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Abstrakt 
 

Den undersökning som denna uppsats är ett uttryck för syftade till att undersöka vilka 

möjligheter som slöjdlärare har att främja elevers skapande av en känsla av sammanhang 

inom ramarna för slöjdundervisning i grundskolan. Dessutom syftade undersökningen till att 

undersöka hur begreppet materiell litteracitet kan bidra till förståelsen av skapandet av 

sammanhang i slöjdundervisningen. Tre erfarna, legitimerade och aktivt undervisande 

slöjdlärare intervjuades utifrån begreppet KASAM (känsla av sammanhang) om sina 

upplevelser om när slöjdundervisning möjliggjort elevers skapande av sammanhang. Dessa 

intervjuer transkriberades och de intervjuade slöjdlärarnas utsagor analyserades i enlighet med 

fenomenografisk analysmetod genom upprepade genomläsningar tills beskrivningskategorier 

som representerar slöjdlärarnas sammanvägda utlåtanden framträdde, och kunde 

sammanställas i ett utfallsrum.  

Resultatet visar på betydelsen av att stimulera elevens vilja som drivkraft för dennes 

skapande av sammanhang, och att det som undervisas för eleverna sätts i relation till deras 

tidigare erfarenheter och motivationer. Empirin analyserades genom den fenomenografiska 

metoden, men utifrån ett sammansatt teoretiskt perspektiv i vilket teoribildningen kring 

begreppet KASAM och dess delbegrepp begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet var de 

mest framträdande. Dock var undersökningen främst slöjddidaktisk i sin intention, och 

KASAM tjänstgjorde som ett medel för att besvara den ämnesdidaktiska frågan om på vilket 

sätt ämnesinnehållet bäst kan förmedlas.  

Förutom den vetenskapliga aspekten av undersökningen – som är denna uppsats främsta 

fokus – genomfördes ett gestaltningsarbete i vilket gestaltande och materiellt arbete användes 

i växelverkan med teoristudier och den fenomenografiska studien. Den gestaltande aspekten 

kom att centreras kring den sammanhangsskapande process som undersökningen i sig utgör, 

och som ekas i den fenomenografiska teoribildningen. Detta synsätt på undersökningen 

reflekteras dessutom i hur uppsatsens disposition har delats in i fyra kapitel med titlarna 

Meningsfullhet, Begriplighet, Hanterbarhet och Sammanhang. Det främsta uttrycket för den 

gestaltande aspekten av arbetet är dock den installation/performance som ställdes ut i 

samband med examinationen. 
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1 Meningsfullhet 

 

Meningsfullhet är den aspekt av KASAM som handlar om motivation, att 

en utmaning är värd att investera tid och energi i.1 

 

 

 

1.1 Min ingång 

 

Under några år har jag arbetat som museipedagog på Historiska museet i Stockholm, på 

museets årligen återkommande sommaraktivitet vikingasommar. Vi som arbetar på gården 

under vikingasommar bär vikingakläder och interagerar med besökare från när och fjärran 

kring hantverk, lekar och aktiviteter som anknyter till vikingatiden. Förutom att vi interagerar 

med besökare på gården så hör det också till våra uppgifter att leda guidade turer genom 

vikingautställningen, och eftersom jag både är en slöjdlärare i vardande och en gång ägnade 

mig åt storytelling,2 så brukar turerna som jag får hålla ta en ganska så specifik riktning…  

Det finns en saga som jag brukar berätta, nästan varje gång jag leder besökare in i 

vikingautställningens stämningsfulla halvmörker, dels för att belysa textiliers värde, och dels 

om vikingakvinnors status, men kanske de båda hade med varandra att göra, för textilt 

hantverk var bland vikingarna en solklar kvinnosyssla. Sagan lyder som följer: 

En vikingakvinna hade beslutat sig för att skilja sig från sin man, varför förtäljer inte 

berättelsen, men det fanns nog gott skäl. Nu ska du veta att en kvinna enligt lag fick skilja sig 

från sin make under förutsättning att mannen kunde bevisas vara ”ergi”, vilket är ett 

fornnordiskt ord som betyder ”omanlig”, eller ”oren” och anses vara ursprunget till dagens 

”arg”. En man blev stämplad som ergi när han bevittnats utföra en omanlig handling, som att 

till exempel ha en urringning som blottade hans bröstvårtor.  

                                                 

1 Se sektion 2.3.4 KASAM – känslan av sammanhang. 
2 Storytelling är i detta fall den rent muntliga berättartraditionen, i vilken berättaren utgår från en memoriserad 

visualisering av berättelsen och låter formuleringarna ta form i mötet med de som lyssnar. 
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Så kvinnan tog sig för att sy en sådan, mannen tog på sig den, och så snart han blev 

bevittnad trädde kvinnan inför tinget och skiljde sig med laga rätt från sin make! 

Men, hur kom det sig att maken bar tröjan? Låt oss anta att han både visste om lagen och 

inte ville skiljas. Så varför? För att han var av sin heder bunden att bära de plagg som hans 

hustru tillverkat. För att förstå varför det var så så måste vi förstå något om allt arbete som 

ligger bakom ett sådant plagg; först måste fåret födas upp och klippas, sedan måste ullen 

tvättas för hand, kardas jämn och otovig, sedan måste ullen spinnas på en slända (spinnrockar 

låg än i framtiden) vilket är en uppgift som kräver en oerhörd fingerkänsla och mycket 

övning. Tråden färgas i gryta, torkas och färgas igen…och sedan vävs den in i en vävram där 

väverskan fick hänga upp var och en av varptrådarna i en vikt innan inslaget kunde föras in 

mellan varptrådarna en i taget (i en vävstol gör ett pedaltryck att varptrådarna delas så att 

inslaget kan dras tygets hela bredd på en gång), och först efter det kunde saxen sättas i tyget 

med tungan i mun så att inte allt det föregående arbetet skulle gå om intet. Och sedan, till slut, 

kunde mönsterdelarna av ylle sammanfogas med nål och handspunnen lintråd. Märk väl att 

jag utelämnar många av momenten av utrymmesskäl!  

Att tillverka textila föremål var ett hantverk som krävde stora resurser och mycket arbete, de 

som utövade det var aktade, och textilier var värdefulla på ett sätt som vi nog inte kan förstå. 

Därför bar maken kjorteln som hans fru tillverkat åt honom, trots att han blev försatt i vanära. 

I min mening besatt människorna i vikingakulturen, och för den delen de flesta av 

människorna i världshistorien, något som jag benämner som materiell litteracitet; förmågan 

att ”läsa” och ”skriva” i sin materiella omgivning. För tänk dig att varje tillverkat föremål 

omkring dig bar på en historia som anknöt till en eller flera människor i din närhet, tänk dig 

att allt i din omgivning bar på en berättelse som du kunde, och som satt ihop med din egen 

berättelse. Tänk dig att du visste var allt som du tog dig för började, och vart det slutade. I alla 

fall i stora drag. Järnet i dina redskap kan ha kommit från grannbyn, vissa nödvändigheter 

som salt kom med handelsmän, och de rika kunde ha lyxvaror såsom siden från Kina och 

silvermynt från mellanöstern. Men det som kom från utsocknes och var tillverkat av någon 

okänd människa på något okänt sätt var i allmänhet både ovanligt och exotiskt. Se dig 

omkring där du nu sitter, hur kom dessa saker till? Och vem har rörts av dem och berört dem i 

deras tillblivelse? Hur sammanvävda är din materiella omgivnings berättelser med din egen? 

Någonting vet du säkert, om inte annat att träsaker kommer från träd som fälls av 

skogsarbetare och som sedan görs till föremål av andra människor, och att det är verktyg och 

maskiner inblandade. Kanske vet du till och med att se skillnad på furu och björk, alm och ek, 
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och att Sveriges skogar består nästan helt av planterad tall och gran som blott sällan får 

mogna till en bättre kvalité än att virket duger till att bygga väggar som målas med plastfärg. 

Trots att en rejält mogen fura3 ger virke som är så rikt på hartser att det är som en naturlig 

tryckimpregnering. När jag ser på en möbel, eller för den delen på vilket föremål av trä som 

helst, så ser jag allt detta och mer, mycket mer. Mina ögon söker efter kännetecken på olika 

träslag, årsringarnas täthet och svagheter i virket såsom kvistar och sprickor. Jag söker efter 

spår av hantverkaren, verktygen och teknikerna; en svalstjärtssinka4 gör mig varm av glädje 

och respekt för hantverkaren som tog sig tid att både värna om en hantverkstradition och 

skapa ett svårslaget hållbart föremål. Om jag tittar på ett klädesplagg så minns mina fingrar 

mödan i att få till raka sömmar, att klippa rakt med både slöa och vassa saxar, jag har en 

känsla för priset på plagget i resurser och arbete, vad olika textila materials framställning har 

för påverkan på miljön och på de människor som framställer dem. Och jag ser på prislappen.  

För mig kan det inte längre vara en fråga om att välja det billigaste eller snyggaste, jag har 

så att säga svalt det röda pillret, och föremålens sammanhang ligger för mina ögon. Min 

kroppsliga bekantskap med materialen och processerna förankrar det jag på ett mer teoretiskt 

sätt lärt mig om världen, och sambanden mellan företeelser jag förnimmer i världen blir 

stärkta, mer sammanhängande. Ference Marton och Shirley Booth beskriver lärande som ”att 

få förmågan att erfara världen på ett eller annat sätt.”5, och det sätt som mina händer begriper 

världen på, i och genom de greppar den, det sättet ger mig en handbegriplig förståelse för 

världen som ändrar hur jag erfar världen. Ingen teori eller text i världen kan ge samma 

erfarenhet som att genom handens grepp och gripande begripa det komplicerade, 

kontextualiserade och rika som upplevelsen av det faktiska skeendet undantagslöst är. I 

slöjdundervisningen möter eleven den materiella verkligheten i direkt relation till sig själv, 

där har eleven möjlighet att närma sig en handbegriplighet. 

Mitt mål med detta examensarbete är att lära mig hur jag som slöjdlärare kan ge mina elever 

goda förutsättningar för att erfara världen som mer sammanhängande, som en plats rik på 

innebörder och möjligheter. Passande nog innebär ju detta att jag själv måste få förmågan att 

erfara världen på ett mer sammanhängande sätt. Även om det i mitt fall handlar om 

innebörderna och möjligheterna i sammanhangsskapandet självt, så är det ett faktum att mitt 

                                                 

3 En fura är en färdigvuxen tall, vars virke utmärks av att den kådrika kärnveden vuxit så att det bara finns ett 

tunt lager av ytved under barken. Allt virke från tallar kallas för furu, oavsett trädets mognadsgrad. 

4 En traditionell metod för att sammanfoga delar i en träkonstruktion genom att delarna formas så att de låses 

fast i varandra och som om den utförs väl inte kräver att lim används.  

5 Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur, s.54. 
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examensarbete i sig är ett exempel på den sammanhangsskapande process som det ägnas åt att 

studera. Att forska är att lära sig, att söka andra sätt att erfara världen.  

Så att en kan stå där en står, se hur världens ting och skeenden hänger ihop med varandra 

och med en själv, och se sin väg framåt.  

 

 

 

1.2 Bakgrund 

 

Känsla av sammanhang (KASAM) beskrivs av Aaron Antonovsky i Hälsans mysterium6 

som individens upplevelse av det sammanhang i vilket denne lever; den grad till vilken detta 

sammanhang upplevs av individen som begripligt, hanterbart och meningsfullt. En människas 

friskhet och förmåga är beroende utav den grad till vilken dennes upplevelser och förståelser 

hänger ihop, att hen har en användbar, pålitlig och sammanhängande förståelse för sig själv, 

världen och sin plats i den. 7 Detta gäller både med avseende på det sociala sammanhanget, 

och det materiella.8 I realiteten är naturligtvis dessa sammanhang sammanvävda, så som 

exemplet om den vikingatida materialiteten i föregående avsnitt strävar efter att gestalta. 

Sammanvävda är de även idag, men den moderna människans relation till sin materiella 

omvärld är i minst ett avseende radikalt annorlunda. 

Under industrialismen skedde en radikal förändring av det sätt på vilket människor var 

integrerade i tillverkningsprocessen; i effektiviseringens namn sattes människor att utföra 

monotona och repetitiva uppgifter som de kunde utföra utan att få någon uppfattning om hur 

deras bidrag passade in i helheten. Vart kom det jag arbetar med ifrån? Hur kom det till? Vart 

ska det? Vad är meningen med det jag gör? Och så sakteliga kom industriernas effektivisering 

att innebära att endast en relativt liten andel av befolkningen idag behöver engagera sig i 

handbegripliga tillverkningsprocesser överhuvudtaget. Åtminstone här i västvärlden. 

Hantverkare av det slag som behövs för att bygga och underhålla våra hem möter vi 

oundvikligen i vår vardag, men de som tillverkar våra kläder, möbler, mobiler och alla andra 

                                                 

6 Antonovsky, A. (2005). Hälsans mysterium. (2. utg.) Stockholm: Natur och kultur. 

7 Ibid., s.44-45. 

8 Ibid., s.16-17. 
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föremål som omger oss, var är de? Vilka är de? Var kommer materialet ifrån? Hur går det 

hela till?  

Industrialismen kom att bidra till att mänskligheten idag har det bättre ställt än någon annan 

gång under hela vår långa historia, främmande är vikingatidens verklighet med vartannat barn 

dött innan tio års ålder och det ständiga hotet av missväxt och svält över huvudet. Men jag 

kan inte tro annat än att frånkopplingen från vår materiella verklighets tillblivelse har lämnat 

oss berövade på den känsla av sammanhang som brukat vara den stora massans oreflekterade 

födslorätt. Denna frånkoppling är industrialismens arv, och det är värt att minnas att dagens 

skolsystem byggdes utefter industrialismens ideal och behov av arbetskraft. Nog för att skolan 

har förändrats sedan dess, otaliga revideringar och ändringar har skett, men något som jag 

tycker mig se bestå är frånkopplingen från helheten, från verkligheten.  

Tillämpningsbarheten i undervisningsinnehållet är en sak, men hur blir lärdomarna 

förankrade i verkligheten och en känsla av meningsfullhet för eleverna själva? Blir de det i 

någon nämnvärd utsträckning? Och hur tänker lärarna kring detta? Ser de själva en mening i 

den kunskap de förmedlar, och gör de någon ansats för att sätta kunskapen i en kontext som 

gör att eleven upplever den som meningsfull i relation till sig själv och sin upplevelse av 

världen?  

