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Abstrakt 
Syftet med denna undersökning är att försöka sätta ord på och synliggöra en del av den ‘tysta 

kunskapen’ i slöjden, och närmare studera hur ett specifikt hantverkskunnande kommer till 

uttryck i elevernas slöjdföremål, och i deras arbete med detta: i deras rörelser och agerande 

med material och verktyg. Målet är att få större förståelse för just händernas kunnande.  

Hur kan kunnande avläsas i slöjdföremål, samt i den kropp som utför arbetet med dessa?  

Det är frågan som behandlas i den här uppsatsen, med fokus både på skolslöjden och en 

lärprocess utanför den.  

 

Det är med utgångspunkt i kunnande som allt tar sin början: för att lära elever vad de ännu 

inte kan, måste vi först förstå vad de kan. Slöjdens materiella natur kan låta oss närgånget 

studera kunnande. En slöjdlärare besitter en unik kompetens i att titta på elevers kunnande ur 

just en slöjdlärares perspektiv, och den här uppsatsen syftar till att ge större förståelse för 

händernas kunnande, och visar på olika sätt genom vilka kunnande materialiseras. Den 

belyser reflektioner och justeringar, och hur kunniga och lärande händer kan betraktas och 

förstås. Den beskriver även ett kunnande som ofta beskrivs som tyst, men som kanske 

egentligen bara har sitt helt egna språk, med förmåga att berätta klart och tydligt för den 

insatta om vad det är som sker.  

 

Under arbetet har området närmats genom att titta på en hantverksmässig lärprocess ur flera 

perspektiv. Dels genom en autoetnografisk studie av en egen lärprocess i att spinna, dels 

genom att observera elevers arbete med slöjdföremål, och resonera kring de spår av kunnande 

som kan avläsas. Resultatet är denna uppsats och en stor mängd garn. Det garn som spunnits 

är gestaltningsdelen av arbetet och presenterades på Konstfack under Pedagogisk Festival –ett 

öppet forum där besökare fick titta närmare på garnet och själva prova att spinna.  

 

Nyckelord 

Kunnande, slöjd, samhandling, materialitet, hantverksprocess   
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1.1 Introduktion 
“Doften av kåda och färskt trä, eller anblicken av den jämna huggytan efter en nyslipad 

yxegg, utan en enda rispa –det är sådana ting som kan fylla en man med ordlös glädje: detta 

att känna tillvaron som en levande tyngd i händerna.”1 

 

Detta är ett citat av den norska diktaren och skogshuggaren Hans Børli, översatt av Bengt 

Molander, och det är här mitt arbete tar avstamp: i materialiteten. Slöjd kan ses som ett sätt att 

materialisera kunnande, och denna uppsats behandlar just detta: ”att känna tillvaron som en 

levande tyngd i händerna” genom slöjden. Den handlar om händernas kunskap, och om hur 

den syns och kommer till uttryck i de föremål de skapar. Om slöjd, och om att kunna – eller 

inte kunna.  

 

Men vad är det vi ser när vi tittar på ett par kunniga – eller kanske lärande – händer, och ett 

föremål utfört med hjälp av ett specifikt hantverkskunnande? I den här uppsatsen hoppas jag 

kunna sätta ord på detta.  

 
1.2 Bakgrund  
Slöjdande ger fysiska avtryck av händernas arbete, och den ‘tysta kunskapen’ synliggörs i 

föremålen. Tyst kunskap är ett begrepp som ofta används för att beskriva en praktisk 

kunskapstradition, där kunskap förmedlas och skapas genom föredöme, övning och personlig 

erfarenhet, snarare än att överföras genom språkliga formuleringar. 2 Kunskapen finns i 

verksamheten själv. Att slöjda är att genomgå en kunskapsskapande process som inte bara 

finns i rummet när processen sker, utan även är synlig efteråt, i föremålet som skapas. I 

slöjdlärarens profession ingår att kunna se vad det är eleverna kan, för att kunna lära dem vad 

de ännu inte bemästrar och leda deras arbete vidare, och för att kunna göra detta måste läraren 

vara uppmärksam på eleven under lektionen, på elevens händer , blick och på föremålet. Tim 

Ingold – antropolog som bland annat skriver om hantverkets betydelse för människans 

 
1 Hans Børli,  Molander, Bengt, Hela Människans Kunskap. I Vem väver kejsarens nya kläder?: en 
antologi om det praktiska lärandets konst, Winbladh, Anna & Bengtsson, Cecilia (red.), Stockholms 
hantverksfören., Stockholm, 2003, s 12 ff.  
2 Molander, Bengt, Kunskap i handling, 2., omarb. uppl., Daidalos, Göteborg, 199, s. 38. 
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utveckling –  beskriver bland annat hur föremål som gjorts med händerna ’minns’ de gester 

och rörelser som används för att skapa dem.3 

 

I kursplanen för slöjdämnet framgår att eleven ska kunna framställa föremål, och att orden 

‘genomarbetat’ och ’med precision’ står i kunskapskraven visar att föremålets kvalitet på 

något sätt ska bedömas.4 Eleven ska även kunna använda handverktyg och redskap, med 

varierande grad av precision beroende på kunskapskravets nivå. Krav på dokumentation är 

något som kommit att flyta in i undervisningen allt mer, för att säkerställa att det är processen 

och inte bara de färdiga föremålen som bedöms. Men en del av slöjdlärarens profession är att 

kunna se processen under tiden den sker, och i de färdiga föremålen. Precision och kunnande, 

samt bedömning av kvalitet i föremål är ord som inte bara är aktuella i skolslöjden, utan är en 

del av varje slöjdares vardag. I början av en lärprocess i ett hantverk kan utövaren inte. Det 

syns i händerna, det känns i kroppen, och det syns i föremålet. Skären med täljkniven kanske 

är okontrollerade. Händerna greppar fel om kniven. Skären blir för djupa, en flisa går ur träet. 

Där börjar kunnandet – i att inte kunna – och det lärda ögat kan se det, inte bara i händerna 

och kroppen som utför arbetet, utan i även i slöjdföremålet.  

 

Vidare handlar slöjden om ett lärande genom material och med kroppen. Slöjden är ett sätt att 

komma i kontakt med vår kropp, att använda den, att lära med den, men också att bara vara i 

den. Att vara människa är att vara en kropp – kroppen är vår öppning ut i världen.5 Slöjden 

kopplar som få andra ämnen samman sinnet med kroppen utan att ursäkta sig. Det är ett ämne 

som skulle kunna ses som motsatsen till den kunskapssyn som länge dominerat västvärlden, 

där kunskapen kommit att ses som något frånkopplat kroppen, något som ’bor’ i vårt 

medvetande.6 Andreas Nobel skriver i sin avhandling om kontorsstolen som ett försök att helt 

få oss att glömma vår fysiska kropp genom dess bekvämlighet, för att på så sätt låta 

‘medvetandet’ befrias och gynna fokuserat arbete.7 

 

 
3Ingold, Tim, Making: anthropology, archaeology, art and architecture, Routledge, London, 2013, s. 
121. 
4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011, s. 
216. 
5 Molander, s. 67 f. 
6 Molander, s. 24 ff.  
7 Nobel, Andreas, Dimmer på upplysningen: text, form och formgivning, Arkitekturskolan och 
Konstfack, Kungliga Tekniska högskolan, Diss. Stockholm Kungliga Tekniska högskolan 2014, 
Stockholm, 2014, s. 69 ff. 
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Slöjden sammankopplar oss med vår kropp, och kunskapandet i slöjdarbete är kroppsligt på så 

vis att det både känns och upplevs med kroppen, men sedan ‘blir’ till ‘kropp’ eller form. 

