsen av den. 

 
Tredimens iona l i t e t  o ch  ”makt” 
Inledningsvis i Kroppens fenomenologi reder Merleau-Ponty (1945/1997) ut det vi-
suella ”sättandet” av objekt. Han argumenterar för den temporala och specifika 
synvinkelns giltighet som relation till andra möjliga synvinklar. Inget objekt kan 
uppfattas i sin helhet, det vill säga ses från alla håll samtidigt. Därför innebär sät-
tandet av objektet endast är ett enskilt och temporärt perspektiv lagt till alla tidi-
gare erfarenheter av liknande objekt (jfr Schütz, 1953/1999, s. 43 om ”typer”) 
eller förevarande objekt. Medvetandet eller blicken sätter objektet, det är inte 
synen som gör det. Vore det möjligt att med blicken sätta alla perspektiv av ett 
objekt momentant, skulle medvetandet tappa sin betydelse. Det ”absoluta sät-
tandet” skulle innebära ”döden för medvetandet” (s. 18) eftersom medvetandet 
såsom jag förstår Merleau-Ponty förlorar sin funktion.  

Sättandet av föremål är alltså inte ett intryckande av världen på sinnena, utan 
ett medvetandes sökande efter mening och antagande om egenskaper. Varse-
blivningen ”leder fram till föremål” (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 13) snarare 
än drabbas av dem. Att sätta ett objekt kräver att objektet relateras till en hori-
sont. Merleau-Ponty beskriver föremål-horisont-strukturen i termer av två hori-
sonter: Den yttre horisonten är objektets omgivning, vilket placerar och således gör 
objektet till ett objekt för mig. Den inre horisonten är det medvetandetillägg av 
andra möjliga sidor av objektet, vilket fullbordar sättandet av objektet utifrån 
den sida som jag för ögonblicket percipierar. I Merleau-Pontys egen beskrivning 
förklaras den inre horisonten så här: ”Närmare bestämt: ett föremåls inre hori-
sont kan inte bli föremål utan att de omgivande föremålen blir en horisont, och 
synen är en dubbelsidig akt.” (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 14.) Häri ligger pu-
delns kärna. Med sin betoning av föremål-horisont-strukturen (s.14), antyder 
Merleau-Ponty också ett rikare och mer fylligt sättande av objekt, runt vilka flera 
synvinklar är möjliga, det vill säga tredimensionella objekt, såsom Fatimas 



 

153  

planka. Han utvecklar detta genom att beskriva upplevelsen av att titta på en 
filmduk: 

 
När kameran i en film är riktad mot ett föremål och närmar sig det, för att 
vi ska se det i närbild, kan vi mycket väl komma ihåg att det handlar om 
askkoppen eller en persons hand, men i själva verket identifierar vi det 
inte. Filmduken har nämligen ingen horisont […]. Horisonten är således 
det som säkerställer föremålets identitet under utforskningen, den är korre-
lativ till den makt som min blick ständigt har över de föremål som det just 
svept över […]. (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 14) 

 
I min läsning av Kroppens fenomenologi är det tredimensionella objektets perceptu-
ella vinster inte explicit uttalat, även om det sker implicit. I citatet använder Mer-
leau-Ponty ordet makt. Jag tolkar utsnittet ovan som att blicken ger makt över 
objektet eftersom det har en rörelse över detsamma. Den mångfald av perspek-
tiv vilka blickens rörelse möjliggör, ger en sorts ”mäktigt” sättande av föremålet 
– ett sant sättande kanske. En god stund senare i boken beskriver Merleau-
Ponty denna rörelse som ett ”utvinnande” av föremålet: ”Blicken utvinner mer 
eller mindre ur tingen beroende på hur den utfrågar dem, sveper över dem eller 
fixeras vid dem.” (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 119). En extrapolerad tolkning 
av Merleau-Pontys antydda koppling mellan rörelse och makt skulle kunna vara 
att en fullödigt subjektiv upplevelse (medvetandetillägg) förutsätter ett objekt 
kring vilket jag tillåts röra mig – tillåts sätta. Ett tecken på ett papper eller en re-
presentation på en filmduk är svår att ”utfråga”, eftersom föremål-horisont-
strukturen är fixerad, alldeles oavsett om jag sätter mig längst bak till vänster i 
salongen eller längst fram till höger. I Morris (1970/2010) fenomenologiska ana-
lys av tredimensionellt skapande blir denna normerade inställning till tredimens-
ionalitet än tydligare än hos Merleau-Ponty:  

 
I have discussed elsewhere how the work of both artists, with its delibe-
rateness of execution according to an a priori plan, implies a mode of ma-
king, or form of behavior, that can be more fully realized in the making of 
three dimensional objects. (Morris, 1970/2010, s. 545) 

 
Förutsatt att sättandet av ett tredimensionellt objekt är en rikare eller mäktigare 
existentiell upplevelse (”more fully realized”) än sättandet av ett tvådimension-
ellt föreslaget objekt (representation): Vad säger det om upplevelsen av att såga i 
en planka? Vad säger det om den plats i skolan där de tredimensionella materi-
alen funnit en hemvist? Slutligen: Vad säger det om maskulinitet? 

 
Den visuella upplevelsen av sågning sätts inom parentes 
Poängen med ovanstående reflektion är att tredimensionalitet är beskrivet som 
extra subjektivt och mäktigt. Synens kulturellt överordnade ställning som objek-
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tifierande (Bullington, 2007), spatialt orienterande (Ahmed, 2006; Schütz, 
1945/1999; Merleau-Ponty; 1945/1997) och kulturellt omistlig i en tid av ”hy-
pervisualism” (Sheets-Johnstone, 1990, s. 321, se även Dalton, 2001, s. 82 om 
feministisk kritik av visuell kultur) är ingen analytisk språngbräda för mig just 
här, annat än som perceptuellt abjekt i min analys – en fenomenologisk paren-
tes. Vad är sättandet när synen bortses? Fatima står som bekant inte bara och 
tittar på plankan. Hon sågar i den. Att såga handlar oundvikligen om ett taktilt-
kinestetiskt erfarande och ett sågspår där ingen visuell horisont kan etableras 
och inget visuellt objekt kan sättas. Sågtändernas friktion och skär emot träet 
inne i sågspåret är inte synligt. Det är bara möjligt att ”komma ihåg” (Merleau-
Ponty, 1945/1997, s. 14) utseendet på snittytor som redan är sågade. Men det är 
inte möjligt att identifiera sågens möte med träet visuellt, eftersom det är dolt. 
Rimligtvis är detta en upplevelse av att befinna sig i den tredje dimensionen – 
det blicken inte kommer åt, där upplevelsen är invändig så att säga. Det är på 
denna grund jag argumenterar för den självrefererande transcendensen som analytiskt 
begrepp.  

Mitt intryck är att transcendensbegreppet, såsom i Youngs (2000) fall, ofta 
förknippas med en rikning utåt från den faktiska kroppen. Det är delvis en ef-
fekt, menar jag, av att den levda kroppens intentionalitet ofta sammankopplas 
med synen. Även ifall den levda kroppens koncept erkänns och omfattas, är det 
mycket svårt att föreställa sig sättandet av objektet som något annat än ett visu-
ellt framträdande av objektet. Ordet framträdande har helt enkelt en stark visuell 
bias. Jag argumenterar för att framträdandet (externt) likaväl kan förstås som ett 
inträdande (internt), även om ett objekts inträdande i ögat gör direkt ont att före-
ställa sig. Men en sådan argumentation är likafullt en argumentation på den vi-
suella överordningens villkor. Att det överhuvudtaget skulle finnas avstånd mel-
lan subjektet och objektet är i sig själv en konsekvens av att synen och den ex-
terna världen tas som norm för sättandet av objekt:96 

 
Den andra viktiga aspekten som ger visuell varseblivning sin ”förnämlig-
het” är rumsligt avstånd, som beskriver det typiska framställningssättet 
som tingen visar sig på för mig i synfältet. Tingen är närvarande samtidigt, 
och erbjuder en upplevelse av djup och avstånd. (Bullington, 2007, s. 37) 

 

                                                             
96 Sheets-Johnstone (2011) är kritisk till Husserls beskurna syn på kinestetisk perception. Den 
visuella perceptionens normering av perception i allmänhet, att det fordras avstånd mellan subjekt 
och objekt, blir enligt henne problematiskt i hans texter: ”Closer readings shows two things. First 
and foremost, Husserl does not actually consider self-movement as such; he considers only 
movement with respect to external perception, that is, with respect to percieved objects in the 
world. His estimation of kinesthesia is thus clearly restricted […]. In short, Husserl does not turn 
toward self-movement tout court, toward the actual perceptual experience of movement in the 
phenomenon of kinesthesia. His overriding concern is with external perception.” (Sheets-Johnstone, 
2011, s. 140). 
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Såg-Fatimas exempel är intressant här. När Fatima sågar i sin planka, finns näm-
ligen inget avstånd. Plankan är per definition erfaren i och med sättandet. Att 
tala om Fatimas planka som framträdande för henne är en synvilla. När jag hål-
ler en sten i min hand, är den inträdd i mig. När jag smakar mat, är maten redan 
här. Återigen: när jag drar sågen i sågspåret, är träets och sågens egenskaper i 
min levda kropp som sättande – ett sättande blicken endast kan bekräfta som ett 
tecken i efterhand, när de sågade ytorna framträder, eller med Bullingtons (2007) 
ord: ”Synens unika likgiltighet tillåter frihet, eftersom jag kan vara oberörd inför 
det jag ser (dvs. inte kroppsligt engagerad)” (Bullington, 2007, s. 37). Att vara 
kroppsligt engagerad är att stå i kontakt med objektet, och när objektet är för-
kroppsligat blir riktningar och avstånd svåra att hantera. Argumentet lyder: Såg-
Fatima når inte bara ut till världen, världen når också in i Såg-Fatima. I sågning-
en erfar Såg-Fatima plankan i kärnan av sin kropp. 

 
Att söka e t t  ”o för tydbar t  värde”  
Enligt Salomon (1887/1941) är denna förkroppsligade erfarenhet av trä- och 
metallslöjdens material grundläggande och viktig. Hans tillskriver slöjdmiljön 
och arbetet en fostrande roll. När slöjden vid förra sekelskiftet till stor del rätt-
färdigades genom utilistiska värden och tillverkning av nyttoföremål, låter han 
häpnadsväckande posthuman eller pragmatisk i sitt försvar av den process som 
föregår dessa nyttobetonade slöjdalster: 

 
[Slöjden] måste söka gå ut på att stärka deras kropp samt lära dem att an-
vända öga och hand så, att de mäkta se, vad de icke förut sågo, och kunna 
utföra, vad som ligger inom räckvidden av deras förmåga. Det är ett ar-
bete, mindre på ett stycke tyg, papp eller trä än på ett stycke människa, ett 
arbete, som låter arbetaren, medan han tror sig blott giva form åt det döda 
materialet, i själva verket foga sten till sten på sin egen utbildnings bygg-
nad. Men allt kan missuppfattas. (Salomon, 1887/1941, s. 52) 

 
Att leva snickerislöjden är enligt Salomon alltså en ny typ av seende, något jag 
här tolkar som känsla och händighet, eller en taktilt-kinestetisk kunskap, trots 
ordet ”se”. Det tycks också som om Salomon är frustrerad över de som inte kan 
förstå vad han ej förmår beskriva, men som alla med vana av träsnickeri känner 
till. I en passage benämner han denna upplevelsens essens som något av ”oför-
tydbart värde”: 

 
De [meningsmotståndarna] känna och erkänna, att det kroppsliga arbetet, 
rätt ordnat och rätt lett, förmår hos barnen uppväcka och befästa vissa 
egenskaper av oförtydbart värde, ej endast för skolan utan även och fram-
för allt för livet. (Salomon, 1887/1941, s 25) 
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Det för kroppskrafterna ”oförtydbara” värdet antas uppstå i mötet med träet 
och verktyget. Pojkarna ska lära sig ”se, vad de icke förut sågo” med sin såg. Det 
är svårt att klandra Salomon för att han inte kan vara mer explicit i sin formule-
ring. Det är knappast en sämre beskrivning än 2000-talets motsvarighet: ”tyst 
kunskap” (se Tin, 2013; Borg, 2001, 153ff för definition). Det är helt enkelt 
mycket svårt, för att inte säga omöjligt att med ord beskriva hur sågning erfars 
och vaneläggs i kvalitativ och levd mening. Sheets-Johnstone (2011) har förvisso 
skapat begrepp i termer av kvaliteter av rörelse. Men generellt anser hon att filo-
sofin saknar en utvecklad begreppsapparat kring rörelse. Hon hänvisar därför till 
den egna kroppsliga upplevelsen av rörelse som den enda kommunala97 möjlig-
heten här (se Sheets-Johnstone, 2011, s. 127; 1990, s. 18f).  

Då den egna kroppliga erfarenheten utgör grund för förståelsen av fenome-
net, innebär att jag här kommer att analysera min egen upplevelse av att kapa en 
planka med en såg. Såg-Erik och Såg-Fatima är självfallet mycket olika varandra. 
Men grundantagandet i analyserna är att vi genom våra faktiska kroppar primärt 
är lika, snarare än olika, och att det finns vissa kroppsligt invarianta koncept 
som går att söka genom ”corporeal scanning” (Sheets-Johnstone, 1990, s. 359 
ff). 

När jag själv försöker vikariera Såg-Fatima med Såg-Erik, överskrider Såg-
Eriks geografiska utbredning det objekt (plankan) som sätts med sågen. Såg-
ningen (sågspåret) upplevs befinna sig lika mycket under mig som framför eller 
utanför mig. Plankan är såklart framför blicken, men även visuellt känner jag 
mig på något sätt ”i”, eftersom sågen till stora delar befinner sig bortanför såg-
spåret. Som transaktiv marionett är Såg-Erik på så vis visuellt och spatialt (geo-
grafiskt) både hitom, i och bortom det sågspår som intenderas. Men den stark-
aste känslan av att vara ”i” kommer sig av att blunda, av att slippa ha något 
framför blicken. När jag blundar och sågar är det i stort sett bara ljudet av sågen 
som jag upplever som utanför mig eller något som drabbar mig; sågens möte 
med träet känns i hela min kropp. Det känns inte som en konsekvens av att så-
gen går trögt, utan snarare som en konsekvens av att jag avser sågspåret i min 
riktadhet. Hela min kropp väger över och bringar kraft till sågspåret innan sågen 
ens rört sig. Det är en kraftfull ”kinetisk initiation” vilken sågrörelsen sedan – 
som simultant tryckande och kännande – ”inskränker sig till att utveckla” (Mer-
leau-Ponty, 1945/1997, s. 103). Det ligger här en kvalitativ aspekt av tröghet 
som jag redan på förhand, genom min kinestetiska förmåga eller vana, avser, 
och som Sheets-Johnstone (2011, s. 123) benämner spänning (tension quality) 
och projektion (projection quality). Dessa är kvaliteter av kraft i den avsedda rö-

                                                             
97 Kommunal avser här delad eller offentliggjord kunskap. Termen ”Communal” används flitigt av 
Sheets-Johnstone i denna bemärkelse, men formuleras också på svenska av Gislén (2007), när hon 
hänvisar till Merton: ”Själv skulle jag hävda att det de kallar en personlig forskning, oavsett vilka 
rationalitetskriterier man använder, på djupet bryter mot en av de normer som sociologen Robert K. 
Merton formulerade som centrala i vetenskapssamhället, kommunalism: att vetenskap är offentlig 
kunskap, tillgänglig för alla [...].” (Gislén, 2007, s. 38). 
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relsen. Men med sågen, liksom med kryckan, är det inte bara orsak utan också 
verkan i sättandet av träet. Jag är helt beroende av trögheten i sågningen för 
spänningen.  

 
Kinet i sk in t egr i t e t   
Sheets-Johnstone (2011) pekar på de små vardagshändelsernas oväntade upple-
velser av rörelse. Hon exemplifierar denna oväntadhet med lyftet av en portfölj 
som väger mindre än väntat (s. 124). Just här – i den kroppsliga överraskningen 
– öppnas ett fönster till fenomenologisk reduktion av den kinetiska upplevelsen 
av objekt. Det visar sig, menar hon, att kroppen redan på förhand är inställd på 
en given spänning – en given tröghet. Hade bladet på min såg halkat när jag så-
gade min planka, hade jag sannolikt fallit framåt som en konsekvens av mitt ki-
netiska ”sättande”, eller kinetiska initiation. Men min såg halkar inte iväg, och 
björkplankan håller sitt tröga löfte. Detta är, enligt Sheets-Johnstone, centralt 
för min känsla av agens. Utan denna intenderade kroppsspänning eller kinetiska 
integritet (kinetic integrity, 2011, s. 145) skulle det kroppsliga meningsskapandet 
(kinestetik) bli problematiskt: 

 
Reliable kinesthetic expectations, like the kinesthetic regularities on which 
they are based, are foundational to our sense of agency, to our building of 
repertoire of ”I cans”, to our ability to move in consistently meaningful 
ways. (Sheets-Johnstone, 2011, s. 145) 

 
Det finns emellertid en kvalitativ aspekt i planksågandet som är uppenbart knu-
tet till denna kinetiska integritet och som kan antas vara förbehållet allt arbete i 
djupet eller i den tredje dimensionen. Synsinnet blir helt enkelt inte användbart 
där. Blicken behövs inte för den spatiala orienteringens skull. Materialets tröghet 
orienterar den faktiska kroppen att leva sågen. När jag står och sågar är det inga 
problem att sluta ögonen och överlämna mig åt den taktilt-kinestetiska erfaren-
heten. Skulle jag däremot välja att slå in en spik i plankan, vore det omöjligt att 
blunda.98 När jag sågar är blicken faktiskt underordnad, vilket sågningen också 
har gemensamt med annan skärande bearbetning som att tälja, borra, hyvla eller 
svarva. Det är ingen större konst att – när kniven väl satts mot träbiten – titta åt 
ett annat håll medan kniv-kroppen trycker och känner sig genom träet.  

Det är dags att återknyta till Såg-Fatima och göra henne till representant för 
vilken elev som helst, som inför en grupp andra människor tvingas kapa en 
planka utan tidigare vana därav. Hon ska inte ses som en representant för flick-
or, utan som representant för de elever som är underordnade rummets materi-
alitet. I analysen går hon från ovana till vana, från att vara självrefererande i im-

                                                             
98 Att spika är ett vanligt exempel på kinetisk integritet (min tolkning) i litteratur rörande slöjd (se 
Alexandersson, 2008; Cederblad, 2007) och fenomenologi (se Ahmed, 2006; Sheets-Johnstone, 
2009). När man spikar tittar man faktiskt inte på hammaren, men på spiken. Det är ett bra exempel 
på kroppslig orientering, men rörelsen är visuellt orienterad.  
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manent mening (objektifierad kropp) till att vara självrefererande i transcendent 
mening (levd kropp). I detta skifte sker något som ännu inte problematiserats 
här. Det tycks som att hon slutar titta efter andras blickar. En tolkning skulle 
kunna vara att hennes transaktion med plankan förändrar hennes sätt att an-
vända blicken. Hur kan det komma sig? Om nu sågen leder henne borde hon 
faktiskt ha all tid i världen att se sig omkring. Det tycks nästan som att den själv-
refererande transcendensen på något sätt ersätter den självrefererande imma-
nensen. I den självrefererande transcendensen – när föremålet sätts på insidan 
huden snarare än utsidan – blir den visuella överordning på vilken den självrefe-
rerande immanensen är byggd, plötsligt satt ur spel. Plankan och sågen, (eller 
skålen–svarvstålet, träfiguren–kniven etc.) pockar på en kinetisk integritet där 
performativitet, blickar och objektiva kroppar tonas ner. Att leva sågen kan 
kanske betraktas som ett taktilt-kinestetiskt sättande på bekostnad av den visu-
ella riktadheten. Kanske är åsidosättandet av blicken och allt som hör till den 
nödvändigt just för att kunna försjunka?  

Det är inte alls säkert att Fatima besväras av andras blickar bara av det skälet 
att hon uppfattar sig själv som visuellt avvikande, vilket en performativ förkla-
ringsmodell skulle kunna rendera i. Jag tror snarare att delar av hennes motstånd 
också har att göra med konflikten mellan sinnen. Kanske behöver hon växla 
över från en visuell riktadhet till en kinetisk? När Fatima avhyser sina kamrater 
vid sågspåret genom att utbrista ”Det räcker!”, tolkar jag det som att hon i nå-
gon mening lyckas avhysa just denna visuella riktadheten. Först då kan hon för-
sjunka i den kinetiska integritet av ”oförtydbart värde” som Såg-Fatima gör. 
Först då sätter hon sin parentes runt blicken. 

 
 

Sammanfattande kommentar 
I detta kapitel omnämns trä- och metallslöjden eller slöjdandet som den verk-
samhet där handen står i förbindelse med material och verktyg, baserat på de 
diskurser kring ”jobb” som framträder i materialet. Att slöjda beskrivs här som 
motsatsen till att lyssna, och kapitlet tar fasta på en transaktiv marionett av 
denna fysiska karaktär: Såg-Fatima. Analysen av Såg-Fatima utgår ifrån Merleau-
Pontys beskrivning av den tredimensionella upplevelsen, som i någon mening 
normerad och överordnad den tvådimensionella. Genom att sätta parentes runt 
den visuella bias som ligger inbakad i perceptionsbegreppet, konstateras att Såg-
Fatimas upplevelse sannolikt baseras på taktilt-kinestetisk sinnlighet, snarare än 
visuell sinnlighet, eftersom sågningen av plankan är en rörelse ”i” ett tredimens-
ionellt material. Upplevelsen av den tredje dimensionen föreslås här vara visuellt 
exkluderad, och därför också exkluderar visuell riktadhet samt det som hör det 
visuella till, såsom objektifiering av den egna kroppen.  

Analysen av hennes sågning sker genom att jag utför en liknande sågning 
och analyserar min upplevelse utifrån Sheets-Johnstones rörelseterminologi. Här 
beskrivs sågningsupplevelsen som en upplevelse erfaren centralt i den levda 
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kroppen (spänning, projektion). Upplevelsen är till stor del kinetisk, det vill säga 
föregår själva sågningen. Det är den kinetiska integriteten som villkorar den kines-
tetiska erfarenheten av sågningen, och förstådd som kinetisk integritet blir såg-
ningen en riktadhet. Upplevelsen av sågningen är alltså inte medierad till Såg-
Fatima eller Såg-Erik, eftersom sågningen är ett simultant tryckande och kän-
nande av faktisk kropp, såg och planka. Såg-Fatima är endast ett exempel på hur 
den sociomateriella maskuliniteten betingar erfarenheter och kroppar i slöjden 
såsom en känsla av att transcendera ett tredimensionellt innehåll eller djup, sna-
rare än en yta och ”utehåll”. Men går det att skilja innehåll från utehåll så enkelt i 
exemplet ovan? Fatima känner givetvis föremålets innehåll genom att själv vara 
ett utehåll för det, men också för att hon med blicken sätter plankan som objekt. 
På så sätt är hon runt eller ”om” plankan på samma sätt som hon är ”i” den. In-
för det sista analyskapitlet väljer jag att ta fasta på detta ”om”. Att vara ”om” 
borde vara något annat än att vara ”framför”? Att vara ”om” är liksom ”i” tre-
dimensionellt, men vad skiljer dem åt?  
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Tredjeplatsen – tillsammans ”om” 
I slöjdens kursplan beskrivs fyra olika förmågor som elever i slöjd ska tillägna 
sig genom slöjdundervisningen. En av dessa förmågor berör specifikt den este-
tiska aspekten av ämnet. Eleven ska lära sig att ”tolka slöjdföremåls estetiska 
och kulturella uttryck.”(Skolverket, 2011a). Som kulturellt uttryck är slöjdföre-
mål att likna vid en utsaga (se Tin, 2013), eller en process från ”ännu-inte-
påbörjade-föremål” till ”föremål-som-fullkomliga” (Ekström, 2012, s. 94f). Lä-
randemålet står formulerat som om estetiken trängde sig på eleven – som om 
eleven inte redan riktat en estetisk erfarenhet mot objektet eller artefakten. Ett 
objekt kan, i fenomenologisk mening, aldrig uttrycka något som ”träffar” mig. 
Objektets mening är en samskapad momentan subjekt-objekt-relation, eller ett 
”betydelseutrymme” (Bullington, 2007, s. 127). Stramt hållet innebär detta att 
det inte finns något uttryck, ej heller någon tolkning av det uttryck som inte 
finns:99 ”Vi förstår i samma ögonblick som vi varseblir, och det sker momentant.” 
(Bullington, 2007, s. 127) Inför kommande analyser beskrivs detta betydelseut-
rymme som ett ”om”. Att vara ”om” något, är att ha konstituerat, satt eller 
materialiserat något att vara ”om”.  

Ordet ”om” passar bra för att beskriva betydelseutrymmen hos trä- och me-
tallslöjdsalens transaktiva marionetter: För det första är betydelseutrymmet 
”om” liktydigt med ett runt, omslutande eller inlåtande betydelseutrymme. Här 
finns plats för flera subjekt i vad som vanligast kallas en intersubjektiv situation. 
Genom att använda ordet ”om” sätts en parentes runt det solipsistiska100 förgi-
vettagandet att betydelseutrymmet är just en punkt på en linje mellan subjekt och 
objekt, och plötsligt blir den sociala dimensionen betydelsefull.101 Genom ”om” 
blir betydelseutrymmet just ett betydelseutrymme. För det andra är ”om” omslu-

                                                             
99 För den som hävdar att en materialitet (ting) före materialiseringen (objekt) kan beskrivas i termer 
av  ”uttryck” i ordets sändande mening,  hänvisar jag till Merleau-Pontys (1945/1997) beskrivning av 
talad kommunikation (jfr tecken som kommunikation) som delvis illusorisk: ”På så vis är 
upplevelsen av kommunikation en illusion. Ett medvetande konstruerar – för X – den språkmaskin 
som ger ett annat medvetande anledning att framkalla samma tankar, men ingenting överförs 
egentligen från det ena till det andra.” (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 152). 
100 Jag avser här en epistemologisk solipsism i meningen: Den enda kunskap jag kan ha om världen 
är min egen erfarenhet av den. 
101 Alcoff (2000) beskrivet fenomen som varande ”at the between point” (s. 49) mellan objekt och 
subjekt. 
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tande. Ordet formligen osar tredimensionalitet, då det aldrig går att vara ”om” 
från bara ett håll. Att använda ”om” borgar för en fortsatt parentes runt det vi-
suella sinnet (som aldrig kan vara momentant ”om”), samtidigt som det ger en 
viss distans från det – i solipsistisk mening – enskilt erfarande subjektet. Med 
denna ingress i ryggsäcken: Vad kan möjligtvis ”om” vara i de slöjdsalar jag be-
sökt? 

 
 

Samuel-Arvid-skrinet 
Här ska en mycket vanlig händelse presenteras, en händelse som inträffar över-
allt och hos många varje dag, men inte på samma sätt och inte i samma miljö. 
Det är ett exempel på detta ”om”, betydelseutrymmet, eller den intersubjektiva 
dimensionen i trä- och metallslöjdens lärmiljö. Det är en händelse som mycket 
väl kan tänkas svara upp mot det estetiska kunskapsmål jag just refererade till, 
men som också har existentiella dimensioner utanför det kunskapsmålens text 
fångar. Min uppmärksamhet kring denna typ av händelser har dessvärre varit 
begränsad under hela min observationsperiod, fram till ett fåtal lektioner mot 
slutet av observationsperioden. Efter den händelse som jag nu ska presentera, 
skedde ett skifte i riktadhet hos mig, och fältanteckningarna ändrade till viss del 
karaktär. 

Samuel återfinns oftast vid sin bänk lite vid sidan om – det vill säga vid 
bänkgruppen närmast dörren. Jag kategoriserar honom tidigt som en immanent 
elev och jag söker därför kontakt med honom vid ett par tillfällen under de 
första lektionspassen i syfte att etablera någon form av relation. Jag går fram till 
honom och undrar vad han håller på med – pinsamt nog ställer jag samma fråga 
båda gångerna – och han visar stolt upp sitt slöjdalster båda dessa gånger. 
Samuel håller på med att passa in två högtalare i ett skrin, och högtalarna har 
han tagit med sig hemifrån. Han förvarar högtalarna i sin väska, medan han för-
varar skrinet i skåpet i slöjdsalen. Jag får intrycket att han trivs i slöjdsalen även 
om han inte befinner sig i händelsernas centrum. Han är närvarande under lekt-
ionerna och han dyker också upp utanför lektionstid, när en annan jämnårig 
elevgrupp har sin slöjdlektion, såsom är fallet i det här exemplet. Samuel är inte 
isolerad från de andra eleverna. Det finns elever som kommer fram till honom 
för att titta på högtalarskrinet och känna på passformen. Jag noterar emellertid 
inte de andras intresse för Samuels skrin fullt ut, förrän händelsen med Arvid 
äger rum. 

Arvid sitter längre in i rummet och befinner sig vid åtminstone två olika 
bänkar när han arbetar. Hans slöjdprojekt består av en tämligen avancerad sor-
timentlåda, hantverksmässigt utförd med funktionella inredningsdetaljer. Sorti-
mentlådan tar stor plats när den ligger uppfälld, och det märks på honom att 
han är stolt över det han har tillverkat. Oftare än sällan står någon av de andra 
eleverna och assisterar honom eller bara tittar på när han arbetar. Den empiriska 
sekvensen består av ett kort möte: När Samuel hämtar sitt skrin från elevskåpet 
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och bär det till sin plats, ser Arvid detta. Strax efter att Samuel satt sig vid sin 
bänk går Arvid därpå tvärs över salen fram till Samuels bänk. Min minnesbild av 
händelsen är att han plockar upp skrinet och granskar det. Det som framförallt 
får mig att reagera är ordlösheten: ”De står och betraktar skrinet” (Fältanteck-
ningar), och den tolkning jag redan på plats gör av händelsen är att det är objek-
tet, snarare än orden som möjliggör mötet mellan Arvid och Samuel. Vad är då 
så sensationellt i detta?  

 
Ett a l lde l e s  spe c i e l l t  ”om” 
Vissa hävdar att man ska skilja på sak och person, och det finns säkert skäl att 
göra det i bildlig mening. Men är det produktivt att göra det i bokstavlig me-
ning? När fältanteckningarna granskas är det tydligt att eleverna observerats som 
transaktiva med den materialitet som befinner sig utanför huden, till exempel 
klädesplagg, pinnar eller verktyg. Vad som däremot förbisetts i fältanteckningar-
na, är att de transaktiva kropparna inte alltid slutar där. Elever transagerar 
varandra genom kläder, pinnar, verktyg och ting, på olika sätt. I materialet tycks 
det ske genom handhavanden, men också utan fysisk kontakt – som visuellt in-
tersubjektiv situation – att vara i samma ”om”-råde, eller dela ett ”levande nu”. 
Att låta ett objekt förena två subjekt är ett vanligt socialt fenomen. Många 
hundägare, föräldrar, båtägare eller samlare av olika slag känner säkert igen sig i 
den enkla sociala funktionen av att samlas kring ett djur, en tredje person, ett 
objekt, och kanske ett skrin. Johansson (2002) ger möten som dessa en central 
position i sin sammanfattande kommentar om ”slöjdverksamhet”: 

 
Slöjdaktiviteter utmärks av att elever samordnar sina handlingar med hjälp 
av en riklig språklig och icke-verbal interaktion (kroppsspråk, gester, mi-
mik och medhandlingar). I analyserna framkommer att eleverna observerar 
varandras arbete. Eleverna talar, betraktar och visar när de växlar mellan 
att vara den som ”hjälper till” och att vara den som ”får hjälp”. (Johans-
son, 2002, s. 204) 

 
Även om Samuels och Arvids möte ”om” skrinet kan representera ett mycket 
vanligt socialt fenomen, är det situerat i trä- och metallslöjdsalens materiella 
kontext och därför unikt. Mötet bär generella drag, men jag menar att det finns 
tre särskilda delar i Samuels och Arvids möte ”om” skrinet som skiljer situation-
en från andra liknande situationer i skolan (såsom när elever delar en måltid i 
bespisningen, ett spel på den smarta telefonen, eller en fotboll på rasten).  