Under rubriken Skolans uppdrag i lgr 11 står det att ”Skolan ska i samarbete med hemmen 

främja elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och 

ansvarskännande individer och medborgare.”9 och det är i min mening svårt att hävda annat 

än att sådana individer och medborgare är människor som har en stark känsla av sammanhang 

och meningsfullhet, som har användbara konceptuella verktyg för att interagera med den 

multitud av sinnesintryck som denne får möta i sitt erfarande av världen.  

Jenny Frohagen skriver i Såga rakt och tillverka uttryck10 om hantverkets litteracitet i 

sammanhanget skolämnesspecifika litteracitetspraktiker. Hon reflekterar kring slöjdämnets 

litteracitetspraktik som ”sätt att kommunicera och interagera med en materiell och visuell 

omvärld.”11 och ställer sig frågan om detta är ett språk som kommer till uttryck i det 

tillverkade, när hantverk utövas, och om detta i så fall är ett språk som är globalt på så vis att 

                                                 

9 Sverige. Skolverket (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Stockholm: 

Skolverket, s.9. 
10 Frohagen, J. (2016). Såga rakt och tillverka uttryck: en studie av hantverkskunnandet i slöjdämnet. 

Licentiatavhandling Stockholm : Stockholms universitet, 2016. Stockholm. 
11 Ibid., s.53. 
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det förstås av de som har ett snarlikt hantverkskunnande.12 Jag i min tur ställer mig frågan om 

det i så fall är så att de som inte har det hantverkskunnandet inte kan förstå det språket? Min 

egen erfarenhet som hantverkare och hantverkspedagog är i alla fall den att jag kan läsa ut 

betydelser ur spår av hantverkande, och för den delen ur obearbetat material i vissa fall, som 

flertalet människor inte förmår att urskilja. Ofta är det samma människor som inte tycks 

kunna göra de förändringar i det materiella som jag ser som självklara kompetenser i mig 

själv. Att böja en bit mässingstråd med en rundtång, eller göra en infästning i en gipsvägg, till 

exempel. Kan en säga att de är illitterata i hantverk och material? För enkelhetens skull vill 

jag använda begreppet materiell litteracitet för att beteckna både förmågan att läsa av material 

och förmågan att medelst hantverkskunnande skriva i det materiella, och denna materiella 

litteracitet ser jag som både ett vitalt verktyg för människan för att skapa sammanhang och 

meningsfullhet i mötet med omvärlden, och som en central del utav slöjdämnets 

litteracitetspraktik.  

Slöjdämnet har en unik möjlighet att bidra till elevernas materiella litteracitet inom ramarna 

för det svenska skolväsendet, men för att kunna bryta mot över hundra år av i kulturen 

inbäddad vana behövs det insikter om hur upplevelsen av meningsfullhet och sammanhang 

kan bli till i slöjdande och slöjdundervisning, och det är vad jag intresserar mig för i denna 

undersökning. Dels genom den fenomenografiska studie som denna uppsats är det främsta 

uttrycket för, men också genom den sammanhangsskapande process som undersökningen i sin 

helhet utgör, och som undersökningens gestaltande aspekter är avsedda att undersöka och ge 

uttryck för. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

12 Ibid., s.54. 
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1.3 Syftet med undersökningen  

 

Syftet med undersökningen är att studera vilka möjligheter slöjdlärare har att inom ramarna 

för slöjdundervisning i grundskolan främja elevers skapande av sammanhang, och huruvida 

begreppet materiell litteracitet kan bidra till förståelsen utav hur sammanhang skapas i 

slöjdundervisningen. 

 

 

1.4 Mina nyfikna frågor 

 

1. Vilka möjligheter har slöjdlärare att främja elevers skapande av sammanhang inom 

ramarna för slöjdundervisning i grundskolan? 

2. Hur kan begreppet materiell litteracitet bidra till förståelsen av hur och när undervisning i, 

och utövande av slöjd, kan bidra till individens skapande av sammanhang? 
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2 Begriplighet 

Begriplighet är den aspekt av begreppet KASAM som handlar om att 

kunna förstå, strukturera och i någon mån förutse de upplevelser som en 

möter i världen.13 

 

 

 

2.1 Om dispositionen 

 

Dispositionen av uppsatsen är inspirerad utav Esko Mäkeläs avhandling Slöjd som 

berättelse14 vilkens disposition är formgiven utefter narrativa principer, i enlighet med 

avhandlingens narrativa ansats, i tre delar; inför utfärd, färd och hemkomst.15 Denna uppsats 

är istället disponerad utifrån begreppet KASAM, känsla av sammanhang, och dess aspekter; 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Tanken är att synliggöra hur den undersökning 

som denna uppsats är en del utav, i sig utgör en ansats att skapa sammanhang. Jag kommer att 

gå in mer i detalj på begreppet KASAM i teoriavsnittet, men här följer en redogörelse för 

mina tankegångar kring dispositionen och hur den använder KASAM och dess delbegrepp. 

Uppsatsen är uppdelad i fyra kapitel; Meningsfullhet, Begriplighet, Hanterbarhet och 

Sammanhang. I Meningsfullhet redogörs för motivationsaspekten av undersökningen, varför 

jag valde denna väg, vad jag vill med den och något om var den går. I Begriplighet redovisas 

de förståelser, synsätt och teoretiska perspektiv som väglett genomförandet utav 

undersökningen, och underbyggt det som kom av den. I Hanterbarhet redogörs för själva 

undersökningen, de aspekter som var förberedande för den, och det faktiska genomförandet. 

Förutom att metod och empiri behandlas, redogörs även för insamlingen, bearbetningen och 

analysen utav empirin. I det sista kapitlet, Sammanhang, presenteras, tolkas och diskuteras 

resultatet, och slutsatsen av den sammanhangsskapande processen som detta arbete har utgjort 

läggs fram. 

                                                 

13 Se sektion 2.3.5 KASAM – känslan av sammanhang. 
14 Mäkelä, E. (2011). Slöjd som berättelse: om skolungdom och estetiska perspektiv. Diss. Umeå : Umeå 

universitet, 2011. Umeå. 
15 Ibid., s.23. 
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2.2 Tidigare forskning i området 

 

 

2.2.1 Slöjddidaktisk forskning och slöjdämnets litteracitetspraktiker 

 

Jenny Frohagen beskriver i sin avhandling Att såga rakt och tillverka uttryck16 

ämnesdidaktisk forskning som ett försök att utröna vilka grundläggande ämneskunnanden 

som nästa generation bör ha, varför de bör ha dem, och hur de skall få dem på bästa sätt.17  

Frohagen syftar med sin avhandling till att bidra till ett professionellt språk för slöjdlärare 

för att underlätta diskussion och utveckling inom slöjddidaktiken genom att artikulera 

innebörden och meningsfullheten i de kroppsliga och tysta aspekterna av de 

hantverkskunnanden som är slöjdämnets ämneskunskap.18 Dessa kroppsliga och tysta 

aspekter av slöjdämnets ämneskunskap beskriver Frohagen som en aspekt utav slöjdämnets 

litteracitetspraktik, som en förmåga att läsa spår av hantverk och genom hantverk uttrycka sig, 

en sorts slöjdens och hantverkets språk.19 Esko Mäkelä berör ett liknande perspektiv i sin 

avhandling Slöjd som berättelse20 när han skriver om hur slöjdföremål kan tolkas semiotiskt 

och argumenterar för synen på slöjdalster som narrativa artefakter.21 Frohagen leker med 

ordet slöjdiska, men jag har i denna uppsats valt prata om materiell litteracitet, vilket är ett 

begrepp som jag kommer att argumentera mer utförligt för i teoriavsnittet. Jag vill dessutom 

använda Frohagen som ett exempel på slöjddidaktisk forskning som använder den 

fenomenografiska forskningsmetoden. I Att kunna såga rakt: Om manuell bildning i 

skolämnet slöjd, som är en av avhandlingens två artiklar, bestod empirin av videoinspelningar 

av elevers sätt att såga rakt, som sedan analyserades genom att elevernas göranden noterades i 

text, transkribering i traditionell mening var poänglös då eleverna arbetade enskilt och utan att 

tala. Istället betraktades akten att såga som en språklig handling.22 Den fenomenografiska 

                                                 

16 Frohagen, 2016. 
17 Ibid., s.31. 
18 Ibid., s.52-54. 
19 Ibid., s.54. 
20 Mäkelä, 2011. 
21 Ibid., s.77-78. 
22 Frohagen, 2016, s.63. 
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analysen utav notationerna skedde sedan enligt samma modell som redogörs för under 

metodrubriken i denna uppsats.  

Avslutningsvis skriver Linnéa Lindfors i boken Slöjddidaktik23 om teoretiska grundbegrepp 

om information och informationsbearbetning för förverkligandet av textilslöjdsundervisning 

följande om sin syn på den slöjdande individen: ”I detta arbete betraktas den slöjdande 

individen som en organism för mottagande, bearbetande och avsändande av information.”.24 

Även min undersökning utgår från denna grundsyn på den slöjdande individen, och betraktar 

på samma sätt slöjdandet som ett samspel mellan individens inre och yttre verkligheter.25 

Detta är en stark anknytningspunkt till det fenomenografiska synsättet, vars teori och metod 

jag flitigt använder i denna undersökning. 

 

 

2.2.2 Elevers möjlighet till lärande enligt KASAM26 

 

Stina Hultén undersökte i sin masteruppsats i specialpedagogik vilka resurser som nyttjats 

för att elever i Tanzania skulle känna KASAM och lust att lära, liksom hur lärarna såg på sina 

elevers känsla av sammanhang.27 Nedanstående citat har hämtats ur fallstudiens 

sammanfattning. 

 

/…/ om eleverna ej tränas i diskussioner, egen produktion av något slag, och endast får frågorna 

och uppgifterna av lärarna som återfinns i boken kan leda till att den språkliga utvecklingen eller 

den kognitiva utvecklingen hos eleverna ej främjas, samt att låg KASAM kan utvecklas. 

Resultaten visade att undervisningen skedde på en mer abstrakt språklignivå än eleverna låg på, 

samt att innehållet eller undervisningen ej kopplades till elevernas tidigare erfarenheter. Resultaten 

visade även på att många elever främst de som kunde antas i behov av särskilt stöd ofta var i 

stressade situationer med låg motivation, begriplighet och hanterbarhet, vilket kan leda till att låg 

KASAM skapas.28  

 

                                                 

23 Lindfors, L. (1991). Slöjddidaktik: inriktning på grundskolans textilslöjd. Helsinki: Finn Lectura. 
24 Ibid., s.104. 
25 Ibid., s.104. 
26 Hultén, Stina, Elevers möjlighet till lärande enligt KASAM – en kvalitativ fallstudie av en skola i Tanzania, 

Masteruppsats, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet, 2014. 
27 Ibid., s.2. 
28 Ibid., s.2. 
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Jag ser denna fallstudie som relevant för min studie eftersom att den behandlar effekterna av 

undervisning på elevernas känsla av sammanhang. Den observerade undervisningen bestod av 

lektioner med 75-80 elever, där ordningen uppehölls av aga, där lärarna inte hade möjlighet 

att lära känna namnen på alla elever, och där all bedömning skedde genom prov. Om hälften 

blev godkända såg lärarna det som en framgång.29 

Min tolkning här är att den avgörande faktorn för att så få av eleverna förmådde nå målen 

och ha en välutvecklad KASAM var att antalet elever omöjliggjorde att den enskilda eleven 

kunde mötas så pass att undervisningens innehåll kunde kopplas till dennes tidigare 

erfarenheter.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

29 Ibid., s.48. 
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2.3 Perspektiv och teori – undersökningens förförståelser 

 

 

2.3.1 Den slöjddidaktiska frågan visar vägen 

 

Jag avser med min undersökning inte att besvara den ämnesdidaktiska frågan30 i sin helhet, 

utan snarare att besvara den sista av de tre delfrågorna; hur skall de (nästa generation, det vill 

säga eleverna) få dem (de grundläggande ämneskunskaperna) på bästa sätt? Mitt svar handlar 

om elevernas känsla av sammanhang, elevens upplevelse av att världen är begriplig, hanterbar 

och meningsfull. Specifikt om hur praktiserande slöjddidaktiker, slöjdlärarna, kan främja 

denna upplevelse hos sina elever. Jag kommer nu att redogöra för perspektiv och teorier som 

nyttjas i undersökningen. Först genom att så att säga ta en titt under huven på det organ som 

är hemvisten för var människas upplevelse av universum, livet och allt,31 med målet att 

demonstrera den grundsyn, den röda tråd som sammanbinder undersökningen. Därefter 

kommer jag redogöra för en upplevelsebaserad syn på lärande och kunskap i formen av det 

fenomenografiska synsättet, för att sedan genom att gå igenom begreppet KASAM mer i 

detalj än hur det redogjordes för under rubriken Bakgrund. Slutligen kommer jag presentera 

tankegångar om slöjdämnets litteracitetspraktiker i det sista utav teoriavsnitten. I detta 

avslutande teoriavsnitt är tanken att undersökningens teoretiska perspektiv skall knytas 

samman, på ett så förståeligt och strukturerat sätt att kriteriet för känslan av begriplighet kan 

uppfyllas, och namnet på kapitlet rättfärdigas…  

 

 

2.3.2 Kort om hjärnan och upplevelsens mekanik 

 

Tidningen Skolvärlden genomförde 2016 en videointervju med hjärnforskaren Sara L 

Bengtsson om hur hjärnan fungerar i relation till elevers prestation32 i vilken Bengtsson 

redogör för grundmekanismen i hur hjärnan fungerar. Bengtsson menar att förväntningar är 

grundmekanismen i den mänskliga hjärnan. Erfarenheter lagras som förväntningar i minnet 

                                                 

30 Se avsnitt 3.2.1 Slöjddidaktisk forskning och slöjdämnets litteracitetspraktiker. 
31 Hjärnan. 
32 Förstå hjärnan - och hjälp dina elever bättre, videointervju, Skolvärlden, 

https://www.youtube.com/watch?v=X1A8SJrJkwI 19-01-06. 

https://www.youtube.com/watch?v=X1A8SJrJkwI
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och aktiveras i situationer som liknar den där erfarenheten gjordes, förväntningarna formar 

hur situationen upplevs och vägleder de val som görs i situationen. Dessa förväntningar 

jämförs sedan mot informationen om hur den nya situationen är befattad, och om det blir en 

mismatch mellan förväntan och verkligheten, en så kallad prediction error, så uppdateras 

förväntningarna; personen har lärt sig någonting nytt. Individens erfarenheter blir på detta sätt 

den referens som i formen av förväntningar bestämmer om exempelvis en elev på förhand 

förhåller sig till en undervisningssituation som hen deltar i som en situation hen kommer att 

misslyckas eller lyckas i.33 

Denna beskrivning av hjärnans grundmekanism beskriver på ett tillfredställande sätt det som 

jag ser som grundmekanismen för allt mänskligt upplevande och görande, och tjänar här till 

att ge läsaren en insikt i den grundförståelse som jag närmat mig undersökningens resterande 

teoretiska perspektiv. För att förtydliga och sammanfatta utgår jag alltså från perspektivet att 

all mänsklig aktivitet är reducerbar till det kontinuerliga mötet mellan förväntningar och 

verkligheten, och de val i form av handlingar och/eller ändrade förväntningar som blir 

resultatet av det mötet. Kunskap, förståelser och kunnanden är liktydiga med dessa 

förväntningar, och utgör en sorts karta utefter vilken vi navigerar oss fram genom livet. Blir 

det en mismatch mot kartan, mot förväntningarna, justeras kartan därefter.  