Kunskapen syns både i utövarens kropp, och i den kropp som utövaren skapar: i 

slöjdföremålet. Slöjden synliggör kunskap under hela processen.  

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna undersökningen är att försöka sätta ord på och synliggöra en del av den 

‘tysta kunskapen’ i slöjden, och närmare studera hur ett specifikt hantverkskunnande kommer 

till uttryck i elevernas slöjdföremål, och i deras arbete med detta: i deras rörelser och agerande 

med material och verktyg. Målet är att få större förståelse för just händernas kunnande.  

Kunskapsbildning i slöjden lämnar materiella spår av kunnande: i elevernas pågående arbete, 

och i deras färdiga alster. Som slöjdlärare ska vi avläsa dessa, både för att bedöma, men också 

för att kunna leda elevernas arbete vidare. Både ut- och inlärning sker genom kroppen, och 

undersökningen syftar till att försöka sätta ord på och begripliggöra detta ‘tysta’ lärande. Kan 

slöjdens materiella natur låta oss se lärprocessen, i och med att kunnandet – eller bristen på 

detta – lämnar fysiska spår?  

1.4 Frågeställning 
–Hur kan kunnande avläsas i slöjdföremål, samt i den kropp som utför arbetet med dessa?  

 

2. Empiri 
Som inledning i studien genomförde jag en kortare gestaltande undersökning där jag lärde 

mig – eller snarare påbörjade ett lärande i – att spinna med hjälp av slända. Arbetet 

dokumenterades med hjälp av en film och processanteckningar, där det filmade materialet i 

kombination med de skrivna reflektionerna hjälpte mig att få syn på olika aspekter av 

kunnande. Även det materiella resultatet, garnet, sparades och användes som underlag för den 

del av frågeställningen som rör hur kunnande kan synas i ett slöjdat föremål. I kombination 

med att läsa in mig på olika texter i ämnet resulterade dessa i vidare tankar som jag använde 

mig av för att analysera den andra delen av min empiri: fältstudier i en slöjdsal   

 

2.1 Fältstudie i skolan  
Undersökningens huvuddel del är en fältstudie genomförd i en träslöjdssal. Studien 

genomfördes i årskurs 5 på en grundskola i Stockholmsområdet. Jag har gjort observationer 
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under tre separata lektionstillfällen med två olika klasser, sammantaget under sex lektioner. 

Eleverna arbetade på olika sätt med skärande verktyg: först med täljning och sedan med att 

skära relief. Under den första lektionen höll den undervisande läraren en kort genomgång i 

täljning, och en längre i att skära relief. Eleverna hade ingen tidigare kunskap i att tälja eller 

arbeta med skärande verktyg i trä, och det här var alltså deras första möte med materialet.  

 

I ena klassen har jag följt en och samma elev i hens arbete först med täljning och sedan med 

att skära relief under alla tre lektionstillfällen. I den andra klassen har två elever studerats vid 

olika tillfällen, den ena under en kortare täljprocess och den andra i arbete med att skära 

relief. Elevernas arbete resulterade i två täljda övningsstycke, samt två reliefer.  

 

Studien resulterade i fältanteckningar och fotografier av elevernas slöjdföremål, samt ett antal 

skisser över rörelser och grepp hos eleverna som var svåra att beskriva i text.    

 

3. Urval och avgränsning 
Jag har i denna studie valt att fokusera på elever som utför ett manuellt arbete med så få 

verktyg mellan dem själva och materialet som möjligt, och med en process som innebär att 

liknande rörelser används under hela arbetet. Min förhoppning var att få syn på olika subtila 

förändringar och justeringar i elevernas arbete.  

 

Jag har följt en elev under varje lektionstillfälle, för att få en övergripande syn på hela arbetet, 

och få möjlighet att se så mycket av processen som möjligt. Jag valde ut eleverna genom att i 

ett par minuter ägna mig åt att bara ta in vad som hände i salen, och därefter välja en elev som 

var i början på antingen sitt täljarbete eller sitt arbete med relief. Min utgångspunkt i valet var 

alltså bara att eleven skulle vara i början av sin arbetsprocess, så att jag skulle få se en helhet.  

 

Som dokumentationsmetod valde jag att skriva fältanteckningar och valde bort att filma 

lektionerna, för att så långt som möjligt undvika att störa den naturliga miljön. Att filma 

skulle också kunna tydliggöra att jag endast tittar på en elev åt gången, vilket skulle kunna 

uppfattas som störande både för eleven och väcka frågor hos resten av gruppen. Att arbeta på 

detta sätt tvingade mig även att vara mycket närvarande och uppmärksam under själva 

lektionstillfället, då jag endast skulle ha anteckningarna, eventuella skisser och mitt minne att 

förlita mig på. Jag har när jag bedömt det nödvändigt ställt frågor till eleverna under 
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lektionen, men så långt det går försökt att undvika att störa dem. Frågor har jag ställt antingen 

vid lektionens början, eller vid dess slut och de har ställts i syfte att förstå målet med deras 

arbete om detta inte varit tydligt (jag har exempelvis frågat en elev vad det är han täljer, på 

vilket han svarat ‘en kniv’). Vid ett tillfälle har jag bett läraren gå in och ge ett tips till en elev 

som täljer, för att se hur eleven skulle ta emot den nya informationen.  

 

Undersökningen är genomförd på en skola där jag arbetar deltid som bild– och slöjdlärare, 

men jag har ej varit undervisande lärare under lektionerna. Eleverna informerades om att jag 

inte är där i egenskap av lärare. Att de däremot är vana att se mig i skolan ser jag som en 

möjlig vinst då de inte la någon vidare märke till mig, eller verkade tycka att det var nämnvärt 

märkligt att jag fanns i rummet. Att jag undervisar på skolan gör att jag har insikt i vilka 

arbetsområden som genomförs, så jag hade möjlighet att välja bland de som jag fann 

lämpliga, och är bekant med både salen och den undervisande läraren. 

 

Som avslutning på arbetet med undersökningen presenterades uppsatsen i form av en 

workshop under ”Pedagogisk festival” på Konstfack. Men eftersom jag då nått en punkt i mitt 

skrivande där analys och tolkning redan var färdigskrivna, har jag valt att endast presentera 

den delen i form av en bilaga. Den viktigaste delen av mitt gestaltande arbete var den period 

då jag lärde mig spinna, garnet, filmerna och texterna som producerades, och det är 

underlaget jag använder som empiri i uppsatsen. Gestaltningen under ”Pedagogisk festival” 

syftade till att presentera en del av uppsatsens innehåll på något sätt, och skapade många bra 

samtal, men finns inte med som en del av uppsatsen.  

 

4. Teori och tolkningsram  
Nedan presenteras de teoretiska begrepp som används i uppsatsen, för att på olika sätt ringa in 

kunnande i slöjdområdet.   

 

4.1 Samhandling  
Ingold väljer begreppet ’to correspond’ – att korrespondera – för att beskriva hur utövare, 

material och verktyg samhandlar med varandra i ett hantverk.8 Rörelsen hos utövaren, och 

flödet och motståndet i materialet svarar mot varandra. Ingold beskriver det som en dans –i 

det att de båda parterna turas om att leda och bli ledda, snarare än att rörelsen endast är 

 
8 Ingold, 2013, s. 101 f.  
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monotont fram och tillbaka. Han kallar detta för ’the dance of animacy’, och i denna kopplas 

kroppslig varseblivning om materialet samman med materialets flöde. Utövaren svarar mot 

materialet och vice versa.   