För det första är Samuel-Arvid-skrinet en speciell situation eftersom Samuel 
faktiskt tillverkat skrinet. Alstret är en materialiserad konsekvens av hans arbete 
(jfr Knutes, 2009, s. 117). Det framstår för honom och andra som hans och blir 
därför både en performativ handling såväl som en manifestation av ägande eller 
makt. Samuel råder över skrinet, helt enkelt. Skrinet kan betraktas som en utsaga 
från honom, och som utsaga blir den också en externalisering (se Berger & 
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Luckmann, 1966) av Samuel och ett objekt i den sociala verkligheten. När 
Samuel delar denna utsaga med Arvid delas inte bara tolkningsföreträdet av 
skrinet, utan också av Samuel själv. Men att Arvid tar sig rätten att tolka eller 
närma sig skrinet utan att nämnvärt bry sig om Samuel är även det ett tecken på 
makt.  

För det andra är skrinet – som utsaga – utan ord. Ett audiellt budskap korsar 
avstånd och fyller tomrum, vilket skrinet inte gör. Någon måste korsa ett av-
stånd för att tecknet ska delas eller erfaras i sin fulla rätt, det vill säga taktilt-
kinestetiskt. Arvid gör just detta i exemplet. Han går dit, och det har betydelse. 
Slutligen är skrinet tredimensionellt och fristående i rummet. Tredimensional-
iteten har ägnats en viss uppmärksamhet tidigare, men de rent kvalitativa 
aspekterna av tredimensionalitet behöver i denna situation också sammanföras 
med det faktum att skrinet också är ett tecken eller en utsaga. Vad exemplet vi-
sar är i någon mening en tredimensionellt intersubjektiv situation – ett ”om”, 
vilket till skillnad från att lyssna på musik (se Schütz, 1951/1999) eller titta på en 
skärm, omfattar andra och företrädesvis spatiala, taktila och kinestetiska erfa-
renheter. Sammantaget (inte var för sig) innebär dessa tre delar (utsaga, ljudlöshet, 
tredimensionalitet) att exemplet kan betraktas som specifikt för trä- och me-
tallslöjdsalens lärmiljö. Ett nyckelbegrepp för förståelsen av Arvid-Samuel-skrin-
situationen är intersubjektivitet. Intersubjektiviteten, det vill säga relationen mel-
lan Jag och den Andre, är fundamentalt i den sociala verkligheten, och en pre-
sentation av intersubjektivitetsbegreppet har också gjorts i avhandlingens teori-
kapitel. I kapitlets ingress har jag översatt den intersubjektiva situationen till or-
det ”om”. Men vad är då den intersubjektiva situationens, eller ”om”:ets, es-
sens? 

 
Skrinet som lite Samueligt 
Jag vill börja analysen av händelsen kring Samuels skrin genom hur skrinet ob-
jektifierats. Skrinet är (till skillnad från fotbollen på rasten eller potatisen i skol-
matsalen) en performativ handling som (idealt sett) emanerar ur ett av de två 
subjekten i den intersubjektiva triangeln (se Skjervheim, 1976/1996). Skrinet går 
att betrakta som en utsaga, och som utsaga är det jämförbart med ett uttalande, 
en målning eller en gest. Ett slöjdalster har liksom trä- och metallslöjdsalen en 
”icke-verbal symbolfunktion” (Borg, 2001, s.166). Att objektet också är en ut-
saga komplicerar den intersubjektiva relationen mellan Jag–den Andre-objekt, av 
den enkla anledningen att gränsen mellan den Andre och objektet luckras upp. 
När Skjervheim (1976/1996) problematiserar triangeln mellan Ego (Jag), Alter 
(den Andre) och subject matter (objektet eller utsagan), definierar han tre möjliga 
relationer, vilka kan presenteras utifrån Samuel-Arvid-skrinet och av vilka två 
finner sin tillämpning här: den triangulära och den dualistiska relationen.102  
                                                             
102 Skjervheims (1976/1996) analys av triangulära och dualistiska relationer mellan subjekt handlar 
inte om objekt, utan om uttalanden. Eftersom jag likställer skrinet med en utsaga gör jag också hans 
analys giltig för mitt exempel. 



 

164  

Den triangulära relationen är – trots att den aldrig går att renodla – ett ”om” där 
Arvid erfar Samuel som den Andre och som därmed giltiggör hans eget subjekt-
skap i relation till utsagan (skrinet). Men detta är möjligt endast eftersom skrinet 
en begriplig utsaga för båda. Skrinet måste vara möjligt att vara intersubjektiv 
kring, så att säga. Ett giltigt ”i” måste etableras för att ett ”om” ska kunna upp-
stå. Eftersom skrinet är en utsaga blir skrinet inte bara meningsfullt som form. 
Skrinet blir ett meningsfullt objekt först när relationen mellan den Andre 
(Samuel) och hans utsaga (skrinet) blir meningsfull för Arvid.  

Hade skrinets relation till Samuel inte varit meningsfull för Arvid – det vill 
säga inte varit det skrin han förväntat sig utan en godispåse – skulle den inter-
subjektiva relationen inte längre vara triangulär. Samuel skulle i detta läge inte 
kunnat vara den Andre för Arvid, och Arvid skulle blivit hänvisad till att objekti-
fiera själva relationen mellan Samuel och godispåsen. Arvid kanske skulle betrakta 
Samuel som galen, lögnaktig eller på något annat sätt meningslös (inte giltig som 
den Andre), som en konsekvens av godispåsens meningslöshet: 

 
We then have a dual relationship, the one contained in the other lika a 
Chinese box: myself in relation to my subject matter, or fact, and my subject 
matter, which is the other in relation to his subject matter. (Skjervheim, 
1976/1996, s. 128)  

 
Den uppluckrade gränsen mellan den Andre och den Andres utsaga är alltså av-
görande i den intersubjektiva situationen. Arvid kan inte erfara utsagan utan att 
samtidigt sätta utsagan i relation till dess skapare, och Samuel blir därför en bak-
grund till skrinet – utsagans korrelat. Hade skrinet varit av okänt ursprung, det 
vill säga saknat avsändare eller skapare, hade skrinet betytt något annat för Ar-
vid, eftersom det saknat bakgrund eller relation. Skrinet hade tenderat att bli mer 
anonymt eller förtingligat, eller som Ahmed beskriver det: 

 
The object is ”brought forth” as a thing that is ”itself” only insofar as it is 
cut of from its own arrival. So it becomes that which we have presented to 
us, only if we forget how it arrived, as a history that involves multiple 
forms of contact between others.” (Ahmed, 2006, s. 41) 

 
Arvid kan inte bortse från att det är Samuel som gjort skrinet, men jag kan inte 
heller bortse från att Arvid – för Samuel och för mig – också är ”gjord”. Han 
dyker inte upp från ingenstans. Det är alltså inte bara Skrin-Samuel som ”anlän-
der” till Arvid. Det är lika mycket, eller ännu mer så att det är Arvid som anlän-
der. Arvid kan i någon mening också betraktas som en utsaga, en hälsning från 
den skola och trä- och metallslöjdssal inom vilken han situerats. Han går inte fri 
från Samuels eventuellt dualistiska relation eller objektifiering av honom. Men 
kommer han från rätt ”håll”? 
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Skrine t  som för s lag   
I det första resultatkapitlet förespeglades att tråden med kniven som maskulint 
additiv skulle återupptas i avhandlingens senare del, det vill säga kniv-pojkarna 
som använde kniven som ursäkt för en i övrigt immanent slöjdpraktik. Det är 
lämpligt att göra denna återkoppling här genom att helt enkelt översätta ”kniven 
som objekt” till ”skrinet som objekt”. Det låter sig göras även om betydelserna 
– det som tecknet konnoterar – givetvis varierar. Det är heller inte betydelsen av 
tecknet, utan snarare tecknets funktion som står i centrum för analysen i det här 
skedet. Givet att skrinet (eller kniven) betraktas som en utsaga, går den att skikta 
i två olika betydelser. Den kan betraktas som ett förslag (proposition) eller som 
ett faktum (fact) (se Skjervheim, 1976/1996, s. 130). Skillnaden mellan ett förslag 
och ett faktum är att förslaget bara kan existera som enskildhet. Samuels skrin – 
som förslag betraktat – är där och då och av honom för Arvid. Som förslag är 
det öppet för förhandling och tolkning av andra subjekt, det vill säga blir ett 
temporärt och elastiskt ”i” i det ”om” som Samuel och Arvid utgör: 

 
Furthermore, when we perceive the other’s propositions as propositions, it 
is likely that we become engaged in a discussion concerning what is pro-
posed, but when we perceive the propositions as facts, then we tend not to 
become engaged in a discussion. (Skervheim, 1976, s. 130.) 

 
Analogt med Skjervheims (1976/1996) förståelse av den intersubjektiva dimens-
ionen, är det alltså möjligt att Arvid erfar Samuels skrin som ett förslag, som 
någonting möjligt att diskutera eller snarare skapa en intersubjektiv triangel 
kring. Arvid har chansen att vara ”om” skrinet med Samuel, och att dela det 
som förslag eller objekt. Skrinet är uppe till förhandling eller tolkning, och att 
Arvid överhuvudtaget kommer fram till skrinet (förslaget) är ett bevis på att den 
intersubjektiva situationen är triangulär snarare än dualistisk, menar jag.  

Återigen – jag har inte någon aning om Arvids syfte med sitt besök hos 
Samuel. Det kan ha varit ett sätt att höra till, att visa makt eller att lämna sitt 
eget arbete för en stund. Skjervheim (1976/1996) menar att den intersubjektiva 
situationen, det vill säga den triangulära relationen mellan Jag (Arvid), den 
Andre (Samuel) och förslaget (skrinet) – är en jämlik relation. Den må vara as-
symetrisk i meningen: inte samma, men den är beroende av två fria subjekt. Den 
dualistiska relationen däremot, är en maktrelation. När det förhandlingsbara för-
slaget reduceras till faktum genom relationen med den Andre blir den Andre 
också avklädd sin agens eller sin frihet genom objektifieringen. I sin kritik av 
psykologismen menar Skjervheim: 

 
By objectifying the other, one attacks the other’s freedom. One transforms 
the other to a fact – a thing – in one’s world. In this way one assumes do-
minance over the other. (Skjervheim, 1976/1996, s. 130f) 
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Den diskursiva nivån, det vill säga att Arvid har makt att antingen göra Samuel 
till sin Andre eller göra Samuel till objekt, går inte att komma ifrån. Detsamma 
gäller Samuels blick på Arvid som utsaga, hans (för Samuel) relation till rummet, 
skolan och föreställningar om maskulinitet hos Samuel. De båda pojkarnas före-
ställningar om den sociala verkligheten, om vad som är rimligt att göra och inte 
göra är emellertid inte åtkomligt med den typ av material som samlats för denna 
avhandling. Men lärmiljön renderar uppenbarligen denna typ av intersubjektiva 
tillfällen. Vad är det då i denna lärmiljö som skapar dessa typer av ”om”?  

 
Tystnad,  röre l s e  o ch  t r ed imens iona l i t e t  
Jag rekapitulerar nu de tre särskildheter av ”om” som inledde detta kapitel. För 
det första visar exemplet att skrinet (förslaget) inte är uttalat i termer av talat 
språk. Förslaget är tämligen atemporärt i den meningen att Arvid inte behöver 
förhöra sig (såsom i det verbala) om Samuels förslag. Skrinet ligger framme näs-
tan jämt. För det andra innebär avsaknaden av talat språk att Arvin-Samuel-
skrinet som situation – ”om”:et – materialiseras på andra sätt än när något sägs. 
Då förslaget är konstant blottlagt och ordlöst är det också konstant tillgängligt. 
Men viktigast av allt: det är tillgängligt bara för den som kan röra sig. Ett ord re-
ser genom luften, men ett skrin på en bänk gör det inte. Arvid måste nödvän-
digtvis – för att känna på skrinet – kunna gå iväg till Samuels plats.  

Men Arvid skulle aldrig kunnat skapa ett ”om” med Samuel och hans skrin i 
en skolsituation där man inte enkelt kan lämna sin plats. Hur skulle den ordlöst 
intersubjektiva situationen kunnat etableras vid bänkbundet skrivarbete eller i en 
datasal där de varit tvungna att sitta vid varsin plats? Hade situationen kunnat 
uppstå under en strukturerad idrottslektion, där elevernas platser genom ”spe-
lets regler” är omöjliga att lämna? Hur skulle situationen kunna uppstå under 
trä- och metallslöjdens stunder av immobilitet, som vid heta arbeten eller ma-
skinarbete, när säkerhetsaspekter förhindrar elever från att närma sig varandra 
(jfr Johansson, 2002, s. 109f om Frida och Karin vid slipmaskinen)? Ahmed 
(2006, s. 44) säger: ”The object has arrived”, men här är det annorlunda. Är det 
inte Arvid som anländer? Går Arvids ankomst överhuvudtaget att beskriva i 
termer av ”arrival”? Arvid går till Samuels skrin för att erfara det, men lika lite 
som jag åker till en mopedträff utan mopeder, går Arvid till en bänk utan skri-
net. Detta gör att mobiliteten – förmågan att förflytta sig – inte bara kan betrak-
tas som ren och skär vilja – som agens. Det är snarast som om Arvid dras till 
skrinet, ungefär som man i romantiska termer brukar beskriva att man dras till 
någon. Det är kanske det Arvid gör, när allt kommer omkring, om man låter bli 
att skilja på sak och person. 

Det är dags att stiga tillbaka från detta enskilda exempel med två konklus-
ioner i bagaget. För det första – vilket också lämnas därhän hädanefter – det 
”om” som uppstår mellan Arvid, Samuel och skrinet är en maktrelation, eller en 
potentiellt hierarkiserande situation, där framförallt Arvid har tolkningsföreträde 
över samstämmigheten mellan Samuel och hans skrin. Som externalisering av 
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Samuel, är skrinet mer än bara Samuels ägodel. Den är också i filosofisk mening 
honom själv. För det andra: Gick Arvid aldrig dit, skulle inget ”om” uppstå. Det 
är också här – i mobiliteten – som den fortsatta analysen finner näring. Arvid 
rör sig, men rörelsen kräver tomrum. Det finns därför skäl att inte tillskriva vare 
sig ”Arvid innanför huden” eller ”Arvid utanför huden” någon agens eftersom 
maskuliniteten uppstår, erfars eller manifesteras just i mötet mellan materiali-
teterna. Connell beskriver relationen mellan struktur och agens i skolan (”site” i 
citatet) på följande sätt: 

 
A ”site” can be understood in two ways. It can be examined as an institut-
ional agent of the process. To understand this, we must explore the structu-
res and practices by which the school forms masculinities among its pupils. 
Alternatively, we can examine the school as the setting in which other agen-
cies are in play, especially the agency of the pupils themselves. (Connell, 
2000, s. 152) 

 
Vad är egentligen ”the agency of the pupils themselves”? Arvid hade givetvis 
inte gått fram till skrinet utan den starka sociomateriella struktur som skolan ut-
gör. Att han kände på skrinet, kan tyckas vara ett resultat av att slöjdsalen är en 
”institutional agent” (Connell, 2000, s. 152). Men Arvid har också en vilja, eller 
en ovilja – en agens. Det var han som upplät sin faktiska kropp i transaktionen 
med Samuel och skrinet. Det kan tyckas självklart, men det är en självklarhet 
som bör ifrågasättas. Sullivan kallar det för organismens ansvar:  

 
Of course, people often speak of habits, as well as physiological activities, 
as if they belong to a particular organism, and there are good reasons for 
doing so. Namely, it is more likely that an organism will take responsibility 
for the particular transactions it has with its environments. (Sullivan, 2001, 
s.34) 

 
Det är troligt, menar Sullivan, att organismen tar detta ansvar. Det är däremot 
inte givet. Ett extremt exempel skulle kunna vara en respirator på en intensiv-
vårdsavdelning, där materialiteten utanför huden ”tar ansvar” för den faktiska 
kroppen innanför huden. Det är överhuvudtaget svårt att prata om ansvar som 
någonting påfört materialiteten utanför eller innanför huden. I den ändlösa so-
ciomateriella match som formar den sociala verkligheten är Arvid bara en tillfäl-
lig spelare. Det är svårt att se när Arvids ansvar eller agens börjar, och enligt Sul-
livan (2001) finns det vare sig början eller slut i den transaktiva cirkel (trans-
actional circle) som organism och miljö ständigt utgör.103 Sullivan beskriver org-
anismens agens i den transaktiva cirkeln såsom ett inhopp i cirkelns ständigt på-
                                                             
103 Sullivan (2001) liknar organismens påverkan på den transaktionella cirkeln vid att cirkeln får 
formen av en spiral, och cirkeln i sin helhet börjar förflyttas. Se vidare resonemang kring detta i 
anslutning till begreppet performativitet nedan. 
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gående rörelse. Organismen påverkar förstås denna transaktiva cirkel, men star-
tar den inte.  

 
Det mäklande tomrummet  
Schütz (1945/1999) lyfter fram såväl en tidsmässig som en rumslig riktning i det 
subjektiva handlandet, där subjektet förflyttar sig i tid och rum till en annan 
verklighet som är skild från den biografiska situationen här och nu. Fantasin om 
en framtida fullbordad akt organiserar subjektet att stegvis och genom för-att-
motiv (Shütz, 1953/1999, s. 48) söka fantasins biografiska punkt. Men fantasin 
eller det tänkta fullbordandet är avhängigt situationen här och nu: ”Världen är i 
denna mening något som vi måste modifiera genom våra handlingar eller som 
modifierar våra handlingar.” (Schütz, 1945/1999, s. 79.) Arvids rörelse genom, 
eller användning av slöjdsalen är alltså inte bara en materialiserad konsekvens av 
slöjdsalen. Arvid fantiserar rimligen – utifrån hans ”knowledge-at-hand” (se 
Schütz, 1953/1999, s. 46) – om en framtida fullbordad akt. Hans handling läggs 
i framtiden tillsammans med skrinet, och detta är centralt för det pragmatiska 
perspektiv som Sullivan (2001) anför och det transaktionsbegrepp som nu ska 
användas fullt ut. 

När Sullivan (2001) beskriver subjektets riktadhet mot världen, kan en annan 
bild tecknas av Arvids fantasi, än den kausala som förkastades nyss. Om fanta-
sin för Schütz är den fullbordade akten, så är den för Sullivan en hypotes (hy-
pothetical construction). I hypotesen ges ett utrymme för förhandling (jfr 
Skjervheim, 1976/1996, om ”förslaget”). När Sullivan beskriver hypotesen, gör 
hon det med exemplet att människor transagerar varandra. Nyansskillnaden 
mellan Sullivans ”hypotes” och det Schütz (1953/1999) beskriver som en fanti-
serad akt, är att hypotesen bereder plats för den miljö som tillsammans med 
organismen ska utgöra den levda kroppen, eller i Sullivans tappning:  

 
Each organism always already finds itself in the world having transacted 
with it in its own distinctive manner, with its particular bodily practices 
and habits. Instead, hypothetical construktion acknowledges the plasticity 
of habit as well as the interconstituency of body an mind, the 
subconscious and conscious, and the automatic and the willed. (Sullivan, 
2001, s.77)  

 
Sullivans hypotes är inte bara inkluderande och ”om”-lik. Hypotesen är mjuk el-
ler formbar efter miljön, den är i någon mening en intersubjektiv förhandling.104 
Jag har ingen aning om hur Arvid upplevde skrinet och den intersubjektiva situ-
ationen, men utifrån Sullivans beskrivning av hypotesen, började Arvids för-

                                                             
104 En annan beskrivning av hypotesen är att benämna den fantiserade handlingens slutpunkt som 
ett problem. Dewey (1910) menar att all förståelse (fantasi) prövas mot en ”regulating end” (s.11) 
eller ett problem: ”The problem fixes the end of thought, and the end controls the process of 
thinking.” (Dewey, 1910, s. 12). 
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handling – som fantasi – innan han ens hunnit ta det första steget mot Samuels 
bänk. 

Hypotesen skulle mycket väl kunna liknas vid en medvetandets änterhake in 
i framtiden, bort till skrinet, en änterhake som Arvid sedan använder för att dra 
den omedvetna och vanetyngda kroppen genom tid och rum fram till hypote-
sens biografiska punkt: skrinet. Väljer man att utgå från Sullivans (2001) grytme-
taforik, skulle detta kunna beskrivas som morotens kamp att nå fram till löken, 
trots såsen. Grytmetaforen är talande. I grytmetaforen finns Arvids organism 
och skrinets materialitet, och likt bitarna i grytan konstituerar de tillsammans 
med Samuels organism varandra som levda kroppar. Men beskrivningen av Ar-
vids agens haltar. Vad hände med resten? Platsen eller det levda rummet omfat-
tar mer än bara pojkarna och skrinet. Tomrummet, eller den icke ännu definie-
rade materialiteten blir väl också en del av transaktionen? Det finns något osagt 
om såsen i grytan. 

 
Såsen i grytan 
När Weiss (2002) kritiserar Sullivans transaktionsbegrepp, är det såsen som sätts 
under lupp.105 Genom att luta sig mot bland andra Schütz påstår hon att det 
skenbart inaktiva eller det anonyma i grytmetaforen – nämligen såsen – är av 
central betydelse. Såsen är inte det som skiljer grytbitarna från varandra. Det är 
såsen som förenar dem. Såsen är viktig eftersom den ligger utanför medvetan-
dets gränser i sin anonymitet. Det är anonymiteten i sig, i egenskap av att inte 
behöva vara medvetandegjord, som gör transaktionen möjlig. 

 
With Schutz106 and Natanson, then, I am arguing that contexts exist in 
which anynomous transactions with our contemporaries are necesssary 
and perfectly acceptable. (Weiss, 2002, s.195) 

 
Anonymiteten, menar Weiss, är jämförbar med våra vanor, och vanor behövs av 
det enkla skälet att det är ogörligt att leva i total medvetenhet (Weiss, 2002).107 I 
Arvids fall skulle detta betyda att hans transaktion med Samuels skrin faktiskt 
förutsätter en vana eller ett handlande som är förkroppsligat, men omedvetet – 

                                                             
105 Sullivan är själv kritisk till grytmetaforen, just eftersom grytbitarnas agens uteblir: ”Another 
problem with the metaphor of the stew, however, is that the vegetables in the stew are passive rather 
than active. The vegetables come into relation with one another through no doing of their own.” 
(Sullivan, 2001, s.17). 
106 Alfred Schütz antog namnet Schutz efter sin flytt till USA. 
107 Dewey (1910) menar att vi ska vara försiktiga med att dekonstruera eller analysera våra vanor. 
Den gemensamma grunden för intersubjektiva upplevelser – kulturen – eller det familjära är själva 
smörjmedlet i medvetet tänkande: ”To dig up and to formulate this common background would be 
imbecile; it is ’understood’; that is, it is silently sup-plied and im-plied as the taken-for-granted 
medium of intelligent exchange of ideas.” (Dewey, 1910, s. 214). 
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det vill säga ligger utanför det språkliggjorda.108 Genom den pragmatiska förstå-
elsen kan Arvids agens eller ansvar ses som transaktivt. Det är såsen som möj-
liggör Arvids skrin-Samuel-kropp eftersom såsen ”skissats in” i den levda krop-
pen och gjort hypotesen (”om”) med Samuel och skrinet möjlig. Weiss uttrycker 
det så här: ”what makes our habits efficacious is, precisely, their anonymity; that 
is, our ability to engage in them without reflectively being aware of doing so.” 
(Weiss, 2002, s. 196) 

Konsekvent med analysernas sociomateriella fokus, finns en vinst i att be-
trakta denna sås eller vana som varande utanför Arvid. Han är trots allt bara en 
lök. Genom att betrakta trä- och metallslöjdsalen som en agent, är det också 
möjligt att betrakta dess sociomateriella struktur som en ”förkroppsligad” vana 
utanför huden. Den sociomateriella vanan av ”tomrum” hos trä- och me-
tallslöjdsalen (historiskt sett), verkar alltså såsom en agens; den möjliggör Arvids 
inhopp i den transaktiva cirkeln, eller rättare – den är Arvids inhopp i den trans-
aktiva cirkeln. Utan tomrum – inget hopp, och således uppstår ”om” tack vare 
tomrummet, snarare än trots tomrummet. Vanan (rörelsen som tomrummet 
skapar) har enligt Weiss intersubjektiva dimensioner, det vill säga konstituerar 
uppfattningen om ett själv, eller ett subjekt: 

 
Rather, it is precisely through bodily intentionality, which, for Merleau-
Ponty, is grounded in bodily motality, that a body continually projects 
itself into the world, engaging in multiple transactions, some anonymous, 
some personal, establishing habits, and creating, through these sedimented 
encounters, a sense of self. (Weiss, 2002, s. 197) 

 
Men kan de metrar av avstånd som Arvid korsar beskrivas som en vana eller en 
agent? Om avståndet ska betecknas som ”sås” eller den vana som gör deras 
”om” möjligt, kan det vara nödvändigt att försöka föreställa sig ett ”om” utan 
avstånd och ”arrival”. För att ett ”om” ska erfaras, måste ett möte ske. Kräver 
inte ”the face-to-face situation” (Berger & Luckmann, 1966, s. 43), eller ”om” 
att situationen avgränsas från situationer som inte är ”face-to-face”? Om Samuel 
och Arvid arbetade på samma skrin, vid samma bänk, på samma tider, fick då 
deras ”om” samma betydelse?  

Under förutsättning att avståndet betraktas som en sorts sociomateriell vana 
eller konstituerande sås, skulle följande påstående kunna göras: Avståndet utgör 
den nödvändiga förutsättningen (sociomateriell vana, sås) för erfarandet av ett 
fritt subjekt (se Skjervheim, 1976/1996) – en fri Andre – att dela min värld en 
stund och göra mig till Jag – ”a sense of self” (Weiss, 2002, 197). Avståndet 
konstruerar ”om”:et, eftersom avsaknaden av avstånd (idealt sett) också gör en 
”arrival”, eller ett ”om”, omöjligt. Genom att betrakta avståndet mellan de två 
                                                             
108 Merleau-Ponty beskriver en motorisk meningsnivå – en vana som ligger utanför medvetandet: 
”Förvärvandet av en vana är närmast begripandet av en betydelse, men det är det motorisk 
begripandet av en motorisk betydelse” (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 106). 
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eleverna som en agent, blir trä- och metallslöjdsalens ”fria” ytor och tomrum 
mäklande. Genom att ”om”:ets objekt är något annat än talad text, kan inte hel-
ler ljudet vara tomrummet, vanan eller såsen. Utifrån Weiss läsning av Sullivan 
tolkar jag alltså Arvids rörelse mot Samuel – mot ”om” – som endast ett ifyl-
lande av den rörelse som finns där före honom, som finns där i frihetsdiskursen 
och i skrinets tystnad. ”Om” blir ett ”co-dwelling” (Ahmed, 2006, s. 52) mellan 
pojkarna och skrinet, en transaktiv, situerad eller levd kropp vilken rummet 
formar snarare än sliter sönder:  

 
Spaces are not only inhabited by bodies that ”do things”, but what bodies 
”do” leads them to inhabit some spaces more than others. If spaces extend 
bodies, then we could say that spaces also extend the shape of the bodies 
that ”tend” to inhabit them. (Ahmed, 2006, s. 58) 

 
Agensen är alltså inte någonting som kommer från Arvid och hamnar hos skri-
net och Samuel. Agensen blir – hur konstigt det än kan tyckas – själva avstån-
det.109 Här bör göras åtskillnad mellan Arvid-Samuel-skrinet och kniv-pojkarna. 
Om avståndet är den sociomateriella vana som konstituerar den intersubjektiva 
situationen, och kniv-pojkarna ständigt sitter hopträngda vid sin bänkgrupp, är 
det då inte rimligt att betrakta deras intersubjektiva situation som mindre giltig? 
De är förvisso ”face to face” hela tiden, och således i en konstant intersubjektiv 
röra av gruppmedlemmar som kastar blickar, fäller omdömen och lånar verktyg 
av varandra. De utgör en fyllig gryta, så att säga.  

Men är det möjligt att denna konstanta intersubjektivitet i någon mening er-
fars annorlunda än det ”om” som Arvid och Samuel utgör? Argumentet för ett 
sådant antagande skulle i så fall vara att kniv-pojkarnas situationer inte sprungit 
ur den sociomateriella vanan av tomrum. Således är situationerna inte en konse-
kvens av de föreställningar som materialiserade trä- och metallslöjdssalarna som 
rörliga och frihetliga. För att uppleva en intersubjektiv situation som vald krävs 
rörelse till ”om”. Knivpojkarnas ”om” däremot, kännetecknas av minimalt med 
rörelse, och blir därför knappast ett ”om” på samma sätt som när Arvid går 
fram till Samuel. Är det överhuvudtaget möjligt att känna sig som ett fritt as-
symetriskt subjekt om den Andre inte är fri, det vill säga inte gör ett val att vara 
”om”? Detta är en extrapolerad diskussion. Sannolikt vänder sig också kniv-
pojkarna mot varandra och skapar ”om”, om än i ett mindre tomrum. 

Innan ordlöshetens konsekvenser problematiseras för den intersubjektiva si-
tuationen, vill jag återigen knyta pojkarnas ”om” till maskulinitet. Att någonting 
”anländer”, eller uppstår i tiden, är en historisk affär. I Ahmeds resonemang är 
detta genomgående, och allra tydligast blir det i hennes tolkning av performativi-
tetsbegreppet, vilket åtminstone bland genusforskare är ett omdiskuterat och 
                                                             
109 Här hänvisar Ahmed (2006) till Lefebvre: ”Activity in space is restricted by that space; space 
’decides’ what actually may occur, but even this ’decision’ has limits placed upon it”. (Lefebvre 
citerad i Ahmed, 2006, s. 52). 
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välanvänt begrepp, när det kommer till agens och föreställningar om genus eller 
kön.  

 
Avståndet som performativt 
Butler (1988) har lanserat (den könade) kroppen som performativt handlande, 
det vill säga att det är i kroppens ständiga upprepande av ”acts” som genus åter-
finns, och dessa handlingar är sedimenterade kroppsliga vanor. Kroppen är en-
ligt Butler: ”the legacy of sedimented acts rather than a predetermined of 
foreclosed structure, essence of fact, whether natural, cultural, or linguistic.” 
(Butler, 1988, s. 523.) Det är lätt att tolka performativitet som ett ”frivilligt” 
könsgörande, vilket inte nödvändigtvis är fallet. Performativiteten är i någon 
mening tvingande. Poängen med att behandla performativitetsbegreppet i relat-
ion till pojkarnas ”om” är att det visar på det performativa handlandet som ett 
mynt med två sidor – en tvångsmässigt strukturell sida och en frihetlig eller 
pragmatisk sida.  