 

 

2.3.3 Det fenomenografiska synsättet – om kunskap som upplevelse 

 

”Vi föredrar att beskriva lärande i termer av erfarande av lärande, eller lärande som att få 

förmågan att erfara världen på ett annat sätt.”34 Så uttrycker sig Ference Marton och Shirley 

Booth i boken Om lärande35 i vilken de redogör för fenomenografin och den kunskapssyn 

som den bygger på. Marton och Booth redogör för ett synsätt i vilket den lärande individen 

varken konstruerar världen eller får den påtvingad på sig, utan att världen såsom den erfars 

konstitueras i en intern relation mellan den verkliga världen och individen.36 Den 

fenomenografiska epistemologin kan alltså sägas vila på en ontologi i vilken det inte dras 

                                                 

33 Ibid. 
34 Marton, Booth, s.54. 
35 Ibid. 
36 Ibid., s.30. 
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någon gräns mellan individen och omvärlden, och där verkligheten uppstår i interaktionen 

mellan individen och miljön. Fenomen betraktas som det som binder samman och ger mening 

åt skilda situationer, Marton och Booth definierar en situation som något som alltid erfars 

utifrån ”ett sammanhang, en tid och en plats”37 medans ett fenomen erfars som en abstraktion 

baserad på våra samlade erfarenheter, vi förstår situationer, erfar vår miljö, utifrån hur vi erfar 

fenomen, och vi förstår fenomen utifrån de situationer där de manifesterats.38 

Det centrala begreppet för att förstå kärnan i det fenomenografiska synsättet är just 

erfarandet, vilket beskrivs som ”en intern relation mellan personen som erfar och fenomenet 

som erfars; det återspeglar båda två i lika hög grad.”39. Summan av en persons samlade 

erfaranden betraktas i det fenomenografiska synsättet som liktydigt med dennes medvetande. 

Därför betraktas det mänskliga medvetandet som något som beskriver världen i lika hög 

utsträckning som det beskriver individen; medvetandet beskriver världen såsom individen 

erfar den.40  

Just detta synsätt på vikten och validiteten i en människas upplevelse av verkligheten vill 

jag betona som en röd tråd i undersökningen. Slöjdlärares upplevelser om elevers upplevelse 

av sammanhang är ju kärnan i undersökningens teoretiska aspekt, och min upplevelse av att 

försöka skapa sammanhang om sammanhang utgör kärnan i den gestaltande aspekten. Detta 

och begreppsbildningen som hör denna teoribildning till utgör fenomenografins bidrag till 

undersökningens teoretiska perspektiv.  

Undersökningen använder sig utav en fenomenografisk metod som använts i både 

insamlingen och bearbetningen av empirin. Den fenomenografiska metoden kommer att 

redogöras för mer i detalj i kapitlet Hanterbarhet, men kortfattat studerar fenomenografin som 

forskningsansats variationen i hur fenomen upplevs av olika individer, särskilt då i 

pedagogiska sammanhang.41 Sätt att erfara räknas som grundenheten i den fenomenografiska 

forskningen, och variationen mellan olika sätt att erfara ett visst fenomen är forskningens 

objekt.42 Den fenomenografiska metoden utgör kontaktytan mellan empirin och teorin i 

uppsatsen genom att den utgör det ramverk genom vilket de kan vägas mot varandra, där 

                                                 

37 Ibid., s.112. 
38 Ibid., s.112-113. 
39 Ibid., s.143. 
40 Ibid., s.143-144. 
41 Ibid., s.147. 
42 Ibid., s.146.  
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undersökningens förförståelser (teorin) möter det som betraktas (empirin) och dessa vägs mot 

varandra för att åstadkomma ett sammanhang som är både begripligt, hanterbart och 

meningsfullt.  

Sammanfattningsvis definieras lärande i det fenomenografiska synsättet som det ögonblick 

då den lärande erhåller förmågan att erfara någon aspekt av världen på ett annat sätt,43 som 

lärare är det alltså ur det fenomenografiska perspektivet centralt att i formgivningen av 

undervisning fokusera på hur undervisningen kommer att upplevas utav eleverna. Detta 

reflekteras särskilt väl i en utsaga från en av de intervjuade slöjdlärarna om hur han förhåller 

sig till undervisning som något som regisseras, vilket jag går in på närmre i uppsatsens sista 

kapitel. Utifrån Bengtssons beskrivning av upplevandets grundmekanism kan alltså lärande 

sägas vara samma sak som när verkligheten inte motsvarar förväntningarna och det uppstår en 

prediction error.44 

Men låt oss för nu hålla den fenomenografiska synen på ändringar i individens upplevelse 

av världen som definitionen av lärande i minnet, och med det perspektivet närma oss ett annat 

perspektiv på betydelsen av individens upplevelse/förståelse utav världen hen lever i, och sin 

plats uti den. 

 

 

2.3.4 KASAM – känslan av sammanhang 

 

Aaron Antonovsky definierade i Hälsans mysterium45 sitt begrepp känslan av sammanhang 

på följande sätt: 

 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en 

genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som härrör från 

ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och begripliga, (2) de 

resurser som krävs för att man skall kunna möta de krav som dessa stimuli ställer på en finns 

tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar värda investering och engagemang.46 

 

                                                 

43 Ibid., s.30. 
44 Se avsnitt 2.3.2, Kort om hjärnans och upplevelsens mekanik. 
45 Antonovsky, 2005.  
46 Ibid., s.46. 
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Enligt Antonovsky är det en människas känsla av sammanhang som avgör om en stressor 

resulterar i hälsa, sjukdom eller något däremellan.47 KASAM beskriver alltså individens tilltro 

till den egna förmågan att hantera de stressande och problematiska situationer som denne 

möter i livet, och denna tilltro betraktas som avgörande för dennes kapacitet att göra det med 

hälsan i behåll. Begreppet KASAM bidrar därmed till undersökningen med ytterligare ett 

perspektiv på konsekvenserna av det mänskliga upplevandet, och lägger motståndskraft mot 

livets svårigheter till kapaciteten att lära bland dem. När upplevelsen av sammanhang ändras 

betyder det att den egna upplevelsen av världen ändras, och en förändring i hur något upplevs 

är enligt det fenomenografiska synsättet liktydigt med lärande. Ur det perspektivet är det 

möjligt att betrakta KASAM som ett sätt att mäta hur ett specifikt lärande bidrar till hela 

individens sammanvägda kunskaper, förmågor och förståelser.  

I undersökningen har begreppet KASAM nyttjats under formgivningen av intervjuerna och 

intervjufrågorna, i analysen av empirin och slutligen som ett av de övergripande teoretiska 

perspektiven i uppsatsen. I analysen har jag utgått från de tre aspekterna av begreppet som 

Antonovsky redogör för för att strukturera de intervjuade slöjdlärarnas utsagor om 

slöjdundervisning och KASAM. Begreppet KASAM omfattar både motivation och mer 

logiskt kognitiva aspekter av hur sinnesupplevelser processas, och innehåller delbegreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet.48 Dessa delbegrepp berörs i den ovan citerade 

definitionen av KASAM, men de kommer nu att presenteras mer utförligt.  

 

BEGRIPLIGHET: 

Med begriplighet menas den grad till vilken en given individ har tillit till sin förmåga att 

förutsäga, förstå och strukturera de stimuli som denne mottar från ens inre och yttre världar. 

En person med hög grad av begriplighet upplever stimuli som sammanhängande information, 

tydlig och förnuftsmässigt gripbar, och en person med låg begriplighet upplever i sin tur sin 

stimuli mer som ett slumpmässigt och oförklarligt brus.49 

 

 

 

 

                                                 

47 Ibid., s.16-17. 
48 Ibid., s.44-45. 
49 Ibid., s.44. 
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HANTERBARHET: 

Med hanterbarhet menas den grad till vilken individen upplever sig ha tillgång till de 

resurser som krävs för att tillgodose de krav som ställs utav stimulin som mottas från dennes 

inre och yttre värld. Resurserna kan vara ens egna, eller höra till någon eller några som denne 

känner sig kunna räkna med och lita på. Essentiellt handlar denna aspekt om hur pass kapabel 

en upplever sig vara att hantera och lösa svåra och problematiska situationer.50 Hög 

hanterbarhet ses som starkt beroende av hög begriplighet eftersom att det rimligen krävs att en 

vet vad det som skall hanteras och i någon mån kan förvänta sig att det skall ske innan det 

faktiskt hanteras.51 

 

MENINGSFULLHET: 

Med meningsfullhet menas den grad till vilken de krav som livet ställer på en upplevs som 

utmaningar värda att investera energi, engagemang och hängivelse i. Denna aspekt av 

KASAM kan ses som begreppets motivationskomponent, meningsfullt med avseende på det 

som har känslomässig betydelse. En person med hög meningsfullhet ser i högre grad de 

problem och olyckor som livet för med sig som utmaningar, och de drar sig inte för att 

konfrontera dessa i sökandet efter en djupare mening.52 Meningsfullheten stärks utav en hög 

hanterbarhet, hos den som inte upplever sig ha resurser att tillgå sjunker meningsfullheten, 

vilket i sin tur leder till att ens strävan att begripa och hantera minskar. Hos den som däremot 

lyckas bibehålla en stark känsla av meningsfullhet kan både låg begriplighet och låg 

hanterbarhet övervinnas.53 

 

ASPEKTERNAS SAMVERKAN: 

”Framgångsrik problemhantering är med andra ord beroende av KASAM i sin helhet.”54 

Så skriver Antonovsky om relationen mellan aspekterna av begreppet, men en viss 

prioritetsordning kan ändå utläsas ur beskrivningen av dem. Meningsfullheten beskrivs rätt av 

som den kanske viktigaste utav aspekterna i och med sin funktion som begreppets 

motivationskomponent.55 Det har till och med visat sig att en hög begriplighet kombinerat 

                                                 

50 Ibid., s.45. 
51 Ibid., s.48. 
52 Ibid., s.45-46. 
53 Ibid., s.49-50. 
54 Ibid., s.50. 
55 Ibid., s.50. 
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med låg hanterbarhet resulterar i en sjunkande KASAM om meningsfullheten är låg, om 

meningsfullheten däremot är hög så leder kombinationen i övrigt till en generell ökning av 

KASAM. Detta reflekteras i undersökningens resultat genom utsagor från framför allt en av 

de intervjuade slöjdlärarna som ständigt återkom till hur hon utgått från elevers intressen och 

framtidsdrömmar för att motivera eleverna till fortsatt lärande 

 

 

2.3.5 Slöjdämnets litteracitetspraktik 

 

Slöjd är ett begrepp med urgamla rötter, och bär med sig innebörder som slug, kunnig, 

händig och konstfärdighet.56 Idag präglas det moderna slöjdämnets kunskapssyn av handens 

arbete, eleven skall i slöjdsalen lära sig att lösa problem och arbeta kreativt.57 Slöjden som 

ämne beskrivs i boken Slöjd på följande sätt: ”Slöjden är däremot ett ämne där det manuella 

och det intellektuella inte kan särskiljas. Slöjden genererar kunskaper som knappast kan 

utvecklas i andra skolämnen. Teoretiska kunskaper kan få sin förklaring genom arbete med 

material och verktyg.”58 Detta reflekteras särskilt väl i en utsaga från den andra intervjun, där 

den intervjuade läraren tog upp att hon hade haft problem med att eleverna var så vana att 

mäta med plastlinjaler när de kom till henne att de inte kunde mäta med måttbanden! Hennes 

tolkning var att eftersom att de bara använt en sorts mätverktyg ditintills så hade de inte 

förståelsen för att det är måttenheten och inte verktyget som avgör hur en mäter. 

Slöjdundervisningen kan alltså sägas vara en plats där teoretiska kunskaper kan sättas i 

sammanhang, göras begripliga, användbara (bli en källa till hanterbarhet) och meningsfulla. 

Men vilka är då kunskaperna som knappast kan utvecklas i andra skolämnen? Ett svar på den 

frågan ger Jenny Frohagen i sin avhandling Såga rakt och tillverka uttryck59 där hon bland 

annat diskuterar hantverkandets litteracitet som ett möjligt sätt att förstå slöjdämnesspecifika 

ämneskunskaper.60 Hon menar att denna litteracitet förutom ord och begrepp för att tala och 

skriva om hantverkande även kommer till uttryck i själva hantverkandet; ”i hur vi beter oss 

                                                 

56 Hartman, S.G. (red.) (2014). Slöjd, bildning och kultur: om pedagogisk slöjd i historia och nutid. 

Stockholm: Carlsson, s.12. 
57 Ibid., s.182. 
58 Ibid., s.182-183. 
59 Frohagen, 2016. 
60 Ibid., s.52-54. 
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och förhåller oss till material, verktyg, färg, form, funktion med mera.”.61 Hon fortsätter med 

att ställa frågan om det kan vara så att slöjdande är ett uttryck för ett globalt språk som bara en 

annan med snarlikt slöjdkunnande kan förstå, de som är litterata i slöjd skulle då vara alla de 

som ”kan hantera slöjdspecifika redskap och verktyg samt kan välja och bearbeta lämpliga 

slöjdmaterial och åstadkomma önskade och användbara föremål.”.62 Jag vilar mig på detta 

resonemang i mitt användande av begreppet materiell litteracitet, vilket jag använder som ett 

samlande begrepp för dels förmågan att hantverka, vilket jag ser som ett sätt att skriva i den 

materiella verkligheten, och dels förmågan att utläsa information ur tillverkade föremål och 

material som hör till hantverkspraktiker, vilket jag ser som en sorts materiell läskunnighet. 