Ingold tar upp ett flertal exempel, och beskriver bland annat att beskriva drejskivan som en 

omvandlare (transducer), i det att den konverterar ’the ductus’ – den kroppsliga gesten hos 

utövaren, genom dess rörelse, från en kinetisk rörelse till materialets flöde. Han tar även upp 

ett exempel med drakar: genom att flyga en drake blir vi medvetna om drakens rörelse genom 

vår egen kropp – Sheets-Johnstone kallar detta för att ’tänka i rörelse’.9 Tanken är själva 

rörelsen, snarare än något som föregår den.  

Jag gillar hur ordet korrespondens beskrivs av Ingold, men anser att ordet i sig inte lämpar sig 

för direktöversättning. Jag tolkar beskrivningen att vara den samma som för  ordet 

’samhandla’, som brukar användas i posthumanistisk teori, och kommer därför i texten att 

använda det. Dessutom lyfter Sheets-Johnstone ett viktigt perspektiv: jag betraktar i den här 

uppsatsen teori och praktik som ett. Tanken är rörelsen mellan materialet och utövaren, och 

finns i själva handlingen.  

4.2 Kroppslig inlärning  
Polanyi menar att ett verktyg vi lärt oss behärska blir som en förlängd del av utövarens egen 

kropp, och kunskapen blir en del av kroppen.10 Utövaren är fortfarande medveten om hur 

exempelvis hammarens tyngd känns i handen, men den upplevs inte längre som det 

främmande och kanske till och med begränsande föremål den kanske i början var.  

 

Nobel menar att det är relevant att ifrågasätta kunskap som aldrig blir till någon typ av 

handling ”Ett tänkande som aldrig stöts och blöts mot material känner till slut inga gränser 

och riskerar gradvis att bli alltmer fantastiskt och irrelevant11.”  

 

Det blir relevant att reflektera kring kroppslig inlärning i det här sammanhanget, eftersom det 

är just att öva in gester i kroppen som hantverk till stor del handlar om. Att låta händer och 

kropp repetera och pröva för att uppnå precision i hantverket. Med Nobels syn vill jag koppla 

 
9 Ingold, 2013, s. 98.  
10 Polanyi, 1967, s. 40. 
11 Nobel, 2014, s. 72. 
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in att kunnande i teorin – kunnande som ej blivit handling än – i slöjden måste kopplas 

samman med just handling för att bli till ett helt kunnande.  

 

4.3 Rytm och tempo  
I hantverk kan rytm och upprepande i själva den manuella gesten betraktas som en 

grundpelare i hur ett föremål blir till.12 Många hantverk kräver regelbunden repetition av vissa 

manuella gester, till exempel att hamra, såga eller skrapa. Och själva föremålets form uppstår 

då genom dessa upprepade, rytmiskas rörelsemönster; rytm är skapare av form. Men detta 

upprepande är inte mekaniskt: det bestäms och anpassas genom finjusterande av utövarens 

rörelser, och den inneboende rytmiken i de komponenter i omgivningen som hen befinner sig 

i. Återigen –utövaren samhandlar med materialet och sina verktyg, och därigenom blir 

föremålet till.  

 

Även Richard Sennet resonerar kring rytm, och skriver om hur det även finns en typ av rytm i 

koncentrationen.13 När koncentrationen uppehålls och rytmen förblir obruten, så kommer 

även resultatet på arbetet att vara jämnt. Nobel exemplifierar vad rytm och tempo kan vara, 

och beskriver processen att påbörja ett svarvarbete i en bågsvarv.14 Ett fyrkantigt ämne sätts i 

svarven och börjar snurra. Formen gör att arbetet är ‘bullrigt och hoppigt’, eftersom järnet 

stöter emot de kantiga hörnen. Motståndet känns i hela kroppen. Men efter en stund kommer 

belöningen, nämligen då ämnet hittat sitt centrum och verktyget istället börjar flyta fram över 

träet. Skiftet kan kännas och upplevas med hela kroppen, och kan till och med höras. Nobel 

jämför upplevelsen med en båt som kastats på ett oroligt hav nu har kommit till en lugn hamn, 

eller att man surfar fram över ytan.  

 

Utövandet av ett hantverk är en kroppslig upplevelse och detta är kopplat till kunnandet. Att 

kunna uppnå denna rytm och använda sig av tempo till hjälp i arbetet blir alltså en del av ett 

kunnande i hantverk. Det inte bara känns i kroppen, utan kan vara synligt utifrån både i de 

arbetande händerna och slöjdföremålet. Därför blir det relevant att använda sig av dessa 

begrepp i analysen.  

 

 
12 Ingold, 2013, s. 115.  
13 Sennett, Richard, The craftsman, Penguin, London, 2009, s. 176.  
14 Nobel, 2014, s. 79.  
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4.4 Lärande i handling 
Att lära sig ett nytt hantverk kan ses som en process med ett känt mål och ett förutbestämt 

resultat, som kan nås genom en rad ‘medvetna och kontrollerade handlingar’.15 En erfaren 

hantverkare kan förstå ett arbetes helhet genom att titta på dess delar, och har genom tidigare 

handlingar uppmärksammat, analyserat och dragit slutsatser om vad olika indikatorer berättar 

om ett arbete, hur detta arbete fortgår och vilka justeringar som behöver göras. Själva 

handlingen i sig är central för att ett kunnande ska kunna uppnås.  

Molander refererar till Wittgenstein som menar att det är genom görandet som en människa 

lär sig något i det konstnärliga fältet.16 Hur en person använder sina händer och sin kropp i 

arbetet är något som är synligt utifrån, och därmed blir ett sätt att observera kunnandet och 

inlärningen på.  

 

I praktiska kunskapstraditioner förmedlas kunskap främst genom föredöme, övning och 

personlig erfarenhet, och själva kunskapens grund ligger i själva verksamheten, att göra och 

genomföra uppgifter, snarare än språkliga formuleringar.17 Kunskapen förs från en kunnig 

person – en mästare – till någon som är mindre kunnig – en lärling. I slöjden kan dessa roller 

alltså tilldelas läraren och eleven, som i sammanhanget blir mästare och lärling.  

 

En viktig del av kompetensen i ett hantverk består i ett igenkännande: att känna igen olika 

företeelser och därefter kunna göra anpassningar och omdömen utefter dessa.18 Det kan 

handla om materialkännedom, men också om att känna igen situationer och problem. Det 

omdöme som görs är normativt och beskrivande – den kunniga utövaren känner igen en 

företeelse som bra eller dåligt, och en handling som rätt eller fel. I en lärsituation i en slöjdsal 

kan läraren vara den som just känner igen och gör omdömen, innan eleven själv har förmåga 

att göra dem, men målet är att lära eleven att själv bli den kunniga utövaren, med förmåga till 

igenkännande. Därför blir också viktigt att synliggöra lärarens agerande i lärsituationen, om 

hen interagerar med eleven.  