Performativt könsgörande är alltså inte en frivillig handling. Att göra mas-
kulinitet eller femininitet är: ”for the most part compulsory performances, ones 
which none of us choose, but which each of us is forced to negotiate.” (Butler, 
1993, s.181). Det performativa könsgörandet är således sedimenterad kroppslig 
vana som reproduceras, snarare än produceras. Könsgörandet är en ”stiliserad 
upprepning av handlingar ” (Butler, 2007, s. 219) eller en kroppslig vana som 
yttrycker kön. Jag återvänder till Arvid-Samuel-skrinet. Om Arvid inte upphör 
vid huden, och om Arvid är ett gör snarare än ett är, och såsen eller tomrummet 
mellan honom och Samuel blir en agent: innebär det att rummets vana av att 
vara tomt skulle kunna beskrivas som en performativitet? Om trä- och me-
tallslöjdsalen, som förändrats så lite genom åren, också är den performativa 
agenten, innebär detta att Arvids handlande är identiskt med jämförbara pojkar 
på 20-talet eller 50-talet i samma miljö? Sociomateriell vana eller agens kan 
knappast vara statisk, eftersom elevers handlande rimligen är annorlunda idag 
jämfört med förr. Sullivan (2001) utvecklar Butlers syn på agens genom att för-
klara performativiteten som förkroppsligad vana. Hon menar: 

 
Understanding performativity in terms of habit illustrates why gender is 
not something to be donned and discarded at will, a point which Butler’s 
Gender Trouble was sometimes misunderstood and which Bodies That Matter 
seeks to make clear. (Sullivan, 2001, s. 96) 

 
I Sullivans läsning av Butler är agensen ingenting som kan ligga utanför perfor-
mativiteten. Det handlar inte om man väljer att göra kön, alltså handlar det inte 
heller om slöjdsalens val att vara tom. Då vanan enligt Sullivan är performativi-
tetens grund, finns det ingen performativitet utanför vanan, och därför blir 
också vanan  (vilken i det förstone kan uppfattas som determinerande och sta-
tisk) själva möjligheten till förändring: 
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The gendered performances that a culture constrains one to be are not mere 
constraints […] By varying the stylization of one’s performances and habits, 
one often subverts, many times unintentionally, the cultural norms that are 
materialized in them. (Sullivan, 2001, s. 97) 

 
I likhet med Schütz (1953/1999) beskrivning av den föränderlighet som ligger 
invävd i de upprepade handlingarna, med ständigt nya uppsättningar av ”know-
ledge-at-hand”, är vanan alltid en vana i förändring (Sullivan, 2001). Performati-
vitet är alltså för det första rörelse, för det andra vana, och för det tredje kön. 
Men allt detta förutsätter tid och en förflutenhet som hela tiden bär fram den 
stiliserade handlingen. Här är Ahmeds läsning av stort värde. Hon hävdar gång 
efter annan att handling är materialiserad historia, så även i sin tolkning av But-
ler: 

 
For Judith Butler, it is precisely how phenomenology exposes the ”sedi-
mentation” of history in the repetition of bodily action, that makes it a 
useful resource for feminism. What bodies ”tend to do” are effects of his-
tories rather than being originary. We could say that history ”happens” in 
the very repetition of gestures which is what gives bodies their tendencies. 
(Ahmed, 2006, s. 56) 

 
I trä- och metallslöjdsalen ”händer historia” (history ”happens”) inte bara ge-
nom vanelagda kroppsrörelser i ett tomrum. Slöjdsalen är inte tom. Den har 
kläder – är fysisk, eller är avklädd (tomrum), men fysisk lika fullt. Jag vill genom 
denna resa i performativitetsbegreppet föreslå att Samuel och Arvids ”om” kan 
tolkas som en materialiserad konsekvens av ett maskulint rum, där rörlighet och 
ordlöshet premieras eller tolereras, såväl diskursivt som materiellt. Agensen går 
knappast att renodla till Arvid, till tomrummet, till Samuel eller till det ordlösa 
skrinet. Det är en transaktion – en gryta med morötter, lök och sås. Och som 
gryta betraktat, kan ”om” sägas uppstå utan riktning. Slutligen vill jag betona 
tomrummet som performativ vana, även om det kan tyckas mer än lovligt filo-
sofiskt. Tomrum går inte att observera, kan det tyckas.110 Ingenting är alltid 
någonting. En intersubjektiv situation kan i filosofisk mening aldrig förstås an-
nat än genom att också förse tomrummet med mening. Backade jag på denna 
                                                             
110 I boken What Is the Measure of Nothingness? Infinity, Virtuality, Justice (Barad, 2012) går Barad i 
polemik emot försök att inom kvant-fysiken söka identifiera tomrum som någonting utanför det 
innehåll som själva sökandet alltid tillför. Hon menar till exempel att det är problematiskt att studera 
mörker, eftersom man måste lysa på det för att se om det är mörkt. På samma sätt menar jag att det 
blir svårt att studera tomrum eftersom det krävs en Arvid i det för att se det. Genom hennes 
beskrivning av intra-action (eng.) påminner hennes resonemang till stora delar om Butlers (1993) 
resonemang om kropp-kön: ”In other words, measurements are intra-actions (not interactions): the 
agencies of observation are inseparable from that which is observed. Measurements are world-
making: matter and meaning to not pre-exist, but rather are co-constituted via measurement intra-
actions.” (Barad, 2012, s 6). 
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punkt, blev jag hänvisad till det talade språket som enda ”mening”, vilket vore 
att förbise lärmiljöns särart. Ord, musik, dofter och visuella tecken fyller igen tom-
rum, eller rättare: kan inte existera i tomrum. Ljud (som levda) är eller är inte. 
Dofter finns redan hos mig eller i mig, och visuella tecken är momentant be-
gripna som allt de är, även om det är några meter dit. Ett skrin som ligger stilla 
och väntar på att erfaras taktilt, skapar å andra sidan tomrum. Tomrummet kan 
således sägas vara en produkt av skrinet – för Arvid. Vad gäller den söndernötta 
empiriska sekvensen om Samuels skrin kan alltså konkluderas: Skrinet finns där, 
Arvid finns där och Samuel finns där – men för ett ”om” krävs ett tomrum, och 
tomrummet-skrinet blir således trä- och metallslöjdssalens performativa vana av 
”om”. 

Nu ska den sociomateriella, osynliga sås som tomrummet utgör låtas bero, 
genom att det i någon mening sluts. Den intersubjektiva situationen som obser-
verades bestod inte bara i att Arvid gick fram till Samuel. De fick också ”åldras 
tillsammans” (se Schütz, 1953/1999, s. 42) en stund. De förhandlade över ”för-
slaget” (Skjervheim, 1976/1996, s. 130) eller ”hypotesen” (Sullivan, 2001, s. 76) 
”om” ett ”i” som materialiseras och erfars på ett något annorlunda sätt än de 
gängse i skolans värld – ett tredimensionellt, tyst objekt.  
 
 
Att leva ”om” 
Händelsen vid skrinet representerar en uppenbart ”slöjdig” situation, där två 
elever intresserar sig för ett traditionellt slöjdföremål under en slöjdlektion, och 
väl i linje med vad Johansson (2002) beskriver som den dominerande formen av 
slöjdpraktik: interaktion mellan elever. Men alla som arbetat i skolan vet också 
att det inte alltid är så. Elever har en benägenhet att ägna tiden åt annat än det 
fastlagda skolarbetet. Jag har till exempel flera gånger noterat att elever delat 
med sig av innehållet på sin smarta telefon. Det är en rumsligt prekär situation, 
eftersom skärmen är tvådimensionell och riktar ”om” så att ”om” inte får en 
omslutande form längre, rumsligt sett. Ett par rader ur fältanteckningarna kan il-
lustrera detta: 

 
Jag står och hänger vid bokhyllan en stund. En kvart kvar. Roger, Mats, 
Albin och Dennis är i brottar- eller kramartagen framför verktygstavlan. 
Varför där? Jo, för Oskar sitter med sin skärm! Framför skärmen samlas 
folket … Jo en skärm suger till sig uppmärksamhet. Den riktar foket. Vilsamt. 
(Fältanteckningar) 

 
Det är ovanligt trångt när fyra personer ska titta över axeln på den Andre – i det 
här fallet Oskar, och det är sannolikt också därför jag gjorde den reflektion som 
jag gjorde (kursiv stil) efter lektionens slut. Men skärmar (det må vara laptops el-
ler smarta telefoner) delas mer eller mindre i alla grupper som observerats. Det 
behöver emellertid inte kallas ett ”om” även om situationerna betingas av såväl 
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tomrum (mobilitet), ljudlöshet och ett ”i” (telefonen). Det passar bättre att 
namnge denna typ av intersubjektiv situation som ett ”framför”, eftersom det är 
en tvådimensionell yta som utgör objektet. Som oftast när tvådimensionella ob-
jekt delas, är händerna kvar i fickorna. ”Framför” är visuellt. 

 
Sandra-Anna- trädroppen 
Jag vill kontrastera situationen med den smarta telefonen genom ett exempel där 
en elev erfar ett slöjdalster taktilt-kinestetiskt, vilket är något annat än att titta på 
en skärm, på en whiteboardtavla eller i en bok. Jag behöver detta exempel att 
förtöja den levda dimensionen av ”om” emot. Sandra och Anna arbetar till-
sammans, det vill säga delar samma slöjdalster: en skylt i vardande. Deras sätt att 
samarbete kännetecknas framförallt av arbetsdelning. Sandra är den elev som 
rör sig i rummet, använder teknisk utrustning samt tar initiativ. Anna däremot, 
arbetar för det mesta vid sin bänk. Mycket av hennes tid åtgår till att för hand 
putsa det Sandra hämtar till bänken, och om de lämnar sin bänkgrupp för att gå 
någonstans, går Anna alltid steget efter Sandra. När de ska förflytta sitt material, 
är det oftast Sandra som bär det stora och tunga, medan Anna tar det lilla och 
lätta.  

Den sekvens jag ska beskriva är karaktäristisk för detta arbetsdelade samar-
bete. Lektionen är tämligen ny, och Sandra har tagit initiativ till att såga ut en 
droppformad träbit i pendelsticksågen, vilket ska tjäna som en fastlimmad appli-
kation på deras skylt. Efter att ha gått en runda i bänkverkstaden där hon, enligt 
fältanteckningarna, ”snackar och skojar med killarna” ställer hon sig vid pendel-
sticksågen och sågar. Hon skämtar även här med någon av killarna, över den 
skyddsutrustning som de båda bär. När hon sågat klart formen på droppen går 
hon fram till Annas bänk och ”slänger fram” trädroppen framför henne. Drop-
pen hinner emellertid inte ligga där länge. Ett par rader senare antecknar jag att 
Sandra åter går för att hämta hörselskydd, återtar droppen från hyvelbänken och 
går iväg till skivputsmaskinen. Sannolikt har hon och Anna tillsammans fattat 
beslutet att putsa till formen där, men det är också möjligt att Sandra själv fattat 
detta beslut. Alldeles oavsett detta, här anländer vi till den empiriska sekvensen: 

 
Nu kommer Sandra tillbaka med droppen. Lägger det framför Anna som 
känner på kanterna. Sandra tar fram ett sandpapper och putsar på 
litegrann. Sandra tar upp [föreslår] om de ska gå och måla. Anna håller 
med. De reser sig båda. (Fältanteckningar) 

 
Likheten med Samuels och Arvids ”om” är stor. Den uppenbara skillnaden lig-
ger i hur tomrummet mäklar. Här är det Sandra och droppen som anländer till 
en stillasittande Anna, det vill säga ”i” är på resa till ”om” lika mycket som 
Sandra är det. I övrigt rör det sig om två subjekt som delar ett objekt. Objektet 
är litet och tyst och delas taktilt-kinestetiskt mellan de två subjekten, precis som 
jag antar skedde när Samuel och Arvid tillsammans ”betraktade” skrinet. Ex-
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emplet med Sandra och Anna skärper den taktila aspekten. Sandra har format 
droppen till en ”aspect of me” (Young, 1990, s. 184) och Anna förkroppsligar 
den genom att känna på dess kanter. För tydlighets skull antas här att hon om-
sluter droppen – håller i den. Det är förstås möjligt att hon känner eller petar på 
den där den ligger på bänken, men med tanke på droppens ringa storlek (päron-
storlek), tycks det märkligt om hon skulle ha låtit bli att plocka upp den. För att 
ytterligare förtydliga hur jag förstår sekvensen, utgår jag ifrån att Anna sluter sin 
hand runt trädroppen, snarare än låter den ligga på en utbredd handflata. Såle-
des, förutsatt att Anna i sitt erfarande av droppen också omsluter droppen med 
sin hand: Hur kan erfarandet förstås? 

Exemplet visar framförallt att ”om” är mer än bara tomrum och ett tyst ob-
jekt – en ankomst. ”Om” är att i förhandlingen om förslaget också vara kroppsligt 
omslutande objektet. Det är möjligt att här dra en klargörande parallell till Borgs 
(2001) intervjuundersökning, där en informant gör skillnad mellan det ”knapp-
tryckeri” som datorarbete innebär, och att ”arbeta med händerna” i slöjden 
(Borg, 2001, s. 95). Denna kortfattade passage i Borgs intervju är intressant ef-
tersom Merleau-Ponty (1945/1999) tar upp just tangentbordsarbete som ett ex-
empel på förkroppsligad kunskap: ”Det är bokstavligt riktigt att den person som 
lär sig skriva på maskin införlivar tangentbordets rum i sitt kroppsliga rum.” 
(Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 109). Att skriva på maskin blir i denna tolkning 
ett ”om”. Jag står alltså inför två möjligheter i min förståelse av informant ”M9” 
i Borgs avhandling. Endera har han inte lärt sig skriva maskin såsom Merleau-
Ponty avser, eller så har han kanske begripit något Merleau-Ponty inte begripit. 
Jag väljer den andra möjligheten, och jag har noga bäddat för detta genom att 
vaska fram ordet ”begripit”. Jag tror nämligen att informant ”M9” i Borgs av-
handling känner någon sorts frustration över att aldrig få gripa om tangenterna. 
Att vara ”om” är något annat än att vara ”mot”, ”på” eller ”framför”. 
När Anna håller droppen i sin hand, väger den, känner dess form, yta och ut-
bredning, är hon ensam ”om” droppen. Hon lever den eftersom hon i sin kropp 
erfar objektets kvaliteter. Ett föremåls utbredning eller storhet erfars inte som 
storhet i sig. Den erfars som kinestetisk erfarenhet anmodad av objektet, och 
den kinestetiska erfarenheten är kroppslig, outtalad och kan med språket endast 
ges en aning. Skulle Anna formulerat kommentarer som ”lätt”, eller ”slät” eller 
”mjuk” hade det bara varit trubbiga förenklingar av den kinestetiska erfarenhet 
som inte låter sig beskrivas, det Gendlin (se Sullivan, 2001, s. 48) väljer att be-
nämna ”…”. Annas situation kan generaliseras. Liknande situationer förekom-
mer egentligen närhelst någon fattar om ett objekt, till exempel när de tre poj-
karna i föregående kapitel låter sopen vandra mellan dem, när kepsar ”delas” 
och erfars, när kniv-pojkarna kramar sina knivskaft, eller när någon elev låter 
någon annan elev hålla i sitt alster, som Arvid fick hålla i Samuels.  

Men här är väl en katt bland hermelinerna, för är kepsarna ett rättvisande 
exempel? När kepsarna tidigare analyserades som ett sätt att dela en annan män-
niskas erfarenhet, gjordes detta utifrån Youngs (1990) beskrivningar av kvinnlig 



 

177  

klädkultur, det vill säga delandet av kläder som ett delande av identitet. Det är 
möjligt att initialt tolka även Annas typ av ”om” utifrån Youngs beskrivningar. 
Skillnaden mellan att å ena sidan hålla ”i”, menande att vara ”om”, och å andra 
sidan vara ”i” något som ”om”-sluter mig (en keps exempelvis), är emellertid 
tydlig. Som taktil immanens, eller som intryck på mig, utgör kläder och kepsar 
ett ”om” på mig att vara ”i”. Att vara ”i” är också att vara objekt – även om jag 
som subjektivt handlande är den som tar ansvar att genom kläderna göra mig till 
objekt. Att hålla ”om” någonting, att omsluta det (droppen), eller hålla det mel-
lan händerna (skrinet) måste väl vara något annat? Jag objektifieras väl inte av 
den träbit jag håller i – i taktil mening – på samma sätt som när jag känner en 
keps omsluta mitt huvud? Det är någonting i Youngs (1990) beskrivningar av 
delad kroppslig erfarenhet som inte känns tillämpligt på elever som ”om”-sluter 
föremål i slöjdsalen. Jag vill så gärna kalla det en taktil transcendens – som en mot-
sats till Linneas taktila immanens och förkroppsligande av objektskap, men frå-
gan är bara hur denna transcendens ska förstås? Är det dags att lämna datorn 
och försöka leta rätt på något som liknar en trädroppe? 

I brist på en lämplig träbit låter jag istället blicken vandra från skärmen i jakt 
på ett närmare objekt. Det första jag ser är mitt nätta mahognybord från 50-
talet, varpå min laptop vilar. Fungerar det som vikarie för droppen? Jag tycker 
inte det. Bordet hade varit ett lämpligt objekt, eftersom bordet tycks vara ett 
mycket väldiskuterat objekt inom filosofin. Husserl och Heidegger filosoferar 
över det (se Ahmed, 2006) Bullington (2007) gör det likaså, samt även Merleau-
Ponty (1945/1997). Ahmed (2006) bygger faktiskt stora delar av sin queer-
fenomenologi utifrån just bordet som objekt, i polemik med bland andra Hus-
serl och Heidegger. Bordet tycks tjäna som en gemensam materiell nämnare, 
och Ahmeds förklaring till detta är enkel: ”After all, it is not surprising that 
philosophy is full of tables. Tables are after all, ’what’ philosophy is written 
upon” (Ahmed, 2006, s. 3). Men bordet är för stort för att vikariera trädroppen, 
och jag tänker göra ett nummer av det. Jag tänker sätta bordet inom parentes. 
Införstådd med Sheets-Johnstones kritik av den moderna vetenskapens uppta-
genhet vid synsinnet, menar jag bordet går ett ärende. I förlängningen av 
Ahmeds resonemang, det vill säga att filosofin till så stor del bygger på vad filo-
sofen ser framför sig, sker en hierarkisering av sinnen i själva tillblivelsen av filo-
sofiskt tänkande kring perception. Bordet är helt enkelt för stort för att fullt ut 
kunna percipieras taktilt-kinestetiskt. Argumentet kan dras till sin spets med 
hänvisning till ännu större föremål inom filosofin. Bordet må vara hänt, men när 
Merleau-Ponty beskriver de temporala och spatiala aspekterna av visuell per-
ception (1945/1997, s. 13ff) exemplifierar han med ett hus. Merleau-Ponty kan 
inte beskyllas för ”hyper-visualism” (Sheets-Johnstone, 1990, s. 367) formellt 
sett. Han är mycket tydlig med att det är blicken och det visuella sinnet som dis-
kuteras. Men informellt kan hans första exempel – huset – tolkas som ett ”i” av-
sett för synen. Huset leder mot synen, precis som bordet. Det går inte att om-
famna ett hus. Det går inte att lyfta det heller – känna dess vikt, på det sätt Anna 
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lyfter droppen. Hade Samuel byggt ett hus, hade Arvid haft händerna nerkörda i 
sina fickor. Att lämna bordet och huset därhän underlättar alltså förståelsen av 
Annas upplevelse av trädroppen. 

 
”Se men in t e  röra” – takt i l  med ier ing?  
På utställningar av tredimensionella föremål, återfinns ofta en skylt med texten 
”Se men inte röra”, eller ”Vidrör ej föremålen”. Jag kan missminna mig alldeles, 
men det är sällan jag finner en sådan skylt på en utställning för tvådimensionella 
föremål, såsom målningar, vävar eller foto. Ofta anslås ett fotoförbud. Ett foto 
är trots allt ett mångfaldigande av tavlans perceptuella egenskaper, eftersom fo-
tot också är tvådimensionellt. Men varför skulle man vilja röra vid en tavla? 
Omvänt: varför skulle man inte vilja röra ett skrin? Varför skulle Anna inte velat 
känna på trädroppen? ”Om”:ets innersta kärna, den förkroppsligade aspekten av 
”om”, kan inte förstås om inte man också frågar vad detta kännande består i, 
men framförallt hur det känns att känna. Det finns först och främst en episte-
mologisk skiljelinje här som måste klarläggas, ett vad om ”om”. Skiljelinjen sta-
vas mediering.  

I medieringsbegreppet är rörelsen central.111 Någonting medieras till någon-
ting. I slöjdsalen kan det handla om verktyg som ”medierande redskap” (Jo-
hansson, 2002, titelmeningen) och materialitet som ”exempelvis råvaror, utrust-
ning och verktyg” (Johansson, 2002, s.20). På så sätt – objektivt sett – är det så-
ledes helt rimligt att påstå att ”slöjdens fysiska arbetsredskap medierar tanke i 
handling” (Johansson, 2002, s. 142). I Annas fall medieras trädroppens materi-
ella egenskaper, dess form, vikt och ytstruktur genom handens känselapparat till 
… henne? Men vad är hon? Är Anna någonting annat än hennes kropp? Står 
hon vid sidan om sin känsel? Marner (2005) beskriver kroppen som en medier-
ande materialitet: 

 
Mer relevant vore att kunna hävda att kroppen, språket, bilden, musiken, 
föremålet, datorn och de matematiska formlerna alla är olika medier för att 
skapa betydelse. I de olika betydelsesystemen kan olika typer av kunskap 
och betydelser medieras. Det ena mediet upphäver inte det andra; alla be-
hövs i en intermedialitet. (Marner, 2005, s. 14f) 

 
Men om kroppen medierar, måste den också mediera till ett medvetande som är 
något annat än kroppen. Om kroppen medierar, är kroppen ett avstånd för 
transport. Kortfattat kan alltså påstås att utan kausalitet (startpunkt-slutpunkt), 
inte heller något medieringsbegrepp. Som ofta inom fenomenologin, ställer 
transporter, kausaliteter eller teleologiska förklaringsmodeller till med problem, 

                                                             
111 Olofsson (2010) stödjer sitt medieringsbegrepp på ”aktivitetsteori”, och därmed ett socio-
kulturellt synsätt där ”the object defines the horizon of possible goals and actions” (s. 54). 
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eftersom subjektet i sin riktadhet alltid redan är hos objektet. Detta handlar åter-
igen om dualismens problem (se Bullington, 2007). 

Det finns olika sätt att hantera en dualistisk bias i relation till medieringsbe-
greppet. Marner (2005) hanterar det genom att knyta samman medieringsbe-
greppet med Husserls livsvärld, det vill säga den subjektiva dimensionen av verk-
samhet. Livsvärldens kärna kan ”karaktäriseras av att inte vara medierad” (Mar-
ner, 2005, s. 17), det vill säga utgöra någon form av existentiellt ”nollläge” (ibid) 
hos subjektet – ett rent subjekt kringgärdat av betydelsesystem. Ett annat för-
hållningssätt till polerna subjekt–objekt eller individ–omvärld görs tydligt i 
Olofssons (2010) studie av industriarbetares levda (min tolkning) eller medie-
rade arbetsplats. Olofsson menar att forskning inom kroppslighet eller 
”embodiment” å ena sidan tenderar att fokusera på kroppens förbundenhet (al-
liance) med tekniska artefakter såsom pennor, datorer och bilar112. Å andra si-
dan menar Olofsson (2010) att den forskning som fokuserar rumsliga aspekter 
inte i tillräcklig grad tar hänsyn till artefakterna i rummet. Hennes lösning, när 
hon studerar metallarbetares könsblivande i själva industrilokalen, blir således att 
föra samman kropp, artefakt och rum i ett så kallat Venn-diagram (Olofsson, 
2010, s. 36).113 När livsvärlden kan tecknas som olika lager eller skal med ett 
centrum (”nollläge” i Marners tolkning), blir Venn-diagrammet flera skal med 
flera centrum, vars periferi överlappar varandra och bildar ett gemensamt cent-
rum.  

Ett tredje förhållningssätt till medieringsbegreppet (exempelvis Annas upp-
levelse av trädroppen), är att inte befatta sig med det teleologiska eller kausala 
paradigmet överhuvudtaget, att liksom Bullington (2007) fullt ut anamma den 
subjektiva dimensionen: den levda kroppen. Det förutsätter också ett uteslu-
tande av medieringsbegreppet när det kommer till förståelsen av Annas för-
kroppsligande av trädroppen. Men även det förhållningssättet har sina problem, 
eftersom den levda kroppen, det Salomon kallar ”oförtydbart värde” och det 
Gendlin benämner ”…”, inte går att klä i språk. På en objektifierad nivå kan jag 
definitivt beskriva luften som ett medium för ljudvågor. Jag kan – objektivt sett 
– identifiera cymbalen och mitt öra. Det går att skriva om det och mäta upp ett 
avstånd med måttbandet. Men cymbalklangen som levd är bara cymbalklang här 
och nu. Luften genom vilken klangen färdas, är inlärd och objektifierad – inte 
levd som ”färd” före denna objektifiering lärts in som abstraktion eller kunskap.  
Medieringsbegreppet är inte ett nytt begrepp. Redan Aristoteles beskriver våra 
sinnen som mottagare av intryck som färdas till oss eller medieras. I Sheets-
Johnstones (2011, 2009) läsning av Aristoteles, konstaterar hon att han stöter på 
patrull i denna tankekonstruktion, eftersom de sinnen som bygger på direkt 

                                                             
112 Inom slöjdområdet representeras denna forskning bland annat av Ekström (2012), Jernström 
(2000) och Johansson (2002). 
113 Ett Venndiagram består av tre symmetriskt utplacerade cirklar vilka överlappar varandra och 
skapar gemensamma fält i kärnan på diagrammet. Varje cirkel blir på detta sätt såväl fristående i sin 
periferi som sammanblandad med de övriga cirklarna i den diametralt motsatta riktningen. 
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kontakt (känsel, smak) därför inte heller kan vara medierande. Aristotelses sätt 
att hantera detta är att anta en dualistisk hållning, det vill säga göra kroppen eller 
köttet (flesh) till medierande, vilket givetvis också förutsätter ett medvetande el-
ler ett subjekt placerat innanför eller bortanför detta medierande kött. Utan att 
göra köttet medierande till något skulle hans symmetriska syn på perception falla 
till föga (Sheets-Johnstone, 2009, s.137 f). Sheets-Johnstone är kritisk till detta 
när det kommer till taktilt-kinestetiskt erfarande: ”Indeed, in the act or fact of 
touching, nothing mediates between animal and object – between knower and 
known.” (2009, s. 138.)  

Men Sheets-Johnstone ger Aristoteles rätt på en avgörande punkt. Hans 
problem med känselsinnets essens gör att han också tillskriver känselsinnet dess 
rätta vikt, eller ägnar det dess rättmätiga uppmärksamhet: ”Aristotle is thus quite 
right: the immediacy of touch is an inescapable aspect of animate sensitivity, a 
fundamental mode of knowing the world.” (2009, s. 138). Vad känselsinnet är – 
vilket blir relevant i förståelsen av Annas situation – är en grundläggande och 
framförallt estetisk förstahandserfarenhet. Känseln är ”facit” eftersom det är 
den taktilt-kinestetiska erfarenheten av världen som informerar andra upplevel-
ser av den – inte minst upplevelsen av att se: 

 
We have to allow our flesh to be awakened by theirs [the objects]. But in 
fact this awakening is already incipiently there in everyday ways, often 
practical ones, when tactile values come to the fore and inform our experi-
ence of the visual. We see the sharpness of a knife, the smoothness of a 
velvet shirt, the straight edge of a ruler, the seriate contour of a leaf, the 
thickness of a bowl. Clearly, there is a natural disposition to link our flesh 
with the flesh of objects. Our very experience of seeing is spontaneously 
permeated with tactile qualities. (Sheets-Johnstone, 2009, s. 139) 

 
Det är alltså inte förvånande att Anna inte bara tittar på den putsade trädroppen, 
utan också väljer att känna på den. Tänk om hon sett ”fel”? Att ”se men inte 
röra” förutsätter alltså att att objektet ”rörts” förut. 

 
Taktil transcendens som estetisk helhet 
Här kommer ingen detaljerad utredning av den mångfacetterade och svårgripna 
erfarenhet en kännande hand som Annas etablerar, och jag tänker inte vikariera 
hennes upplevelse med min egen.114 Det är den specifikt intersubjektiva dimens-

                                                             
114 I Sheets-Johnstones läsning av Aristotelses ägnas stor omsorg åt att diskutera känselns qualia 
(för def. se Bullington, 2007, s. 43; Sheets-Johnstone, 2011, s. 87 ) som Aristoteles eftersöker. 
Eftersom det taktila sinnet är konstituerande, kan det inte heller representera någonting bortom det, 
på samma sätt som ett synintryck representerar något man tidigare känt och förkroppsligat. 
Känselsinnet är en mångfald av erfarenheter. Det är till att börja med kinestetiskt, dvs känseln är inte 
ett erfarande av objektet utan ett erfarande av det kroppsliga förhållande som objektet betingar. Det 
taktila-kinestetiska sinnet är alltså sinnligt i djupet (se Sheets-Johnstone, 2009, s. 144) och därför, 
enligt Aristoteles, en fysiognomisk erfarenhet (för detaljerad beskrivning, se Sheets-Johnstone, 2009, 
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ionen, ”om”:et, som står i fokus, det jag vill kalla taktil transcendens. Jag försva-
rar tills vidare medieringsbegreppet, eftersom det i någon mening främmande-
gör den monistiska hållning som hittills präglat analyserna. 

Annas förkroppsligade ”om” kan inte bara betraktas som känsel i största 
allmänhet, och ett extrapolerat exempel kan belysa detta: Anta att kroppen sänks 
ner i vatten med ögonen förbundna. Plötsligt blir kroppen erfaren som ett 
”kött” mot världens ”kött”. Kroppen blir erfaren som gränssatt eftersom vatt-
net gränssätter den. Den taktila immanensen skärper min upplevelse av att vara 
gränssatt. Men det är omöjligt att avgöra omfattningen på vattnet. Det går inte 
att känna om kroppen sänkts ner i en badtunna eller i Östersjön (idealt sett). 
Det går bara att känna att det är vatten. Men när handen omsluter någonting, 
blir också omfattningen känd. Samma sak gäller om någonting hålls mellan hän-
derna. Ifall jag blundar och håller en tom flyttkartong mellan mina händer, kan 
jag kroppsligen ändå avgöra dess omfattning, dess vidd, i åtminstone en rikt-
ning. Jag begripliggör på detta sätt objektet – sätter det – genom att vara ”om” 
med min kropp. Men vad förväntas komma ur detta resonemang? Ska Anna 
säga till Sandra att droppen är lagom stor? En taktil transcendens måste väl vara 
en fullödigare upplevelse än att bara använda kroppen som objektivt mått? 