Slöjdundervisningen kan utifrån det fenomenografiska synsättet ses som ett fenomen som 

uppstår i relation till elevens upplevelser utav undervisningssituationer. Fenomenet 

slöjdundervisning är det som ger elevens upplevelser av de faktiska 

undervisningssituationerna en innebörd, och upplevelsen av undervisningssituationerna i sin 

tur är det som ger form åt elevernas uppfattning om slöjdundervisning som fenomen. 

                                                 

61 Ibid., s.54. 
62 Ibid., s.54. 



   

 

20 

 

3 Hanterbarhet 

Hanterbarhet är den aspekt av KASAM som handlar om tilltron till den 

egna förmågan att kunna hantera de problem som en ställs inför.63  

 

 

 

3.1 Sammanhangsslöjdandets materialval 

 

 

3.1.1 Empirin 

 

Empirin består utav transkriberade intervjuer med erfarna, legitimerade och aktivt 

yrkesarbetande slöjdlärare. Intervjuerna formgavs och genomfördes utifrån fenomenografisk 

metod såsom den redogörs för i metodavsnittet64  liksom teoribildningen kring begreppet 

KASAM, som redogörs för i teoriavsnittet.65 Detta innebär att intervjuerna genomfördes i en 

dialog i vilken jag i enlighet med det fenomenografiska intervjuförfarandet strävade efter att 

undersöka slöjdlärarnas uppfattningar kring ett specifikt innehållsområde vilket i detta fall var 

skapandet av mening och sammanhang såsom dessa definieras i begreppet KASAM. 

 

Under examensarbetets gång har jag dessutom dokumenterat min egen arbetsprocess på ett 

för ändamålet skapat instagramkonto, där har jag lagt upp bilder på tankekartor, texter, egna 

slöjdföremål och ett par elevarbeten. I bildtexterna reflekterar jag över min process, liksom 

över de materiella aspekterna av skapandet av mening och sammanhang. Detta material utgör 

en del av den gestaltande aspekten av undersökningen. 

Namnet på kontot är: visuellmaterialitet 

 

 

 

                                                 

63 Se sektion 2.3.4 KASAM – känslan av sammanhang. 
64 Se avsnitt 3.2 Den fenomenografiska metoden. 
65 Se sektion 2.3.4 KASAM – känslan av sammanhang. 
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3.1.2 Avgränsning och urval 

 

Trots att undersökningen till stor del handlar om elevers känsla av sammanhang och hur den 

kan främjas, har jag valt att intervjua slöjdlärare som är aktivt undervisande, legitimerade och 

så erfarna som möjligt, detta motiverar jag utifrån det traditionella sättet att förmedla 

hantverkskunskaper; genom förmedling från mästare till lärling. I detta sammanhang betraktar 

jag erfarna slöjdlärare som mästare i det slöjddidaktiska yrkeskunnandets kombination av 

materiella hantverkstraditioner och undervisningens mer mänskligt relationella hantverk. Från 

mitt perspektiv som blivande slöjdlärare blir detta ett sätt att söka mig till och interagera med, 

det levande yrkeskunnandet. En ytterligare motivation är att jag inte bara vill samla in 

erfaranden om KASAM i slöjden i allmänhet, utan jag vill samla in erfaranden om hur och när 

elevens känsla av sammanhang kan ha gynnats av något i slöjdundervisningen som 

slöjdläraren har gett upphov till med sitt yrkeskunnande. För jag tror att det finns värdefullt 

kunnande bland våra rutinerade professionella slöjddidaktiker, och även om jag ser ett stort 

värde i elevernas egna perspektiv så är det inte där jag söker denna gången. 

 

 

3.1.3 Etik 

 

På grund av omständigheterna kring intervjuerna blev inte de intervjuade slöjdlärarna 

informerade om de forskningsetiska kraven i sin helhet innan de respektive intervjutillfällena. 

Innan intervjuerna påbörjades blev slöjdlärarna informerade om konfidentialitetsaspekterna, 

och samtycke inhämtades. Övriga aspekter av de forskningsetiska kraven informerades om 

via mail i efterhand, och bekräftelse på att informationen mottagits inväntades innan 

publicering. 

Innan intervjuerna påbörjats tillfrågades dessutom slöjdlärarna om de kunde tänka sig att 

låta delar av ljudinspelningen av deras respektive intervjuer vara en del av gestaltningen under 

förutsättning att de själva fick godkänna ljudklippen på förhand, vilket de samtliga gick med 

på. Att ha ljudinspelningar som en del av gestaltningen är problematiskt utifrån 

konfidentialitetskravet då slöjdlärarnas röster kan komma att kännas igen. Vinsten med att ha 

ljudklippen med är att de dimensioner av verbal kommunikation som omöjligen kan 

representeras i text blir synliggjorda. Eftersom att gestaltningen är tänkt att representera och 

synliggöra den sammanhangsskapande process som jag genomgått inom ramarna för 
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examensarbetet ser jag det som ytterst relevant att visa även denna dimension av 

undersökningen. 

Två av de intervjuade slöjdlärarna hade jag inte träffat innan intervjutillfällena, men den 

första intervjun genomfördes med en tidigare handledare till mig. Vi hade alltså en redan 

etablerad relation och kunde referera till gemensamma erfarenheter av 

undervisningssituationer i intervjun. I vissa fall har detta inneburit att vi i vår gemensamma 

förståelse har lämnat saker osagda som för oss är självklara, men som för en utomstående 

lämnar ett hål i sammanhanget. Detta har jag försökt att kompensera genom att skriva in 

kontexten inom parenteser i transkriptionen, men det är självklart möjligt att jag missat något 

sådant. Detta ser jag dock som en acceptabel risk i sammanhanget. Det skall dessutom 

nämnas att det var min tidigare handledare som rekommenderade mig de andra två 

slöjdlärarna. Detta ser jag inte som problematiskt, eftersom att min målsättning inte är att 

kritisera och hitta svagheter, utan att lyfta styrkor i dessas undervisningspraktiker.  
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3.2 Den fenomenografiska metoden 

 

Den fenomenografiska forskningsansatsen går ut på att samla in människors erfaranden av 

ett visst fenomen, det vill säga deras uppfattningar och erfarenheter om ett koncept som ger 

sammanhang åt det som förnims i olika situationer. I detta fall är fenomenet elevers känsla av 

sammanhang i slöjdundervisning, och de människor som intervjuas är slöjdlärare. 

 

 

3.2.1 Den fenomenografiska intervjun 

 

En särskild aspekt av den fenomenografiska intervjun som bör belysas är att den intervjuade 

fås att reflektera över sitt erfarande av sitt eget medvetande, och därmed försätts i ett tillstånd 

av meta-medvetande. Detta kan ske i olika nivåer, men den som utför intervjun måste vara 

medveten om att det är en potentiellt smärtsam sak att ägna sig åt meta-medvetande, och att 

samtalet mellan den intervjuade och den som intervjuar liknar ett terapeutiskt samtal när det 

sker.66 Detta ställer krav på den som intervjuar att vara varsam, närvarande men inte 

påträngande, och förutsätter ofta att den intervjuade själv reflekterar i hög grad. Här är det 

viktigt att den som intervjuar balanserar sitt pådrivande efter mer reflektioner, inte för mycket 

och inte för litet.67 Av hänsyn till den följsamma naturen hos den fenomenografiska intervjun 

formulerades intervjufrågorna löst och förhölls till mer som något att stödja sig på än som 

något att följa. Fokus låg istället på att formulera frågorna i stunden utifrån hur dialogen med 

den intervjuade slöjdläraren tog form.  

 

 

3.2.2 Genomförandet av intervjuerna 

 

Jag har intervjuat tre erfarna och legitimerade slöjdlärare, två manliga specialiserade på trä 

och metallslöjd, och en kvinnlig specialiserad på textilslöjd. Jag ser det som relevant att 

benämna detta då jag själv är en man och specialiserad på trä och metallslöjd. Även om jag 

anser mig vara en kompetent textilhantverkare så identifierar jag mig mer som en 

                                                 

66 Marton, Booth (2000), s.168-169. 
67 Ibid., s.170. 
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trähantverkare, och känner mig betydligt mer förtrogen med de begrepp och den kultur som 

hör till hårdslöjden och de hantverksdiscipliner som den representerar, än de motsvarande för 

textilslöjden. Det är dock inte detta som styrde mitt val utav informanter, det urvalet fick 

styras utav min tillgång till kontakter.  

Intervjuerna tog plats i, eller i anslutning till slöjdlärarnas egna slöjdsalar, och spelades in 

via en iMic-mikrofon kopplad via sladd till min privata mobiltelefon. 

 

 

FÖRSTA INTERVJUN 18-10-31: 

Först tog jag kontakt med min tidigare handledare från VFUn, en av de manliga trä och 

metall-lärarna, och bad att få intervjua honom. Han gick med på det, och vi möttes upp i 

skolan han arbetar på, och slog oss ner och samtalade ett tag i samma slöjdsal som han 

handlett mig i, i samma stolar som vi brukade sitta i när vi tillsammans utvärderade en lektion 

som jag hållit när eleverna gått, kanske med en kopp kaffe i handen. Innan intervjun börjar 

pratar vi en stund, jag passade på att berätta litet om begreppet KASAM medans jag riggade 

upp micken. Under intervjun har jag min dator framme med intervjufrågorna, men spelar in 

ljudet på mobilen. Med mickstativet och min laptop uppställda känns situationen märklig, 

konstlad på något sätt, men inte mer än att intervjun går smidigt. Innan hade jag tänkt mig att 

intervjun skulle kunna få bli bortåt en timme lång, men de fyrtio minuter som blev var ganska 

lagom. Efteråt satt vi ytterligare en stund och pratade innan jag packade ihop och lämnade 

honom att få litet mer arbete gjort. 

 

ANDRA INTERVJUN 18-11-22: 

Den andra slöjdläraren jag intervjuade var den kvinnliga textilläraren, henne fick jag kontakt 

med genom en rekommendation från min gamla handledare. Hon är kommunövergripande 

förstelärare i slöjd, och studerade lingvistik innan hon blev slöjdlärare. Jag hade aldrig träffat 

henne innan jag kom till hennes skola för att intervjua henne. När jag kom så fick jag en kopp 

té, och så gick vi till hennes kontor invid slöjdsalarna. Vi pratade en del medans jag riggade 

mickstativet, ingen dator denna gång, jag förklarade om KASAM. Intervjun tog några minuter 

mer än en halvtimme, och sedan blev det som så att vi satt och pratade i ytterligare en timme 

om allt möjligt innan hennes kollega blev klar med sin lektion, varpå jag intervjuade även 

honom. 
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TREDJE INTERVJUN 18-11-22: 

Den sista slöjdläraren jag intervjuade var specialiserad på undervisning i trä- och 

metallslöjd, och har jobbat som sådan i över trettio år, och innan dess var han snickare. Vi 

samtalade helt kort innan intervjun började. Denna gång kom jag inte ihåg att förklara om 

KASAM på förhand, utan det blev att jag förklarade det under intervjun när det märktes att 

det behövdes. Efter att intervjun avslutats så blev jag bjuden på lunch i skolmatsalen, och vi 

passade på att prata litet mer innan jag packade ihop mina saker och begav mig. 

 

  

3.2.3 Fenomenografisk analys  

 

I fenomenografiska undersökningar strävas det efter att så troget som möjligt återge hur 

informanterna kollektivt erfar det studerade fenomenet. I kontexten av en intervju innebär det 

dels att den som intervjuar förhåller sig löst till eventuella frågeformuleringar för att kunna 

vara mer närvarande i intervjusituationen och löpande formulera frågor utifrån vad som 

uppdagas i situationen, och dels att ljudinspelningen transkriberas noggrant.68  

De transkriberade intervjuerna analyseras genom att de läses om flera gånger, och de 

uppfattningar som utläses från informanternas utsagor grupperas vartefter in i hierarkiska 

beskrivningskategorier utifrån tre kriterier: 

 

1. Alla enskilda beskrivningskategorier bör ha en tydlig relation till undersökningens 

fenomen. 

2. Beskrivningskategorierna måste ha en logisk relation till varandra. 

3. Kategorisystemet bör vara så sparsamt som möjligt.69 

 

Var och en av beskrivningskategorierna representerar ett sätt att erfara det undersökta 

fenomenet, och skall vara direkt kopplade till en eller flera utsagor av de som intervjuats. 

Enligt det fenomenografiska synsättet så kan inget enskilt sätt att erfara ett fenomen beskriva 

detta i sin helhet, ej heller de sammanställningar av beskrivningskategorier som kallas 

                                                 

68 Uljens, M. (1989). Fenomenografi: forskning om uppfattningar. Lund: Studentlitteratur, s.11. 
69 Marton, Booth (2000), s.163. 
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utfallsrummet och som utgör forskarens beskrivning av fenomenet anses fullständig; 

”utfallsrummet är den sammansättning av beskrivningskategorier som omfattar distinkta 

grupperingar av aspekter av ett fenomen samt relationerna dem emellan.”70 Utfallsrummet 

med sina beskrivningskategorier är alltså att betrakta som ett sätt att triangulera in ett fenomen 

utifrån flera perspektiv, det vill säga utifrån hur ett antal informanter erfar fenomenet. En 

fenomenografisk studie samlar alltid in beskrivningar från en ganska liten grupp med 

informanter som väljs ut ur en särskild befolkningsgrupp, så om inte annat kan en av den 

anledningen inte göra anspråk på att kunna uppnå en definitiv beskrivning av fenomenet. 