 

 
15 Gunnar Almevik i Winbladh, Anna & Bengtsson, Cecilia (red.), 2003, s 46. 
16 Molander, 1996, s. 153 f 
17 Ibid, s. 38 
18 Ibid, s. 154. 
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4.5 Reflektion–i–handling  
Enligt Donald Schön är reflektion i handling både att reflektera över vad man har gjort, och 

ett mer generellt tänkande och övervägande om vad man gör just nu.19 Men att lägga märke 

till något är inte nog för att fullt räknas som reflektion i handling – reflektionen, insikten, och 

justeringen den medför måste sedan testas i handling. Att bilda ny kunskap genom reflektion i 

handling kräver alltså experiment och prövande.  

 

Reflektion i handling innebär inte att man gör två separata saker –först tänker och sedan 

handlar. Det handlar istället om ‘uppmärksam’ handling (attentive action) där utövaren i 

själva handlingen gör reflektioner, och förbereder sig på att justera sitt fortsatta handlande 

utefter dessa. Schön gör liknelsen med en konversation, där handlingen svarar mot situationen 

och vice versa. 20 En kunnig och uppmärksam utövare bygger upp en hel samling – en 

repertoar – av handlingar för att svara på den reflektion som görs under arbetets gång.   

 

Att kunna reflektera och svara mot materialet, och bygga upp denna repertoar av handlingar, 

kan alltså ses som ett kunnande, och skulle därför kunna vara synligt i elevernas arbete. Vi 

kan inte ’se in’ i elevernas huvuden och höra reflektionen, men reflektionen kan bli synlig i 

arbetet med deras föremål, genom att eleverna förändrar eller justerar sitt handlande. Även 

uppmärksamheten är en del av detta kunnande, och skulle kunna ses utifrån genom 

exempelvis blickriktning, och vilket fokus arbetet ges.  

4.6 Tyst kunskap eller berättande kunskap 
Om tyst kunskap säger Polanyi: ”Vi kan veta mer än vi kan säga.”21 Han menar att det finns 
en dissonans mellan en ’intelligent ansträngning’ hos en kunnig person, och att med ord 
kunna artikulera och helt namnge den ansträngningen. Att en person inte fullt ut kan beskriva 
vad hen gör, betyder inte att hen inte vet vad hen gör. Kunskapen kan beskrivas som tyst.  
  
Medan Polanyi främst fokuserar på vad det betyder att veta, så resonerar Ingold kring vad det 

betyder att berätta.22 Han menar att vi kan berätta vad vi vet genom utförande och upplevelser 

eftersom berättande i sig själv är en typ av handling som inte gärna blir specifik eller fullt 

artikulerad. Han skiljer mellan artikulera och berätta.23 Snarare än att vara fullt artikulerad är 

en berättelse är ofta målande och full av implicita ting, som måste läsas ’mellan raderna’ av 

 
19 Ibid, s. 159. 
20 Molander, 1996 s. 144 
21 Polanyi, 1967, s. 27.  
22 Ingold, 2013, s. 109.  
23 Ibid, s. 111.  
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det som faktiskt sägs. Han använder som ett exempel hur arkeologer kan berätta historier om 

invånare i en forntida bosättning, men de kan också berätta var gamla byggnader låg i denna 

bosättning endast med hjälp av små missfärgningar i jorden. 24 Att lära sig berätta är att lära 

sig vara uppmärksam. Den tränade arkeologen kan följa – uppmärksamma – materiella spår 

bakåt i tiden, och därmed berätta om just den tiden, och de människor som levde då och 

lämnade dessa spår. Materialiteten är en viktig del av berättelsen.  

Ingold menar att även föremål kan ses som en typ av berättelse.25 När själva handlingen är 

avslutad förblir ett föremål en komplett och orubblig förteckning på de gester som utfördes 

under dess skapande. Ingenting undgår det, och det finns minnen av handlingen i föremålet. 

Han använder sig av ett exempel på handspunnen tråd, och jag vill nyansera resonemanget 

något. Jag menar att det inte är alla föremål som innehåller alla spår av kunnandet i alla 

skeden. Ett täljt föremål går att slipa tills alla spår efter kniven är borta. Och det blir därför 

relevant att fundera på när i processen ett föremål berättar vad.  

För en slöjdlärare kan elevernas slöjdföremål betraktas som en berättelse om deras kunnande 

– de innehåller spår och minns de rörelser och händer som bearbetat dem. Att undersöka en 

yta som bearbetats med en skölp, eller att titta på en spunnen tråd, är att undersöka en 

berättelse om kunnande.   

5. Tidigare forskning  
Marlene Johansson skriver i sin avhandling om olika slöjdhandlingar som utförs av elever i 

skolan.26 Hon analyserar dessa utifrån samspelet mellan vad hon kallar mentala och fysiska 

redskap.  

 

Jenny Frohagen har undersökt manuellt kunnande hos elever i slöjden och vad det innebär att 

kunna såga rakt.27 Hon betraktar detta som ett ämnesspecifikt kunnande som 

slöjdundervisningen ska utveckla, och undersökningen syftar till att utöka beskrivningar av 

manuellt kunnande genom att lyfta olika aspekter av det.  

 

 
24 Ingold, 2013, s. 109 f.  
25 Ibid, s. 121.  
26Johansson, Marléne, Slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation och andra medierande 
redskap, Acta Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg : Univ., 2003,Göteborg, 2002 

27 Frohagen, Jenny, Att kunna såga rakt (Elektronisk resurs) Om manuell bildning i skolämnet slöjd’, Techne 
series., 23:2, 16–33, 2016.  
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Hanna Hofverberg skriver om elevers samhandling med tråden under ett broderiprojekt.28 

Genom närgående beskrivningar av hur tråden och eleven svarar mot varandras handlingar 

har hon undersökt vilket typ av lärande som sker i samhandling med material. Materialet 

,tråden, ses här som en aktiv del av arbetet snarare än ett passivt objekt. Hon ringar in tre 

typer av ’korrespondens’ (correspondence) mellan tråd och elev –troubling correspondence 

(när knutar bildas på tråden), attuning correspondence (när nålen ska träs.) och tracing 

correspondence (när tråden ska delas).  

 

Mårten Medbo undersöker i sin avhandling kunnande inom sitt hantverk –leran– och om 

materialbaserad språklighet.29 Han ser på materialitet som en egen typ av språk, som 

hantverkare besitter en unik förmåga att avläsa. Avhandlingen består både av en som Medbo 

kallar ‘lerbaserad’ och en språkbaserad del.  

 

Andreas Nobel skriver i sin avhandling om svårigheterna att översätta ett praktiskt kunnande 

till ord och kritiserar även huruvida man ska behöva göra detta.30 Han har arbetat med att lära 

sig att svarva med bågsvarv och resonerar kring kroppslig inlärning och att aktivera kroppen i 

en formgivningsprocess  

 

De ovannämnda personerna ringar alla på olika sätt in området jag intresserar mig för i 

uppsatsen: det manuella –kroppsliga– kunnandet, materialiteten och fokuset på människans 

samhandling med material. Medbo och Nobel problematiserar och diskuterar den skrivna 

textens roll i berättelsen om ett hantverk, och jag tycker att det är intressant att diskutera 

uttrycket ’tyst kunskap’ mot den bakgrunden. För om ett hantverk betraktas som ett eget 

språk, är kunskapen verkligen tyst?  