I Sheets-Johnstones (2011) fördjupade läsning (jfr Sheets-Johnstone, 2009) 
av Aristoteles estetikbegrepp, betonar hon framförallt tre aspekter av taktil-
kinestetisk sinnlighet. För det första: Aristoteles var verksam i ett förmodernt 
paradigm där medicin och psykologi ännu inte påverkade föreställningar om 
perception. Detta har som följd att Aristoteles betraktar de olika sinnena som 
lokalt erfarande. Förenklat innebär detta att det inte finns någon ”hjärna” som 
känner genom handen. För Aristotelses är det uppenbart att det är handen som 
känner, och således blir handen också det erfarande området av den faktiska 
kroppen. På samma sätt är smaken erfaren i munnen, lukten i näsan och synen i 
området kring ögonen. De olika sinnesorganen blir således inte budbärare åt en 
tolkande hjärna. För det andra menar Aristoteles att sinnena inte erfar objekt i 
dess materiella mening. Sinnena erfar snarare objektens kvaliteter. Erfarandet av 
stenen sker genom stenens hårdhet, precis som isen erfars genom dess kyla och 
regn genom regnets väta (se Sheets-Johnstone, 2011, s. 88).  

Kvaliteten stiger ur formen, och Aristoteles beskriver sinnenas erfarande 
som ett erfarande av form utan materia, det vill säga en perceptuell immateriali-
tet – en mediering. Men Sheets-Johnstones (2011) läsning av Aristoteles ger vid 
handen att ett materialistiskt förhållningssätt till mediering är omöjligt när det 
gäller smak och känsel. Vore materialitet och mediering sammanbundna, skulle 
också en direkt kontakt – utan rörelseutrymme – innebära att upplevelsen av 
objektet uteblir: 

 
                                                                                                                                   
s. 87). Häröver erfar känseln värme–kyla likväl som känseln erfar struktur. Men ord som värme och 
kyla är objektiva begrepp för en estetisk upplevelse som är ”non-linguistic” (ibid.) och icke-
referentiell, eftersom den är den första upplevelsen – den konstituerande erfarenheten. 
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Were perception of the tangible a matter of direct contact, we would be 
unable to sense it. Lacking a medium to set in motion, the object of sense 
– the tangible quality – could not possibly set the organ of touch in mot-
ion. Direct contact disallows the perception of quality because it disallows 
a dynamic process, namely, the object of sense acting upon the organ of 
sense. (Sheets-Johnstone, 2011, s. 88) 

 
Vad avser det taktila sinnet tycks här finnas en materiell omöjlighet. Det finns 
inget tomrum, och ändå finns mediering. Om Aristoteles i jakten på tomrum 
och riktning ”delade upp” köttet i ett medierande och ett erfarande kött (se She-
ets-Johnstone, 2011, s. 85), intar Sheets-Johnstone en delvis annan hållning. 
Hon menar att eftersom den materiella världen (tinget) aldrig kan överflyttas till 
subjektet, men vi ändå gör objekt – betyder det att den finns ett metafysiskt 
”tomrum” även i Annas hand där den taktil-kinestetiska erfarenheten erfar 
(samskapar) objekt. Objekt är inte ting, eftersom ting (materialitet) inte kan 
överföras. Objekt är kvaliteter, det vill säga kvalitativa upplevelser sökta i for-
men och därför omöjliga att isolera eller studera i sig. Annas upplevelse av träd-
roppen är estetisk och kvalitativ – inte materiell: 

 
It is after all, immaterial: one cannot pick up aesthetic quality, turn it about, 
or move it from here to there, for example. It is something over and above 
the medium itself, something over and above the materiality of sound, 
movement, wood, color and so on … (Sheets-Johnstone, 2011, s. 101) 

 
Alltså, för det tredje kan form inte existera oberoende av materia, och formen – 
som kvaliteter – blir genom sinnlig riktadhet till estetiska upplevelser, specifikt 
utgående för materialiteten och för det sinne mot vilket materialiteten korre-
sponderar. Exempelvis är det omöjligt att se toner, höra rött eller känna sälta 
med insidan av händerna.  
Alla aspekter av Sheets-Johnstones läsning är intressanta i relation till Annas er-
farande av trädroppen, men en aspekt stiger fram som extra fruktbar: relationen 
mellan form och materia. Den aristoteliska synen på estetik är holistisk, det vill 
säga överensstämmelsen mellan form och materia är överensstämmelsen av en 
given form och en given materia mot ett givet sinne. En form erfars kvalitativt, 
och kvaliteter är bundna till just den formen, vilken inte kan skiljas från den 
materialitet den ursäktas med, så att säga. Kvalitativa aspekter går således inte att 
trava på varandra, lika lite som kvaliteter kan sönderdelas, utan att den estetiska 
helheten undandras. All förändring av det kvalitativa omintetgör den estetiska 
upplevelsen. Jag låter Sheets-Johnstone förklara detta: 

 
Hence, whatever the particular qualitative effect of a particular material fe-
ature, it cannot be attached to another effect, and another, and another, 
and so on, so that in the end particular material features can be said to 
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carry certain qualitative parts of the qualitative whole. Aestetic quality 
permeates the whole of the presented form and is not materially reducible. 
(Sheets-Johnstone, 2011, s. 100) 

 
En estetisk upplevelse är enligt Sheets-Johnstone alltid en total estetisk upple-
velse. Den går inte att reducera till delvis estetisk eller en estetisk del av en este-
tisk helhet. Enkelt uttryckt behövs ett helhetsintryck av objektet, eftersom ob-
jekt per definition är helhet. Det går att göra det genom att jäkta runt husknu-
tarna som Merleau-Ponty, betrakta sitt skrivbord som Husserl eller sluta sin 
hand runt en trädroppen, som Anna i tin taktilt transcendenta handling. Vad 
gäller det sistnämnda, tycks det aristoteliska rastret förklara hennes gripande 
(”hon känner”) av trädroppen som erfarandet av en helhet.  

Omslutandet av objektet är inte jämförbart med ett perspektiv såsom då hon 
tittade på droppen. Medvetandetillägget – de andra möjliga perspektiven – är 
inte minnen av tidigare syner utan en direkt taktilt-kinestetisk upplevelse ställt 
mot en kinestetisk erfarenhet. Hade Anna blundat och fört sitt finger över träd-
roppens yta, hade hon kunnat erfara ”putsad” utan form. ”Om”-sluten i sin 
hand har hon däremot chansen att erfara ”putsad trädroppe”, det vill säga med 
form. Skillnaden är väsentlig, eftersom den senare är en estetisk upplevelse, me-
dierad genom de kvaliteter hon erfar i objektet. Likaså är den estetiska (helhets-) 
upplevelsen väsentlig, eftersom den är grundläggande – ett facit.  

 
 

Om ”om” i ”om” 
Jag tänker nu rikta fokus mot den intersubjektiva aspekten av taktilt-kinestetisk 
erfarenhet. Vare sig det är Samuel som lystrar till Arvids förkroppsligande av 
skrinet, eller Sandra som väntar på besked huruvida det är dags att gå iväg till 
målarrummet, är den taktilt-kinestetiska upplevelsen av ”om” primärt ordlös. 
Men om eleverna inte återkopplar sina erfarenheter av objekten med ord, hur är 
det då möjligt att beskriva situationen som ”att åldras tillsammans” (Schütz, 
1945/1999, s. 91)?  

Det finns en avgörande skillnad mellan Sandras och Annas ”om” och det 
”framför” som Oskar, pojkarna och den smarta telefonen utgör. Skillnaden lig-
ger inte bara i riktningen utan också i den tidsmässiga aspekten. När någon är 
”om” eller ”framför” ett visuellt objekt, upplevs objektet samtidigt. Delas däre-
mot objekt taktilt-kinestetiskt, upplevs objektet över tid. Detta sker inte bara ef-
tersom det taktilt-kinestetiska erfarandet är en rörelse och därför också tar tid, 
utan också eftersom två personer (idealt sett) ska turas om att känna på föremå-
let för att vara ”om”. Sandras och Annas ”om” tar flera sekunder, och plötsligt 
gnager den tidsmässiga aspekten av ordet ”åldras”. Sheets-Johnstones analyser 
är konsekventa, framförallt i ett avseende: rörelse (animation) är avgörande för 
all erfarenhet och för allt liv, eftersom erfarenheten stiger ur den faktiska krop-
pens rörelseförmåga. En aspekt av rörelsen är just den tid som rörelsen tar, eller 
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rättare: den tid som rörelsen upplevs ta under föreställningen om tid som linjärt 
och mätbart. Det vore normativt att påstå att Sandras och Annas utdragna åld-
rande kring den taktila erfarenheten av trädroppen på något sätt ”trumfar” poj-
karnas till synes momentana och kortvariga åldrande framför Oskars smarta te-
lefon. Men i någon mening är det en annan upplevelse, och den behöver analys-
eras. Hur hör lilla ”om” ihop med stora ”om”, om man säger så? 
 
Ansikte  mot  ans ikte  
För att fortsatt utreda Sandras och Annas stora ”om”, behöver det antas att 
Sandra var uppmärksam på Anna under hennes taktilt transcendenta handling, 
vilket jag faktiskt inte har något stöd för i mina anteckningar över händelsen. Jag 
tror emellertid inte jag behöver leda i bevis vare sig att elever sluter sina händer 
runt föremål för att erfara dem (taktil transcendens), eller att den intersubjektive 
Andre (kanske Sandra) har sin uppmärksamhet riktad mot den taktilt erfarande, 
i termer av att vara kroppsligen tillvänd ”om”:et i vad som inom fenomenologin 
beskrivs som ansikte-mot-ansiktesituationen (face-to-face situation, se Sheets-
Johnstone, 2000a; Berger & Luckmann, 1966; Schütz, 1945/1999). Förutsatt att 
Sandra tittade på Annas taktilt transcendenta handling och förutsatt att hon åld-
rades med henne i detta, hur kan Annas ”lilla om” förstås som en del i deras 
gemensamma eller ”stora om”? 

Ansikte-mot-ansikte-situationen är ett grundläggande visuellt härledande av 
den egna kroppen genom andra kroppar liknande ens egen. Synen erfar inte den 
Andre. Snarare är det i fenomenologiska termer mer korrekt att beskriva det 
som att blicken på den Andre får mig att erfara mig själv, eftersom synen endast 
är ett härledande sinne – en andrahandserfarenhet av den förstahandserfarenhet 
som är taktilt-kinestetisk (se Sheets-Johnstone, 2009).115 Men blicken på den 
Andre är inte bara ett sökande efter min egen kroppsliga erfarenhet. Den är 
också ett sökande efter ett ”levande nu” – samtidighet (Se Bullington, 2007, s 37 

                                                             
115 Sheets-Johnstone beskriver blicken på den Andre som blicken på mig själv och sätter det i 
relation till ansiktets fysiognomi (icke objektifierade kännetecken eller kvaliteter): ”I straightaway see 
the body of the Other as coincident with mine: it’s contours and features are not alien to me but 
harmonious with my own felt contour and features. Moreover the Other moves in ways coincident 
with my movement, most specifically with what I feel facially, though I have no conceptual sense of 
’face’ as an anatomically marked of part of my body. I have only a felt sense of a certain area of my 
felt body, one that will later come to be linguistically specified as ’my face’ …” (Sheets-Johnstone, 
2000a, s. 348). Det finns åtskilligt med fördjupade analyser att göra kring just ”ansiktet”. Jag har 
berört ansiktet till viss del i samband med kepsexemplet i kapitlet Förstaplatsen – huden utifrån 
Merleau-Ponty, och någon ytterligare fördjupning av ansiktet kommer inte att göras i detta 
avslutande kapitel. Vårdslöst sammanfattat är ansiktet i fenomenologisk mening viktigt eftersom det 
i linje med Merleau-Pontys beskrivningar och Sheets-Johnstones beskrivning (se citatet) ligger i 
området runt synsinnet. Det gör mitt eget ansikte visuellt otillgängligt för mig själv och därför ett 
medvetandetillägg endast erfaret genom ett visuellt medium (den Andre, en spegel osv.) Men att 
föreställa sig ett ansikte som en fysiognomi, det vill säga att inte ha ett ”conceptual sense of ’face’” i 
en tid när sociala medier, skärmkultur och individualistiska paradigm till stor del bygger på en 
objektifiering av ansiktet, kräver sin epoché. Sheets-Johnstone gör det genom att beskriva 
spädbarnet. Hur jag skulle ha gjort det med hänseende till Sandra och Anna vet jag inte. Ansiktet är 
för högstadieeleven givetvis ”linguistically specified”. 
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om synsinnets samtidighet). Enligt Schütz (1945/1999) är blicken eller betrak-
tandet av den andre också det enda sättet att erfara ett ”levande nu”: 

 
Slutligen kan parterna i en ansikte-mot-ansikte relation (och endast i en så-
dan relation) betrakta den andres själv som en obruten totalitet i ett le-
vande nu. Detta är en viktig punkt eftersom jag, som vi tidigare sett, bara 
kan betrakta mitt eget själv i modo praeterito [reflexivt, förfluten handling] 
och dessutom bara fånga en partiell aspekt av mitt förflutna själv – jag själv 
som en rollutförare, som ett Mig. (Schütz, 1945/1999, s. 92) 

 
I ljuset av detta citat, och under antagandet att Sandra betraktar Annas taktila 
transcendens ansikte-mot-ansikte, blir Annas erfarande av droppen också ett 
samtida erfarande för Sandra, ett erfarande Sandra aldrig kan skapa genom att 
erfara droppen själv. Sandra lägger helt enkelt sin egen erfarenhet av trädroppen 
i ett ”levande nu” tillsammans med – och frammanat av – Annas handling. Här 
är synsinnet exklusivt: 

 
Jag får däremot en annan upplevelse [relativt genom annan sinnlighet] av 
världens djup genom synen, och den upplevelsen är inte begränsad till en 
viss tidssekvens. Det är enbart synen som ger oss hela världen på en gång 
så länge jag vill skåda den. (Bullington, 2007, s. 36) 

 
Här är det möjligt att ställa Sandras och Annas ”om” i relation till pojkarnas 
”framför” den smarta telefonen. Ett ”framför” är visuellt – samtidigt – per se. 
Om jag sitter på bio tillsammans med en vän och vi skrattar tillsammans över 
något vi båda ser på bioduken, behöver jag inte titta på vännens ansikte. Vi delar 
ett ”levande nu” i så måtto att jag antar att hen tittar på filmen och inte på något 
annat. I ett taktilt transcendent ”om” kan inte detta ske, eftersom den Andre blir 
bioduken, så att säga. Genom att vårdslöst översätta den Andre till ”filmen om 
mig själv”, måste jag också inse att det tar tid att titta på film. Jag måste också 
inse att en intersubjektiv situation – vilken är beroende av två fria subjekt – inte 
endast kan omfatta att Jag använder den Andre som en film, utan att det om-
vända rimligtvis också bör ske. Får inte Anna ut något av detta då? Reduceras 
inte hon bara till ett objekt? Ska inte hon också få titta på sig själv? 

 
Turtagande  
Sheets-Johnstone (2000a) betraktar turtagande (turn-taking) som en grundläg-
gande del av den intersubjektiva upplevelsen. Med utgångspunkt i Laves be-
grepp apprenticeship-learning, framhåller hon den kroppsliga grunden för intersub-
jektivitetens tre grundläggande aspekter (delad uppmärksamhet, imitation och 
turtagning). Hon menar kort sagt att närhet mellan subjekt primärt är en kropps-
lig närhet (jfr Arvid-skrin-Samuel situationen). Hon menar också att imitationen 
primärt inte är en imitation av den Andre. Kroppslig imitation är snarare – ge-
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nom vanan – en imitation av den egna kroppens erfarenheter (se Sheets-
Johnstone, 2000a, s. 356).116 Slutligen beskriver hon turtagandet som en grund-
läggande intersubjektiv princip (”cardinal principle”, 2000a, s. 364) som inte 
bara kan förstås i skolastiska termer, det vill säga som ritualiserat turtagande 
mellan exempelvis lärare och elev, mästare och lärling. Turtagande förekommer 
även i oorganiserad form, och eftersom Sheet-Johnstone i sin analys primärt rik-
tar sig mot spädbarnets turtagande (vilket givetvis inte är organiserat såsom 
Sandras och Annas situation i slöjdsalen), blir hennes exempel också barnets an-
sikte-mot-ansikte relation till sin förälder. Den växelverkan mellan ljud och gri-
maser som försiggår i spädbarnets och föräldern har en helt annan karaktär än 
det turtagande som skoltraditionen bjuder: 

 
In such alternate patternings, turn-taking is an affective happening. It is so-
mething quite different from the alternate patterning of ritual turn-takings, 
with one person stating a rule and the other following the role […] To re-
cognize turn-taking as simply a percursor of language is to undervalue the 
phenomenon itself, and in the process, undervalue its potential signifi-
cance to learning. Something transpires or has the potential to transpire 
between moving bodies in turn-taking. (Sheets-Johnstone, 2000a, s. 363f) 

 
För Sheets-Johnstone är det icke-ritualiserade och kroppsliga turtagandet en bä-
rande del av den intersubjektiva upplevelsen, eftersom den är affektiv – kvalita-
tiv snarare än regelstyrd, instrumentell och binär som i exempelvis en instru-
mentell lärandesituation. Analysen av Sandras och Annas ”stora om” kring An-
nas ”lilla om” kan också förstås i en sådan läsning. Annas estetiska upplevelse av 
trädroppen är kvalitativ, och genom att Sandra iakttar Anna, får Sandra göra 
hennes egen kvalitativa upplevelse av droppen till ett ”levande nu”. I filosofisk 
mening väntar hon inte på sin tur. Hon upplever sig själv. Hon får se filmen om 
sig själv och trädroppen, bekvämt tillbakalutad i biosalongen. 

Analysen av Sandra-Anna-trädroppen leder på nytt tillbaka till kniv-pojkarna 
i resultatdelens inledande kapitel. Jag förvånas där över att de inte visar upp sina 
knivar (öppen hand) utan håller sina knivar som om de användes (sluten hand), 
vilket gjorde knivskaftet (själva slöjdalstret) osynligt. Den initiala tolkningen är 
att det är en performativt maskulin handling som ”gör” pojkarna mer maskulina, 
men en fenomenologisk ansats ger en annan förståelse av sekvensen. Det kan 
tyckas vara en liten skillnad mellan att hålla fram en trädroppe eller en kniv i en 
öppen hand (synlig), jämfört med att sluta sin hand om objektet (osynlig). Ändå 
erbjuder rörelsen en väsentlig skillnad med hänseende till den intersubjektiva si-
tuationen. Det är möjligt att beskriva denna intersubjektiva skillnad som ett 

                                                             
116 Sheets-Johnstone gör följande ordvändning över den kroppsliga grund ur vilken vi imiterar: 
”Kicking, for example, is there before I kick; stretching is there before I stretch. In effect, movement 
forms the I that moves, before the I that moves forms movement”. (Sheets-Johnstone, 2011, s. 119, kursivering i 
original). 
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skifte i riktadhet. När Jag inte längre kan se objektet, blir rimligtvis den kropp 
som omsluter objektet (den Andre) själva uttrycket för objektets kvalitet eller es-
tetik, såvida situationen inte blir dualistisk och meningslös. Jag befinner mig ge-
nom slutandet av handen alltså plötsligt i en turtagande situation där jag sätter 
min kroppsliga upplevelse i den Andres ställe. Jag gör alltså inte den Andre till 
objekt av det enkla skälet att det ursprunglinga triadiskt situerade objektet 
(droppen, knivskaftet) genom omslutandet undflytt min blick. Men en intersub-
jektiv situation kan väl inte existera utan ett objekt att dela – så vad blir objektet? 
För att göra en långväga koppling till Skjervheim (1976/1996): Var är knivpoj-
kens förslag till betraktaren? Vad är Annas förslag till Sandra?  

Förslaget – i min förståelse – är inte längre visuellt, utan kroppsligt. Det sker 
en växling från att visuellt ”sätta” objektet till att kinestetiskt minnas mitt eget 
gripande eller sättande av en estetisk helhet (kvalitet och form). Det kan vara 
samma knivskaft eller ett vikarierande knivskaft, men förslaget är i alla lägen min 
egen taktilt-kinestetiska erfarenhet av objektet. Kniven har tidigare diskuterats 
som ett ”maskulint additiv”. Är det då levnaden av maskulinitet som är förslaget 
i knivpojkens fall? Är känslan av att omsluta något per se en ”mäktig” upple-
velse, liknande den makt Merleau-Ponty förklarar det visuella sättandet av tre-
dimensionalitet med? (Merleau-Ponty, 1945/1997, s. 14, se även Morris, 
1970/2010, s. 545) Maskulinitet är inte en essens, det är föreställningar som 
knyts till essenser i den sociala verkligheten. Således är upplevelsen av att 
”gripa” (därmed också gripandets turtagande, icke-visuella och taktilt-
kinestetiska dimensioner) primärt inte en upplevelse av maskulinitet. Gripandet 
(”lilla om”) föregår föreställningen om maskulinitet, eftersom gripandet är 
kroppsligt, ursprungligt och föregående det diskursiva. Men för sakens skull – 
och på förekommen anledning – ska vi ta en sista titt bakåt i historien.  

 
Salomon får  s i s ta  orde t  om "om" 
Det kan tyckas att de två intersubjektiva situationer (Sandra och Anna; Arvid 
och Samuel) som presenterats ovan är naturliga och givna, och jag har ingen an-
ledning att ifrågasätta den kunskapsbildning eller erfarenhet som dessa typer av 
situationer renderar. De sker, vill jag hävda – alltså har de ett berättigande. Men 
att forma kroppar och identiteter, vilket var Salomons föresats, handlar om att 
exkludera vissa kroppsliga möjligheter och inkludera andra. När ”om” nu spåras 
i Nääs-slöjdens fostransideal, framträder emellertid en motsättning. För Salo-
mon var det skillnad på de två ”om” som här gjorts till ett. I den tidiga gosslöj-
den framstod nämligen ett fostransideal framför andra: självverksamhet. Alms 
(2012) beskrivning av Nääs-metoden är talande i detta: 

 
Begreppet självverksamhet var centralt i metoden. Det var viktigt att lära 
sig stå på egna ben och vägen till självständighet var enligt Salomon inba-
kat i systemet och följde på ett rätt och riktigt undervisningsförfarande. De 
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nya pedagogiska idéerna omfattade också en omsorg om varje elevs indivi-
dualitet. (Alm, 2012, s. 146) 

 
Influerad av bland andra Rousseau, menade Salomon att den ideala slöjdfost-
ranssituationen var den enskilda undervisningen, även om han också insåg att en 
sådan slöjdundervisning var ogenomförbar i folkskolan (se Salomon, 1941). 
Men om en jämförelse görs mellan gosslöjden och flickslöjden, är det uppenbart 
är att de två slöjdarterna hade olika fostransideal. Flickor skulle fostras kollektivt 
och pojkar skulle fostras individuellt (Alm, 2012; Borg, 2008; Trotzig, 1992, se 
även Rosenqvist, 2007 om hemslöjden). I gosslöjden fanns ett ideal om indivi-
dualitet och självständighet som tydligast kan spåras i hur bänkarnas placering 
förskjutits över tid. På Nääs slöjdseminarium, i Nilssons (1951) beskrivningar av 
slöjdsalen, och för all del i en av slöjdsalarna här på Umeå universitet, står hy-
velbänkarna var för sig. Detta följer den ursprungligt individualistiska diskursen.  
När jag själv undervisade i grundskolan hade jag en ålderstigen slöjdsal till mitt 
förfogande (se inledningen), där bänkarna var uppställda parvis, något Nilsson 
(1951) menar ska undvikas i det längsta: ”Olägenheterna med dubbelbänkarna är 
emellertid betydande, i det att barnen, som skola arbeta tillsammans vid dem, 
störa och hindra varandra” (Nilsson, 1951, s. 22). Ingen av de slöjdsalar som jag 
har besökt i denna studie har heller haft den individuella eller parvisa uppställ-
ningen.  

Idag skulle jag vilja påstå att den gängse uppställningen är gruppvis, det vill 
säga fyra bänkar i en kvadrat. Sammanförandet av bänkar (jfr Nilsson, 1951; 
Skolöverstyrelsen, 1983), och därmed sammanförandet av elever, har i någon 
mening skapat ”stora om”, som en subversion av det enskilda erfarandets eller 
självverksamhetens slöjd. Kniv-pojkarna har erbjudits möjligheten att samlas, 
och det är intressant. Men om ”stora om” i någon mening uppstått som en sub-
version, kan ”lilla om” sägas ha bestått. Det taktilt-kinestetiska erfarandet är 
centralt i såväl Salomons (1941, 1884; se även Alm, 2014) som Malmstens (se 
Hartman, 2008; Malmsten, 1941) fostransideal. När Salomon argumenterar för 
skolslöjden, använder han förutom Rousseaus individperspektiv även Pestaloz-
zis kroppscentrerade syn på lärande, där handen betonas. Salomon konkluderar 
här att handen måste föregå eller samgå med ögat i ett ”intensivt skådande” 
(1884, s. 57. Se även Alm, 2012). Att bara se räcker inte: 

 
Barnet nöjer sig i allmänhet med blotta åskådandet utan motsvarande ef-
tertanke och vänjer sig därigenom lätt nog vid en skadlig ytlighet. Genom 
handarbetet tvingas det däremot att åskåda intensivt, ty den riktiga åskåd-
ningen utgör ju en nödvändig förutsättning för att arbetet ska kunna lyck-
as. (Salomon, 1884, s. 57)  

 
Det ”riktiga” och ”intensiva” skådandet är i Salomons beskrivning förbundet 
med handen, och således analogt med den förståelse Sheets-Johnstone gör gäl-
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lande i sin läsning av Aristoteles, och som utgör den analytiska grunden för ”lilla 
om” i den här avhandlingen. Detta gör att sammansmältningen av ”lilla om” i 
”stora om” kan beskrivas som ett sorts utdraget subversivt könsgörande från 
trä- och metallslöjdens sida. Men detta är skrivet med reservation. När Kalle i 
det första resultatkapitlet beskriver det ”pillriga” arbetet som omansligt, betyder 
det möjligen att ”lilla om”, eller den taktila transcendensen är diskursivt proble-
matisk bland de elever som önskar framstå som maskulina? Det finns ytterligare 
trådar att nysta i gällande det pillriga arbetet. Problem väcker hela tiden pro-
blem, och det vore förstås intressant att vidare analysera hur pillrandet levs. Men 
vad avser Sandra-Anna-trädroppen så slutar problematiseringen här, och det är 
därför dags att sammanfatta ”om”. 
 
 
Sammanfattande kommentar 
I resan inifrån och ut, från platsen närmast huden, mötesplatsen där handen 
finns och nu slutligen utom räckhåll, har i det sistnämnda givits en skiktad be-
skrivning av intersubjektiva situationer i trä- och metallslöjdsalen. Det första 
skiktet har varit diskursivt, det vill säga språkburet, socialt, och därmed med en 
oundviklig maktaspekt. Två pojkars möte kring ett slöjdföremål har beskrivits 
som ett ”om”. I relation till alla andra intersubjektiva möten kring objekt som 
ständigt förekommer i den sociala verkligheten, kan detta ”om” kännetecknas av 
tre särskildheter som i kombination utgör en för trä- och metallslöjden tämligen 
unik situation av intersubjektivitet. Dels är det föremålets koppling till det den 
Andre i ”om” som problematiseras utifrån Skjervheims (1976/1996) beskriv-
ning av intersubjektivitet och språk (utsaga). Jag argumenterar för att slöjdföre-
målet kan betraktas som ett förslag och grunden för ett intersubjektivt möte, så-
vida relationen mellan slöjdföremålet och dess skapare (den Andre) är menings-
full för mig. Här konstateras också att det intersubjektiva mötet kring slöjdfö-
remålet i sig kan ses som ett tecken på en jämlik relation mellan pojkarna, men 
att det är en potentiellt dualistisk situation, det vill säga en situation där ”om” 
lämnas därhän på grund av att Jag inte skapar mening mellan den Andre och 
slöjdföremålet, där de också reduceras till ett odiskutabelt och objektifierat fak-
tum. Utöver denna aspekt analyseras också föremålets ordlöshet och krav på 
rumslig närhet utifrån Sullivans (2001) transaktionsbegrepp samt tolkning av be-
greppen performativitet och vana. Här ifrågasätts pojkarnas agens till förmån 
för den sociomateriella agensen – slöjdsalen. Genom denna filosofiska vändning 
dras slutsatsen att ”om” kräver fysisk närvaro, eftersom objektet är ordlöst och 
taktilt. ”Om” kräver på så sätt ett fysiskt möte, som i sin tur kräver ett tomrum. 
Omvänt: Tomrummet och föremålet skapar mötet, som en sociomateriell vana 
av vara tomt.  

I den sista aspekten av ”om” växlas den diskursiva nivån över till den taktilt-
kinestetiska eller grundläggande nivån, i den mån en sådan åtskillnad låter sig 
göras. Här sätts slöjdföremålets tredimensionalitet åter i fokus genom ett exem-
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pel på två flickors möte kring ett mindre slöjdföremål i trä. Utifrån Sheets-
Johnstones läsning av Aristoteles medierings- och estetikbegrepp föreslås här att 
den taktila upplevelsen av att sluta sin hand ”om” ett föremål är ordlös, tidskrä-
vande (tidsskapande), kvalitativ och ett skapande av helhet. Som helhetsupple-
velse är det också en estetisk upplevelse, vilken sker ”om”, det vill säga från en 
mångfald av riktningar och skenbarligen momentant. Detta skiljer den taktilt-
kinestetiska ”om”-upplevelsen från exempelvis syn, hörsel, lukt och annan taktil 
erfarenhet såsom när man känner, utan att omsluta. Detta omslutande eller gri-
pande ”om” beskrivs i analysen som en taktil transcendens – en immateriell medie-
ring.  

Avslutningsvis, och med hjälp av Schütz (1945/1997) och Sheets-Johnstone 
(2011, 2000a) analyseras relationen mellan ”lilla om” (den gripande handen) och 
”stora om” (den intersubjektiva situationen) som ett turtagande, ett ”levande 
nu”, där slutandet av handen kring objektet också förändrar den intersubjektiva 
situationen. När Jag inte längre kan finna objektet, läggs objektet eller förslaget i 
den kinestetiska erfarenheten hos den Andre, givet att den intersubjektiva situat-
ionen inte blir dualistisk och meningslös. Ställt mot historiska beskrivningar av 
trä- och metallslöjdens fostransideal, vilka materialiserats i hyvelbänkarnas först 
enskilda och sedermera gruppvisa placeringar, kan konstateraras att ”stora om” 
utgör en subversion, vilken går på tvärs med framförallt Salomons föreställning-
ar om mansfostran. ”Lilla om” tycks däremot vara en bestående erfarenhet, 
obrutet förespråkad genom trä- och metallslöjdens hårda material från då till nu. 
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Vändplatsen – åter till frågorna 
Syftet med denna avhandling har varit att synliggöra och analysera hur några 
slöjdelever förkroppsligar trä- och metallslöjdsalens rum, redskap och material 
som kön, och forskningsresan från de strukturalistiska analyserna av trä- och 
metallslöjdsalens materialiserade maskulinitet, till de svårbeskrivna erfarenheter-
na av att leva densamma, har nu tagit slut. Nu kvarstår uppgiften att samman-
foga den mångfald av perspektivskiften, parenteser och tanketrådar som ana-
lyserna har lämnat efter sig. Detta kommer att ske genom att var och en av 
forskningsfrågorna åter aktualiseras och kommenteras separat.  