Dock så är det en målsättning att utfallsrummet skall utgöra en fullständig redogörelse för de 

erfaranden som den intervjuade gruppen med informanter ger uttryck för; inget i det 

kollektiva erfarandet ska lämnas outtalat. Kvalitativt skilda sätt att erfara fenomenet som ändå 

faller inom samma beskrivningskategori ordnas i regel i en hierarki där utsagor som visar på 

en högre komplexitetsnivå inordnas under utsagor som är mer generella.71 Utfallsrummet i 

denna undersökning har dock formgivits mer för att ge uttryck för progressionen i 

sammanhangsskapandet så som den beskrivs i teoribildningen kring begreppet KASAM. 

 

 

3.2.4 Transkriberingen 

 

Transkriberingen var den första bearbetningen utav intervjuerna, jag använde mig utav 

programmet easyscribe, av vilket det finns en gratisvariant som fungerade utmärkt. Det gick 

åt en hel del tid till att hitta ett bra sätt att arbeta med transkriberingen, hur ljudfilerna skulle 

föras över, och hur jag bäst skulle nyttja programmets funktioner. Första intervjun tog mig 

därför bortåt åtta timmar att transkribera, ungefär fem minuter inspelning till text i timmen, de 

två följande avverkade jag på litet mindre än halva den tiden vardera.  

Att sitta och knappa ner texten manuellt visade sig vara ett bra sätt att bearbeta materialet; 

den fenomenografiska metoden kräver att materialet transkriberas ordagrant, så jag fick lyssna 

ganska intensivt. Att kalibrera hur pass noggrant jag replikerade ljuden i text var en av de 

åtgärder som sparade mig mest tid efter första transkriberingen.  

 

                                                 

70 Ibid., s.163. 
71 Ibid., s.63. 
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3.2.5 Bearbetning och analys av den transkriberade texten 

 

Efter transkriberingen gick jag igenom de transkriberade intervjuerna och sökte efter 

återkommande teman i utsagor relaterade till KASAM och slöjden. Den transkriberade texten 

bearbetades enligt den fenomenografiska metoden med immersion, det vill säga genom att 

transkriptionerna lästes gång på gång tills teman och kategorier började framträda ur 

utsagorna. Under genomläsningarna markerade och kommenterade jag enskilda utsagor, på så 

sätt kunde jag få fatt i de flyktiga samband som trädde fram under läsningen utan att bryta 

arbetsflödet nämnvärt. Efter ett par sådana genomläsningar började jag sammanfatta 

utlåtanden med samma meningsinnehåll, och skriva ner dem i beskrivningskategorier på 

papper, vilket kändes mer naturligt än att mata in dem i datorn direkt. Det blev lättare för mig 

att arbeta med dem så, kanske för att det sättet att handbegripligt engagera sig i materialet är 

mer konduktivt för min kreativa process. Efter denna preliminära bearbetning av utsagorna 

upplevde jag mig ha analyserat fram en tillräckligt etablerad struktur för att börja konstruera 

utfallsrummet i digitala tabeller. I den första och andra versionen av de digitala utfallsrummen 

prövade jag olika ingångar till att formulera beskrivningskategorier av slöjdlärarnas utsagor 

på ett rättvisande sätt. I den tredje och slutgiltiga versionen formulerade jag 

beskrivningskategorierna utifrån elevens tillgång till resurser, och delade in uppfattningarna i 

de respektive kategorierna i nivåer utefter KASAM-begreppets tre aspekter; begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet.  
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3.3 Gestaltningsarbetet 

 

Gestaltningsarbetet har fortgått kontinuerligt, och i konstant dialog med examensarbetets 

teoretiska aspekter. Jag betraktar allt det slöjdande och det slöjdpedagogiska arbete som jag 

har utfört under examensarbetets gång som en del av min undersökning. Det sätt på vilket jag 

arbetar med att för mig själv sätta abstrakt teoretisk information i sammanhang involverar 

även i vanliga fall kreativa aspekter; tankekartor, tecknade, strukturering av text med hjälp av 

färgade lappar och överstrykningspennor, och så vidare. På så sätt kan jag närma mig objektet 

för mitt lärande från flera perspektiv, och erhålla en mer mångfacetterad och hel bild, en mer 

komplett gestalt utan vilken jag har svårt att se min förståelse som sammanhängande.  

Jag har dokumenterat mitt gestaltningsarbete relativt kontinuerligt på instagramkontot 

visuellmaterialitet, som jag skapade enbart för detta ändamål. Dokumentationen på detta 

konto har gjorts i både text och bild, och har fördelen av att den gestaltar processen i vilken 

jag i egenskap av forskare skapar inhämtar, strukturerar och bearbetar data till en 

sammanhängande bild utav det undersökta. Det är här värt att notera att det som undersöks är 

i stort sett samma sak som den handling jag utför när jag utför undersökningen. Detta 

metaperspektiv är också kärnan i den gestaltning som ställdes ut i examensutställningen. 

Denna bestod utav en sammanhangsslöjdsal som jag byggde på plats utav reglar och 

skivmaterial, och sedan inredde med ett skrivbord, hyllor och en arbetsbänk, liksom med de 

materiella spåren utav min undersökning i form utav skisser, hantverk, tankekartor, och så 

vidare. Sammanhangsslöjdsalen var kubformad med en öppen sida, och i väggen mitt emot 

öppningen sågade jag ut två ögonformade hål som anknyter till tidigare gestaltningar jag gjort 

om perception och sammanhangsskapande. Under utställningen satt jag själv i 

sammanhangsslöjdsalen och skrev färdigt denna uppsats, faktum är att jag i skrivande stund 

sitter här i mitt egenhändigt byggda rum, vid mitt egenhändigt byggda skrivbord, omgiven av 

spåren av mitt examensarbete, och strävar att skapa sammanhang i mina erfarenheter. 
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Gestaltningen och gestaltningsprocessen redogörs för i större detalj i en separat bilaga.
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4 Sammanhang 

Att ha en känsla av sammanhang innebär att ha en tillit till att det en 

möter i sin upplevelse av världen i slutändan kommer att vara begripligt, 

hanterbart och meningsfullt.72 

4.1 Resultat - Utfallsrummet 

 

4.1.1 Fenomenografiskt utfallsrum modifierat efter begreppet KASAM 

 

SLÖJDLÄRARES UTTALANDEN OM MÖJLIGHETERNA ATT FRÄMJA ELEVERS SKAPANDE AV KASAM I 

SLÖJDUNDERVISNINGEN 

R
es

u
rs

er
  

Elevens interaktion 

med slöjdläraren.  

 

Slöjdundervisningens 

upplägg. 

  

 

Slöjdundervisningen

s innehåll. 

 

Elevens inre 

resurser.  

B
eg

ri
p
li

g
h
et

 Interaktion med 

slöjdläraren som källa till 

vägledande förväntningar 

på agerande och kontext. 

Upplägg som ger utrymme för 

belysning av elevens arbete så att 

utfallet, liksom samband mellan 

orsak och konsekvens förtydligas 

för eleven. 

Upplägg som stimulerar elevens 

egna begreppsbildning. 

Innehåll som konkretiserar 

och kontextualiserar 

abstrakt kunskap och övar 

eleven i materiell 

litteracitet. 

Elevens nyfikenhet, 

intresse(n) och 

framtidsdrömmar, 

motivation och vilja som 

motor för lärande. 

H
an

te
rb

ar
h
et

 

Interaktion med 

slöjdläraren som en källa 

till användbar kunskap och 

metoder för elevens 

hantering av problem. 

Upplägg som ger utrymme för 

belysning av elevens arbete så att 

utfallet, liksom samband mellan 

orsak och konsekvens förtydligas 

för eleven, och som ramverk som 

begränsar elevens 

handlingsalternativ till ett 

hanterbart antal. 

 

Innehåll som övar eleven i 

finmotorik, problemlösning, 

processtänk, materiell 

litteracitet och att möta 

motstånd. 

Elevens förtrogenhet med 

kunskaper och färdigheter, 

och tidigare erfarenheter 

av framgångsrik hantering.  

M
en

in
g
sf

u
ll

h
et

 Interaktion med 

slöjdläraren som en resurs 

för att göra utmaningar 

meningsfulla att investera 

tid och energi i. 

Upplägg som ramverk som 

stimulerar nyfikenhet och ger 

eleven erfarenheter av att lyckas 

hitta outtalade möjligheter som 

löser ett eget problem. 

Innehåll som tilltalar och 

lockar eleven, och/eller som 

upplevs som värt att 

investera möda i. 

Elevens egna vilja, att hen 

har något som hen kan 

använda som motivation 

för strävan. 

S
am

m
an

h
an

g
 

Interaktion med 

slöjdläraren som källa till 

sammanhangsgivande 

berättelser, ramar och 

förklaringar. 

Slöjdundervisningens upplägg som 

ett sätt att visa möjligheter och 

sammanhang. 

Innehåll som vidgar och 

kontextualiserar begrepp 

och förståelser hos eleven 

så att de upplevs som 

sammanhängande. 

Elevens förtrogenheter; 

erfarenhet av att tillämpa 

lärdomar i ett nytt 

sammanhang, och elevens 

vilja. 

                                                 

72 Se sektion 2.3.4 KASAM – känslan av sammanhang. 
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4.1.2 Förklaring av utfallsrummets struktur 

 

Beskrivningskategorierna i utfallsrummet är formulerade utifrån de intervjuade slöjdlärarnas 

utsagor om fenomenet som är elevers skapande av sammanhang i slöjdundervisningen, och 

dessutom utifrån begreppet KASAM. De olika resurserna för elevers skapande av KASAM 

som jag identifierat i slöjdlärarnas utsagor utgör beskrivningskategorierna, och under dem har 

jag sammanfattat variationen i slöjdlärarnas utsagor utifrån om de berör elevens känsla av 

begriplighet, känslan av hanterbarhet, känslan av meningsfullhet och slutligen känslan av 

sammanhang. Den sistnämnda uttrycker en sammanvägning av de tre delbegreppen 

begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet, och utgör en sammanfattning av variationerna i 

slöjdlärarnas utsagor om de enskilda resurserna. 

 

 

4.2 Tolkning av utfallsrummet 

Tolkningen disponeras på så sätt att beskrivningskategorierna gås igenom en i taget under 

egna rubriker och med sin del av utfallsrummet i kapitlets början inlagd i en tabell över 

brödtexten. På så sätt hoppas jag underlätta läsandet och minska på bläddrandet. 

Tolkningen av utfallsrummet avser att besvara undersökningens frågeställning, vilka lyder: 

 

1. Vilka möjligheter har slöjdlärare att främja elevers skapande av sammanhang inom 

ramarna för slöjdundervisning i grundskolan? 

2. Hur kan begreppet materiell litteracitet bidra till förståelsen av hur och när undervisning i, 

och utövande av slöjd, kan bidra till individens skapande av sammanhang? 

 

Det kan redan nu noteras att det framför allt är den första frågeställningen som besvarats av 

tolkningen av utfallsrummet. Svaret på den andra frågeställningen har besvarats till viss del, 

men det är en anmärkningsvärt liten del utav utfallsrummet som kan sägas relatera till den, 

detta förhållande behandlas närmre i slutdiskussionen.  

Tolkningen av utfallsrummet har främst gjorts utifrån de enskilda beskrivningskategorierna, 

men det bör nämnas att de enskilda utsagorna så gott som alltid anknyter till mer än en utav 

delbegreppen i KASAM, och dessutom ofta till mer än en av beskrivningskategorierna. 

Generellt beskrev slöjdlärarna situationer där eleverna vunnit begriplighet, hanterbarhet, 

meningsfullhet och/eller sammanhang i relation till andra situationer. Antingen hur en ökning 
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har samband med en annan ökning i en annan situation, eller hur en elevs erfarande av ett 

samband mellan två olika situationer resulterat i en ökning av någon aspekt av KASAM. Den 

tydligaste gemensamma faktorn mellan de olika beskrivningskategorierna är slöjdläraren 

själv, tveklöst beror detta åtminstone delvis på att variationen av utsagor som ligger till grund 

för dem helt och hållet kommer ifrån slöjdlärare. Dock så kan det lika väl betraktas som en 

funktion utav att slöjdläraren är den som reglerar förutsättningarna för elevernas upplevelser i 

undervisningssituationen, och därmed elevens förutsättningar för att skapa en känsla av 

sammanhang inom ramarna för det fenomen som slöjdundervisningen utgör för eleven. Trots 

att utfallsrummet och tolkningen baserar sig enbart på slöjdlärares upplevelser är det värt att 

påminna sig om att det som därigenom studeras essentiellt är hur elevers upplevelser av 

undervisningssituationen kan regleras av slöjdläraren. Följande tolkningar av 

beskrivningskategorierna och dessas samverkan är alltså att betrakta som en redogörelse för 

de möjligheter som slöjdlärare genom sin yrkespraktik upplever sig ha för att göra resurser för 

skapande av en känsla av sammanhang tillgängliga i elevers upplevande av slöjdundervisning. 

 

 

4.2.1 Elevens interaktion med slöjdläraren  

 

 

Resurs 

 

Elevens interaktion med 

slöjdläraren.  

 

Begriplighet 

Interaktion med slöjdläraren som källa 

till vägledande förväntningar på 

agerande och kontext. 

 

Hanterbarhet 

Interaktion med slöjdläraren som en 

källa till användbar kunskap och 

metoder för elevens hantering av 

problem. 

 

Meningsfullhet 

Interaktion med slöjdläraren som en 

resurs för att göra utmaningar 

meningsfulla att investera tid och 

energi i. 

 

Sammanhang 

Interaktion med slöjdläraren som källa 

till sammanhangsgivande berättelser, 

ramar och förklaringar. 

 

 

Till denna beskrivningskategori kopplar jag slöjdlärarens mer relationella arbete, hur 

slöjdlärarens direkta interaktion med eleven kan främja elevens känsla av sammanhang på ett 
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sådant sätt att slöjdläraren kan räknas som en extern resurs för elevens skapande av KASAM. 