 

 
28 Hanna Hofverberg & David O. Kronlid (2017): Human–material relationships 
in environmental and sustainability education – an empirical study of a school embroidery project, 
Environmental Education Research, DOI: 10.1080/13504622.2017.1358805 
29 Medbo, Mårten, Lerbaserad erfarenhet och språklighet (Elektronisk resurs), Konstnärliga 
fakulteten, Göteborgs universitet, Diss. Göteborg: Göteborgs universitet, 2016, Göteborg, 2016 
http://hdl.handle.net/2077/46894   
30 Nobel, Andreas, Dimmer på upplysningen: text, form och formgivning, Arkitekturskolan och 
Konstfack, Kungliga Tekniska högskolan, Diss. Stockholm Kungliga Tekniska högskolan, 2014, 
Stockholm, 2014.  
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6. Metod 
För att närma mig undersökningens syfte från olika håll har jag använt mig av tre olika 

etnografiskt inspirerade metoder. Jag har undersökt 1) mitt eget lärande genom 

självobservation, 2) observerat elever och 3) observerat deras slöjdade föremål.  

 

6.1 Systematisk självobservation  
I en inledande fas av arbetet genomgick jag en hantverksmässig lärprocess och tränade mig på 

att spinna med slända – en teknik jag aldrig provat och inte heller någon kunskap om. Jag 

inspirerades av den metod som Evelina Dovsten beskriver i sin kandidatuppsats, då hon under 

140 timmar blåser en och samma form för att synliggöra sitt eget lärande.31 

 

Jag var även inspirerad av autoetnografiska metoder, som innebär att forskaren i förväg 

planerar in vad som ska observeras och hur det ska observeras, utefter studiens syfte.32 Det 

jag i denna studie observerade hos mig själv var upplevelser av lärandet, materialet och mötet 

med detta.   

 

Då jag aldrig tidigare mött tekniken behövde jag först inhämta någon typ av information om 

hur det skulle gå till – den här delen går att likna det slöjdläraren gör för eleven i slöjdsalen. 

Jag behövde någon som visade hur det skulle gå till. Jag valde en instruktionsfilm där 

personen som visar själv arbetar som väverska, och denna hade jag till hjälp vid arbetet. 

Perioden inleddes av en kortare, intensiv tid av övning då jag spann fyra timmar varje dag i 

fem dagar. Vid varje tillfälle filmades arbetet i tjugo minuter för att dokumentera och för mig 

själv synliggöra det kroppsliga och händernas arbete och kunna titta på dessa även utifrån –

samma saker som jag senare skulle observera i slöjdsalen. Efter två timmar skrev jag en 

reflektion, något jag även upprepade vid slutet av dagen. Allt garn sparades och daterades.  

 

6.2 Deltagande observation  
Det finns flera typer av deltagande observation, men i stort sett kan det beskrivas som att 

observatören deltar i det normala livet hos de som studeras .33 Detta kan både göras både 

 
31Dovsten, Evelina, Verktygligheten, Konstfack, Institutionen för konsthantverk (KHV), Keramik och 
Glas, Stockholm, 2016.  
32 Chang, Heewon, Autoethnography as method, Left Coast Press, Walnut Creek, Calif., 2008, s. 91 f.  
33 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna, Fjärde upplagan, Studentlitteratur, Lund, 2018        
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öppet, då de studerade personerna är medvetna om forskarens identitet som just forskare, eller 

dolt på olika sätt, så att forskarens roll inte avslöjas. Deltagande observation behöver inte 

innebära att man som forskare fullt går in i situationen, utan kan även beskrivas som att man 

befinner sig i händelsernas centrum.  Det kallas då för att vara ‘deltagande som observatör’, 

vilket innebär att rollen som forskare är känd för deltagarna.34 Forskaren följer sedan gruppen 

eller personen som observeras under deras vanliga liv och dokumenterar händelserna. Jag har 

valt just ‘deltagande som observatör’ som roll i denna studie, och har valt att observera en 

eller två elever varje lektionstillfälle.  

 

Min plan var att observera en elev vid varje tillfälle, men under en lektion tittade jag på två 

elever då den första eleven valde att avbryta sitt arbete. Som insamlingsmetod valde jag att 

föra fältanteckningar under arbetets gång, samt att fotografera elevernas föremål både före 

och efter lektionen. Jag skrev fältanteckningarna för hand i ett block och stod upp hela 

perioden. Fältanteckningarna renskrevs sedan på dator.  

 

Jag har i beskrivningarna av elevernas arbete strävat efter att vara så utförlig som möjligt, och 

letat efter synliga aspekter som alla samspelar för att bygga en helhetsbild av kunnande. 

Därför har jag valt att dokumentera följande:  

o Kroppsställning,  

o Hur de håller verktyget  

o Blickriktningar  

o Pauser  

o Vad som händer i föremålet 

o Vad som sägs 

Ibland har jag även ritat skisser över hur ett verktyg rör sig över träet, för att ytterligare 

förtydliga. Vid de tillfällen jag bedömt det nödvändigt har jag iscensatt elevens handrörelser 

med mina egna i efterhand och fotograferat detta. Fotografierna har sedan använts som 

underlag för de illustrationer som finns i texten. Illustrationerna syftar till att ytterligare fylla 

ut beskrivningar av till exempel verktyg och kroppshållning, där jag upplever att ord inte 

räcker.  

 

 
34 Ibid, 285.  
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Då studiens syfte främst är riktat mot elever är det deras arbete som står i fokus. Lärarens 

agerande finns dokumenterat i de fall han håller en genomgång eller på något sätt handleder 

eleven.  

 
6.3 Analys av det slöjdade föremålen   
Efter varje lektionstillfälle har jag dokumenterat och studerat det föremål eleven arbetet med. 

Anteckningarna syftar till att fånga in små, subtila detaljer som kan vara svåra eller omöjliga 

att fånga med hjälp av fotografi, till exempel hur en skuren yta känns under fingrarna, eller 

hur djupt ett snitt är. Jag har även tittat på och gjort samma analys med det material jag själv 

åstadkommit i mitt spinnande. 

 

6.4 Samhandling med materialiteter som analysmetod  
Jag kommer i analysen att inta en socio-materiell hållning, där material betraktas som aktiva 

medaktörer som samarbetar och samhandlar med personen som agerar med dem, snarare än 

passiva instrument eller verktyg.35 För att bli till lärande måste pedagogiska idéer samhandla 

med konkreta materialiteter.  

 

6.5 Forskningsetiska aspekter  
Eleverna har informerats om undersökningen och vad den innebär, och själva tillfrågats om de 

vill vara med eller inte. Inga foton har tagits på eleverna, och när det tagits på arbetena har 

eleverna fått se att de själva inte är med. De har fått med sig blanketter hem där föräldrarna 

informeras om undersökningen samt fått ge sitt skriftliga samtycke till att eleverna deltar. Alla 

elever som förekommer i undersökningen har både själva gett samtycke, och har 

vårdnadshavarens samtycke. De har även anonymiserats med pseudonymer.   

7. Analys och tolkning 
Jag började med att analysera mina anteckningar, filmer och garnet som spunnits under den 

första delen av undersökningen. Därigenom kom jag fram till tre olika övergripande aspekter 

av kunnande som på olika sätt går att se i mitt arbete. Gränserna mellan dessa är inte skarpa 

eller absoluta, utan de flyter på många sätt in i– och är beroende av varandra. Uppdelningen är 

ett försök att på olika sätt i text synliggöra kunnandet och resonera om det  –Kunnandet består 

av alla delar.  