 
 

Hur strukturerar föreställningar om kön trä- och metallslöjdens 
materialitet? 
Även om den historiska kartläggningen av trä- och metallslöjdens diskurser inte 
stått i centrum för denna avhandling, träder två övergripande föreställningar om 
maskulinitet fram i trä- och metallslöjdsalarnas sociomateriella struktur. Den 
första föreställningen rör kroppsfostran och den andra föreställningen rör tekni-
kanvändning. I resultatkapitlet Utsiktsplatsen - det sitter i väggarna beskrivs trä- och 
metallslöjdsalen som en starkt klassificerad sociomateriell maskulinitet, där trä- 
och metallslöjdsalens geografiska avskildhet i relation till skolbyggnaden i övrigt, 
den inre klassificeringen av platserna och rummen samt elevers levnad av dessa 
platser är tämligen entydig: här råder en tyst ordning.  

På tvärs med trä- och metallslöjdens frihetsdiskurs är den inre klassificering-
en verksam genom föreställningar om kön på två nivåer: den diskursiva nivån 
och den levda nivån. På den diskursiva nivån sorterar de olika platsernas relativa 
maskulinitet i någon mening eleverna efter deras föreställningar om maskulini-
tet. Men föreställningar om maskulinitet strukturerar också de levda kroppar 
som situeras i trä- och metallslöjdsalen, alldeles oavsett om en elev förknippar 
platser, material och verktyg till de föreställningar som de har materialiserats ur. 
I kapitlet konstateras att metallrummet genom sin verkstadslikhet, sin smuts, 
buller och gaser kan klassificeras som en starkt maskulin plats. Målarrummet 
kan däremot klassificeras som en svagt maskulin plats, öppen för såväl pillrigt 
dekormålande som mer storskalig målning av ytlackeringskaraktär. Målarrum-
met, som svagt maskulint klassificerat, är också tillgängligt för många. Hyvel-
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bänken klassificeras också som en svagt maskulin plats, eftersom den åläggs alla 
elever, och i den meningen är så att säga diskursivt harmlös till att börja med, 
även om hyvelbänkens plats kan förses med ett maskulint additiv – knivtillverk-
ning i denna analys – som ett sätt att ursäkta det pillriga, immanenta och oman-
liga arbetet där.  

Den övergripande bilden utifrån den inledande studien, vilken det första re-
sultatkapitlet till stor del är baserat på, är alltså att rummet och platserna organi-
serar elevernas levda rum. Kortfattat kan fastslås att föreställningar om maskuli-
nitet (kroppsfostran, teknikanvändning) strukturerar trä- och metallslöjdsalen 
och eleverna i den genom den inre klassificeringen av platser och dessa platsers 
karaktäristika, såsom farofylld teknik, smuts och buller – men också det tomrum 
som uppstår emellan dessa platser, vilket är intressant. Analysen av Samuel-
Arvid-skrinet och Anna-Sandra-trädroppen visar att, likväl som platserna struk-
turerar elevernas arbete, strukturerar också de tydliga platserna ett mellanrum 
mellan platser. Platser skapar tomrum, just eftersom de är tydliga, och tomrum 
skapar möten såvida rörelse mellan platser är tillåtna. Men tomrum är inte nog. 
Det krävs skäl att korsa tomrummet. Här bidrar de tysta och tredimensionella 
produkterna (hårda material) till att omvandla dessa tomrum till mötesvägar eller 
sås i en gryta.  

I kapitlet Andraplatsen - handen föreslås att den verkstadslika trä- och metall-
slöjden inte enbart kan betraktas som en konsekvens av ett fastslaget ämnesin-
nehåll. En blick över axeln avslöjar att valet av material (trä framför allt) och be-
arbetningstekniker är valda i syfte att fostra till avlånghet och rörelser i den hori-
sontella riktningen. Form och innehåll är samskapade genom valet av material 
om bearbetningsmetoder, i syfte att fostra pojkar till män. En enkel kausalitet 
skulle alltså kunna tecknas här. Föreställningar om manliga kroppsrörelser leder 
till att de material och verktyg premieras, som avkräver just dessa kroppsrörel-
ser. Föreställningar om kön strukturerar alltså trä- och metallslöjdens materiali-
tet till avlånghet och därigenom till horisontella kroppsrörelser.  

Med en fortsatt blick över axeln, framgår också att det funnits en tilltro till 
materialens fostrande egenskaper. Att kombinera den taktilt-kinestetiska upple-
velsen med den visuella upplevelsen av materialet, ansågs av Salomon bibringa 
ett ”intensivt skådande” eller en kroppslig kunskap av ”oförtydbart värde” – 
kunskaper som förbehölls pojkarna genom gosslöjden. De analyser av tredi-
mensionalitet (”i” och ”om”) som genomförts i de två sista resultatkapitlen visar 
att denna typ av kunskap kan kopplas till arbete i den tredje dimensionen. Såväl 
det intensiva skådandet som det oförtydbara värdet, kräver volym – ett djup. De 
hårda materialen kan tillhandahålla detta, genom att de – såsom hårda – behåller 
sin volym och sitt djup.  

De tredimensionella, hårda materialen är centrala för både kroppsfostran 
och teknifiering i trä- och metallslöjd. Teknifieringen av trä- och metallslöjdsa-
len är en andra våg av maskulinitetsföreställningar, vilken materialiserats delvis i 
konflikt med den tidiga skolslöjdens maskulinitetsideal, eftersom tekniken förr 
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ansågs abstrahera den konkreta upplevelsen av materialet. Verkstadslikheten, 
den farofyllda tekniken och den ohälsosamma miljön antogs i den andra vågen 
locka pojkar som tröttnat på skolan. Genom införandet av teknik, skärps eller 
skapas också de många platserna i slöjdsalen. Det är genom teknifieringen som 
den inre klassificeringen fullt ut tar form. Innan teknifieringen var slöjdarbetet i 
stort sett bänkbundet och individualiserat. Bortsett från det faktum att platser 
skapar avstånd och möten, blir valet av plats också en statusmarkör eller en dis-
kursiv handling. Även om teknik kan betraktas som en abstraktion av trä- och 
metallslöjdsalens materialitet, jämfört den konkreta kroppsliga kunskap Salomon 
premierade, är likväl den tekniska utrustningen rättfärdigad med samma argu-
ment som tidigare. Teknisk utrustning underlättar bearbetning av hårda, avlånga 
och tredimensionella material, såsom trä och metall.  

Här konstateras alltså att hårdhet, tredimensionalitet och avlånghet i de valda 
undervisningsmaterialen är roten till såväl kroppsfostran som teknifiering, och i 
den meningen kan denna första forskningsfråga anses besvarad. Men ytterligare 
en aspekt måste också beröras här. Den sociomateriella strukturen existerar del-
vis eftersom den är stark och har en levande vikt med sig. Den sitter i väggarna, 
så att säga. Trä- och metallslöjdsalar försvinner inte bara för att undervisnings-
innehållet ändras på papperet. Hårdheten, avlångheten och tredimensionaliteten, 
vilka givit upphov till hyvelbänkar och maskiner, vilka i sin tur givit upphov till 
processventilation, specialutrymmen och skyddsutrustning – har stor beständig-
het i sig själv. I egenskap av att vara just sociomateriell är det en lärmiljö som är 
lättare att följa än att spjärna emot, om uttrycket tillåts. 

 
 

Hur förkroppsligas trä- och metallslöjdsalens maskulina materialitet av 
elever? 
Analyserna visar att den sociomateriella strukturen är stark. Trä- och me-
tallslöjdsalens sociomateriella struktur levs också av eleverna, men den samlade 
bilden av de analyser som genomförts här, är den av en struktur i subversiv för-
ändring. Platsen närmast huden är en viktig plats. De olika exemplen visar att 
elever upplåter denna plats för den sociomateriella maskuliniteten, genom att 
fylla den med exempelvis skyddsutrustning, smuts och färg. Detta tycks emeller-
tid ofta ske utan någon tydlig koppling till den mötesplats, eller plats bortom 
huden som skyddet, färgen eller smutsen avser. Skydd levs ofta på ett queerat el-
ler icke-rutinmässigt sätt. Förstaplatsen - huden är en diskursiv plats, i den mening 
att den sociomateriella maskuliniteten kopplas nära identiteten. Kepsar, spånsu-
gens möjlighet att skapa frisyrer, smutsen och färgen på huden, bidrar till per-
formativa uttryck såsom ”man”, ”slöjd” eller ”fordonare”. Den objektifierade 
kroppen blir en yta för tecken. Samtidigt ger platsen närmast huden också ett in-
tryck. Analysen av kepsanvändningen exempelvis, föreslår att delandet av kepsar 
är en växelverkan mellan att ömsom uppleva kepsen taktilt, och ömsom se 
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andra uppleva denna känsla. Kepsen kan genom sin placering inte erfaras som 
visuellt uttryck och taktilt intryck samtidigt. 

Platsen närmast huden kan också utgöra en skyddszon, där den sociomateri-
ella maskuliniteten inte ges plats, såsom i exemplen med Jack-Linnea och Jack-
Niklas, där ytterjackorna tycks förhindra att materialiteten levs. På samma sätt 
kan platsen närmast huden lämnas tom, som i exemplet med Putsmaskin-Roger, 
som sällan lever skyddsutrustningen. Detsamma gäller Juan, som gärna lever 
platserna utanför huden men är mån om att hålla sina kläder rena och snygga. 
Skydden, kläderna, smutsen och färgen på platsen närmast huden kan betraktas 
som ett skydd mot materialiteten bortanför denna plats. Men det tycks också 
som att den materialitet som tar plats närmast huden också fungerar som brygga 
eller transaktiv materialitet mellan elev (organism) och platserna utanför.  
Trä- och metallslöjdsalens avlånghet levs genom de avlånga verktygen, träbitarna 
och hyvelbänkarna. Avlångheten levs i horisontalplanet med diskursiv precision, 
det vill säga företrädesvis av pojkar, men också av flickor. Den falliska använd-
ningen av avlånga föremål är mer än ett fritt viftande och prövande/görande av 
rum-tid. Den falliska användningen är likaså en transaktion mellan elever. Det-
samma gäller slöjdalstren som tillverkas, vilka genom sin tystnad och krav på 
taktilt-kinestetiskt erfarande fungerar som transaktiv materialitet mellan elever-
na, en utsaga eller ett förslag.  

Men det allra mest uppenbara måste också uttalas här: den sociomateriella 
maskuliniteten levs primärt genom direkt kontakt. De taktilt-kinestetiska 
aspekterna är centrala, och det gör brutna enheter och sluten rumslighet till be-
svärande störningar i den levda kroppen. Arvid dras till Samuels skrin, och såle-
des också till Samuel – eftersom skrinet måste erfaras taktilt-kinestetiskt, för att 
erfaras ”rätt”. Det handlar inte om att förstå en idé eller en abstrakt matematik-
uppgift – det handlar om att känna. Alldeles oavsett hur den sociomateriella 
maskuliniteten levs av eleverna, är trä- och metallslöjdsalen ett rum som avkrä-
ver transaktioner. Exemplen är få – om ens några – på elever som är likgiltiga 
inför materialiteten. De elever som inte lever materialiteten i rummet, exempel-
vis Jack-Linnea och Jack-Niklas, måste aktivt sluta det levda rummet från den 
sociomateriella maskuliniteten, till exempel genom en jacka eller en väska från 
”utanför”.  

 
 

Vilka subjektiva eller existentiella dimensioner infriar förkroppsliganden 
av trä- och metallslöjdsalens materialiserade maskulinitet? 
Den sociomateriella strukturens krav på taktilt-kinestetiskt erfarande är intres-
sant i den meningen att det är ett krav på konkret erfarande, vilket bryter mot 
beskrivningar av maskulinitet som en abstrakt och distanserande praktik. Ana-
lysen av Putsmaskin-Rogers svårigheter att använda skyddsglasögon, och tolk-
ningen av detta som en konkret maskulinitet ställer den levda kroppen i centrum. 
På en diskursiv nivå kan skydd och kläder som associeras med en plats eller ett 
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verktyg också tillgängliggöra platsen eller verktyget, men på den levda nivån kan 
materialitet som delar upp den levda kroppen också erfaras som en abstraktion 
och en störning. Den sociomateriella maskuliniteten i trä- och metallslöjdsalen 
är konkret, inte abstrakt.  

Den levda erfarenheten av att befinna sig i trä- och metallslöjdsalens lärmiljö 
är lika varierad som eleverna är många. De analyser som genomförts av platsen 
närmast huden ger vid handen att kläder inte bara kan förstås som ett uttryck av 
identitet och av en objektifierad kropp. Kläder kan också förstås som ett taktilt-
kinestetiskt intryck för den som bär kläderna – en taktil immanens, en skärpning 
av upplevelsen att vara gränssatt som kropp i en miljö som kräver att levas. Trä- 
och metallslöjdsalens krav på levnad eller transaktion kan alltså kortfattat besk-
rivas som kravet på kroppslighet och kropp.  

Trä- och metallslöjdsalens avlånghet skapar avlånga rörelser, och avlånga rö-
relser blir också rörelser i det horisontella planet, det plan som är möjligt att 
leva. Det är inte nödvändigtvis de rörelser som återfinns på skolplanscher från 
förra sekelskiftet, där hyvling eller sågning illustreras som horisontalt ianspråk-
stagande av rummet. Snarare visar analyserna att det horisontella planet levs ge-
nom fäktningsrörelser och utfall. Fäktandet är diskursivt i den meningen att det 
tycks vara nästan uteslutande pojkar som förkroppsligar materialen och verkty-
gen på detta sätt. Exemplet med Kryck-Therése visar dock på att det horison-
tella planet och fäktandet levs av flickor också, men med ett större krav på dis-
kursiv precision – i hennes fall genom att leva en krycka snarare än ett verktyg 
eller något material som hör till trä- och metallslöjdsalen. Elever lever trä- och 
metallslöjdsalens materialitet, och den inre klassificeringen styr vilken materiali-
tet som levs, men materialiteten levs sällan exakt som den ursprungligen avsågs 
göra. Den levda avlångheten och den horisontella expansionen tolkas här som 
ett sätt att göra plats. Att fäkta ett avlångt föremål framför kroppen kan beteck-
nas som ett sätt att göra rum-tid på ett existentiellt plan. Den kinetiska initiationen 
kombinerat med den kinestetiska upplevelsen av denna kinetik (tryckande-
kännande), leder till ett erfarande av den faktiska kroppens materiella förutsätt-
ningar, vilket grundlägger levd rumslighet och temporalitet, eftersom rörelsen 
snarare gör rum och tid, än fyller rum och tid.  

Att fäkta ett avlångt föremål framför sig är ett simultant tryckande-kännande 
av materialet som fäktas, och upplevelsen är primärt taktilt-kinestetisk. Analysen 
av Fatimas sågning breddar förståelsen av hur de hårda materialen och verkty-
gen kan levas. Såg-Fatima viftar inte bara sin såg genom luften framför sig. Hon 
viftar den genom en träbit, skämtsamt uttryckt. I analysen av hennes sågning fö-
reslås sågningen leda till ett skifte i riktadhet: från en visuell och visuellt objekti-
fierande riktadhet, till en taktil-kinestetisk levd riktadhet. Detta skifte föreslås 
ske som ett resultat av att handlingar förlagda i tredimensionella material också 
är handlingar av icke visuell karaktär. Som taktilt-kinestetiskt erfarande, erbjuder 
denna typ av sågning inte primärt en upplevelse av träbiten eller sågen. Sågen 
och träbiten borgar snarare för att den kinestetiska erfarenheten hos Fatima får 
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utlopp i såg och planka genom den kinetiska integriteten. Den sågande handlingen 
beskrivs i analysen som inåtvänd eller som en självrefererande transcendens, eftersom 
den taktilt-kinestetiska upplevelsen av att såga inte upplevs ske bortom den 
levda kroppen, men i den. Att vara i den tredje dimensionen likställs med ett 
åsidosättande av synen eller blickens diskursiva laster i en hypervisuell värld. 
Exemplet med Såg-Fatima berör alla tre aspekterna av den sociomateriella mas-
kuliniteten: hårdhet, tredimensionalitet och avlånghet. Hårdhet och avlånghet 
avkräver horisontal rörelse och kinetisk integritet. Till detta kommer att tredi-
mensionaliteten åsidosätter den visuella orienteringen. På så sätt kan detta en-
skilda exempel göras generellt och föras över på andra typer av slöjdande i trä- 
och metallslöjdsalen: tillfällen när elever eller andra är ”i” material. 

Materialens hårdhet och därmed tredimensionalitet ges i analyserna (Såg-
Fatima, Samuel-Arvid-skrinet, Anna-Sandra-trädroppen) stor plats eftersom de 
ger andra levda erfarenheter än tvådimensionella ytor. Redan i den visuella 
varseblivningen blir detta tydligt, eftersom tredimensionaliteten erbjuder en an-
nan typ av sättande av objektet, än vore det tvådimensionellt. Men bortsett från 
att den tredje dimensionen erbjuder möjligheter att vara ”i” (Såg-Fatima), erbju-
der det tredimensionella objektet också olika sätt att vara ”om”. 
  De hårda materialen och den inre klassificeringen, vilka var tänkta att fostra 
kroppar och skapa ”självverksamhet”, tycks också skapa extradiskursivt inter-
subjektiva situationer och förkroppsliganden av varandras slöjdalster. Att taktilt-
kinestetiskt erfara en annan människas slöjdalster, att i det taktilt-kinestetiska 
turtagandet tillåtas se ”filmen om mig själv” i en annan människas ansiktsut-
tryck, ligger inte i linje med den individualistiskt orienterade självverksamhetsi-
deal som exempelvis Salomon förespråkade. Små tredimensionella artefakter är i 
jämförelse med exempelvis tal, musik eller bilder, av en annan kvalitativ karak-
tär. Små tredimensionella artefakter är atemporära, ständigt tillgängliga, och sak-
nar på något sätt förmåga att vara meningsfulla på avstånd, annat än som utsaga 
eller förslag. En tredimensionell liten artefakt drar till sig elever i trä- och me-
tallslöjdsalen, eftersom tredimensionalitet kräver ett ”om”, såväl på en taktilt-
kinestetisk nivå, som på en intersubjektiv nivå.  

 
 

Diskussion 
Jag väljer att lyfta fram tre generella aspekter ur den summering som just ge-
nomförts ovan. För det första vill jag diskutera trä- och metallslöjdsalens faro-
fyllda teknik som förutsättning för rörelse och möten utifrån nya begrepp och 
för att beskriva den levda kroppen på ett lite annat sätt. Denna diskussionspunkt 
ligger i linje med den första forskningsfrågan. För det andra vill jag diskutera trä- 
och metallslöjdsalens maskulinitet ställd i relation till de två feministiska eller 
genusvetenskapliga paradigmen humanism och gynocentrism, ett spörsmål som kan 
relateras till forskningsfråga två. För det tredje vill jag diskutera medieringsbe-
greppets och tredimensionalitetens implikationer i linje med den tredje forsk-
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ningsfrågan. Jag avser att diskutera dessa tre aspekter i relation till avhandlingen 
i sin helhet.  

 
Om ”kroppsmening” och lärande mot  s lö jd  
Jag inleder med att diskutera den sociomateriella miljön med ett par nya begrepp 
som verktyg. Jag vill ta utgångspunkt i Bullingtons (2007, s.130) begrepp kropps-
mening, men också i begreppen individ (odelad) och divid (delad). Jag ska strax 
göra klart vad jag avser med dessa tillägg. Utgående från den första forsknings-
frågan visar analyserna att skapandet av platser också är skapandet av rörelse. 
Skälet är enkelt: utan rörelse får platserna ingen funktion. Det kan inte stå en 
borrmaskin vid varje bänk-elev, så borrmaskinen måste placeras utanför bän-
kens plats, vilket skapar tomrum, avstånd och rörelse. Bänk-elever blir borr-
elever och däremellan kanske skyddglasögon-elever eller pinn-elever. Eleven är i 
rörelse, och på så sätt ersätter tekniken och maskinerna som maskulinitetsföre-
ställning de gamla föreställningarna om enskilt arbete vid sin plats och den fak-
tiska kroppens förmågor.  

Den maskulinitet som strukturerats genom teknisk utrustning tycks slå till-
baka mot den individualistiska diskursen, genom att elever som måste förflytta 
sig givetvis stöter ihop med varandra, transagerar varandra och skissar in såväl 
varandra som den tekniska utrustningen i det levda rummet. Den slöjdande in-
divid som Salomon avsåg skapa, blir i någon mening den slöjdande dividen ge-
nom att tekniska enskildheter och platser skapats i rummet. Dividen är delad – 
har många platser och därför många levda kroppar. Dividen strävar mot situat-
ioner av individskap tillsammans med miljön. Härtill kommer att trä- och me-
tallslöjdseleven också blir beroende av andra elever, som även de gör anspråk på 
platserna.  

Utifrån Hedlins (2009) analys av skolverkstadsdiskursen under efterkrigsti-
den, tycks tågordningen klar: pojkar klarar inte skolarbetet, alltså måste något 
maskulint införas. Verkstadsdiskursen blir den diskurs som motsvarar föreställ-
ningarna hos dem som fattar besluten, alltså inrättas skolverkstäder och trä- och 
metallslöjdsalen teknifieras likaså. Tekniken är dyr och farlig, vilket leder till en 
stark inre klassificering. Den inre klassificeringen leder till rörelse och kollektiva, 
snarare än individuella, praktiker. Kort sagt: den inre klassificeringen skapar 
kontextualiserade och situerade kroppar snarare än fristående och universella 
kroppar i mer humanistisk mening. Ännu kortare sagt: den inre klassificeringen 
utmanar föreställningen om den ”objektiva kroppen” och det är genomgående i 
avhandlingens analyser. Kortast sagt: I trä- och metallslöjdsalen blir individer till 
divider genom den krävande miljön.  

I det första uppslaget i denna avhandling finns ett textutdrag ur en barnbok. 
Alfons Åberg undrar i detta korta citat exakt var han börjar och var han slutar. 
Vad Alfons undrar över, är hur han håller ihop som individ – som en enhet eller 
ett Jag. Alfons har kanske inte riktigt lärt sig att objektifiera sin kropp, kalla den 
Jag och tycka att det känns meningsfullt och bra. Att vara en individ är trots allt 



 

198  

det samtida idealet. Men i någon mening är alla divider. Som människa finns 
inget annat val än att ständigt låna den faktiska kroppen till olika materiella kon-
texter. Det sker givetvis i olika syften, och den kroppsliga vana som är mitt bi-
drag till den situation jag lever, är också den situerad. De analyser som gjorts av 
elevernas förkroppsliganden (de levda kropparna i trä- och metallslöjdsalen) vi-
sar på en mångfald av sätt att bli individer, så att säga.  

Det går säkert att kvantifiera och analysera elevernas transaktioner på andra 
sätt än vad som gjorts i denna avhandling. Här lyfts bara enskilda exempel fram. 
Men tydligt är att transaktioner tycks vara påkallat i rummet. Att vara i trä- och 
metallslöjdsalen kan vara existentiellt problematiskt, såvida man inte snabbt får 
fatt i något att ty sig till, leva eller så att säga bli individ tillsammans med. Men 
att vara i trä- och metallslöjdsalen kan också ses som ett existentiellt lärande – 
en utmaning eller ett kunskapsinnehåll. Slutligen: att vara i trä- och metallslöjd-
salen, och att erfara dividskapets vilsenhet eller möjlighet kan kanske till och 
med betecknas som meningsfullt. Men meningsfullt för vem? För att diskutera 
detta väljer jag alltså att lyfta in begreppet kroppsmening.  

Bullington (2007) beskriver den mänskliga existensen som en ”fråga–svar-
dialog” (s. 168) med världen. Världen anmodar mig att tolka den, eller att lägga 
min mening på den, precis som jag hela tiden i min riktadhet frågar ut världen 
och försöker göra den meningsfull för mig. Hon menar att mening hela tiden 
måste skapas ”för att vi människor ska kunna hantera våra liv och bli till som 
personer” (s. 131). Men härtill menar Bullington att mening skapas på olika ni-
våer. Mening skapas på en kognitiv nivå, eller diskursiv nivå (Jfr Festinger, 1962 
om ”kognitiv dissonans”), men när den kognitiva nivån inte skapar mening i en 
situation, försöker kroppen göra det på en icke kognitiv nivå. Psykosomatiska 
besvär, vilket är Bullingtons kunskapsobjekt, är just denna ”kroppsmening” som 
träder in när en situation inte kan göras meningsfull på en kognitiv nivå. Psyko-
somatik är inte av intresse i denna avhandling, men begreppet kroppsmening är 
däremot intressant här. När Bullington beskriver meningsskapandet som ett sätt 
att ”bli till personer”, kan kanske kroppsmeningsbegreppet användas för att för-
stå elevers svårigheter att bli till personer eller individer utan att leva trä- och 
metallslöjdsalens materialitet. Med Sullivans (2001) enkla stolsexempel blir detta 
tydligt:  

 
For example, when I sit, I respond to the chair I sit on with a particular 
posture, that of slumping slightly and curving my shoulders forward. This 
posture is a readiness to comport myself in a particular fashion whenever I 
am presented with a situation involving sitting. As a manner by which I re-
spond to and engage with my world, it is part of my bodily constitution of 
self. (Sullivan, 2001, s. 31) 

 
Det Sullivan här beskriver som ”bodily constitution of self” bär likheter med 
Bullingtons ”kroppsmening”. Den faktiska kroppen kan inte atomiseras och 
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skiljas ut från den materiella kontext den lever och ändå erfaras på ett menings-
fullt sätt. I alla fall tycks det vara så i de trä- och metallslöjdsalar som jag har be-
sökt. Jag föreslår inte att livet i allmänhet är som en trä- och metallslöjdsal, eller 
att det krävs en sociomateriell miljö liknande trä- och metallslöjdsalens för att 
erfara individualitet eller en ”bodily constitution of self”. Vad analyserna pekar 
mot är emellertid att vistelsen i en trä- och metallslöjdsal är transaktiv eller levd, 
per definition. Den faktiska kroppen blir en divid i miljön. Den faktiska krop-
pen, organismen eller dividen blir därför också meningslös i miljön, grovt sett. 
Utan transaktion med den sociomateriella strukturen blir dividen en främling.  

Här kan förvisso anföras att eleven situeras i en sluten rumslighet, vilket 
Young föreslår. Men jag menar att exempelvis den taktila immanensen snarast pe-
kar mot en sluten rumslighet som är skapad. Rummet kräver transaktion av fak-
tisk kropp och miljö i någon form för att uppnå kroppsmening och levd erfa-
renhet, och jag tycker att de analyser som genomförts i denna avhandling är en-
tydiga här. Eleverna har visserligen inte observerats utanför trä- och metallslöjd-
salens kontext. Hur de lever andra miljöer är oåtkomligt i materialet. De kanske 
är ”som vanligt” inne i slöjdsalen? Men det kroppsbegrepp som antagits i denna 
avhandling föreslår något annat. Kroppen är handling, handling är alltid miljö, 
och trä- och metallslöjdsalens miljö är inte ”som vanligt”. Spetsigt uttryckt: Det 
är meningslöst att stå tomhänt i en trä- och metallslöjdsal. Det är meningslöst 
att inte ha en plats i en trä- och metallslöjdsal. Det är så att säga mer menings-
löst där än i övriga skolan.  

Ifall kroppsmening – som transaktion mellan faktisk kropp och miljö – ut-
gör någon form av sociomateriellt krav, måste någon rimligtvis kräva det. Jag 
menar inte att den sociomateriella strukturen utövar makt eller har en agens på 
en kroppslig nivå. Materialiteten i slöjdsalen kan förvisso utgöra diskursiva krav, 
såsom att en elev i syfte att framstå som maskulin söker leva svetsen. Men på en 
levd nivå – utanför text och tal – är slöjdsalen uppfodrande av det enkla skälet 
att det inte finns något alternativ till de olika platserna och till den sociomateri-
ella maskuliniteten. De trä- och metallslöjdsalar som jag besökt har knappast va-
rit traditionellt tomma klassrum av ”non-place”-karaktär med en pelarborr som 
kuriositet i ett av hörnen. Salarna i just denna avhandling har varit bemängda 
med material, verktyg och platser. Med krävande menar jag alltså inte materiali-
tet som pockar och drar, utan snarare materialitet som exkluderar alternativ. Det 
tycks helt enkelt inte finnas någon neutral plats, där kroppen tillåts vara ostörd 
individ från ”utanför”.  

Motsättningen mellan å ena sidan trä- och metallslöjdsalens disciplinerande 
rum, och å andra sidan den frihetsdiskurs som tycks råda där är alltjämt gäck-
ande. Det skulle vara möjligt att beskriva ”valet” i en trä- och metallslöjdsal som 
ett ”frånval” snarare än ”tillval”. Många handhavanden som observerats har va-
rit icke-ändamålsenliga för slöjdarbetet. Att fäktas med en såg är bara direkt 
skadligt för verktyget, och att bära ansiktsskydd under fäktningen gagnar inte 
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heller slöjdarbetet. Men ett lärande sker givetvis. Det är den fria slöjdens lä-
rande, och det behöver diskuteras.  

Den här avhandlingen står i avsaknad av explicita didaktiska perspektiv eller 
en normativ syn på lärande. Men jag vill här passa på att ge ett litet bidrag till 
diskussionen om slöjdkunskap. Hasselskog (2010) använder sig av Lindströms 
fyra nivåer av lärande i estetiska lärprocesser (se Hasselskog, 2010, s. 96ff) i sin 
tolkning av slöjdens lärprocesser. De fyra nivåerna eller lärandepositionerna (se 
modell, 2010, s. 96) beskrivs som lärande om, i, med och genom slöjd, beroende på 
vilken typ av lärande som förväntas ske. Denna beskrivning fokuserar inte bara 
den språkliggjorda kunskapen såsom vad verktyg heter och hur de används (lä-
rande om). Beskrivningen tar också hänsyn till icke uttalade kunskaper såsom 
taktilt-kinestetiskt erfarande i det specifika slöjdandet (lärande i), samt när slöjd-
specifika kunskaper rekontextualiseras till andra aktiviteter eller platser (lärande 
med) eller bidrar till generella kunskaper såsom risktagande eller kreativitet (lä-
rande genom slöjd). Men givet att all rörelse och all erfarenhet är lärande, och ifall 
lärande inte är normerat, hur ska de transaktioner eller levnader klassificeras 
som inte leder i ämnets riktning? Kan Jack-Linneas eller Jack-Niklas taktila im-
manens förklaras som ett lärande genom slöjd? Är de kreativa eller risktagande? 
Är Putsmaskin-Rogers och Jack-Niklas protester mot skyddsglasögonen kreati-
vitet eller risktagande? Är Kryck-Thereses viftande en kreativ, rekontextuali-
serad eller risktagande handling?  