Samtliga intervjuade slöjdlärare tog upp exempel på tillfällen då de på något sätt gjorde saker 

begripliga, hanterbara och meningsfulla genom direkt interaktion med en enskild elev,   

I en utav de utsagor från slöjdlärarna som berörde begriplighet betonade en av slöjdlärarna 

starkt sin förväntan på att elever själva skall fatta beslut och driva sitt arbete framåt i så stor 

utsträckning som möjligt, vilket jag tolkade som ett sätt att sätta tydliga förväntningar på 

elevens agerande och ge hen förutsägbara och strukturerade ramar för hur hen förväntas agera 

inom ramarna för slöjdundervisningen. På så sätt behöver eleven inte vela lika mycket över 

möjliga alternativ, och kan lättare komma vidare till hanterandet. De andra berörde inte detta 

lika tydligt, även om slöjdlärarens reglering av elevernas agerande i slöjdsalen antyddes. Ett 

annat sätt på vilket elevers interaktion med slöjdlärarna kunde fungera som en resurs för 

begriplighet framkom i utsagor om när slöjdlärarna i dialog med enskilda elever 

kontextualiserade både slöjden som ämne och dess innehåll för eleven. Detta framkom som 

tydligast i den andra intervjun där slöjdläraren berättade om hur hon förankrade relevansen i 

slöjdämnet för elever genom att visa sambanden mellan förmågor som övas i 

slöjdundervisningen och förmågor som eleverna kunde se nyttan av i andra områden av sina 

liv. Följande är ett citat från den andra intervjun och utgör en av utsagorna som ligger till 

grund för beskrivningskategorin: 

 

[intervjuarens kommentarer bestod här enbart utav mm-ljud, och har därför strukits ut citatet för att 

bättre framhäva slöjdlärarens utsaga] 

Ja, när, jag har ju små barn, så dom har, upp till sexan så brukar dom nästan aldrig, säga emot, 

alltså dom älskar ju slöjd, men när re händer att nån, säg, a men varför har vi slöjd? De använder vi 

inte. Då brukar vi ta som… Ja men vad vill du bli? Ja men ja fotbollsspelare i, eller ishockey. Ja 

men okey! Så i, tror du att när du e fotbollsspelare så går du ut på planen, och så spelar du bara? 

/…/ Nääe, man tränar. Jaman tränar, och sen, e re inte så att, hela laget brukar prata inför? Jaa man 

gör strategi. /…/ Ja, man gör, man lägger upp en strategi, sen går man ut och spelar, funkar inte det 

/…/ då, i, nånstans däremellan så kan tränaren säga, eller nån annan säga att, jamen då gör vi om i 

stället för det här, som vi hade tänkt från början funkar inte. Vi ändrar. /…/ Å så, spelar man, å så 

på slutet, beroende på om man vann, eller förlorade så utvärdera och så gör man nåt nytt till nästa 

gång, /…/ är det inte samma? Jaa, de e re...73 

 

                                                 

73 Transkription av intervju med slöjdlärare, nr. 1, 18-11-22. 
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Detta blir även ett exempel på interaktion med slöjdlärare som en resurs för elevens känsla 

av meningsfullhet; genom att slöjdläraren demonstrerar att den problemlösning som övas i 

slöjden är samma sak som den problemlösning som används inom ett område som eleven 

redan upplever som motiverande, sport i detta fall. Den förklaring som är mediet för 

slöjdlärarens demonstration passar in lärandet i slöjden i elevens befintliga narrativ. Hur 

interaktion med slöjdläraren kan fungera som en resurs för elevens känsla av hanterbarhet 

exemplifieras utav följande citat från den tredje intervjun, där slöjdläraren beskriver hur han 

hjälpte elever att teckna ner och ge form åt sina idéer: 

 

Slöjdläraren: jaa, man kan ju säga att dom ska göra en skål, och hur ska den se ut, jaa jag vet inte, 

försök å rita, å de e inte så lätt att rita en skål 

Intervjuaren: mmm, juste, 

S: fast dom vet hur den ska se ut, men just att få ner de, å skissa eller rita, de e inte det lättaste 

I: aa, juste, juste, och seen försök 

S: ibland kan dom rita, jaa 

I: mm, ja!? 

S: nämen asså, de kan bli väldigt så man knappt ser vad dom har gjort, men dom har ju en bild i 

sitt huvud va ren, hur den ska se ut, men å få ner det på papper, de e inte det lättaste 

I: och vad händer då då? tänker jag, när dom 

S: ja då får jag försöka hjälpa dom lite att... tänker du såhära, nä men kanske såhär, åsså får dom 

rita på tavlan å  

I: juste 

S: ja 

I: olika sätt för att få rom å å, men att ge dom verktyg på olika sätt för att få ner de som finns 

S: ja, ja javisst74 

 

Denna utsaga exemplifierar variationen i slöjdlärarnas utsagor om hur de genom direkt 

interaktion, handledning i detta fall, har kunnat fungera som en resurs för elevens känsla av 

hanterbarhet. Variationen i slöjdlärarnas utsagor om hur deras interaktioner med elever 

fungerat som en resurs för elevernas känsla av sammanhang kan sammanfattas som att den 

utgör en källa till sammanhangsgivande berättelser, ramar och förklaringar. 

Berättelseaspekten exemplifieras delvis av citatet från den andra intervjun om hur slöjdläraren 

passade in slöjdens problemlösande i elevens befintliga narrativ och på så sätt kunde motivera 

eleven att arbeta, men för att förtydliga denna aspekt av interaktion med slöjdläraren som 

                                                 

74 Transkription av intervju med slöjdlärare, nr. 2, 18-11-22. 
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resurs skall jag ta upp ett ytterligare exempel. Följande citat kommer från den första intervjun, 

och sammanfattar på ett effektivt sätt berättelseaspekten av interaktion med slöjdläraren som 

resurs: 

 

[Slöjdläraren har just berättat om hur han brukar visa eleverna hur en kan fukta trä för att ådringen 

skall framträda tydligare, inför att eleverna skall få tillverka egna knivar.] 

Slöjdläraren: och jag brukar ju också i det sammanhanget använda exemplet från när jag själv 

gick i snickarskolan, mäster, han tog ju faneret, det var faner vi hade lektion i, och så spottade han 

på faneret och så gned han in ut det, men jag tycker att spotta på trät är lite äckligt så vi tar vatten 

Intervjuaren: [skrattar] 

S: jag tror ju egentligen att det de kommer ihåg lika mycket som vatten är ju att jag berättat att 

man kan ju också använda saliv, även om jag tycker de e kanske lite, lite obehagligt å ha nyspottat 

trä i hyllorna 

I: för där blir det ju också, där ger du ju kontext till kunskapen, tänker jag, var kom kunskapen 

ifrån, det blir ju ett sammanhang för kunskapen också 

S: absolut 

I: ett narrativ om man tänker... alltså... hur viktigt är berättelserna? 

S: alltså min undervisning bygger en del på berättelser [skrattar] jamen egentligen är det ju inte ett 

medvetet val, utan det är ju en konsekvens av att jag har hållit på så länge, så har man ju alla de 

här exemplena som sticker ut, och det är klart som sjutton att jag använder exempel som sticker ut, 

för det är det som gör att vi själva kommer ihåg, va eh, sammanhang, händelser, och så vidare, om 

det sen är människor eller om det är människans sätt att hantera en viss sak så blir det en koppling 

för mig som gör att jag kommer ihåg den och den, människan som gjorde det eller det, eller valde 

på det och det sättet75 

 

Uppfattningen som slöjdläraren ger uttryck för här, att användningen av berättelser i 

slöjdundervisningen inte var ett medvetet val utan snarare en konsekvens utav ett långt 

yrkesutövande, är något som jag kan känna igen även i de övriga slöjdlärarnas utsagor. Inte att 

de uttalade det rätt ut på detta sätt, men i mängden utav utsagor i vilka deras interaktion med 

elever var av en uppenbart narrerande, berättande natur.   

 

 

 

 

                                                 

75 Transkription av intervju med slöjdlärare, 18-10-31. 



   

 

36 

 

 

4.2.2 Slöjdundervisningens upplägg.  

 

 

Resurs 

 

Slöjdundervisningens 

upplägg. 
  

 

Begriplighet 

Upplägg som ger utrymme för 

belysning av elevens arbete så att 

utfallet, liksom samband mellan orsak 

och konsekvens förtydligas för eleven. 

Upplägg som stimulerar elevens egna 

begreppsbildning. 

 

Hanterbarhet 

Upplägg som ger utrymme för 

belysning av elevens arbete så att 

utfallet, liksom samband mellan orsak 

och konsekvens förtydligas för eleven, 

och som ramverk som begränsar 

elevens handlingsalternativ till ett 

hanterbart antal.  

 

Meningsfullhet 

Upplägg som ramverk som stimulerar 

nyfikenhet och ger eleven erfarenheter 

av att lyckas hitta outtalade möjligheter 

som löser ett eget problem. 

 

Sammanhang 

Slöjdundervisningens upplägg som ett 

sätt att visa möjligheter och 

sammanhang. 

 

 

Med slöjdundervisningens upplägg avses hur undervisningssituationen struktureras av 

slöjdläraren genom planering och förberedelser. Den utsaga som främst ligger till grund för 

beskrivningskategorin kommer från den första intervjun, i vilken slöjdläraren uttalar sig på 

följande sätt: ”det man gör, när det e en riktigt bra lektion, de e att man regisserar en bra 

undervisningssituation”76 Slöjdläraren uttalar sig här om hur han förhåller sig till 

undervisningens upplägg som ett sätt att skapa förutsättningar för elevens lärande, för att 

elevens upplevelse utav situationen skall vara reglerad på ett sådant sätt att elevens nyfikenhet 

och begreppsutveckling stimuleras. Citatet föregås i intervjun av slöjdlärarens redogörelse för 

en av hans återkommande elevuppgifter i vilken eleverna tilldelas en bestämd mängd 

material, men får veta att de får ta en bit till om de behöver. När eleven så småningom 

kommer till en punkt där hen finner att hen för sin egen del behöver ha mer än en bit till för 

att få sitt slöjdföremål så som hen vill ha det, så öppnar formuleringen av uppgiften för att 

                                                 

76 Ibid. 
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eleven kan ta en STOR bit, men uttalar den inte. På så vis menar sig slöjdläraren regissera 

undervisningen för att stimulera elevens aktiva begreppsbildning, elevens aktiva sökande efter 

situationens möjligheter. Denna regissering av undervisningssituationen känns igen i vissa 

utav de andra slöjdlärarnas utsagor, i uttalanden om upplägg av undervisning som öppnar för 

elevers egna skapande och problemlösning, men bara denna slöjdlärare uttryckte sig så 

artikulerat om saken. Utifrån KASAMs delbegrepp så fungerar detta sätt att lägga upp 

undervisningen som en resurs för hela elevens känsla av sammanhang; begripligheten genom 

att elevens egna begreppsskapande processer stimuleras, hanterbarheten genom att upplägget 

ger förutsättningar för eleven att själv hitta vägar framåt genom de möjligheter som 

formuleringen av uppgiften öppnar för samtidigt som valmöjligheterna begränsas till ett 

hanterbart antal, snarare än att den färdiga lösningen presenteras i klartext. Meningsfullheten i 

sin tur stimuleras av elevens nyfikenhet, och erfarenheten av att ha lyckats hitta en outtalad 

möjlighet att lösa ett problem uppställt av elevens egna preferens för hur det egna 

slöjdföremålet skall ta form. Det bör nämnas att detta sätt att regissera undervisning inte är en 

resurs som eleven medvetet kan ta till för att hantera stressorer och skapa en känsla av 

sammanhang, men eftersom att det försätter eleven i en situation där skapandet av KASAM 

stimuleras hos denne, och intentionen med undersökningen är att undersöka vilka möjligheter 

slöjdlärare har att främja elevers skapande av KASAM i slöjdundervisningen så tänker jag 

ändå förhålla mig till regissering av slöjdundervisning som en resurs för elevers skapande av 

sammanhang.  

Ett ytterligare sätt på vilket upplägget av slöjdundervisningen kan fungera som en resurs för 

elevers skapande av KASAM framträdde från utsagor från alla tre intervjuerna, och handlade 

om upplägg där eleverna i grupp eller enskilt fick feedback på sina arbeten som tydliggjorde 

utfallet av dessa gentemot tydliga mål. Det kunde exempelvis röra sig om en uppgift som gick 

ut på att konstruera ett litermått, som i en gemensam redovisning testades. På så sätt 

tydliggjordes resultatet för eleverna, och utifrån detta kunde resonemang föras och samband 

mellan orsak och konsekvens belysas för eleverna, som därmed kan sägas ha fått goda 

möjligheter att utveckla både begriplighet och hanterbarhet. 

Sammanfattningsvis ger slöjdundervisningens upplägg som resurs för elevernas skapande av 

KASAM eleverna förutsättningar för att se, och öva sig i att hitta möjligheter och 

sammanhang inom ramarna för ett givet problem och den tillhörande 

problemlösningsprocessen. 
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4.2.3 Slöjdundervisningens innehåll 

 

 

Resurs 

 

Slöjdundervisningens 

innehåll. 

 

Begriplighet 

Innehåll som konkretiserar och 

kontextualiserar abstrakt kunskap och 

övar eleven i materiell litteracitet. 

 

Hanterbarhet 

Innehåll som övar eleven i finmotorik, 

problemlösning, processtänk, materiell 

litteracitet och att möta motstånd. 

 

Meningsfullhet 

Innehåll som tilltalar och lockar eleven, 

och/eller som upplevs som värt att 

investera möda i. 

 

Sammanhang 

Innehåll som vidgar och 

kontextualiserar begrepp och 

förståelser hos eleven så att de upplevs 

som sammanhängande. 

 

 

Med slöjdundervisningens innehåll avses det som slöjdläraren undervisar eleverna i, 

slöjdämnets kunskaper och förmågor. Dels framträdde ur variationen av slöjdlärarnas 

uttalanden uppfattningen att det som undervisas i i slöjden ofta kan ge en meningsfull kontext 

åt sådana lärdomar som eleverna gjort utanför slöjdundervisningen, men det framkom också 

synsätt på lärdomar gjorda i slöjdsalen som att de gav eleven bättre förutsättningar att skapa 

sammanhang utanför slöjdundervisningens kontext. Ett exempel på en utsaga om hur 

slöjdundervisningens innehåll kan sätta annan kunskap i sammanhang är slöjdläraren i den 

andra intervjuns redogörelse för hur elever som kom till hennes slöjdsal och inte förstod hur 

de skulle mäta med något som inte var de plastlinjaler som de lärt sig att mäta med i 

matematikundervisningen. 