 
35 Lenz Taguchi, Hillevi, Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion till intra–aktiv 
pedagogik, 1. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2012, s. 9 ff. 
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7.1 Kunnande om 
Kunnande om –aspekten handlar om att förstå vad som är möjligt inom fältet och innehåller 

det som man helt enkelt måste veta för att kunna utföra ett arbete, ner på de mindre 

beståndsdelarna. Den allra mest basala delen är att jag måste veta att det går att göra tråd av 

ull genom att spinna för att kunna göra det. Jag måste veta vad som går att åstadkomma med 

materialet för att kunna sträva dit. I praktiska kunskapstraditioner överförs kunnande som 

detta till stor del muntligt, i mäster/lärling system.36  Jag börjar alltså med att leta efter en 

mästare och letar upp en video om att spinna. Valet faller på en instruktionsfilm där av en 

kvinna som är väverska visar hur det ska gå till. Jag gör alltså bedömningen att ‘åh hon vet 

nog vad hon håller på med’ – jag söker mig till någon som jag uppfattar kan mycket, och går 

att lita på. Videon är kort och koncis: hon berättar att man ’helt enkelt’ hänger sländan från ett 

sjok med kardad ull, och börjar snurra.37 Sedan redogör hon för hur ullen ska ligga över 

handen för att inte trilla ned, och hur fibrerna ska dras ut när sländan snurrar. Hon visar och 

berättar samtidigt, och jag brottas med informationen för att kunna förstå. Jag kan känna att 

jag inte förstår –händerna längtar efter att själva få prova och fylla ut kunskapen.  

 

Fortfarande med videon uppe sätter jag mig för att prova att spinna. Det känns i det närmaste 

bisarrt till en början –allt är totalt främmande. Anteckningarna från dagen innehåller ordet 

‘svårt’ i var och varannan mening. I inspelningen lägger jag märke till hur jag bland annat 

pausar för att titta på videon. Här blir det tydligt hur mästar-lärling aspekten kommer in i 

arbetet mycket tidigt: jag behöver titta på någon annan först, och känner spontant att jag inte 

vill prova först, utan vill titta på ‘någon som kan’. Därefter vill jag själv prova, men arbeta i 

en växelverkan mellan video – som i det här fallet uppfyller rollen som mästare – och eget 

arbete. Den här aspekten av kunnandet inbegriper en annan person/källa –någon som kan mer 

än jag och därför kan lära ut till mig. Något som däremot saknas i en lärprocess där 

mästarrollen innehas av en video snarare än en verklig person som är där i rummet är att 

ingen kan gå in och justera mitt arbete. Vilket jag redan i början av arbetet förväntar mig leda 

till problem. Det gör det också, så småningom. Mer om detta under nästa rubrik.   

 

 
36 Molander, 1996 s. 38.  
37How to spin yarn using a drop spindle. https://www.youtube.com/watch?v=bKAJTKvl0nE 
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7.2 Precision  
Nästa aspekt jag ringar in i mitt eget material är den varierande precisionen i arbetet, vilket 

syns både i filmen på hur jag arbetar och i det färdiga garnet. Detta går att koppla till 

föregående stycke, där jag eftersöker mer information för att kunna få garnet jämt. Att 

använda begreppet precision är ett val jag gjort då det är något som ska bedömas hos 

eleverna, och därför anser jag att det är relevant att synliggöra det. 38 Vad som är precision 

varierar beroende på vilket hantverk, och när det kommer till att spinna handlar det om att få 

till ett jämnt garn, både i tjocklek och hur hårt spunnet garnet är.  

 

Att uppnå precision handlar bland annat om att kunna samspela och läsa materialet.39 Hur 

mycket fibrer kan jag dra ut ur ullen? Hur tunt kan garnet bli innan det går av? Men det 

handlar också om det resultat som eftersträvas. Om det inte finns ett rätt och fel, finns heller 

inget att sträva efter och lärande blir omöjligt.40  

 

Precisionen finns också i att avläsa och känna hur sländan rör sig. I första och andra filmen 

syns tydligt att jag har svårt att hålla sländan snurrande. Sländan stannar upp i sin rörelse om 

inte tillräckligt med ull förs in så att ny tråd kan bildas. Därför måste det finnas en slags rytm i 

handlingen, som åstadkoms om man kan tillföra ull till tråden som bildas tillräckligt snabbt. 

Här exemplifieras hur viktig rytmen och tempot är i arbetet.  

 

Jag kan utläsa i mina anteckningar att jag stöter på mycket motstånd i mötet med materialet. 

Detta motstånd minskar med tiden och jag börjar istället skriva att ullen ‘rinner ur händerna’, 

vilket också kan ses i filmerna –nu blir tråden mycket lång innan jag väljer att linda upp den 

på sländan (bild 1). Detta händer när jag lär känna och kan läsa materialet tillräckligt bra, och 

jag lyckas dra ut ull i ett tempo som låter sländan hålla sig snurrande under en längre tid. Det 

här blir ännu ett tydligt exempel på det som Ingold beskriver som ett flöde av material och 

tempo.41 Både flöde och tempo är alltså en del av precisionen i ett arbete. Jämnheten består 

både i att föra ut en jämn mängd ull under spinningen, men också i att spinna tråden ‘lagom’ 

hårt. Här kan jag se en kritisk aspekt – jag vet inte hur hårt den ska vara spunnen. Något jag 

kan se i garnet är att jag både har använt för mycket ull och spunnit det för hårt i början. 

 
38 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, s. 220. 
39 Molander, 1996 s.144.   
40 Sennett, 2009, s. 180.  
41 Ingold, s 2013, s. 115. 
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Vilket kan avläsas under arbetet, då jag ser att sländan snurrar mycket snabbt i förhållande till 

hur mycket ull som förs in. Tempot och den repetitiva rörelsen hos utövaren bidrar till 

jämnheten i arbetet.42 Eller ojämnhet, när det inte kan åstadkommas.  

 

Det viktiga tycks hända när mina händer lär sig hur mycket av ullen som kan föras ut i tråden 

som spinns. Det handlar om att läsa fibrerna, känna sländans tyngd och hur mycket fibrerna 

kan bära. Häri blir det som Ingold beskriver tydligt: sländan, ullen och mina händer 

samhandlar i rörelse, och i balansen där emellan finns tempot och precisionen. När ett verktyg 

blir familjärt slutar det kännas som en främmande del av kroppen, och börjar istället bli till en 

del av den. Det kommer ett ögonblick när ullen slutar kännas som ett motstånd och istället 

börjar flyta, och det är tydligt kopplat till hur jämnt och precis resultatet blir.  

 

Jag kan även känna i handen hur fort sländan snurrar, utan att behöva titta ned på den, vilket 

kan avläsas bland annat i filmerna –blicken hålls alltmer på själva tråden, och mindre på 

sländan. I första filmen kan ses hur jag ofta tittar ned på sländan, och även att jag tittar ned på 

den när jag vill ge den mer snurr. Tyngden börjar istället kännas i kroppen: kroppslig 

inlärning. Det kan ses som ett exempel på det som Ingold beskriver som ’the dance of 

animacy’ –den kroppsliga varseblivningen av materialet, där de kroppsliga gesterna, 

tillsammans med sländan och tråden samhandlar. Tråden blir i det här sammanhanget ’the 

transducer’ som överför ’the ductus’ – sländans snurrande – till handen, och berättar för mig 

hur snabbt den snurrar och vad min nästa handling blir, vilka justeringar som bör göras, allt i 

ett flöde. Tanken är rörelsen.  