Jag skulle vilja föreslå en utveckling av Lindströms modell, eftersom den 
tycks förutsätta att estetiskt lärande alltid sker i linje med ett normerat ämnesin-
nehåll. Den typ av kritisk blick på slöjdverksamhet i trä- och metallslöjdsalen 
som den här avhandlingen är ett exempel på, har svårt att finna sin plats inom 
de stipulerade lärtyperna. Många elever är aktivt icke-transaktiva eller slutna i re-
lation till trä- och metallslöjdens materialitet, vilket knappast kan betecknas som 
ett lärande om, i, med eller genom slöjdämnet. Jag föreslår snarare att icke-
transaktionen eller protesten är ett lärande mot slöjd. Att fysiskt förhålla sig till 
trä- och metallslöjdsalens sociomateriella struktur är ett lärande alldeles oavsett 
om det sker i linje med ett tänkt undervisningsinnehåll eller om det sker som en 
direkt motsats till ämnesinnehållet. 

 
Tekniken som ursäkt för  ”everyday l i f e”  
Det har funnits anledning att ifrågasätta maskulinitetsbegreppet i analysen av 
den sociomateriella strukturen. Föreställningar om kön blir i någon mening ru-
dimentära på den levda eller kroppsliga nivån. Pelarborren har ingen uppfatt-
ning om kön eller maskulinitet, och den elev som snurrar på dess chuck har 
sannolikt andra föreställningar om maskulinitet än jag själv. Vem är jag att hävda 
maskulinitet här? Vad är poängen? Ifall diskurser om kön på något mirakulöst 
sätt omintetgjordes eller raderades ur det kollektiva minnet, skulle trä- och me-
tallslöjdsalen sluta fungera då? Givetvis inte. Träd skulle fortfarande växa på ett 
avlångt sätt, och kroppar på två ben skulle även utan föreställningar om mas-
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kulinitet fortsätta leva i den horisontella riktningen. Maskulinitet är som sagt en 
illusion, men trä är det inte.  

Med detta sagt vill jag här i den avslutande diskussionen hantera maskulini-
tetsbegreppet lite vårdslöst, då jag har haft vissa problem med att passa in den 
sociomateriella maskuliniteten i gängse beskrivningar om maskulina praktiker 
såsom individualistiska, distanserade och abstrakta. Analysen av Putsmaskin-
Rogers störande skyddsglasögon leder till att trä- och metallslöjdsalen betecknas 
som en konkret maskulinitet, och detta är något av ett genusvetenskapligt ställ-
ningstagande. Young (1990) skissar upp två generella perspektiv på mänskligt 
handlande inom den feministiska idétraditionen: humanism och gynocentrism. 
Det humanistiska paradigmet beskriver den kvinnliga situationen som en för-
tryckt situation, en situation förvägrad en mänsklig potential, vilken beslagtagits 
av männen: ”Beauvoir’s humanism identifies the human with men” (Young, 
1990, s.77). För en humanistisk feminist är målet således att kvinnor ska få åt-
komst till de praktiker som förborgats män och som förvägrats kvinnor. Om-
vänt menar Young att det gynocentriska paradigmet snarare tar avstånd från de 
praktiker män utför eller deltar i. I en gynocentrisk förståelse ses de praktiker 
som förbehållits män inte som ett förbehåll, utan som en konstruktion och en 
abstraktion, och mäns praktiker blir därför också ifrågasatta: ”In contrast, gyno-
centric feminism questions the values of these traditional public activities that 
have been dominated by men” (Young, 1990, s. 85).  

Trä- och metallslöjdsalens konkreta maskulinitet är i någon mening ett tenta-
tivt omkastande av dessa paradigm. Utan tvekan är avhandlingens fenomenolo-
giska ansats en humanistisk sådan. Här förstås de levda kropparna utifrån fak-
tiska likheter – inte faktiska skillnader. Genom användningen av Sheets-
Johnstones ”corporeal scanning”, förutsätts likhet, och kroppslig likhet föreslår 
lika möjligheter, allt annat lika. Hartsocks (1983/1997) teori om den abstrakta 
maskuliniteten, mot vilken min beskrivning av en konkret maskulinitet tar spjärn 
– är däremot väl förankrad i det gynocentriska paradigmet (se Young , 1990, s. 
83, om Hartsock). Innebär det att trä- och metallslöjdens sociomateriella struk-
tur och konkreta maskulinitet därför också bör ses som en gynocentrisk be-
skriving?  

Den gynocentriska riktningen bidrar onekligen till en intressant förståelse av 
vad som kan betraktas som rena dumheter, mänskligt sett. Det är rena dumhet-
erna att inte ha skyddsglasögon när putsmaskinen används, liksom det är rena 
dumheterna att ta onödiga risker i största allmänhet. Det är rena dumheterna att 
utöva våld, och det är rena dumheterna att försöka kontrollera liv, närhet och 
reproduktion genom att distansera, objektifiera och abstrahera det ”everyday 
life” i reproduktiv mening som är det mänskliga grundläget. Så långt är beskriv-
ningen av trä- och metallslöjdsalen också en beskrivning av abstrakt maskulini-
tet.  

Men analysen av Putsmaskin-Roger gör att bilden blir oklar. Analysen av 
Såg-Fatima, Samuel-Arvid-skrinet och Sandra-Anna-trädroppen korrigerar inte 
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heller denna oklarhet, men gör bilden av trä- och metallslöjden långt mer kon-
kret än vad gjutjärn, varseltejp och stålskalor ger löfte om att abstrahera. Ana-
lyserna visar att de levda kroppar eller individer som uppstår i trä- och me-
tallslöjdsalen ligger väldigt nära ”everyday life” och tämligen långt från ”abstract 
reasoning, instrumentality, and individualism” (Young, 1990, s. 82) vilket 
Youngs beskrivning av Gilligans gynocentrism manifesterar. Det är som om de 
värden som materialiseras i den levda erfarenheten av trä- och metallslöjdsalens 
sociomateriella maskulinitet på många sätt kan likställas med den reproduktiva 
sfärens, hemmets eller omvårdnadens femininitet, med skillnaden att kroppen 
utanför huden inte handlar om kött och blod. Detta innebär att trä- och me-
tallslöjd och ”everyday life” skapar liknande levda erfarenheter. Det är bara det 
att trä- och metallslöjdens ”everyday life” på något sätt måste ursäktas med tek-
nifiering, individualisering och abstraktioner baserade på humanistiska ideal. 
Faktum är att Hartsock beskriver mycket av det som skildras i denna avhandling 
som kvinnliga praktiker, det vill säga socialt och praktiskt arbete i förening: 

 
Finally, the unity of mental and manual labor, and the directly sensous na-
ture of much of women’s work leads to a more profound unity of mental 
and manual labor, social and natural worlds, than is experienced by the 
male worker in capitalism. The unity grows from the fact that women’s 
bodies, unlike men’s, can be themselves instruments of production: in 
pregnancy, giving birth or lactation, arguments about a division of mental 
from manual labor are fundamentally foreign. (Hartsock, 1983/1997, s. 
229) 

 
I Youngs (1990) analys av Hartsocks kroppsfokus, formas kvinnors ”gender 
personalities” av att reproduktion, amning, menstruation och graviditet skapar 
en annan kroppsuppfattning än om de reproduktiva förmågorna inte vore där. 
De reproduktiva förmågorna eller praktikerna ”challenge body boundaries” (s. 
83) och skapar därför en större lyhördhet för den naturliga kontexten eller mil-
jön. Detta är intressant. I Hartsocks citat föreslås att det är den faktiska krop-
pens reproduktiva förmågor som möjliggör integreringen av tanke och kropp. 
Detta innebär ett atomiserat förhållningssätt till kroppen snarare än ett pragma-
tiskt förhållningssätt. Dikotomin kropp–miljö tycks orubbad hos Hartsock, men 
luckras upp i Youngs förståelse av henne, och jag tycker att Young i någon me-
ning tolkar den kvinnliga situationen som situationen hos en divid, en organism 
i transaktion med sin miljö.  

Anledningen till att dessa grundtexter aktualiseras här är att de i någon me-
ning bidrar till en förståelse för den divid som skapas i trä- och metallslöjdens 
”everyday life”. Analyserna i avhandlingen ger vid handen att trä- och me-
tallslöjdens sociomateriella miljö ”challenge body boundaries” i hög grad. Indi-
viden är en levd kropp, inte en atomiserad och objektifierad kropp, och många 
aspekter av ”everyday life” tillgodoses i denna skenbart objektifierade och tek-
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niska miljö. Här frossas bokstavligen i intersubjektivitet, taktilt-kinestetiskt erfa-
rande, konkretion och närhet. Den begreppsapparat som använts för att besk-
riva de levda erfarenheterna av trä- och metallslöjdsalen (taktil immanens, självrefe-
rerande transcendens, ”i” och ”om” etc.) är sätt att visa på ett förkroppsligande av 
annan karaktär än det individualistiska och atomiserade – kanske humanistiska – 
paradigmet förespråkar. Kroppsmening i trä- och metallslöjden, kan inte förstås 
som en kroppsmening innanför huden, så att säga. Trä- och metallslöjdselevens 
kroppsgränser är ifrågasatta, produktiva och en enhet av ”mental and manual 
labor” (Hartsock, 1983/1997, s. 229.)  

Jag vill dröja ytterligare en stund vid citatet av Hartsock. Hon menar att den 
sammansmältning av praktik och teori (mental and manual) som ger den sär-
präglat kvinnliga personligheten, har sin grund i det reproduktiva arbetet – att ta 
kroppen i bruk. Hennes explicita exempel är havandeskap, förlossning och am-
ning, erfarenheter som är i högsta grad ”om”, icke-visuella och taktilt-
kinestetiska. Young (1990) beskriver havandeskapet som en externalisering av 
kroppens insida – ett splittrat subjektskap (s. 162f), och ett ifrågasättande av 
kroppen: ”In pregnancy I literally do not have a firm sense of where my body 
ends and the world begins.” (Young, 1990, s. 163). Att vara ”om” är i någon 
mening den existentiella kärnan i havandeskapet, enligt henne. Sheets-Johnstone 
går så långt att hon kallar ”containment” (om) eller ”insideness” (i) för en fjärde 
kroppslig dimension: 
 

Three-dimensionality stipulates an up–down or sagittal coordinate, a side–
side or frontal coordinate, and a forward–back or transverse coordinate. It 
does not specify insideness – or an ”in-out orientation”, for that matter. Insi-
deness is a fourth bodily dimension, a dimension traced out in the experi-
ence of volume, one’s own bodily volume, as in a headache that surges in-
side. (Sheets-Johnstone, 2009, s. 224) 

 
Stora ”om” och lilla ”om” drar näring ur samma fyrdimensionella upplevelse 
som havandeskapet, även om de förstås inte är jämförbara. Min poäng är att det 
finns ett kroppsligt koncept eller kunskap i ”om” som är något utöver det van-
liga eller det visuella. Sammankopplingen av havandeskapet och ”om” antyder 
förvisso att trä- och metallslöjdsalens tysta, tredimensionella objekt är en ”om”-
kompensation, eller en sorts ”livmodersavund” (se Faulkner, 2003, s. 26), men 
jag lämnar det spåret därhän. Jag nöjer mig med att konstatera att trä- och me-
tallslöjdens tredimensionalitet i någon mening erbjuder ”i” och ”om”, att tredi-
mensionalitet är centralt för kroppsfostran och teknifiering i denna lärmiljö, och 
att den abstrakta och distanserade praktik som trä- och metallslöjdsalen manife-
sterar i skolan i stort sett kan beskrivas som ett bländverk. Den konkreta mas-
kuliniteten är mycket väsen för ingenting – eller allting. Den är ett ”om”-
ständigt sätt att nå konkretion. 
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Medier ingsbegreppe t s  ep i s t emolog i ska tve tyd ighe t  
Jag vill till sist diskutera medieringsbegreppet som epistemologiskt baklås eller 
trumfkort i forskning på kroppslighet och estetisk upplevelse, inte minst i relat-
ion till slöjdämnet och andra ämnen som baseras på arbete i den tredje dimens-
ionen. Analysen av Såg-Fatima, Samuel-Arvid-skrinet och Anna-Sandra-
trädroppen visar att ”i” och ”om” är problematiska att förstå med hjälp av me-
dieringsbegreppet. Den hypervisualism och kausala bias som genomsyrar medie-
ringsbegreppet motverkar en förståelse av ”i” och ”om”. Medieringsbegreppet 
blir svårt att applicera när det kommer till ”i” och ”om”, såvida inte en dualistisk 
(kropp–miljö) människosyn upprätthålls. Om en dualistisk människosyn vid-
makthålls fungerar medieringsbegreppet hyggligt, men endast hyggligt, eftersom 
mediering kräver avstånd (i subjektiv mening) om det ska bli användbart där 
inget objektivt avstånd finns. Jag vill för sakens skull aktualisera en definition 
bland många av begreppet mediering: 

 
Begreppet medierar – som kommer från tyskans Vermittlung (förmedla) – 
antyder således att människor inte står i direkt, omedelbar och otolkad 
kontakt med omvärlden. (Säljö, 2000, s. 8) 

 
Jag ser tre problem med medieringsbegreppet i relation till forskning på estetiska 
upplevelser och kroppslighet, utifrån Säljös citat. För det första innebär en 
oproblematiserad användning av medieringsbegreppet att ett dualistiskt para-
digm inom forskning om estetiska lärprocesser och kroppslighet cementeras. En 
dualistisk förståelse kan förhindra andra teoretiska perspektiv att vinna terräng, 
såsom pragmatiska eller fenomenologiska. Detta är givetvis en normativ upp-
fattning från min sida, men det behöver sägas likafullt. Jag upplever att medie-
ringsbegreppet fungerar dåligt tillsammans med perspektiv som problematiserar 
den objektifiering medieringen förutsätter. För det andra leder en dualistisk för-
ståelse av kroppen också till ett fokus på det visuella, eftersom det visuella över-
bryggar avstånd – i objektiv mening – och därför blir diskursivt överordnat i 
forskningsfältet.  

Konsultationen av Sheets-Johnstone avseende taktil-kinestetisk mediering 
träffar dualismens omöjlighet i slöjdsalens vardag, när Anna känner på trädrop-
pen. Hur kan någonting medieras utan en avsändare och en riktning? Hur ska 
”om” förstås som transport när intrycken transporteras från alla riktningar? Vad 
består det metafysiska tomrummet i ”om” av? Det är inte avstånd. Är det tid? 
Rörelse skapar tid, och rör jag min hand för att krama ”om” i taktilt erfarande 
mening, kanske tid kan utgöra detta metafysiska tomrum. Men om jag håller i ett 
föremål alldeles stilla – medieras det då? Idealt sätt finns ingen upplevelse av tid 
utanför rörelsen som skapar tiden.  

Mediering är ett begrepp verksamt inom ett kausalt paradigm, och kausalitet 
såsom avstånd och transporter av ljudvågor, strålning eller doftpartiklar kan be-
tecknas som abstrakta – inlärda. Mening är däremot icke-kausalt. Meningsskap-
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ande är momentant, kvalitativt och vädjar till en hermeneutiskt förståelse sna-
rare än logiskt kausal förståelse (se Bullington, 2007, s. 54). Frågan är alltså 
större än bara mediering och avstånd. Medieringsbegreppet tycks i bästa fall vara 
ett epistemologiskt skvalpskott, och i sämsta fall en skiljevägg mellan olika för-
ståelser av erfarenhet. I vilket fall är det knappast ett begrepp som kan hanteras 
lättvindigt.  

Såsom medieringsbegreppet problematiserats här, tycks det bara bli obegrip-
ligare för var rad, och det lovar gott. Ett enkelt ifrågasättande av den visuella 
sinnligheten, och medieringsbegreppet förfrämligar snabbt idén om dualismen 
människa–miljö och öppnar för en annan förståelse av kroppslig erfarenhet, 
sinnlighet och materialitet. Det finns skäl att aktualisera det citat av Dewey som 
hittills fört en undanskymd tillvaro i en fotnot i inledningsavsnittet: 

 
We are so used by tradition both to separating mind from the world and 
noting that its acts and consequences are relevant to the world error […] 
that we find it easier to make a problem out of the conjunction of two in-
consistent premises than to rethink our premises. (Dewey, 1925/1958, s. 
286) 

 
Ett ifrågasättande av medieringsbegreppet och synsinnet kan kanske hjälpa skol-
forskare att ”rethink our premises”. Men miljön för detta kan vara mer eller 
mindre lämplig. Jag föreslår att det är i materiellt disciplinerande och diskursivt 
”fria” lärmiljöer, som trä- och metallslöjdens, som ett sådant ifrågasättande 
enklast låter sig göras. Jag vill alltså använda de sista raderna i avhandlingen med 
en passning framåt. Kvalitativt och subjektivt erfarande behöver problematise-
ras och beforskas inom skolan, på bekostnad av begrepp som förmedling, medi-
ering och kausalitet. Kvalitativt och subjektivt erfarande behöver beforskas där 
det börjar – i den taktilt-kinestetiska upplevelsen. Slutligen: Kvalitativt och sub-
jektivt erfarande behöver beforskas där det låter sig beforskas (se Tin, 2013 om 
”making” som forskningsområde). Slöjdämnet i allmänhet, men kanske trä- och 
metallslöjdsalen i synnerhet är taktilt-kinestetiskt på ett annat sätt än andra äm-
nen i skolan. Om premisserna ska tänkas om, vilket Dewey utmanar oss till, 
måste miljön för omtänket ha nya premisser att ersätta de gamla med. 
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Summary :  I t´ s  in  the  Wal l s  – On the  Mater ia l i t y ,  Mascu l in i ty  and Em-
bodiment  o f  Wood and Meta l  S loyd  
 
Sloyd is a compulsory practical/aesthetic subject in Swedish primary and lower secondary 
school. Formally, it is one coherent subject with one syllabus, but in practice it is usually divid-
ed into two paths, textile work as well as wood and metal work. These different paths are sep-
arated through premises and teachers, and when pupils are allowed to choose Sloyd paths, the 
majority makes gendered choices. This means that most girls choose textile work and the ma-
jority of boys choose wood and metal work. This is problematic since the national curriculum 
states that the Swedish school system should promote gender equality by working against tradi-
tional gender structures in society. 

 
This thesis puts focus on the historical conceptions of masculinity as repro-
duced through the tools, materials and premises of the wood and metal work-
shop. From a feminist lens, the materiality of the wood and metal workshop is 
portrayed as a socio-material structure of masculinity, and therefore possible to 
embody by both girls and boys. The objective of the thesis is to investigate how 
pupils embody the materialized masculinity of the wood and metal workshop. 
In this study, I ask how historical conceptions of masculinity structures the ma-
teriality of the workshop. I also search for the ways in which masculine material-
ity becomes embodied by pupils. Finally, I ask about the existential dimensions 
of the embodied practices.  

The study is mainly conducted as an observational study, complemented 
with individual as well as group interviews, and one video recording. The study 
has been performed in compulsory school, during wood and metal sloyd les-
sons. Six different classes, belonging to three different schools, have been ob-
served. The pupils have been between the ages of 14-16 years old. With one ex-
ception the classes have been gender mixed, although dominated by boys. In to-
tal, 41 lessons have been observed over a period of three years (2011-2013). 

In the first chapter Introduction, the objective of the study is presented along 
with the research questions (see above). The objective is framed by my own ex-
periences from wood and metal sloyd as well as others descriptions of the 
school subject. This contextualisation is argumentative in the sense that it points 
towards a need for research on the material aspects of the learning environment 
of wood and metal sloyd.  In relation to this, the specific focus on the wood and 
metal direction of the sloyd subject is argued for as a methodological and epis-
temological demarcation of the study. The dualisms of masculinity and feminini-
ty, girls and boys, and the two gendered premises of sloyd are avoided by study-
ing only one of the two directions within the Sloyd subject. 
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The foundational assumption of this thesis is that the categories "men" and 
"women" are socially constructed for the purpose of power. Division and hier-
archy are considered as co-constituted in the gender order, and the essentialisa-
tion of the gender categories are seen as a part of the construction. The "natu-
ralness" of the two categories is nuanced in this section. Even though the thesis 
draws on materialist theory, the naturalness used to make and defend difference 
between the two gender categories, is a static and objectified naturalness. The 
materialist account used in the analyses leaves no doubt that humans are natural, 
and hence the order created by humans are natural as well, since social construc-
tions hardly arise from thin air. However, a materialist account provides the in-
sight that nature never settles or becomes static. A different social order than 
that of the two genders would be just as natural. In this sense, the materialist 
monist perspective becomes inclusive and emancipating, since it contrasts dual-
ist notions of man-woman, sex-gender, body-mind and culture-nature. 

As a part of the socially constructed gender order, the two directions of 
Sloyd can be viewed as materialized dualisms or conflicts on several levels, not 
just with regard to gender. The manual work stands out in a school dominated 
by reading, writing, counting, talking and listening. The creative learning pro-
cesses of Sloyd stand out in a school dominated by standards of knowledge, 
rights and wrongs, and mediation pedagogy. When it comes to the wood and 
metal Sloyd classroom, the geographical location in the school building is pe-
ripheral, set aside. The description of these dualist conflicts is portrayed against 
a historical fund consisting largely of research on Nääs Sloyd teacher training in 
late 19th century, which was highly influential when Sloyd was established as a 
school subject. Yet, the technification of the premises that took place in the 
wood and metal workshop during the 1950s and 60s is also brought into the 
historical background. Earlier research show that the machines and technifica-
tion of the wood and metal Sloyd had the political purpose to attract boys who 
were having difficulties and disciplinary problems in traditional school subjects. 
The next section of the introductory chapter presents empirical research in the 
field of gender, school, and Sloyd in various combinations. As a point of depar-
ture, this presentation takes the news-values of the thesis in relation to earlier 
research. Therefore, the exemplified research is not just descriptive. Related re-
search also acts as a lighthouse and gives my own research a position in the field 
of Educational Work. The research produced within Educational Work is given 
a brief analysis, and the conclusion of this overview is that nearly all research 
within the discipline takes its empirical start in the concrete school situation, 
which strengthens the validity of the thesis at hand. The analysis also concludes 
that research on practical/aesthetical subjects of compulsory school are scarce. 
Looking outside the discipline of Educational Work, Swedish research on gen-
der and education is portrayed as a strong genre. Being mostly ethnographical, 
this research sometimes calls attention to the Sloyd subject, when pupils are ob-
served and followed throughout their school day.  
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Specific studies on the Swedish Sloyd subject are few, but increasing. While 
gender seldom is problematized, the research still could be described as gender 
studies, given the unmistakable gendered character of the two Sloyd directions. 
Still, there are examples of Sloyd research that use gender as an analytical tool 
rather than as variables of pupils attending the lessons. A large part of the stud-
ies on Sloyd is historical, and this is where the gender perspective is mostly 
prominent. In a historical perspective, research shows that the different envi-
ronments of Sloyd are created to foster different behavioural patterns with the 
pupils. The division of labour between girls and boys creates a division of bodily 
habits and practices. Wood and metal Sloyd has historically been fostering pro-
fessionalism and wage work, while textile Sloyd has been fostering reproductive 
work in the domestic sphere. This "gender choreography" persists through the 
education of teachers, even though teacher students belie them. Research shows 
that differences are crated not only due to the symbolic values and discourses of 
these two spheres. The bodily habits promoted by the divided environments al-
so differ.  

The division of labour is also seen when men and women work together 
within wood and metal Sloyd. Historical analysis of Nääs Sloyd teacher educa-
tion shows that while men and women participated in the same classes and 
within the same premises, the tasks performed were divided between the sexes. 
In this respect, the division of labour has persisted, even when the division of 
premises has been absent. A brief analysis of participant statistics of Nääs is per-
formed in relation to this presentation. The analysis shows that courses were 
created at Nääs (gardening, cooking, metal work), which strengthened the divi-
sion of labour. A couple of examples of Sloyd research outside Sweden are also 
presented here. They show how gender can be used as an analytical perspective 
in analysis of classroom behaviour in Sloyd (Design- and technology) and dis-
courses surrounding the gendered directions of Sloyd (Finnish Technical Sloyd). 
Finally, the research overview touches upon the vast field of gender and tech-
nology by referring to a study of female welders in an industrial environment, 
and how change is brought about in their daily practice, with regard to gender 
discourse and embodied experience.  

The chapter Theoretical outline and concepts takes the body as a conceptual base. 
The chapter is disposed in different sections describing different aspects of bod-
ily existence. In the first section, the realist ontological perspective is put to the 
fore. There is a world prior to the notion of reality, and there is a factual materi-
al body prior to experience. Drawing on phenomenological research and philos-
ophy, no experiences are presumed to exist outside bodily movement and per-
ception. Here, the first hand experience is described as the tactile-kinaesthetic 
experience, to which visual perception relate. The materialist monist stance does 
not focus matter as much as the movements and experiences that the bodily 
matter engender, and therefore "corporeal matters of fact" is described as the 
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qualitative experience of bodily matter, rather than bodily matter as objectified, 
supported here by Sheets-Johnstone’s epistemology. After this ontological clari-
fication, the phenomenological concept is described through a brief discussion 
on the Husserlian "natural attitude" and the usefulness of bracketing the cultural 
overlay of reality. This part mainly concerns epistemological issues surrounding 
the phenomenological tradition of thought. For instance the two foldness of ex-
treme objectivity and extreme subjectivity in phenomenological inquiry, as it is 
formulated by Merleau-Ponty. In relation to this, the phenomenological con-
cepts of intentionality and experience as well as methodological tools such as epoché, 
bracketing and reduction. Since the analysis performed in the thesis draws on his-
torical discourses and events in Sloyd, time is problematized as a perceptual 
background of Sloyd. This is done through the queer-phenomenological per-
spective brought forth by Ahmed.  

The next section explains the concept of the lived body, as the subjective di-
mension of corporeality. The lived body is described as habitual, intentional and 
a "preliminary sketch" of possible actions. Drawing on Merleau-Ponty, the dual-
ist notion of mind-body is put into question, as no will can exist outside of the 
lived body. In this respect, there is no cogito outside the habitual and lived body, 
hence individual agency is put into question. Will is situated, conditioned by the 
environment and the experiences of the lived body. Following next is a descrip-
tion of the objectified body, that is to say the way we commonly think of bodies to-
day. Through science, sexualisation and the hypervisualism of contemporary so-
ciety, the corporeal matter is today perceived as a measurable static piece of 
flesh, as well as a display of signs. This view on corporeality hinders other un-
derstandings of corporeal concepts, knowledge and experience, such as the lived 
body. This brief section suggests a bracketing of the objectified body, when 
searching for corporeal concepts in the material midst of the wood and metal 
workshop. 

The intersubjective experience is primarily corporeal, thus the understanding 
of the Other is based on the experience of oneself, exemplified by Merleau-
Ponty by the one hand sensing the other. The two folded experience of sensing-
sensed gives two dimensions of experience, which is subject-object. This divi-
sion in experience makes it possible for a human to objectify the own body, and 
thus to realize that he/she is an object to others. The intersubjective situation is 
described as preferably a triadic situation, consisting of two subjects and one 
object shared between them. The different views or experiences of the object, 
and the knowledge that the Others´ view on the object is different from mine, is 
what forms the notion of individuality and self. Through "intersubjective sedi-
mentation" between subjects, the social reality is constructed, yet still on a tac-
tile-kinaesthetic foundation. Drawing on Schutz and Berger & Luckman, the so-
cially constructed reality is acknowledged as an objectifying language practice 
between humans, and the institutions that are materialized is an effect of this 
communicative practice. Schools and, of course, wood and metal workshops in 
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schools, are thus institutions stemming from corporeal matters of fact, through 
intersubjective sedimentation and lingual objectification.  

However, the institutionalisation and social construction of reality is not re-
made for each generation. Humans are born into a materialized structure, and 
are forced to negotiate it in the course of life, with nothing but their corporeal 
concepts to draw experience from. The structures become lived, not only in re-
spect to language and discourses, but as matter. A wall that has been built can-
not be walked through, regardless of discourse. The main focus in this thesis 
adheres to this second aspect of the social construction of reality. The wood and 
metal workshop is sociomaterial. It is a sociomaterial structure of masculinity, 
even if the experiences drawn there is subjectively connoted to femininity, 
schooling, fun, aesthetics or other.  

The sociomaterial structure is understood through Bernstein’s concept of 
classification. According to the principles of classification in his sociology of edu-
cation, the isolation of the wood and metal workshop in school is also a sign of 
a strong classification. The debate surrounding the geographical exclusion of wood 
and metal Sloyd has been on-going the last century, and the peripheral location 
of the workshop has been defended through logistic arguments. Machines pro-
duce shavings and noise, etcetera. Thus, it should be located in the outskirts of 
school not to disturb others there. Discursively, the wood and metal Sloyd 
could be described as having a weak classification. Pupils describe the subject as 
being democratic and free, while at the same time research done on pupils’ con-
ceptions of school environments show that the least healthy teaching environ-
ment is the wood and metal workshop. In this way, regardless of the discursive 
openness of the subject, the freedom of choice among pupils, the cooperative 
and thematically oriented teacher and the generous curricula - wood and metal 
Sloyd is due to a strong classification through its materiality and geography. 
What is lifted here, are not just the cast-iron matter of wood and metal sloyd. 
The wood and metal workshop consists also of spaces between machines, 
benches and shelves. In geographical terms, the place of the workshop can be 
split into subjectively experienced places. A place in this respect is the geograph-
ical area that is lived for a purpose. A pupil might have several places, or no 
place at all, within the premises of the workshop.  

When pupils live the matter as places of the workshop, they are situated. 
Drawing on Young, and her blending together of Beauviors situation and Mer-
leau-Ponty’s lived body into small-scale situations such as that of throwing a ball, 
or wearing a skirt, the meaning of situation changes from the habitual immanent 
concept of a lifespan (woman), to sealed of situations in everyday life (throwing 
a ball). The theoretical joinery conducted in this thesis with regard to the con-
cept of situation, therefore consists of Young’s micro situational theorizing and 
Sullivan’s conceptualisation of the transactional body. The body as transactional 
is constantly intertwined with the environment and situations can therefore be 
considered as a co-constitution of organism (corporeal matters of fact) and en-
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vironment. Best explained - the sociomaterial structure of masculinity in the 
workshop is translated to body outside the skin. The line of argument here is that a 
situation is a temporal and highly co-constituted corporeality, and essentially 
masculine. 

In the chapter Method, the field visits are described and briefly contextualized 
in relation to similar research within Educational Work. It is foremost an obser-
vational study, where 41 lessons of wood and metal sloyd has been observed 
over a period of three years (2011-2013). The character of the three visited 
workshops have been traditional, that is to say that they harbour machines, spe-
cialized facilities for metalwork and painting, traditional carpenters-benches and 
so forth. One of the three teachers is female. The pupils studied have been be-
tween the ages of 15 and 16 and with one exception (a single-sex class of boys), 
the classes have been consisting of girls as well as boys. The freedom of dis-
course has been relatively high in all groups, meaning that the pupils have had 
influence on what to manufacture, where to sit, choice of Sloyd direction etcet-
era. In total, six classes have been studied. 