 

Slöjdlärare: så kan dom inte mäta med ett måttband, för e det samma sak domhär centimetrarna i 

en linjal, som i klassrummet, som i måttbandet 

Intervjuare: juste 

S: asså ja har försökt få med mig andra, asså mina kollegor att dom ska använda andra, asså olika 

mätverktyg, så att dom förstår att de är, ee, en enhet och inte själva redskapet som avgör hur man 

mäter 
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I: juste 

S: å sånt, och sen hade dom mattelyftet förra året eller nåt sånt, och då har dom jobbat så 

I: mmmm 

S: tydligen, för nu e re lite lättare, fast de e fortfarande svårt, jag har en måttband som är 

etthundrafemti centimeter lång, dom har en linjal, e linjaler som e 30cm, och ska dom mäta två 

meter och tjugi centimeter som jag vill att dom ska mäta när dom ska tvinna ett band, då blir det 

svårt,  

I: ja 

S: för att de är, ja men, ja men hur mycket behöver du, lägga till, ja det vet dom inte. (skrattar) 

I: nä 

S: dom kan räkna, ja men jag kan ta tre fyra linjaler, men jag har inte tretticentimeters linjaler77 

 

I slöjdundervisningen fick eleverna möta samma centimetrar i en annan kontext, i ett annat 

mätredskap än vad de tidigare fått erfara, och fick så kanske för första gången möjligheten att 

vidga sin begreppsliga förståelse om måttenheter på ett sätt som gjorde att de kunde börja 

etableras som ett fenomen för sig, obundet av fenomenet som de trettio centimeter långa 

plastlinjalerna utgör. Det ovan beskrivna sammanhanget demonstrerar hur 

slöjdundervisningens innehåll kan förstås som något som bidrar till elevers känsla av 

begriplighet, men kan även sägas vara ett uttryck för hanterbarhet. Samma slöjdlärare 

uttryckte en uppfattning om att den finmotoriska träning som elever får i slöjdundervisningen 

genom att exempelvis sy för hand får som resultat att deras finmotorik automatiseras generellt 

så till den grad att hjärnan får fler resurser till övers när eleverna deltar i undervisningen i de 

teoretiska ämnena. Hennes tanke där var att eleverna annars behöver nyttja mer hjärnkapacitet 

till att hantera pennan och pappret, och med en till högre grad automatiserad finmotorik skulle 

det frigöras mer resurser till tankearbetet. Den finmotoriska träningen skulle alltså utgöra ett 

exempel på hur slöjdundervisningen kan fungera som en resurs för elevens känsla av 

hanterbarhet. På temat hanterbarhet uttryckte sig samtliga slöjdlärare på temat problemlösning 

och processtänk som innehåll i slöjdundervisningen som kunde bidra till elevernas förmåga 

att hantera problem, exempelvis så kan regisseringen av undervisningssituationen som 

omnämndes i avsnitt 4.2.2 sägas stimulera elevens förmåga till problemlösning. Förmågan att 

möta motstånd betonades särskilt utav slöjdläraren i den tredje intervjun, han uttryckte sig 

som följer: ”men jag försöker i det längsta att va noggrann, å att de blir fina produkter, å att 

                                                 

77 Transkription av intervju med slöjdlärare, nr. 1, 18-11-22. 
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dom känner att det lönar sig att lägga ner arbete på nånting för att det ska bli ett bra resultat”78 

Just den intentionen att eleverna skall uppleva noggrannheten, vilket jag ur sammanhanget 

tolkar som liktydigt med, eller i alla fall som ett resultat utav; förmågan att övervinna 

motstånd. Denna utsaga skulle lika gärna kunna höra hemma under beskrivningskategorin om 

interaktion med slöjdläraren som resurs, men i detta fall vill jag använda den för att betona 

förmågan att övervinna motstånd som undervisningsinnehåll i slöjdämnet. Detta blir ju också 

ett exempel på hur slöjdundervisningens innehåll kan främja elevers känsla av meningsfullhet, 

genom erfarenheten av att arbetet har varit värt mödan. 

I avsnitt 4.2.1 citeras slöjdläraren i den första intervjun när han talar om hur han 

kontextualiserade knepet att fukta trä för att bättre kunna urskilja dess ådring för eleverna. 

Dessförinnan beskrev han också hur han medvetet använde sig av kontrasten som uppstod när 

han inför elevernas ögon vätte ner ytan på ett knivskaftsämne så att dess ganska tråkiga yta 

med ens fick ett djup och en lyster. På så sätt menade han sig aktivera elevernas vilja, det gick 

för eleverna från att vara frågan om att bara ta en träbit till att välja den som de tyckte bäst 

om. På så sätt menar jag att han både lockade dem in i en känsla av meningsfullhet genom det 

tilltalande materialet, och dessutom övade dem i materiell litteracitet genom att visa på 

variationer i materialet som de inte tidigare varit medvetna om. 
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4.2.4 Elevens inre resurser 

 

 

Resurs 

 

Elevens inre resurser.  

 

Begriplighet 

Elevens nyfikenhet, intresse(n) och 

framtidsdrömmar, motivation och vilja 

som motor för lärande. 

 

Hanterbarhet 

Elevens förtrogenhet med kunskaper 

och färdigheter, och tidigare 

erfarenheter av framgångsrik hantering.  

 

Meningsfullhet 

Elevens egna vilja, att hen har något 

som hen kan använda som motivation 

för strävan. 

 

Sammanhang 

Elevens förtrogenheter; erfarenhet av 

att tillämpa lärdomar i ett nytt 

sammanhang, och elevens vilja. 

 

 

Med elevens inre resurser avses allt som härrör från eleven själv, och som kan användas 

som resurser för elevens skapande av sammanhang. I all tolkning av resultatet har jag utgått 

från synsättet att det enbart är genom förändringar inom elevens upplevelsesfär som 

resurserna har möjlighet att verka på dennes känsla av sammanhang. Detta innebär att precis 

som att hela utfallsrummets variation av utsagor går att koppla till slöjdlärarens möjligheter 

att främja elevers skapande av KASAM, så går hela utfallsrummets variation av utsagor på 

samma sätt att koppla till förändringar i elevers upplevelse av världen så som de möjliggörs 

av slöjdlärare. Därför kan det tyckas överflödigt att låta elevens inre resurser, vilka ju alla kan 

sägas ha sitt ursprung i någon aspekt av dessas upplevelse av världen. Men på något sätt är det 

ju ändå själva poängen att stärka elevens egna resurser för skapande av sammanhang så pass 

att hen kan lämna skolan som mer självständig än innan. Eleven och elevens lärdomar är 

meningen, det meningsfulla med det vi gör i egenskap av slöjdlärare. Så låt oss se vad som 

har sagts. 
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Vilja är ett ord som har svävat runt i utkanterna av mitt medvetande genom både 

bearbetning och analys, och som jag inte kände mig trygg med att lägga någon särskild stans 

förrän denna beskrivningskategori dök upp. I kunskapskraven i slöjdämnets kursplan skrivs 

det något kliniskt om att pröva och ompröva, och om elevens väljande av handlingsalternativ 

som leder framåt79 och motorn bakom det som dessa formuleringar uttrycker ser jag som just 

viljan. Kanske var sättet som slöjdläraren i den första intervjun formulerade sig på mot slutet 

av intervjun som triggade igång mina tankegångar:  

 

Slöjdlärare: asså det ingår i mitt krav på eleven, min värdering av eleven det är ju faktiskt att 

eleven kan ta egna beslut, dom är inte alltid bra, det är inte mina heller, långt ifrån, men ATT man 

har tagit beslut och tagit en riktning, och sen omprövar, om man behöver, de e ju liksom ett 

jättestort kliv framåt 

Intervjuare: mm 

S: inte bara va nöjd, "jo men jag gjorde sådär, det blev inge bra men nu ska jag inte göra nå mer" 

utan att man faktiskt kan se att jamen det där var inge bra, "hördudu, kan jag få ta en bit till?" om 

vi nu tar det som exempel, "ja det kan du få göra, du behöver inte räkna den där som inte blev bra, 

den tar vi ändå bort" 

I: ja, juste 

S: och då bygger vi igen ett försök att regissera en inlärningssituation, som ju faktiskt drivs av 

eleven och elevens egna frågor, i en kontext som jag sätter så att vi också jobbar framåt, det ska ju 

hela tiden vara nånting som, en vilja, att faktiskt vilja lära sig nå nytt80 

 

Känslan av meningsfullhet, KASAMs motivationskomponent, representerar den grad till 

vilken personen i fråga upplever att utmaningar är värda att investera energi och engagemang 

i. Slöjdläraren talar om att regissera inlärningssituationer drivna av eleven och elevens egna 

frågor, att kunna välja, kanske att ha vilja nog att välja? Oavsett så finns det nog ingen lärare 

som kan förneka att en omotiverad elev inte får något lärande gjort. I avsnitt 4.2.1 citeras 

slöjdläraren i den andra intervjun när hon beskriver sitt sätt att motivera elever genom att 

anknyta lärandet i slöjdundervisningen till sådant som eleverna intresserar sig för. Hon tog sig 

tid att fråga, och att förklara för eleven hur arbetet i slöjden skulle främja något som hen 

brydde sig om, och på så sätt blev motståndet eleven upplevde i slöjdarbetet värt att 

övervinna. Men meningsfullhet kan också uppstå i slöjdundervisningen, slöjdläraren i den 

tredje intervjun ville upprepade gånger mena på att skapandet i sig var något som genererade 

                                                 

79 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s.246. 
80 Transkription av intervju med slöjdlärare, 18-10-30. 
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meningsfullhet hos eleverna; ”men jag tror att när produkten är färdig, att kunna visa upp att 

titta det här har jag gjort, det tror ja, både meningsfullt och värdefullt skulle jag säga, för 

eleven, att visa att den kan, å att man har skapat nåt”.81 Denna uppfattning ekas i även de 

andra slöjdlärarnas utsagor.  

Som tidigare nämnt så refererade slöjdlärarna så gott som alltid i sina utsagor om situationer 

där en elevers KASAM stärkts i något avseende som att mer än en av delbegreppen varit 

involverade, och/eller i relation till en annan situation där elevens KASAM stärkts på ett annat 

sätt. Sammanhangsskapandet beskrivs som en ständigt pågående process utan egentlig början 

eller slut. Dock verkar utsagorna entydiga om att meningsfullheten har en stor betydelse som 

inre resurs för elevens känsla av begriplighet. Nyfikenhet, intresse, glädje, 

framtidsdrömmar… Motivation av olika slag beskrivs som det som driver elevens 

begreppsutveckling, någon sorts anknytning till elevens känsla av meningsfullhet. Detta 

anknyter med ett förhållande som redogörs för i slutet av avsnitt 2.3.4, nämligen att även om 

en är låg i både begriplighet och hanterbarhet så kan en människa med en stark känsla av 

meningsfullhet ändå förväntas stiga på KASAM-skalan över tiden. Hanterbarheten tycks 

enligt utsagorna vara beroende av elevens förtrogenhet med kunskaper och färdigheter, 

liksom av elevens tidigare erfarenheter av framgångsrik hantering av problem. Förtrogenhet 

beskrivs av slöjdläraren i den första intervjun som en lärdom som eleven framgångsrikt 

tillämpat i ett nytt sammanhang, och utgör tillsammans med vilja de två ord som jag vill 

sammanfatta min tolkning utav denna sista beskrivningskategori med. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

81 Transkribering av intervju med slöjdlärare, nr 2, 18-11-22. 
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4.3 Slutdiskussion 

 

 

4.3.1 Reflektion kring undersökningens genomförande 

 

Den gestaltande aspekten utav denna undersökning var i praktiken oskiljbar från den 

teoretiska. Jag har strävat efter att belysa de gestaltande arbetets betydelse i olika delar av 

denna uppsats, men för att sammanfatta så har det gestaltande arbetet varit avgörande för 

helheten. Teoretisk underbyggnad och logiska slutsatser har gått i växelverkan med intuitiva 

och kreativa språng och aningar. Min upplevelse är att teorin har varit mitt sätt att nära 

granska och knyta samman, och gestaltandet har varit mitt sätt att förstå helheter bortom 

enskilda sammanfogningar och känna vad som kan bidra med liv och meningsfullhet till 

undersökningen. Men mitt gestaltande arbete har för mig varit mer än att arbeta med bilder 

och bildskapande. I varje hantverkande handgrepp och varje undervisningssituation jag har 

deltagit i har jag praktiserat det som jag skrivit och läst om. Jag har självklart inte 

dokumenterat allt detta, eller ens förmått att vara medveten om alla dessa stunder som en del 

av undersökningen, men allt detta görande påverkar, och det jag satt på pränt är blott en 

skugga av nyansrikedomen i allt mitt erfarande under denna tid. Min poäng är att mitt 

gestaltande arbete för mig omfattar allt det nyanserade ordlösa kunnande som ord inte kan 

återge, insikter som är intuitiva, kroppsliga, sinnliga… Som kort och gott inte kan beskrivas 

på annat sätt än som en känsla eller två, och allt det är vad den avslutande gestaltningen vill 

omfatta. 

För transparansens skull vill jag här nämna att slöjdläraren jag intervjuade i intervju 1 har 

varit min handledare i slöjd under den verksamhetsförlagda delen an min utbildning, och att 

han dessutom är en tidigare slöjdlärarutbildare och fortfarande något av en auktoritet inom 

slöjddidaktik. Intervjun färgades tydligt av vår tidigare relation som handledare och VFU-

student, och jag måste erkänna att jag fortfarande ser honom som en mentor i min 

lärargärning. Dock ser jag inte detta som problematiskt, utan tvärt om som en resurs eftersom 

att jag kan använda våra gemensamma erfarenheter för att formulera mer relevanta frågor. 

Den fenomenografiska metodens emfas på djupgående intervjuer anser jag tjänas väl av detta.  
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4.3.2 Reflektion kring undersökningens utfall 

 

För mig personligen har denna undersökning framför allt varit ett sökande efter 

sammanhang i min egen förståelse, och i det avseendet upplever jag mig ha nått framgång. 

Om mitt arbete har varit framgångsrikt lär jag märka när jag själv snart börjar undervisa i min 

egen slöjdsal. Min förhoppning med undersökningen var att den skulle mynna ut i något som 

kunde vara till nytta för slöjdlärare i deras yrkesutövande, vad den slutligen mynnade ut i var 

en sammanställning av hur erfarna slöjdlärare tänker och tycker om hur sammanhang skapas 

av elever i slöjden. De besitter säkerligen svar på min fråga i sina respektive yrkespraktiker, 

huruvida mina frågor och mina tolkningar av deras svar har fått fatt i de svaren är en annan 

fråga. Om resultatet av min undersökning faktiskt kan komma till nytta i min yrkespraktik 

återstår att se, men i en mer formell fortsatt studie skulle jag formulera min frågeställning för 

att undersöka hur ett fortbildningsmaterial skulle kunna formuleras för att stödja slöjdlärare i 

att främja elevers skapande av sammanhang i slöjdundervisningen. 