 
7.3 Tanken och händerna  
En annan aspekt jag kan se är hur tanken rör sig i arbetet, och hur detta påverkar resultatet. 

Jag kan avläsa i mina anteckningar hur jag reflekterar kring olika problem, särskilt då om det 

jag återkom till flera gånger ovan: hur hårt garnet tvinnas och hur jämnhet ska uppnås. I 

filmerna syns hur jag flera gånger – innan jag lindar upp tråden på sländan – pausar och tittar 

närmare på tråden för att avgöra om den tvinnats tillräckligt eller för mycket (bild 2). Därefter 

försöker jag göra justeringar för att åtgärda problemet genom att snurra mer eller mindre på 

sländan när arbetet återupptas. Reflektion i handling beskrivs som något som sker samtidigt 

 
42 Ibid, s. 115.  
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som utövaren utför handlingen, och detta blir snarare reflektion mellan handling –även om 

själva studerandet av garnet med lite fantasi kan ses som typ av handling.  

 

De reflektioner jag har förmåga att göra förändras i och med tiden, och även i koppling till de 

överstående punkterna – Kunnande om och Precision. I anteckningarna står senare att ‘jag 

känner tvinnen mellan fingrarna när jag tar av ullen och försöker anpassa’ – här läser jag 

alltså av materialet både med händerna och ögonen (kanske framförallt i händerna), gör en 

reflektion om hur mycket jag ska dra ut, samtidigt som jag utför handlingen. Jag kan nu 

påbörja handlingen att dra ut fibrer ur ullen samtidigt som jag reflekterar över den, vilket 

leder till att tempot ökar och rytmen i arbetet förbättras. Jag går från att ta pauser för 

reflektion, till reflektion i handling.   

 

Jag upplever en dissonans mellan mitt kunnande om området, min precision och mina 

reflektioner: Jag kan se och känna att garnet inte är jämnt spunnet (även det senaste garnet 

innehåller bitar av löst spunnen ull) men jag kan inte åtgärda problemet. Reflektionen spelar 

ingen roll, då jag inte har tillräckligt med kunskap om eller precision för att kunna åtgärda 

problemet. Jag kan känna igen de problem och fel jag stöter på, men jag vet inte helt vad de 

beror på, vilket en mer kunnig person hade vetat, och här blir det även tydligt att avsaknaden 

av en faktisk lärare är ett problem. En video kan inte gå in och säga åt mig att göra 

justeringar, eftersom den inte kan se de fel jag gör.  
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Bild 1: Längd på den spunna tråden innan den lindas upp på sländan, i början och senare i processen 
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Bild 2: Jag pausar och tittar på den spunna tråden för att läsa av resultatet  
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7.4 Fältstudier i slöjdsal  
Nedan beskrivs fem olika elevhändelser från min fältundersökning. Då analysen av min egen 

undersökning ledde mig fram till att Kunnande om, precision och reflektion går in i varandra 

har jag valt att resonera kring flera synliga aspekter i varje händelse istället för att plocka isär 

dem allt för mycket.   

 
7.4.1 Genomgången  
Lektionen inleds med att läraren Robert samlar alla elever runt en bänk i mitten av 

klassrummet för att både påminna de som ska tälja om hur det går till, och ha en första 

genomgång av bildhuggeri. Han har plockat fram ett antal olika skölpar, samt ett stycke lind 

som han spänt fast med två bänkhakar. Eleverna står samlade runt bänken, och Robert berättar 

om de olika verktygen. Han visar att de ska hålla en hand på handtaget och den andra på 

järnet. Han ritar ut en cirkel och en mittlinje, och hugger sedan ett spår runtom hela cirkeln. 

Skölpen han använder är något rundad. För att hugga mittlinjen använder han sig av ett rakt 

bildhuggarjärn. Han använder en träklubba och slår två slag varje gång.  

 

”Ni ska alltså inte slå såhär,” säger han och höjer handen och måttar ett hårt slag. Sedan byter 

han till en mindre skölp och börjar skära in från kanterna mot sin mittlinje, och påminner åter 

om att båda händerna ska hållas på verktyget.  

”Och så skär ni in mot linjen, såhär.”  

Eleverna nickar och tittar uppmärksamt. Robert påpekar även att de inte ska skära så djupt, 

utan bara skära mindre spån, och att det är viktigt att de tänker på vilka delar som ska ’sticka 

ut’ i arbetet, så att de inte skär bort dessa. Sedan är det dags att börja arbeta.  

 

7.4.2 Daniel, första lektionen –Jag fick en taktik!  
Daniel går fram till verktygsväggen och tittar bland verktygen. Han lyfter upp tre olika skölpar och 
tittar på eggen. Den första har en flat egg, den andra en kraftigt rundad, och han väljer till sist en 
med en lätt rundad form. (se bild 3 figur 3) Han tar en träklubba med sig från väggen och går fram 
till bänken. Träbiten är fastspänt i bänken med två bänkhakar. Han har ritat ut en smiley med 
solglasögon i mitten.  

 

Ett ögonblick som kan ses som kunnande om området. Vid genomgången använde sig läraren 

av en lätt rundad skölp. Kanske väljer Daniel denna av den anledningen? Även träbiten är 

riggad på samma sätt som läraren visat, men han har ännu inte ritat ut någon mittlinje i 

figuren.  
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Daniel står framför bänken, med kroppen nära bänkskivan. Han sätter verktygets egg rakt ned mot 
träbiten och lägger huvudet på sned och lutar sig fram. Sedan rätar han på sig, plockar upp klubban 
och slår två bestämda slag. Ett märke bildas i ytan. Han lyfter verktyget och flyttar det –kanten 
överlappar precis det skär han just slagit. Han lutar sig närmare och tittar på eggen, rätar sedan på 
sig och upprepar de två slagen. Han upprepar proceduren runtom hela cirkeln och har till slut ett 
hugget spår runtom hela figuren.  Därefter lägger han ned klubban och skölpen på bänken. Han 
tittar på arbetet och drar med finger över det spår han precis huggit. 

 

Med blicken visar Daniel att han letar efter snedhet i sin vinkel. Han lutar sig framåt för att se 

bättre, och slår två bestämda men ej hårda slag, vilket jag tolkar som ett härmande av läraren. 

I bildhuggeri ligger en stor del av precisionen i att använda rätt mängd kraft, vilket Daniel 

uppvisar förmåga till. Materialet, verktyget och slaget samhandlar. När han vill undersöka 

linjen drar han fingrarna över den – han läser alltså av ytan inte bara med ögonen utan även 

med händerna. 

 
Daniel hämtar en liten skölp och börjar skära med den. Han börjar ovanför de utritade glasögonen 
på sin smiley. Han står bredbent med kroppen nära arbetsytan, verkar ta kraft från axeln när han 
arbetar. Står lätt snedvänd med överkroppen med höger axel lutad in mot skölpen (bild 4). Håller en 
hand på järnet och en hand på handtaget och arbetar hela tiden från kroppen. Daniel har inte gjort 
någon mittlinje på sin cirkel utan arbetar med långa drag över hela ytan men undviker de ställen där 
han ritat ögonen genom att växelvis tvärt sluta skära när kan når dem, och styra upp skäret så att ett 
spån bildas. På två ställen kommer han utanför den motsatta linjen så att en liten flisa utanför 
cirkeln skärs bort.  