The semi-structured observations have been materialized as chronological 
field notes on my laptop. My interest in the Sloyd practice has varied due to the 
long time span of my fieldwork and new insights along the way. In general 
though, the focus has been on how pupils relate to the sociomaterial structure, 
the tools, the materials, the premises and so on. The pupils’ interactions or 
transactions with other pupils have also been of interest, although speech has 
been hard to capture in the noisy environment. Speaking of speech, the observa-
tions are complemented with interviews. Ten of these have been spontaneous 
interviews of pupils in the workshop, and five have been organized group inter-
views conducted outside the workshop. The questions in these group interviews 
have been oriented towards discourses on Sloyd, the material aspects of the 
workshop, and to some extent the gender division of the two directions of 
Sloyd. One video recording has also been conducted in relation to the field vis-
its, when pupils of one class presented their work during their final lesson.  

The overall methodological approach can be described as hermeneutical 
phenomenological or post-phenomenological. Regarding the latter, the two tra-
ditional phenomenological methods of inquiry (classical phenomenology and 
the phenomenology of the body) is avoided in benefit through a bracketing of 
the first hand experience itself. Gender - as a social construction - cannot be 
sought in essences, bodily or other. Therefore, Oksala suggests a radically dif-
ferent sort of bracketing that is involving theory foreign to the phenomenologi-
cal tradition, such as sociology, medicine, psychology and so forth. Regarding 
the former, the method is a hermeneutical investigation of the animation inher-
ent in the tools and equipment of the wood and metal workshop. Drawing on 
Sheets- Johnstone’s paleoantropological investigations, tools, machines and 
premises of the workshop are considered here as "sensed relics" of animate 
form. Specific historical matter of the workshop such as a saw, a stick or a small 
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piece of wood is contextualized in corporeal and/or existential concepts such as 
"inside", "outside", horizontal movements etcetera. In a hermeneutical manner, 
bracketing the "natural attitude" of wood and metal sloyd has been an on-going 
process during the analyses.  

The overall brackets has been (the body is inside the skin) and (pupils do 
gender). The bracketing of visual perception and spoken language has also been 
of major concern for the analyses. Outgoing from the overall brackets, a specific 
bodily construction has been created. Through the concept of the transactional 
marionette, the pupils are thought of as always co-existing with matter outside the 
skin. A transactional marionette could be named Planer-Erik, if Erik is using a 
planer. It could also be called Jacket-Linnea, if the wearing of a jacket is consid-
ered essential for Linnea’s situation. The transactional marionette is just as much 
descriptive, as it is analytical. But it is just as analytical as it is a result in itself. It 
is, after all, a product of the brackets of corporeal limits and agency. 

The analyses performed in this thesis rely on an intercorporeal understand-
ing between my descriptions, and the corporeal experience of the reader. This 
has rendered the analytical examples to be kept common and general in charac-
ter. Most people know how a small piece of wood is experienced in the hand, 
and most people know how it feels to strike a hammer onto a board. The fact 
that sloyd has been a compulsory subject in school for more than 50 years in 
Sweden, works in favour of this approach. The environment and the material 
features are commonly known, and therefore the experiences drawn from the 
analysed matter is commonly known also. This is to explain why the empirical 
examples have been held short and general in character.  

The ethical considerations prior to the investigation have had two major 
strands. Firstly, there is an ethical dimension in the research topic in general. By 
addressing the problem of Sloyd and gender, I also create the problem of Sloyd 
and gender. Being a traditionally gender divided subject, the approach risks 
blaming teachers of Sloyd for the gendered practices taking place there. In this 
respect, the bracketing of individual agency along with the structuralistic and 
material approach, makes the agency of the teacher peripheral. The descriptive 
stance of phenomenological analysis and non-validating approach of the re-
search project downsizes the impact of the teacher. This can be regarded as an 
ethically sound side effect to methodological and political/educational consider-
ations of the overall thesis.  

Secondly, ethics in relation to the informants have followed the guidelines of 
the Research Council of Humanities and Social Sciences as well as the Central 
Ethical Review Board in Umeå, where my project has been reviewed and ap-
proved. The pupils have been informed of the purpose of my study, they have 
had time to consider participation, and once deciding to participate, their partic-
ipation has been treated with confidentiality from my part. When pupils have 
been under the age of 15, their caretakers have been informed and permission 
requested on behalf of their children. In all cases, caretakers have been informed 
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about my project. The headmasters of the visited schools have been informed 
and requested permission, and of course the first procedural act have been to 
contact the wood and metal Sloyd teacher, informing him/her and requesting 
permission to participate during lessons. Confidentiality is supported in the way 
that the empirical examples are presented in the analysis. Since examples are 
thrown together from different workshops and periods, it is practically impossi-
ble to identify a specific setting or a specific pupil in the empirical descriptions. 
The uncompromising focus on the material aspects of wood and metal sloyd, as 
well as general corporeal concepts relating to this type of matter, diminishes the 
relevance of the pupils’ background and increases confidentiality in the presen-
tation of empirical sequences. 

The first analytical chapter A viewpoint place – it´s in the walls is a structural in-
troduction to the context of the wood and metal sloyd workshop. It serves as a 
sort of empirical backbone to the rest of the analysis and is therefore quite de-
scriptive. It focuses on discourse, power and the different places of the work-
shop. The analyses depart from Fia, Pelle and Kalle, and their stories about the 
different places and machines in the workshop. Combined with other pupils´ 
statements about the workshop and my own observations of their whereabouts, 
a pattern is suggested. The analysis or discourse among the pupils show that dif-
ferent places within the workshop bear different meanings in terms of access. 
The metal room, where welding is performed, is considered to be the most dan-
gerous and restricted area of the workshop. The gases, the sparks, the high volt-
age and the dirt make this place the least accessible place of the workshop, ac-
cording to the pupils. The painting room on the other hand is considered to be 
a place accessible to all. In fact, the painting room is close to being considered 
not masculine. Pelle goes there only to visit the girls, Kalle and Nisse go there 
for quick and rough painting, careful to avoid the detailed and decorative paint-
ing practices common among the girls in class. The individual workbench is also 
a place everyone in the workshop can access. However, sitting by the bench 
seems to require some sort of "masculine additive" or masculine coded Sloyd ar-
tefact. In this analysis they are exemplified by the knives that several of the boys 
in the group manufacture during the sloyd lessons. The different places are in-
terpreted through Bernstein’s concept of internal classification. That is, the wood 
and metal workshop does not just withstand a strong material classification in 
school. The different places within the workshop are classified also. Being a 
masculine setting, the different places can be thought of as more or less mascu-
line.  

A video recording of the final lesson, when the pupils presented their fin-
ished artefacts "front stage", show that Pelle has influence in the group. The 
way he encourages or neglects his classmates, and the way his classmates relate 
to him during the presentations, give the impression that he has status in the 
group. Even though his artefact is simple, kitchen related and performed with-
out the assistance of machines, and even though he is one of few boys in the 
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group who crosses the gender barriers, that is he often sits by the girls´benches, 
he has status in the masculine setting. According to Pelle himself, he seems to 
have lived the places of the workshop. His gives the impression of knowing dif-
ferent places, but not having chosen to use them. On the other hand, Kalle con-
siders himself as a less successful Sloyd pupil. Even though he has top grades, 
he explains that he rather spends his time in the Arts classroom than in the 
Sloyd workshop. He does not use the metal room. He explains that regardless 
of him being a boy, the sparks, mechanical technology and the dirt of the metal 
room, alienates him from the practices associated with being there. He explicitly 
translates the metal room to manhood and male culture.  

The fact that Kalle is subordinated by the structure of the room, and has the 
ability to discuss his subordination with me, fuels the suggestion that the work-
shop has an inner classification. Primarily outgoing from the discoursive actions 
and statements of Pelle and Kalle, but complimented with others descriptions or 
the workshop, a inner classification is established. While the metal room has a 
strong material classification of masculinity, the painting room and the work-
bench has a weak classification. In fact, the latter places are so weakly classified, 
that additional reasons must complement the living of the places. For instance, 
Pelle cannot visit the painting room without the girls being there, and the boys 
cannot perform small scale and immanent work at their benches with less than 
that the Sloyd artefact has a masculine connotation.  

The second analytical chapter The first place - the skin is an analysis of clothes, 
dirt and protective gears in the workshop. In terms of scales, this place is the 
first place, the place nearest to the subjective experience of self. The chapter is 
introduced with a brief analysis of clothes as synonymous with gender. Exam-
ples are given of how pupils translate the gendered sloyd environments to the 
gender divided sections of a clothing store. This is analogue with research on 
clothes that tend to separate women’s fashion from men’s fashion. Drawing on 
Ahmed, clothes are interpreted here as a gendered skin, unfolding the social 
world on the subject. Clothes are used in different ways in the wood and metal 
workshop. They are styled, sub-versed, taken off or put on, depending on the 
pupils´ situation. Two examples (Jacket-Linnea and Jacket-Niklas) are problema-
tized in relation to the varied practices. Linnea and Niklas are pupils with few 
lived places, and they are described as immanent in the workshop. They both 
wear jackets, for no obvious reason than for the jacket itself. Bracketing the vis-
ual aspects of clothes and fashion, Jacket-Linnea and Jacket-Niklas are inter-
preted as examples of tactile immanence, where the jacket serves both as a border 
between an objectified body and the room, but also as an tactile-kinaesthetic ex-
perience of enclosed space of tactile objectification of the self. In order to escape 
the “anguish of freedom”, clothes create a tactile-kinaesthetic sense of body as 
an objectification.  
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However, clothes are also a visual expression and a part of the intersubjective 
constitution of the self. When Jacket-Niklas refuses to wear protective gear, de-
spite the teacher’s efforts to make him wear them, the visual aspect of “wearing 
Sloyd” is brought to light. When Sander-Roger, despite his problems with 
wooden dust in his eyes, refuses to wear protective glasses, the situation is pri-
marily interpreted as a way for him to express risky behaviour in front of others 
in order to maintain a masculine facade. However, a more thorough post-
phenomenological analyses show that protective garments in Sander-Rogers 
case could be described as a symbolic rupture in the lived body. Taking interest in 
feminist standpoint theory and psychological explanations of “laddishness”, as a 
way to perform a post-phenomenological bracketing of my own experience of 
protective garments, Sander-Roger is taken as an example of concrete masculinity. 
The concrete masculinity is a concept constructed from Hartsock’s theory on 
abstract masculinity. The concrete masculinity suggests that even though wood and 
metal Sloyd can be considered an abstraction from the reproductive sphere and 
everyday life, the material setting of the workshop is concrete and “every day” 
nevertheless. Wood and metal Sloyd is an abstraction from the reproductive 
sphere, but a truly concrete environment. In respect to this, it is also “every day 
life”. Being a symbolic rupture in the lived body, the protective glasses are an ab-
straction, since the discourse on eye damage in the workshop is binary. Either 
you get hurt and loose you sight permanently, or you get lucky and maintain 
perfect vision. Eye damage is not perceived as a half-damage or a little damage 
in the way earplugs and gloves protect from ear damage and skin damage. When 
wearing earplugs, one can hear that they protect. When wearing gloves, one can 
feel some of the heat through the gloves. Therefore, they are not as abstract as 
glasses are, for instance. 

Clothes and protective garments in the workshop are also analysed as con-
flicting with the environment. Abstract values restrict the lived body, since 
clothes must be protected from damage. Juan lives several places in the work-
shop. He knows his way around and could be described as transcendent in his 
use of the room. However, his expensive clothes disrupt his living body, much 
in line with Young’s conception of the inhibited intentionality of feminine exist-
ence. Sandra also comports her movements with regard to her fragile clothes, as 
does Edit. The examples show the discoursive impact of the abstract value of 
clothes in relation to bodily comportment. In the same respect, garments are 
queered by bodily comportment. When Linda puts on a leather apron from the 
smithy, she wobbles her hips in a catwalk manner, as a protest against the apron 
or as a feminine compensation. Examples are also given as to how hats and face 
protection of different types are discoursively male or "sloydish", and a source 
of discomfort for some of the pupils.  

While dirt can damage clothes, dirt can also be an expression in itself. Analy-
sis of the pupils’ relation to dirt in the workshop show that dirt and paint can 
subverse the expression and impression of the pupil. Dirt has potential, since it 
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is “matter out of place” and hence a performative possibility in the sociomateri-
al structure of masculinity. The analysis of the “paint war” in the paint room 
suggests that paint can be considered as a pure form of dirt – a controlled sub-
stance accessible to most pupils through its weak masculine classification. Paint 
is also a very visible form of dirt, since visibility is its function. The use of cap 
can also be described as a sort of dirt. Caps are continuously “matter out of 
place” in the workshop, since they travel from one head to another, creating ex-
pressions and impressions, both in a visual and tactile sense. Caps are described 
as a sign of protest culture in school, and the debate regarding the use of caps in 
school is disproportionate. The cap is interpreted here as a subversion of gender 
and as a shared materiality between pupils. In this setting it is allowed and can 
therefore be thought of as a part of the wood and metal workshop regardless if 
it is stored there or is an explicit part of the material structure.  

Drawing on Young, shared clothes can be considered to be a sharing of 
identities. But unlike shoes, smart phones, wallets or other personal belongings, 
the cap is located on the head. By using Strauss and Sheets-Johnstone’s theoriz-
ing of the vertically oriented body, it is concluded that the cap functions as a 
sign near the face and high above the ground, which makes it discoursively in-
teresting to manipulate and share. Drawing on Merleau-Ponty’s thoughts on the 
visually experienced body, the cap is perceived here as an accessory that cannot 
be experienced visually and tactile at the same time. Being hitherto the sight, the 
cap needs to travel to another head in order to be seen. This is also facilitated by 
the mobility of the cap.  

The third analytical chapter The second place - the hand, concerns the scale 
where the hand meets and experiences the tools and materials of the workshop. 
In general, the pupils in this study use their hands in order to signal, touch, craft 
and hold things. The analysis begins in the general tendency of the studied pu-
pils to carry, wag and fence elongated objects with their hands. To some extent, 
and only seen done by boys, the elongated objects are handled in what I call a 
phallic use. Only the boys use rulers, sticks and shafts of the workshop to poke or 
hit other pupils near the genital area. This phallic use is not common, but the 
exclusively male use of the objects in this fashion implies that the experience of 
extension is a part of the material structure of the workshop. Historical research 
on the Sloyd subject reveal that horizontal movement and extension is a built-in 
quality of the material structure, and the texts of Salomon (the pioneer of Sloyd) 
supports that claim. In wood and metal sloyd, materials have been chosen that 
are elongated (boards, iron rods). The elongated materials have rendered elon-
gated tools, depending on elongated movements (saws, planers, rulers, benches), 
which in turn leaves behind heaps of elongated waste. Analysis or early texts of 
Salomon show that the elongated environment was preferred over other types 
of craft, like sculpturing and woodturning, when Sloyd as a school subject was 
created. In Salomon’s texts, he explicitly connects the sculptural and geograph-
ically restricted woodwork to the work of women and the household. The ad-
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vice from him was not to introduce these practices in Sloyd, and as a conse-
quence of this, the carpenter’s bench is still the key tool of wood and metal 
Sloyd. Thus, the formal quality of oblong is a masculine essence of wood and 
metal sloyd, and the rest of the chapter is a phenomenological inquiry into the 
experience of fencing an elongated object. 

The empirical example of the elongated experience is taken from a Sloyd les-
son when Therese picks up a crutch (not hers) in order to fence Tobias, who is 
waving a wooden sword. It is a brief example showing that besides the phallic 
use of the objects, girls also embody the built-in elongation of the workshop.  
Drawing on Sheets-Johnstone’s differentiation between the concepts of move-
ment and motion, the geographical and objectively temporal aspects of Crutch-
Therese are bracketed. Being elongated, the crutch is a part of the lived body, 
creating time and space rather than occupying time and space, and the inter-
twined kinetic-kinaesthetic experience of waving the crutch is, in that sense, an 
acclimation or an incorporation of the facticity (weight) of the crutch in kinaes-
thetic experience. Besides the movement in itself, the direction (horizontal) of 
the waving is understood as the lived direction, perpendicular to the direction of 
the objectified body. Drawing on Strauss, a rough division is made between the 
vertical direction and the horizontal direction of movement. Corporeal and ar-
chitectural matters of fact restrict Therese from living the vertical direction with 
the crutch. She can jump of course, but the low ceiling and the fact that Tobias 
is in front of her, makes the vertical direction the direction of an objectified ra-
ther than lived body. The body moves foremost horizontally, which makes the 
horizontal waving of the crutch qualitatively different than if she had the possi-
bility to wave it above her head, vertically.  Conclusively, the elongated form 
materialized in the wood and metal workshop equals spatio-kinaesthetic experi-
ences of horizontal movement (due to length and weight of the crutch) and 
transcendence, rather than vertical (non)-movement and immanence. 

In the next chapter The second place – three dimensionality and "inside", another 
horizontal practice is highlighted. This time, the empirical example regards Fat-
ima, who learns how to saw through a wood board. The empirical sequence 
shows a pupil that expresses discomfort with the fact that her classmates are ob-
serving her. She seems to be genuinely troubled by the visual attention, and this 
visual attention from her (male) classmates obstructs her from living the saw 
and the board. She is Fatima, rather than Saw-Fatima, and therefore described 
as self-referring – immanent, as Young would have it. The transition from Fatima 
to Saw-Fatima takes a couple of lessons, but when finally sawing, it seems as if 
Fatima no longer cares about the others. The analysis therefore departs in a 
bracketing of transcendence as outgoing from the body. Transcendence need 
not be a geographical direction from the factual body to the geographical pe-
riphery. In fact, transcendence is difficult at all to explain in terms of geography. 
Transcendence – in the case of sawing – might just as well be considered as a 
transcendence moving in the opposite direction. When sawing, the visual as-
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pects are set aside, given that the meeting between the teeth of the saw and the 
wood is hidden. Moreover, the tactile-kinaesthetic experience of sawing is not 
the experience of the extended body in the Merleau-Pontyan sense. It is not 
comparable to the blind man’s experience of poking a stick against the pave-
ment. Qualitative aspects of tension and projection in sawing are quite different 
from that of the blind mans stick. The kinetic integrity of the sawing movement 
demands a kinaesthetic experience to begin with, as the sawing movement 
therefore does not press upon the body, but is a co-constituted experience of 
tension, projection, and corporeal matter "outside the skin". Moreover, living 
the board with the saw, means living the inside-ness of the board. In the case of 
Saw-Fatima, there seems to be a change of focus in her attention, when finally 
mastering the saw. Once at it, it seems as if she cares less about her visual ap-
pearance for others. The conclusion here is that the directedness of the kinetic-
kinaesthetic "inside" of the board, dampens her visual focus overall, including 
herself as an visual object. The experience of sawing (or carving, turning, drill-
ing) as an experience of the inside of three-dimensional objects, is thus ex-
plained as a self-referring transcendence very common to wood and metal Sloyd 
– a transcendence going the opposite direction what is commonly proclaimed. 
Fatima does not experience the board. She experiences herself in the board, so 
to speak. 

Through the analysis of Saw-Fatima, the three-dimensional aspects of wood 
and metal sloyd becomes important. A genealogy of three-dimensionality is per-
formed where experiences of manual work such as Fatima’s can be traced in 
discourse on Sloyd from late 19th century. Salomon, who is the key founder of 
Sloyd, called this sort of corporeal experience "inexplicably valuable" for the 
pupils of Sloyd. His notion of Sloyd was that the materials and the tools where 
to form humans, rather than the opposite, and three-dimensionality therefore 
seems to have been chosen as a prime source of corporeal experience and fos-
tering. A brief analysis of Merleau-Ponty’s descriptions of three-dimensionality 
(visual aspects) in Phenomenology of the Body  also show that he considers three-
dimensional experiences as extra strong or valid in comparison to for example 
looking at a two-dimensional representation. The fixing of an object requires 
different angles, and different angles require movement and depth. The conclu-
sion here with regard to Saw-Fatima is that she experiences a kinetic-
kinaesthetic experience of depth and three-dimensionality that exceeds not only 
the two-dimensional experiences of school (written text, pictures), but exceed-
ing the two-dimensional aspects – also the visual aspects. Being inside is a first 
hand experience, non-visual and historically considered important to experience, 
at least for those categorized as boys, given the gender divided Sloyd subject.  

In the chapter: The third place – together and "about", the three-dimensionality of 
wood and metal Sloyd is examined further, but now with a focus on the inter-
subjective experiences of three-dimensional objects. The chapter starts with a 
bracketing process where the visual bias of the word "appearance" is problema-
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tized. Saying, like Alcoff does, that appearance exists "at the between point" of 
subject and object, gives the notion that the experience is directional in a geo-
graphical sense. With regard to tactile-kinaesthetic experience of three-
dimensional objects of Sloyd, the word about is preferred as a thwarting of the 
visual and directional bias of phenomenological inquiry. This chapter focuses on 
the geographical outskirts of the factual body, the place beyond the tactile-
kinaesthetic experience, where other senses inform existence. 

The empirical example analysed in this chapter describes Arvid, who walks 
across the workshop to Samuel’s workbench in order to examine the wooden 
box manufactured by Samuel. He does this silently, and Samuel takes part in this 
examination. As an intersubjective situation, this can be regarded as a fairly 
unique "about" of the wood and metal workshop, considering the three charac-
teristics of silence, distance and three-dimensionality materialized here. The situ-
ation is interpreted as a triangular relation between Alter, Ego and Subject matter, 
where the box in this case are equals a silent statement. Drawing on Skjervheim, 
the relation between the two boys and the box are triangular, rather than dual. 
The fact that Arvid chooses to approach Samuels box, and thereby Samuel, 
show that Samuel is accepted as Alter for Arvid, and therefore the box has the 
status of a proposal rather than a static fact.  

As a proposal, the box becomes intersubjectively valid. To explain the situa-
tion as "about" has a clear advantage. Arvid and Samuel are in fact being 
"about" the box. They are not in front of it. The "between point" is not be-
tween at all, and thus the intersubjective dimension of the triangular situation 
around the box is considered even more valid than if they were to share the ob-
ject from almost the same angle. The subjective experience - drawing on 
Skjervheim - depends on the asymmetrical subjectivity of the other person - Al-
ter, and hence, the more spatially asymmetrical the "about" becomes – the 
stronger subjective experience of an Ego.  

As stated earlier, the uniqueness of the empirical example in relation to other 
triangular situations in school are a result of silence, space/distance, and three-
dimensional statements such as the box. The analysis shows that since the ob-
ject is silent, it needs to be approached. Since it needs to be approached, one of 
the subjects needs to move. This requires a setting that is possible to travel in, 
but it also needs an educational discourse of "freedom" such as that of the 
wood and metal workshop. Looking back in history, the workshop has become 
used to being free, in the sense of having space and built-in distances for the 
pupils to cross. The final analysis in this chapter, therefore, focuses on the as-
pect of agency. Drawing on Sullivan’s stew metaphor, that is percieving exist-
ence as an on-going transaction between bodies and environments like carrots 
and onions in a stew, the wood and metal workshop is interpreted as an agent 
of "about" as specified earlier – a sauce. Space or distance – the sauce – in the 
wood and metal workshop could even be described as a performative habit. Sul-
livan’s use of Butler’s concept of performativity is applicable to Samuel and Arvid, 
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since the sauce of the stew (space) of the stew-metaphor hardly can be consid-
ered meaningless. The physical distances in the workshop, the discourse of mo-
bility and freedom and the demand for physical contact with the objects there is, 
in short, described as a performative habit of "about" on behalf of the work-
shop.  

But "about" is not just non-physical. Pupils cross-distances in order to feel 
the silent, three-dimensional objects of the workshop. Intersubjectivity is not 
purely visually grounded then. In the next empirical example, this becomes ob-
vious. In a short sequence, Sandra approaches Anna with a pear-sized peace of 
wood, shaped as a drop. Sandra wants Anna to examine it and to have her say 
whether to paint the drop or not. The wooden drop is the proposal between the 
two autonomous subjects of the triangular and intersubjective situation, much 
like the situation of Arvid, Samuel and the box. However, assuming that Anna 
encloses the drop in her hand while examining it, the proposal is primarily tac-
tile-kinaesthetic and not visual. The example proves difficult to explain in terms 
of "perspective" or "mediation" since the object is out of sight, embodied and 
therefore lacks a clear direction, and the example offers a critique of the dualist 
bias of the concept of mediation. As Sheets-Johnstone’s reading of Aristotle 
show, the dualist paradigm becomes fragile when taking tactile-kinaesthetic ex-
perience into count. Anna’s enclosure of the drop is a truly aesthetic experience, 
not only because it is "first hand" and sidesteps vision. It is aesthetic since the 
qualities of the material are experienced simultaneously with the form of the ob-
ject, and more specifically the range  of the object. Her tactile-kinaesthetic expe-
rience is therefore analysed as a thorough aesthetic examination "about" the 
drop, exemplified in contrast to experiences of three-dimensionality that is not 
"about", but rather "inside", such as that of wearing a cap in earlier examples. 
"Inside" lacks range, and therefore a qualitative or aesthetic whole. 

Sharing a small sized object like that of the drop tactile-kinaesthetically, can-
not be compared to the sharing of visual features, such as the common sharing 
of the smart phone or the written texts in general. Two-dimensional representa-
tions are "in front of" rather than "about". Likewise, the visual representation is 
experienced as momentous, while the enclosure of a piece of wood in the hand 
takes or makes time, especially when shared by people. When Sandra and Anna 
share the wooden drop, it is a matter of turn taking. Departing from Sheets-
Johnstone’s use of the concept of turn-taking, the big "about" (Space, silence, 
and the tactile-kinaesthetic insistence of three-dimensional objects) and the 
small "about" (tactile-kinaesthetic experience of three-dimensionality, aesthetic 
experience) are combined in an intersubjective sequence of wood and metal 
sloyd. As Sheets-Johnstone puts it, turn-taking is not a seeking of the experienc-
es of the Other, but the seeking of earlier experiences, kinaesthetic memories 
and corporeal concepts of ones own.  
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The turn-taking of Sandra and Anna is analysed as a way of understanding not 
each other - but themselves through the visual face to face situation. Much in line 
with Shutz, the intersubjective dimension of little "about" has to do with time. 
As an experience becomes conceptualized only after a finished act or sentence, 
the only way to get a simultaneous notion of the tactile-kinaesthetic experience 
is to observe someone else experiencing the same object. When Anna encloses 
the drop, Sandra uses Anna as a "motion picture", recalling her own aesthetic 
experience of the drop – making it meaningful to her. This analysis shows how 
the extra-discursive and corporeal concepts of the wood and metal workshop 
are created as a functioning whole, through the big and the small "abouts" of 
the setting. 

The final section of this chapter contains another genealogy, aiming to track 
the two different dimensions of "about". Research and early texts about Sloyd 
show that Sloyd (wood and metalwork) primarily held ideals of independence 
and individual work. The pupils were to perform manual craft at the carpenter’s 
bench. Inspired by Rousseau, Pestalozzi and Fröbel, Salomon argued that the 
essential subjective dimension of Sloyd should be that of the connection be-
tween hand and eye, rather than the intersubjective connection between pupils. 
The "intense vision", that is the aesthetic relation between hand and eye, was 
endangered by social interaction and, even as late as in the 1940s, representa-
tives of wood and metal Sloyd warned about the dangers of bringing two work-
benches together. However, the most common organization of wood and metal 
workshops today, is that of four benches formed as a group. This urbanisation 
of workbenches has rendered open and spacious areas around the benches, 
making movement possible. However, mobility in the wood and metal work-
shop is not simply a result of the bench-groups. The mobility is also a result of 
the technological equipment that was brought into the workshop during the se-
cond half of the 20th century. Machines and specialized places called for mobili-
ty in the workshop, rather than stationary manual work at the bench. The mo-
bility, or the performative habit of "about" in the workshop can, therefore, be 
described as a subversion of masculine ideals from the early sloyd. However, lit-
tle "about" or the "intense vision" advocated by Salomon still remains the same. 
The core of silence and tactile-kinaesthetic experience of three-dimensional ob-
jects has not changed over time, even though the work has changed from indi-
vidual to social. 

In the last chapter of the thesis Turning space - back to the questions, the purpose 
and the research questions are revisited. The material structure of masculinity is 
summoned here as an internal classification, where the metal room holds a 
strong masculine classification, and the painting room and the workbench holds 
a weak masculine classification. The classification is both discursive and lived or 
anonymous. The wood and metal workshop divides pupils simply by their stra-
tegic choices of identity and expression. But anonymously, the pupils are forced 
to comply the corporeal concepts that is built-in to the workshop and that rests 
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on the essential concepts of Sloyd: Hard materials, three-dimensionality and 
elongated form. Throughout history, these concepts have been defended by dif-
ferent material means. In the early wood and metal Sloyd, the concepts were de-
fended by individual and manual bench work, fostering strong and able bodies. 
Yet, through the subversion of technology in the workshop, the machines and 
technology gained influence. However, the technological "puberty" of the work-
shop is defended by the same concepts as earlier; hardness, three-dimensionality 
and elongated form. The technological shift of the workshop also altered the 
way pupils live the room. Since machines cannot be bought or fitted onto every 
individual workbench, pupils are forced to move within the workshop, live dif-
ferent places and live each other through big "about".  

The structure is embodied in different ways and for different reasons. In this 
study, the first place – the skin – is interpreted as an important place to live. Re-
gardless if it is paint, caps, jackets or protective gear, the subversive use of this 
place is a way to express the relation to the sociomaterial structure, or to per-
form gender. The discursive freedom and mobility of the workshop provides 
possibilities to express identity and form groups. But the first place is also a 
place of tactile immanence, of material impressions on the skin as a way to 
sharpen the borders of the objectified body – make the body felt as an object. 
The analysis show that the strong sociomaterial structure of the workshop in 
combination with the discursive freedom, leaves little choice than to somehow 
live the first place in congruence with, or against the environment.  In short; the 
overarching aspect of the first place, is that the wood and metal workshop is de-
signed to be experienced first hand – tactile-kinaesthetically. Therefore, the first 
place is not only lived in many different ways – it is also lived to a great extent. 
The elongated form is lived through waving and fencing with tools and sticks of 
elongated form in the horizontal direction. This practice is discursively male, 
since few girls perform this type of action, but there are exceptions that show 
that girls also live the elongated form of the room. Beyond the second place, the 
spaces or distances of the workshop are crossed by pupils, since the silent ob-
jects, the three-dimensional form and the discursive freedom permits move-
ment. Pupils embody the sociomaterial structure by being "about" it, as exam-
ples show.  

The subjective experiences of the sociomaterial masculinity in the workshop 
are several, but rooted in the essential concepts of hardness, three-
dimensionality and elongated form. The materiality of the first place can, in this 
respect, be considered to be an important part of the lived body, but as the ex-
ample with Sander-Roger shows, the materiality (protective glasses) can also be 
a foreign element or an abstraction in the concrete and lived body. The elongat-
ed form structured through the materials and premises of the workshop, creates 
elongated movements. Being elongated, the only way to comply with the form, 
is to do it in the horizontal direction – which also can be described as the direc-
tion of subjective expansion or transcendence. The waving or fencing with an 
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elongated object can be thought of as a way to create time and space, as an ex-
pansion of the subject, but also as a way to experience movement in itself. The 
intertwined kinetic-kinaesthetic experience of waving is a way to live the body 
outside the skin, since the facticity of the object has properties, weight, length 
and so on. The embodied object widens the kinaesthetic experience of the fac-
tual body. But elongated object are not just waved in thin air. They are also 
waved in the depth of three-dimensional objects, such as the board that Saw-
Fatima encountered.  