Något som slagit mig under resans gång är att slöjdlärarna jag intervjuade tycktes ha en 

förståelse för det som jag frågade om, men saknade ofta ord och begrepp för dem. De hade 

alla sätt att motivera eleverna, göra saker begripliga, göra dem hanterbara. Men sällan verkade 

de, eller för den delen jag, känna sig säkra på att de situationer de tog upp som exempel 

motsvarade de begrepp som kom ur min mun. Utan det blev att vi diskuterade och funderade 

tillsammans under intervjuerna, och först under bearbetningen av transkriptionerna började 

jag kunna se hur deras beskrivningar av sina yrkespraktiker passade in i bilden, i begreppet 

KASAM. Antonovskys begrepp uppstod ju ur ett studerande av människors upplevande och 

hanterande av verkligheten, så kanske det inte är så märkligt att slöjdlärarnas praktiker så väl 

lät sig analyseras av det. Men det är i min mening ändå slående att de alla tycktes ha strategier 

för att främja KASAM inbäddade i sin yrkespraktik utan att ha ett gemensamt språk för den 

dynamik som begreppet beskriver. Kompetensen finns där, men den är vad som något 

missvisande kallas för tyst kunskap. För ibland är den både ljudlig och uttalad, som när en 

elev får kontext av slöjdlärarens berättelser och förklaringar. Men ofta är kanske den 

sammanhangsfrämjande handlingen som slöjdläraren utför en intuitiv handling baserad på en 

implicit förståelse, snarare än en medveten handling baserad på en explicit förståelse. Detta är 

ett ytterligare spår som skulle kunna följas upp i en framtida forskningsansats. 
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Vad gäller min andra frågeställning så upplever jag att en hel del skulle ha kunnat utvinnas 

ur slöjdlärarnas utsagor om materiell litteracitet, både för sig och i relation till den 

huvudsakliga frågeställningen. Dock visade det sig att utsagorna som framträdde primärt var 

okopplade till begreppet. Dessutom var de så omfattande i antal att frågan om den materiella 

litteracitetens bidrag till KASAM fick träda tillbaka för denna gången, även om materiell 

litteracitet fått visst utrymme i utfallsrummet. Men om vi skulle betrakta materiell litteracitet 

som en del av slöjdämnets litteracitetspraktik, av Frohagens slöjdiska, och med detta i 

bakhuvudet betraktar resultatet än en gång så träder spår av materiell läs- och skrivkunnighet 

fram vart vi än tittar. I hur ådringen i virkets yta fås att träda fram genom att den fuktas med 

vatten, i hur måttenheter genom handens grepp om olika måttverktyg görs handbegripliga. 

Det som sker i slöjdsalen är att eleverna visas och vägleds in i en bekantskap med det 

materiella av slöjdläraren, betydelser ges åt sådant som var meningslöst så att omgivningen 

bit för bit blir begriplig, förståelig. Knep, lösningar, tekniker och förhållningssätt förmedlas 

med ord och exempel och tid och utrymme ges åt att finna den egna viljan, det egna drivet 

framåt. Mina tankar förs osökt till tiden innan civilisationens dagar, eller kanske till de 

fåtaliga platserna idag där människors liv och överlevnad ännu är sammanvävda med naturen 

i den omedelbara omgivningen…  

Tänk dig att du lever i ett jägar- och samlarsamhälle, i en djungel, säg. Du är ung, ett barn, 

men aldrig för ung för att lära; varje dag är fylld av livsviktiga beslut och bedömningar, allt 

du ser omkring dig måste begripas och hanteras och att uppleva meningsfullhet är att ha viljan 

att leva. De vuxna i din närhet visar och förklarar; ”Det här bäret kan du äta, men det här dör 

du utav fast det nästan är likadant. Ser du skillnaden? Titta här… Och det här är ett löv som 

du kan väva en lätt och stark korg utav, titta så ska jag visa… Sådär. Pröva du också nu, just 

det, nej den går sådär, precis. Nej inte det lövet, det är för torrt, känn på skillnaden mellan det 

lövet och det här… Är du klar nu? Säker? Då så, testa att fylla den med bär så får vi se. Nej! 

De andra bären! De med prickar är de giftiga!” Närmre oss i tiden och rummet går slöjdaren 

genom skogen och ser en uppsjö av material och de föremål som de kan bli, snickaren står på 

bygget och väljer raka reglar till väggen hen skall bygga och hemmafixaren drar åt den sista 

skruven i barnsängen tills känslan i handen och armen tydligt säger att den är lagom åtdragen 

och att barnet kommer att sova tryggt. 

Att läsa är att avkoda sina sinnesupplevelser, att söka efter betydelsebärande tecken; aha, 

när det ser ut/luktar/känns/låter/smakar sådär betyder det att… Att skriva är att förändra detta 

något så att det upplevs annorlunda, får en annan innebörd. Och att göra det målmedvetet; när 
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jag gör såhär så kommer det att se ut/lukta/kännas/låta/smaka såhär… Skrivkunnighet kräver 

att du som skriver vet vad som skall skrivas, hur det kommer att se ut när det är skrivet. Det 

kräver att du har en förförståelse som du har tillit till. Att vara litterat i den materiella världen 

är att ha tillit till sin egen förmåga att begripa och hantera den på ett meningsfullt sätt. Och 

även om det materiella inte är allt som är värt att vara litterat i, så är det i alla fall definitivt 

den grund som det abstrakta, det sociala och det teoretiska står på och ankras av. Vad finns 

det för bättre plats att stå på för att se hur världens ting och skeenden hänger ihop med 

varandra och med dig själv, se din väg framåt och ha tillit till din egen förmåga att gå den?  

 

 

4.3.3 Slutsats 

 

Elevens skapande av sammanhang i slöjdundervisningen är en fråga om ett lärande i vilket 

eleven drivs av sin egen upplevelse av meningsfullhet. Att elevens vilja som drivkraft för 

lärande får ta plats i undervisningen genom att den formges för att stimulera elevens 

nyfikenhet och ge eleven förutsättningar för att utifrån sin egen motivationsbas öva sig i att 

driva sitt arbete framåt och få erfarenheter av framgångsrik hantering av problem. Dessutom 

genom att innehållet vidgar och kontextualiserar elevens begrepp och stimulerar den egna 

begreppsbildningen.  

Slöjdlärarens möjligheter att främja elevers skapande av sammanhang inom ramarna för 

slöjdundervisningen kan utifrån resultatet förstås som att de alla har som gemensam faktor att 

de involverar en förändring av elevens upplevelse av världen. Vidare kan de möjliga vägarna 

till detta främjande förstås som begränsade till interaktion med eleven, uppläggningen av 

undervisningen och undervisningens innehåll. 
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4.5 Bilaga - Sammanhangsslöjdsalen  
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Några ord om denna bildliga redogörelse…  

  

Jag har här valt att med bilder och ord redogöra för framför allt den del av den gestaltande 

processen som närmast berör examensutställningen. Mycket gestaltande arbete skedde under 

arbetets gång, och detta gestaltande arbete, detta ordlösa kunskapande, var minst lika centralt 

som det som var ordligt och textligt.   

  

Den gestaltning som var min del av examensutställningen, den representerar och utgör den 

gestaltande aspekten av mitt examensarbete i sin helhet. Den är täckt på insidan med de 

materiella spåren av min process i sin helhet, allt finns där. Allt kom till uttryck där, i 

sammanhangsslöjdsalens tillblivelse, varande och fall.   

  

Under och efter bygget så var det mycket som slog mig om mitt bygge som jag inte tänkt på 

innan: hur det kan liknas vid en hjärna, med det teoretiska och logiska till vänster och det mer  

intuitiva, kreativa och känslomässiga till höger. Att jag har byggt min egen jävla låda att 

tänka  

i. Att själva det faktumet att jag kunde bygga allt detta helt själv och på så kort tid i sig är 

ett  

uttryck för min materiella litteracitet, för min slöjdighet… Learning while doing indeed!  

  

I mitt textliga redogörande har jag valt att låta mig själv vara fri från teorins ramar om 

referat och underbyggande, och istället skrivit så som jag från mitt eget tyckande känt var  

bäst. Emellanåt innebär det att jag reflekterar på sätt som anknyter mer direkt till uppsatsens 

begrepp och teori, och emellanåt innebär det att jag är mer…poetisk kanske? Jag har ju en  

tendens att slänga mig med långa ord och meningar, men jag hoppas att jag är mer konkret 

än vanligt här, oavsett så önskar jag att du som betraktar – läser – detta dokument försöker att 

se bortom ytans delar, försöker att få en känsla för deras sammanhang.  
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I sammanhangsslöjdsalen satte jag upp de anteckningar, tankekartor och skisser 

som jag använde för att driva mitt arbete framåt. Allt av det som sattes upp däri är 

sådant som jag själv har gjort, och inget utav det är producerat enbart för att 

dokumentera eller återge processen de ingick i. 

  

     

 Vänstra sidan   Högra sidan   
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Representerar och utgör examensarbetets teoretiska 

aspekter. 

Representerar och utgör examensarbetets 

gestaltande, materiella aspekter. 

 

 

 

   Väggar och tak:  

  

  

Skiss på koncept och 

konstruktion Observera att den 

slutgiltiga konstruktionen 

avviker från skissen, både med 

avseende på konstruktion och på 

koncept, detta var ett resultat av 

att idéarbetet tilläts fortsätta hela 

vägen fram till att 

konstruktionen avslutades.   
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Konstruktion  

Sammanhangsslöjdsalen 

konstruerades av spånskivor 

och reglar med dimensionerna 

45x45mm. Något förenklat 

fästes reglar med spånskruv 

längs med spånskivornas 

långsidor på förhand, därefter 

monterades dessa ihop med 

hjälp av längre träskruvar som 

drogs genom reglarna. Skivorna 

och reglarna kapades till på 

förhand i konstfacks allmänna 

snickeri.  

Spånskivorna var tunga, och 

relativt sköra, men med hjälp 

utav min samlade erfarenhet av 

de involverade materialen och 

färdigheterna lyckades jag 

genomföra all montering helt 

själv. Detta ser jag som ett 

uttryck för min materiella 

litteracitet.  
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   Materiell slughet  

Att vara slöjdig är att vara slug, att 

kunna knep och vara rådig, att lösa 

problem med vad resurser som är 

tillgängliga. Här förmådde jag inte att 

helt enkelt lyfta upp takskivorna, dels 

var det litet väl tungt att lyfta en hel  

 sådan över huvudet, och dels var det 

så högt att det var svårt att ens nå.  

Men jag hade en stege, och väggen 

de skulle vila på stod redan där, stadig 

och stödjande…  

Men inte var det helt och hållet min 

egen lists förtjänst, för principen har 

jag lärt mig av andra. Som när jag var 

snickarlärling och fick vara med och 

lyfta en nio meter lång taknock på 

plats, vi var tre man, en byggställning 

och några stegar. Det var knappt att vi 

orkade lyfta den alls, men bit för bit,  

 från avsats till avsats, blev jag visad 

hur det gick till. En välavvägd 

kraftansträngning i taget.  
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Inredning:  

  

  

  

 

Arbetsbänken först; en regel fästes på insidan, först med en träskruv in i 

reglarna bakom skivan, sedan med spånskruvar från utsidan. Därefter byggdes 

grunden till bänken ut med reglar kapade på plats med japansåg. Benen fästes först 

in i ramen med träskruv utefter ett vattenpass, sedan kapades det som stack ut av 

med japansågen så att arbetsytans dubbla spånskivor kunde vila jämt på ramen. 

Dessa fästes med spånskruv ovanifrån.  

  

  

  

  

  

 

Skrivbordet konstruerades enligt samma princip som arbetsbänken.  
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Ögonhålen sågades ut med hjälp av en sticksåg kopplad till en byggdamsugare, 

och en fil lät mig fasa av de sticksågade kanterna. Även detta moment, dessa 

verktyg, är en bekantskap från min tid som snickarlärling.  
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Hyllornas konstruktion improviserades på plats, delarna sågades till i allmänna 

snickeriet och monteringen skedde huvudsakligen i sammanhangsslöjdsalen.  
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Skylten sågades till form i allmänna snickeriet, därefter räknade jag antalet tecken 

i texten jag ville ha, och fördelade dem på den tillgängliga ytan. Skyltens längd  

och bredd bestämdes av att jag ville ha den tydlig men inte dominerande; 

längden blev sammanhangsslöjdsalens bredd med litet avdraget, bredden det som 

mitt öga tyckte var behagligt i relation till längden. Jag ritade upp bokstäverna i 

deras respektive tilldelade yta, och målade i med en svart färg som visade sig vara 

litet väl seg, litet som tjära.  
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Belysningen ordnades genom att en elskena monterades i taket, ett hål togs upp på 

ovanstående sätt för att väggkontakten som matade den med ström skulle kunna  

kopplas till en sladd som hängde från taket i utställningshallen. Till strömskenan 

kopplades dessutom en förlängsningssladd som försåg min dator och mina verktyg 

med ström under utställningen.  

  

  

  

Den färdiginredda sammanhangsslöjdsalen, allt snickeriarbete genomfördes på 

två arbetsdagar, övrig inredning genomfördes under förmiddagen innan 

vernissagen.  
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Nedmonteringen:  

  

Jag saknar ord för tingens naturliga ordning  
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62 

 

 

 

 

 
 

 

 



   

 

63 

 

 

 

 

 
 

 

 



   

 

64 

 

 

 

 

 
 

 

 



   

 

65 

 

 

 

 

  

  

De skruvar som höll ihop sammanhangsslöjdsalen, samlade, väntande på nytt sammanhang  

  

Nedmonteringen tog ett fåtal timmar, åter igen arbetade jag själv för det mesta, 

men unnade mig hjälpande händer när de sista två skruvarna skulle dras ut. Kanske 

för att visa mig själv att jag visst kan be om hjälp, alla gånger för att det hade varit 

knepigt att själv hantera två tunga skivor som helt plötsligt måste hålla balansen på 

egen hand…  
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