Sawing (or carving, turning, drilling) provides the lived experience of being 
"inside", where vision and visual bias is toned down. In the analysis of Saw-
Fatima’s first hand experience, as well as in Anna’s experience of the wooden 
drop – the non-visual aspects of qualitative and mediated experience is prob-
lematized. Being "inside" or being "about" represents a tactile transcendence 
that is centripetal rather than centrifugal or expansive. The sawing or the board 
or the enclosure of the drop sharpens the kinetic integrity, and central corporeal 
and qualitative experiences such as tension, projection and range/form. 
Through the big "about" of wood and metal sloyd, the "inside" or little "about" 
is shared and made intersubjectively valid to a perhaps fuller extent than were it 
two-dimensional objects, experienced "in front of" or "between". 

In the final part of this last chapter, three issues of relevance are discussed 
more freely. These issues concern corporeal meaning, concrete masculinity and the con-
cept of mediation. To begin with, there is a conceptual differentiation between the 
individual and the divid. As individual, the body is coherent and objectified, and 
actions stems from inside the objectified body. As divid, the body is constantly 
dependent on the materiality outside the skin, as Sullivan’s concept of transac-
tion makes evident. Considered a divid, the pupil of wood and metal Sloyd has a 
great freedom, but also a great responsibility to become individual together with 
the materiality of the room. The analysis shows that there are few non-places, or 
empty places in the workshop to rest in. The empty places are spaces of 
transport and therefore of the divid. The assumption here is that in the wood 
and metal workshop, the environment demands transactions and comportment 
along with the sociomaterial structure. If not, one needs to transact something 
else, like a jacket or a heavy bag to exclude the environment. One might argue 
that the workshop is a free environment, but being a divid can regardless of the 
discursive confessions of joy or freedom be experienced as meaningless or 
strange. Drawing on Bullington’s concept of corporeal meaning, this problem is 
lifted. According to Bullington, a mismatch between discourse and embodied 
experiences can lead to somatic stress and illness, and translated into the discus-
sion here, the divid of the workshop could be described as in constant search or 
corporeal meaning together with the materiality outside the skin. To be meaning-
ful or individual demands transactions with the environment, simply because 
other options are excluded in the dense material environment. 
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The special material environment and the different practices of embodiment 
observed in this study should also be briefly discussed in educational or peda-
gogical terms. When Hasselskog describes the learning aspects of Sloyd, he 
draws on Lindström’s four different modes of learning: Learning about Sloyd, 
that is facts, text and concepts of the objectified Sloyd; learning in Sloyd, mean-
ing the non-spoken and first-hand experience of the materials and the tools; 
learning with Sloyd, when techniques, tools and materials from the Sloyd envi-
ronments are used in a different educational context, and; learning through Sloyd, 
meaning that general values such as creativity, cooperation, social values are 
embodied in the Sloyd context. What seems to be missing here are the pupils 
who close their first place with jackets, and those who in other respects creates 
an enclosed space as a way to become an individual or produce corporeally 
meaningful situations. These pupils match none of the above stated criteria for 
learning Sloyd. However, having no normative standards on learning, I suggest 
that experience always is learning, and therefore the tactile immanence or en-
closed space must be considered a mode of learning Sloyd, or dealing with envi-
ronments such as the wood and metal workshop. The difference however, is 
that this learning situation does not correspond to Sloyd as it is conceptualized 
in the curriculum. Thus, an addition could be formulated in relation to 
Lindström’s different modes of learning, and I suggest that it should be called; 
learning against Sloyd.  

This thesis has departed from a theoretical understanding of society as divid-
ing people into two gender categories. Feminist theory is an obvious way to ap-
proach the gender divided school subject Sloyd, and the sociomaterial structure 
of masculinity is fairly easy to track in historical documents and in the premises 
of the subject. However, the analyses have, to a large extent, neglected the con-
cept of masculinity. The reasons for this is epistemological. The facticity of the 
band saw or the workbench is there to transact, regardless of pupils´ thoughts 
of masculinity or femininity, or discourse. In that sense, a monkey or a child 
would wave a ruler or the wooden stick probably in the same fashion as the pu-
pils (mostly boys) of this study have done. The corporeal concepts of grasping 
and waving exist outside of discourse, even if discourse becomes inhabited in 
the lived body as well. This means that the search for corporeal essences or 
concepts in the wood and metal workshop to some degree stretches beyond 
discourse and gender categories. Who am I to judge what is subjectively experi-
enced as masculine or not? What I have tried to "judge" or analyse is the way 
discourses of masculine bodily practices have taken material form in school. 
Once materialized, the masculine heritage has been less interesting to examine. 
There is not much difference in the kinetic integrity of sawing between Fatima 
and myself. We both use our bodily capacities in a similar fashion. The saw and 
the board are similar in each case, and we have primarily the same corporeal 
matters of fact to make use of them. This does not mean that the embodied 
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practices of today cannot be discussed from a gender perspective. The corporeal 
concepts are there, and there are certain essential aspects in them to theorize. 

When Young sketches the feminist movement during the latter half of the 
20th century, she divides it into two general strands. The humanist strand consid-
ers the situated woman as held back or restricted in reaching the full potential of 
human existence. This means that men are considered privileged and that wom-
en – given increased possibilities in life – would pursue and reach the same 
standards in life as men. On the other hand, in the gynocentric strand, women’s 
standards and ways of living are normative. Being engaged in reproduction, giv-
ing birth and maintaining social relations, the female norm renders masculine 
culture and practices to be abstract and foreign to everyday human life.  

In this thesis, the main approach has been a humanist approach, considering 
bodies as primarily similar rather than different. Similar bodies do hint for simi-
lar possibilities, given the materialist perspective presented in the framing of the 
study. However, when analysing Sander-Roger’s use of his protective glasses, 
the gynocentric strand becomes a useful analytical tool. In this analyses, Sander-
Roger demonstrates the discomfort of experiencing abstract equipment in the 
unity of the lived body. The protective glasses could, in this case, be considered 
a symbolic rupture in his concrete experience, as a performative abstraction of 
masculinity. Widening this example, the abstract properties or signs of the 
workshop, such as technological equipment, machines, late tape and protective 
gear, are to some extent a discursive overlay or excuse for the same concrete, 
social and tactile-kinaesthetic experiences that is commonly described as "every 
day life" by gynocentrists.  

Well aware of the fact that giving birth and lactation represents unique cor-
poreal concepts that cannot be experienced by all, and therefore is ill suited for 
a translation into the "inside" or "about" of wood and metal Sloyd - the parallel 
between the two is tempting. When studying gynocentric descriptions of every-
day life made by Young, Hartsock and Gilligan, the core of women’s culture lies 
in the experiences of "inside", of blurring the limits of the body in pregnancy, in 
intertwining the production of life with social relations, and so forth, some of 
what is explained by Sheets-Johnstone to be experiences of the corporeal fourth 
dimension – the concepts of inside-outside. Wood and metal Sloyd is, in fact, a 
blurring of the bodily border, and of identity. It is production and social life rest-
ing on the silent and spatio-kinaesthetic concepts of inside-outside, or, as de-
scribed in this thesis, "inside" and "about". While, in some respects, the techno-
logical contribution to the workshop also added the social dimension, the other 
aspects of concrete "everyday life" have been materialized in the workshop right 
from the start. The abstract discourse of technology and danger in the wood 
and metal workshop could thus be called "much a do about nothing" or a politi-
cal cover up for boys in need of concrete experiences. 

The final point discussed in this closing chapter regards the concept of medi-
ation as an epistemological possibility or a hinder in pursue of corporeal con-
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cepts and a monist understanding of Sloyd experience. In this thesis, the con-
cept of mediation has become problematic, since it is visually and causally bi-
ased. The concept of mediation could, of course, have been avoided, but given 
the impact that the concept has in research on creative learning processes and 
alternative modes of communication in the creative and aesthetic subjects of 
school, there is a need to end this thesis with a couple of cautionary notes. For a 
start, the concept mediation draws on transport of qualities by a media to a sub-
ject, which requires distance. Objectively, I can learn that sound crosses space 
and reaches my ear, but the sound is nevertheless only experienced in the ear. 
This makes the experience of mediation a causal and learnt experience, rather 
than first hand.  

Furthermore, as Sheets-Johnstone’s reading of Aristotle suggests, mediation 
becomes problematic where no objectified distance can be found, as is the case 
in "inside" and little "about" for instance. The drop could of course be de-
scribed as mediated to Anna through her body, but that requires a dualist notion 
of experience – a body-mind split. However, as useful or valid as a dualist con-
cept might be – I do not take a stand here – it is obvious that an unreflective 
use along the path of mediation endangers epistemological variety within the 
field of Educational Work and Sloyd. Phenomenological and pragmatic perspec-
tives in the research on embodied experience in school are at risk simply be-
cause of the built-in dualism of mediation, and it needs to be stated here. I sug-
gest that it could be healthy to "rethink the premises" as Dewey puts it, there-
fore, I suggest that the rethinking should be performed where the material con-
ditions facilitates it. The final suggestion is that the learning environments and 
sociomaterial structures of the Sloyd subject holds a promise here. It has been 
an interesting site of "rethinking", and I encourage others to continuously "re-
think" it. 
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Bilaga 1 
	  
Intervjuguide	  gruppintervju.	  
	  
Om	  jag	  ska	  forska	  på	  hur	  kvinnligt	  och	  manligt	  ser	  ut	  i	  slöjd…	  Tror	  ni	  att	  det	  är	  bättre	  att	  
jag	  gör	  det	  i	  träslöjden	  eller	  i	  syslöjden.	  Går	  det	  att	  ge	  exempel….?	  
	   	   	   	  
Hur	  medvetna	  tror	  ni	  att	  elever	  i	  högstadiet	  är	  om	  kvinnligt	  och	  manligt	  –	  hur	  kommer	  
elever	  att	  prata	  om	  det?	  
	  
Vad	  tror	  ni	  är	  det	  bästa	  sättet	  att	  undersöka	  manligt	  och	  kvinnligt	  på?	  
	  
	   	   -‐	  Intervjuer,	  Observationer,	  artefakter,	  film	  etc	  
	  
Går	  det	  att	  säga	  något	  om	  var	  kvinnligt	  och	  manligt	  finns	  i	  slöjden,	  tror	  ni?	  
	  
När	  tror	  ni	  att	  elever	  tycker	  att	  manligt	  och	  kvinnligt	  är	  viktigt	  i	  slöjd?	  
	  
Vad	  har	  egentligen	  slöjd	  med	  jämställdhet	  att	  göra,	  tror	  ni?	  
	  
Hur	  görs	  egentligen	  kvinnligt	  och	  manligt	  i	  slöjd?	  
	  
Hur	  tror	  ni	  att	  elever	  pratar	  med	  varandra	  om	  kvinnligt	  och	  manligt?	  	  
	  
Tror	  ni	  att	  det	  finns	  saker	  som	  spelar	  extra	  stor	  roll	  när	  det	  handlar	  om	  kvinnligt	  och	  
manligt	  bland	  högstadieelever?	  
	  
	   Hur	  ser	  det	  ut	  i	  slöjden	  då,	  tror	  ni?	  
	  
Om	  ni	  vore	  forskare	  och	  skulle	  titta	  på	  hur	  manligt	  och	  kvinnligt	  ser	  ut	  i	  skolan	  –	  vart	  
skulle	  ni	  göra	  er	  undersökning	  då?	  
	  
	   	   Vilka	  frågor	  skulle	  ni	  ställa?	  
	   	   Vilka	  svar	  skulle	  ni	  få?	  
	   	   Vad	  skulle	  ni	  få	  se?	  
	  
Tror	  ni	  att	  det	  finns	  saker	  som	  är	  viktiga	  men	  som	  inte	  visas	  eller	  pratas	  om,	  när	  det	  
handlar	  om	  kvinnligt	  och	  manligt	  i	  skolan	  eller	  slöjden?	  
	  
	  



Bilaga 2 
	  
	  
Exempel	  på	  intervjuguide	  för	  gruppintervju	  i	  huvudstudien	   	  
	  
Inledande	  frågor	  
	  
Innan	  vi	  börjar…	  har	  inte	  ni	  någon	  fråga	  till	  mig?	  

	  
-‐ Kan	  var	  och	  en	  av	  er	  berätta	  varför	  ni	  valt	  trä-‐	  och	  metallslöjd?	  
-‐ Jag	  har	  så	  dålig	  koll,	  men	  kommer	  ni	  från	  samma	  skola	  innan	  ni	  började	  här?	  
-‐ Hur	  var	  det	  på	  dom	  skolorna	  då?	  
-‐ Skillnader	  /	  likheter?	  
-‐ Vad	  fick	  ni	  göra	  där?	  

	  
Slöjdämnet	  
	  
Minns	  ni	  första	  gången	  ni	  kom	  till	  slöjdsalen?	  

-‐ Minns	  ni	  vad	  ni	  tänkte	  då?	  
-‐ Var	  det	  annorlunda	  än	  ni	  tänkt	  er?	  
-‐ Vad	  tror	  ni	  jag	  tänkte	  när	  jag	  observerade	  er	  första	  gången?	  

	  
Slöjd	  är	  ett	  praktiskt	  ämne.	  Vad	  tror	  ni	  man	  menar	  när	  man	  säger	  så?	  

-‐ Vad	  är	  praktiskt	  med	  slöjd	  om	  man	  jämför	  m	  andra	  ämnen?	  
-‐ Kan	  slöjd	  någon	  gång	  vara	  opraktisk?	  
-‐ Kan	  ni	  komma	  på	  några	  fördelar	  med	  det	  praktiska	  i	  slöjden?	  
-‐ Kan	  ni	  komma	  på	  några	  nackdelar	  med	  det	  praktiska	  i	  slöjden?	  
-‐ Vad	  är	  de	  två	  största	  skillnaderna	  mellan	  träslöjden	  och	  andra	  ämnen.	  
	  

I	  den	  nationella	  utvärderingen	  säger	  eleverna	  att	  slöjd	  är	  ett	  fritt	  ämne?	  Vad	  tror	  ni	  dom	  menar	  med	  det?	  
-‐ Hur	  skulle	  slöjd	  vara	  om	  det	  inte	  var	  fritt?	  
-‐ Fördelar	  /	  nackdelar	  

	  
Om	  rummet	  
	  
Vad	  behövs	  för	  att	  en	  slöjdsal	  ska	  vara	  en	  slöjdsal?	  

-‐ Är	  det	  något	  speciellt	  man	  bör	  tänka	  på	  när	  man	  jobbar	  i	  slöjdsalen?	  
-‐ Kan	  ni	  berätta	  om	  arbetsmiljön	  i	  slöjdsalen?	  
-‐ Vilka	  är	  de	  tre	  viktigaste	  platserna	  i	  slöjdsalen?	  
-‐ Hur	  är	  man	  klädd	  i	  slöjdsalen?	  
-‐ Berätta	  hur	  ni	  bär	  er	  åt	  för	  att	  samsas	  om	  verktygen	  och	  platserna?	  
-‐ Hur	  fördelar	  ni	  arbetet?	  
-‐ Vem	  gör	  vad	  och	  varför?	  
	  

Om	  jämställdhet	  
	  
Ni	  som	  går	  på	  högstadiet.	  Hur	  tror	  ni	  att	  högstadieelever	  i	  allmänhet	  tänker	  om	  jämställdhet?	  

-‐ Hur	  tror	  ni	  dom	  tänker	  som	  säger	  att	  slöjd	  är	  ojämställt?	  
-‐ Hur	  tror	  ni	  dom	  tänker	  som	  säger	  att	  slöjd	  är	  bra	  för	  jämställdheten	  
-‐ Är	  jämställdhet	  något	  annat	  på	  träslöjden	  än	  i	  andra	  ämnen?	  
-‐ Hur	  skulle	  ni	  göra	  ifall	  ni	  var	  lärare	  för	  att	  skapa	  en	  mer	  jämställd	  träslöjd?	  

Avslutning	  
-‐ Hur	  tycker	  ni	  det	  har	  känts	  att	  bli	  intervjuade?	  
-‐ Vad	  trodde	  ni	  att	  jag	  skulle	  fråga	  om?	  
-‐ Har	  ni	  något	  tips	  att	  ge	  mig	  som	  forskar	  om	  slöjd	  och	  jämställdhet?	  
-‐ Finns	  det	  något	  jag	  kan	  bli	  bättre	  på	  inför	  nästa	  intervju?	  

	  
	  
	  
	  



Bilaga 3 
 

Hejsan! 
 
Jag heter Erik Sigurdson och jag är tidigare slöjdlärare på Sävar skola. Just nu 
jobbar jag på universitetet och håller på med att skriva en doktorsavhandling om 
slöjd och genus. Det jag framförallt är intresserad av är hur elever agerar i trä- 
och metallslöjdssalen och min avhandling kommer att vara klar 2015. 
 
Jag skriver till dig eftersom jag tänker genomföra en del av min studie i 
den slöjdgrupp där ditt barn ingår. Jag har tänkt följa gruppen under 
vårterminen, göra observationer, föra anteckningar och intervjua eleverna. 
Intervjuerna vill jag även spela in på band.  
 
Ditt barn (årskurs 8) är redan informerat och har gett sitt samtycke till att 
delta i studien. Detsamma gäller slöjdlärare och rektor på skolan. Studien 
kommer att följa de etiska riktlinjer som finns för denna typ av forskning. Det 
betyder att alla som medverkar ska vara informerade om syftet med studien. 
Det betyder också att all medverkan är frivillig och när som helst möjlig att 
avbryta. Allt material jag samlar in kommer att behandlas konfidentiellt, och 
materialet kommer bara att användas för forskning. Etikreglerna finns på den 
här hemsidan: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
För att kunna genomföra min studie behöver jag ditt samtycke. Det gör du 
genom att skriva under detta papper och skicka tillbaka det i bifogat kuvert så 
snart som möjligt. Du behöver inte använda något frimärke.   
 
Ring gärna om du har några frågor!  Erik Sigurdson 
    Institutionen för estetiska ämnen 
    Umeå universitet 
    090-786 52 69 
    073-062 9789 
    erik.sigurdson@estet.umu.se 
 
Jag samtycker till att mitt barn_____________________ deltar i studien. 
 
Jag samtycker inte till att mitt barn___________________deltar i studien 
 
 
Namn:____________________________ Datum:____________________ 
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Jag har blivit informerad om Eriks syfte med sin studie, att materialet kommer 
att behandlas konfidentiellt och att materialet bara kommer att användas till 
forskning. Jag vet också att jag när som helst kan avbryta min medverkan. 
 
Jag ger mitt samtycke till att ingå i Eriks studie.  
 
Namnteckning:	  ______________________________________________________________________________	  
	  
Namnförtydligande:___________________________________________ 
	  
Datum:____________________________________________________ 
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Rektor för samtycke     
 

Umeå den xxxxxxxxxxxx 
Hej! 
 
Jag heter Erik Sigurdson och är doktorand i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Min 
forskning handlar om slöjd och genus. Jag är själv lärare i trä- och metallslöjd, och intresset 
för genusfrågor kommer sig av att slöjdelever i Sverige fortfarande tycks agera olika vad 
gäller val av slöjdart, arbetsmetoder och produkter beroende på om de är flickor eller pojkar.  
 
Det finns nästan ingen forskning inom området slöjd och genus, så det är svårt att få en bild 
av hur slöjd och genus hänger ihop. Ett sätt för mig att skapa denna bild är att vara med på  
slöjdlektioner på några olika skolor. Jag vill studera slöjden på plats. I slöjdsalen tänker jag 
observera och anteckna det jag ser, intervjua elever, fotografera slöjdföremål samt även 
videofilma delar av lektioner. Fokus kommer att variera, men det kan till exempel handla om 
elevernas hantering av verktyg och material, hur de använder slöjdsalen, samt hur de tänker 
om slöjdsalens speciella miljö och de slöjdprodukter de tillverkar. Jag räknar också med att 
få nya uppslag efterhand som jag befinner mig i gruppen. Studien kommer att utgöra 
grunden för min avhandling som beräknas bli klar under våren 2015. 
 
Jag har kontaktat slöjdlärare xxxxxxxxxxx, som ställt sig positiv till att jag utför min studie 
hos honom. De elever som fyllt 15 år är inte beroende av sina vårdnadshavares samtycke. 
Emellertid kommer ett informationsbrev att skickas ut till berörda vårdnadshavare (bifogas) i 
samband med att samtycke hämtas in från eleverna (bifogas), då jag anser det viktigt att de 
hålls informerade om studien. I de fall eleverna understiger 15 år, kommer förutom deras 
eget samtycke även berörda vårdnadshavares samtycke att inhämtas (bifogas). 
Jag kommer att hantera materialet (ljudupptagningar, observationsprotokoll, fotografier av 
slöjdprodukter, videosekvenser av lektioner) på ett sådant sätt att elever, lärare och skola ges 
största möjliga konfidentialitet. Materialet kommer också att förvaras på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kan ta del av det. Detta sker i linje med vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer, vilka går att finna på följande webbadress: 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Jag kommer att delta i slöjdgruppen i vår med början xxxx.  
 

Erik Sigurdson 
Doktorand i Pedagogiskt arbete/Genusforskarskolan 
Institutionen för estetiska ämnen. 

 
Tel:  090- 786 52 69 

            073- 062 97 89 
E-post: erik.sigurdson@estet.umu.se 

	  
	  
Jag	  har	  informerats	  om	  syftet	  med	  Erik	  Sigurdsons	  studie.	  Jag	  har	  också	  informerats	  om	  
hur	  det	  insamlade	  materialet	  kommer	  att	  hanteras	  samt	  att	  de	  som	  ingår	  i	  studien	  gör	  
det	  frivilligt	  och	  när	  som	  helst	  kan	  avbryta	  sin	  medverkan.	  
	  
Jag	  ger	  mitt	  samtycke	  till	  att	  studien	  utförs	  på	  skolan.	  
	  
Namn:_______________________________________________________	  Datum:_____________________________	  



Bilaga 6 
 
Till slöjdlärare för samtycke. 
 
    Umeå den xxxxxxxxxxxxxx 
Hej! 
 
Jag heter Erik Sigurdson och är doktorand i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Min 
forskning handlar om slöjd och genus. Jag är själv lärare i trä- och metallslöjd, och intresset 
för genusfrågor kommer sig av att slöjdelever i Sverige fortfarande tycks agera olika vad 
gäller val av slöjdart, arbetsmetoder och produkter beroende på om de är flickor eller pojkar.  
 
Det finns nästan ingen forskning inom området slöjd och genus, så det är svårt att få en bild 
av hur slöjd och genus hänger ihop. Ett sätt för mig att skapa denna bild är att vara med på  
slöjdlektioner på några olika skolor. Jag vill studera slöjden på plats. I slöjdsalen tänker jag 
observera och anteckna det jag ser, intervjua elever, fotografera slöjdföremål samt även 
videofilma delar av lektioner. Fokus kommer att variera, men det kan till exempel handla om 
elevernas hantering av verktyg och material, hur de använder slöjdsalen, samt hur de tänker 
om slöjdsalens speciella miljö och de slöjdprodukter de tillverkar. Jag räknar också med att 
få nya uppslag efterhand som jag befinner mig i gruppen. Studien kommer att utgöra 
grunden för min avhandling som beräknas bli klar under våren 2015. 
 
Som lärare ingår du i slöjdgruppen. Detta innebär att du direkt och indirekt på olika sätt 
kommer att finnas med i det material jag samlar in även om du inte står i fokus för min 
studie. Därför behöver jag ditt samtycke till medverkan i studien. 
Din medverkan är frivillig och när som helst möjlig att avbryta. Jag kommer att hantera 
materialet (ljudupptagningar, observationsprotokoll, fotografier av slöjdprodukter, 
videosekvenser av lektioner) på ett sådant sätt att du ges största möjliga konfidentialitet. 
Materialet kommer också att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. 
Detta sker i linje med vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka går att finna på 
följande webbadress: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Jag kommer att delta i slöjdgruppen i vår med början xxxx.  
 

Erik Sigurdson 
Doktorand i Pedagogiskt arbete/Genusforskarskolan 
Institutionen för estetiska ämnen. 

 
Tel:  090- 786 52 69 

            073- 062 97 89 
E-post: erik.sigurdson@estet.umu.se 

	  
	  
Jag	  har	  informerats	  om	  syftet	  med	  Erik	  Sigurdsons	  studie.	  Jag	  har	  också	  informerats	  om	  
hur	  det	  insamlade	  materialet	  kommer	  att	  hanteras	  samt	  att	  mitt	  deltagande	  är	  frivilligt	  
och	  när	  som	  helst	  möjligt	  att	  avbryta.	  
	  
Jag	  samtycker	  till	  deltagande	  i	  Erik	  Sigurdsons	  studie.	  
	  
	  
Namn:_______________________________________________________	  Datum:_____________________________	  
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Umeå den xxxxxx 

 
Hejsan!     
 
Du har tidigare fått ett brev av mig angående min undersökning i 
träslöjden där ditt barn går (årskurs 8). Jag har ännu inte fått något 
besked från dig om du samtycker till ditt barns medverkan eller inte. 
Vi har haft vissa problem med posten, så det är möjligt att ni skickat 
blanketten men att den fastnat på vägen. Jag har också fått in några 
blanketter som jag är svåra att läsa, och en av dem kanske är din. 
Det kan också vara så att du inte samtycker och därför låtit bli att 
skicka in formuläret. 
 
Oavsett anledning ber jag dig titta på samtyckesformuläret som 
följer med och att du fyller i namnet på ditt barn, ditt eget namn 
samt om ni samtycker till studien eller inte. Skicka sedan blanketten 
till mig i det bifogade kuvertet så snart som möjligt. 
 
Tack på förhand! 
 
Erik 
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Umeå den x 
Angående en pilotundersökning på slöjden. 
 
Jag heter Erik Sigurdson och är doktorand i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Min 
avhandling kommer att handla om slöjd ur ett genusperspektiv. Jag är själv lärare i trä- och 
metallslöjd, och intresset för genusfrågor kommer sig av att slöjdelever i Sverige fortfarande 
tycks agera olika vad gäller val av slöjdart, arbetsmetoder och produkter beroende på om de 
är flickor eller pojkar.  
 
Jag kommer att påbörja min huvudstudie i höst, och som en förberedelse för denna studie 
kommer jag att genomföra en så kallad pilotundersökning. En pilotundersökning är en sorts 
provundersökning, där jag testar hur olika undersökningsmetoder (intervjuer, observationer) 
fungerar i relation till mina forskningsfrågor. Eftersom jag ska genomföra min huvudstudie i 
trä- och metallslöjden, är det också där jag bör göra min pilotundersökning. Jag har 
kontaktat trä- och metallslöjdlärare x på x angående en eventuell pilotundersökning i hens 
slöjdsal. Hen har ställt sig positiv till detta och rekommenderat mig att delta när klass x:x har 
slöjdlektion. Eftersom ditt barn ingår i denna slöjdgrupp är det viktigt för mig att du som 
vårdnadshavare känner dig informerad om mitt projekt. Rektor x ställer sig positiv till 
pilotundersökningen. 
 
Ditt barn har idag informerats angående syftet med min undersökning, hans/hennes 
frivillighet att delta och hans/hennes rätt att när som helst avbryta sitt deltagande, samt hur 
jag fortsatt kommer att hantera det material (ljudupptagningar, observationsprotokoll och 
eventuellt fotografier av slöjdprodukter) jag samlar in. Det material jag samlar kommer att 
hanteras på ett sådant sätt ingående elever ges största möjliga konfidentialitet. Materialet 
kommer också att förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av det. Detta sker i 
linje med vetenskapsrådets forskningsetiska principer, vilka går att finna på följande 
webbadress: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
 
Jag kommer alltså att delta under minst fem lektionstillfällen i vår med början x. Vid dessa 
lektionstillfällen kommer jag att observera och intervjua elever i slöjdgruppen. Fokus 
kommer att variera, men det kan handla om elevernas hantering av verktyg och material, hur 
de rör sig i slöjdsalen, samt hur de relaterar till slöjdsalens speciella miljö och de 
slöjdprodukter de tillverkar. Jag räknar också med att få nya uppslag efterhand som jag 
befinner mig i gruppen. Ifall pilotundersökningen leder till någon särskild text eller artikel 
kommer eleverna i x att delges denna. 
 
Kontakta mig gärna ifall ni har synpunkter, frågor eller undringar kring 
pilotundersökningen.  
 
 
Vänligen,  
 
 
 
 
Erik Sigurdson 
 
Doktorand i Pedagogiskt arbete/Genusforskarskolan 
Institutionen för estetiska ämnen. 
 
Tel:  090- 786 52 69 
         073- 062 97 89 
E-post: erik.sigurdson@estet.umu.se 



Bilaga 9 
 

Umeå den xxxxxxxxx 
 
Ytterligare information om pilotundersökningen. 
 
Jag heter Erik Sigurdson och är doktorand i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet. Ni har i 
xxxx blivit informerade om att jag genomför en så kallad ”pilotstudie” i den slöjdgrupp ert 
barn tillhör. Jag har nu deltagit vid fem lektionstillfällen och jag har mest suttit vid en av 
slöjdbänkarna och försökt observera vad som händer i slöjdsalen. Det är ingen lätt uppgift, 
och det är omöjligt att ”smälta in”. Jag har en del anteckningar, men kan inte säga att jag lärt 
något än eftersom jag inte börjat analysera materialet. Jag har också intervjuat några av 
eleverna i gruppen. Intervjuerna har varit spontana och alltid i slöjdsalen. De har handlat om 
deras arbete och om slöjdsalen, verktyg, formgivning och liknande. Jag är tacksam för att jag 
får delta på slöjdlektionerna och jag ser fram emot att i lugn och ro kunna sätta mig med det 
material jag samlat. 
 
Anledningen till att jag skriver detta brev är att jag vill informera er om att jag har för avsikt 
att videofilma elevernas slutredovisning av sitt slöjdarbete. Från början hade jag inte tänkt 
att videofilma, därför tog jag inte upp det som en metod i mitt tidigare informationsbrev. Jag 
har nu ändrat mig och tycker att det vore bra att testa videofilmning som metod inför min 
huvudstudie i höst. Videofilmningen sker den xxxxx och ditt barn har gett sitt medgivande till 
att bli filmad. De enda som får tillgång till videoinspelningarna är jag själv och mina 
handledare. Det filmade materialet kommer liksom allt annat insamlat material att hanteras 
enligt de etiska riktlinjer som finns utarbetade av vetenskapsrådet. 
(http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf) 
 
Jag vill återigen påminna om att deltagandet i studien är frivilligt och att ditt barn när som 
helst kan välja att avbryta sitt deltagande genom att prata med mig eller med xxxxxxxx 
(slöjdlärare).  
 
För övrig information om pilotstudien, hänvisar jag till det brev som skickats ut tidigare. 
 
 
Kontakta mig gärna ifall ni har synpunkter, frågor eller undringar kring 
pilotundersökningen.  
 
 
 
Vänligen,  
 
 
 
 
 
Erik Sigurdson 
 
Doktorand i Pedagogiskt arbete/Genusforskarskolan 
Institutionen för estetiska ämnen. 
 
Tel:  090- 786 52 69 
         073- 062 97 89 
E-post: erik.sigurdson@estet.umu.se 
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