 

I början av handlingen är det för mig tydligt att Daniel plan är att skära ut allt utom 

glasögonen och munnen som alltså ska ’sticka ut’ ur arbetet, som läraren uttryckte det i 

genomgången. Daniel har inte ritat någon mittlinje i sin cirkel, vilket gör att han skär över 

hela ytan i långa skär. Träet erbjuder motstånd och han måste ta i med hela kroppen, han tar i 

lite för mycket vilket gör att verktyget slinter. Han har inte tillräckligt med kunskap än för att 

kunna läsa träet och se hur han ska skära, och kroppen känner inte verktyget och träet bra nog 

för att kunna styra det. Däremot gör han en ansats till att styra det –han förstår att han ska 

hålla sig innanför cirkeln. 

 
Efter ett par minuter pausar Daniel och tittar på arbetet, fortfarande med skölpen i händerna.  
D: “Det var faktiskt onödigt att rita.”  
Han börjar skära bort de ritade linjerna för ögon och mun. Han skär omväxlande långa skär och 
kortare genom att vrida upp järnet så att skäret avslutas.  

 

Daniel visar här att han reflekterar över vad han gör, även om det handlar om reflektion i en 

paus, mellan handling. Men det är själva handlingen som leder honom till reflektionen. Han 
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gör sedan en avvägning och börjar med en ny handling. Han börjar att skära bort allt utom 

ögon och mun, och visar därmed att han tänkt att dessa ska sticka ut. När han skurit en stund 

kommer han på att han vill ta bort allt ‘det gula’ (dvs. den ohyvlade ytan) och börjar därför att 

skära bort ögonen. Det här kan förstås som att han i arbetet med föremålet kommer fram till 

något. Att materialisera idéen leder honom fram till nya insikter. Det blir en konversation 

mellan föremålet och honom.  

 

Oskar pausar i sitt arbete och kommer för att titta.  
O: ”Hur fick du så bra?” Pekar på kanten runt Daniel smiley.  
D: “Siktade först sen börja ja hugga.” 
O: “Tog det lång tid?”  
D: “Nä.”  
Oskar och Daniel står tysta och tittar på arbetet ett ögonblick.  
D: “Jag ska ta bort allt det gula.” Pekar på en bit ohyvlat trä han ännu inte skurit bort inuti sin figur.  
O: “Gjorde du streck i mitten?”  
D: “Nä, det var ganska osmart–” Daniel pekar på den vänstra kanten där flisor har gått.  
Oskar nickar och återvänder sedan till sin bänk. Daniel börjar arbeta med kanten den högra kanten 
på sin cirkel. Han sätter järnets vänstra hörn ned mot träet, någon millimeter djupt (bild 5).Han skär 
och vrider järnet samtidigt längsmed cirkelns kant så att ett smalt, ca tre cm långt spån bildas och 
skärs av (bild 6) 
D (Utbrister): “Jag fick en taktik!”  
Oskar kommer och tittar.  
D: “Man tar såhär,” –sätter ned järnets vänstra kant i träet, någon millimeter djupt. “Så gräver man.” 
Skär och vrider järnet samtidigt längs med cirkelns kant. ”Så blir det bra.” Oskar nickar och går 
sedan tillbaka till sin bänk.  
Daniel upprepar sitt skär längs med kanten på samma ställe på samma sätt ytterligare två gånger. 
Upprepar samma rörelse upptill på cirkeln. Sedan återgår han till cirkelns mittyta och fortsätter att 
bearbeta den. Undviker att skära intill den vänstra kanten där flisor gått. Han pausar omväxlande 
mellan skären.  När hela ytan är bearbetad rätar Daniel på sig och tittar fundersamt på ytan.  
D: “Yes!” Han känner på ytan med fingertopparna. “Nu ska jag rita tillbaks.” 

 

Både genom sin kommentar, och att han försöker stoppa skäret visar Daniel att han förstår att 

han inte skulle kommit utanför linjen, och att det beror på mittlinjen. Däremot gör han ingen 

koppling att han skulle kunna arbeta inifrån vänster kanten istället för rakt mot den. Robert 

har visat raka skär mot en mittlinje. Ett viktigt ögonblick är när Daniel lyckas svänga sitt skär. 

Innan dess har han arbetat med raka skär in mot mitten, men så händer något –han lyckas 

svänga. I nästa skär vinklar han verktyget något, och får till ett mer precist skär. Det är då han 

gör utropet: jag fick en taktik! Tanken – reflektionen i handlingen – synliggörs. Först gör han 

ett svängt skär, och mellan detta och nästa vinklar han skölpen och skär. Den nya taktiken 

testas i handling och han upplever att den funkar. Nu blir Daniel en slags mästare och vill visa 
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Oskar. Att leda vidare i ’kunnandet om’ är alltså inget som nödvändigtvis måste ske mellan 

elev och lärare utan kan även ske från elev till elev. Daniel tar inte med sig sin nya handling 

när han börjar bearbeta vänsterkanten igen. Den är inte helt tillagd i hans repertoar, utan 

knuten till precis det område han upptäckte den i.  
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Bild 3: Olika skölpar som eleverna använder sig av och formen eggen 
 

Bild 4: Daniels arbetsställning, när han lutar sig framåt och tar stöd mot höger axel 
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Bild 5: Daniels ’taktik’, steg ett då han sätter ned eggens vänstra hörn i träet 

Bild 6: Daniels ’taktik’, steg två, då han vrider skölpen och skär längsmed kanten samtidigt 
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7.4.3 Daniel, andra lektionen –Jag har bara hårt trä här uppe 

Daniel har plockat fram sitt arbete som han påbörjade föregående lektion och hämtat en liten skölp 

från verktygsväggen, liknande den han använde föregående lektion. Han spänner fast biten i bänken 

med bänkhakar och kavlar upp ärmarna, fortfarande med blicken på arbetet. Därefter börjar han 

skära längsmed den högra kanten på figuren, svärs över fibrerna. Skär små spån (ca fyra till fem 

mm långa) Jobbar in mot toppen av cirkeln. 
Plockar bort lite spån med händerna. Vänder på biten, och börjar skära längsmed fibrerna, högt upp 

i figuren. Står med benen brett och lutar sig ner över arbetet med höger axel ner mot skölpen. 

Verkar använda mycket kraft. Efter cirka tio skär rätar han på sig och slutar skära.  
D: “Jag har bara hårt trä här uppe.” 
Lägger ned skölpen och tar loss träbiten från bänken. Vänder på biten, spänner fast den igen och 

skär längsmed fibrerna, från mitten ut mot vänster kant. Arbetar längsmed fiberriktningen. 

Verktyget slinter och skär av en bit av ögat. D lägger ned verktyget och går till verktygsväggen. 

Tittar på de olika skölparna och väljer en som liknar den han använt.  

 

Träet och skölpen samhandlar med Daniel och han möter motstånd. Han vrider på arbetet 

flera gånger, och skär endast ett fåtal skär på varje ställe innan han byter. Jag tolkar detta som 

ett sätt att hantera motståndet och försöka hitta en annan bit av träet som inte är lika hårt. 

Arbetet får inte någon riktig rytm, utan blir mer korta perioder av ansträngning. Troligtvis är 

verktyget slött och Daniel svarar med att använda mer kraft, vilket i sin tur gör att verktyget 

slinter och skär av en del av glasögat. När detta händer fattar han beslutet att byta verktyget.  

Att han går för att byta verktyget kan förstås som att han kopplar samman just verktygets 

beskaffenhet med motståndet han möter, och att han tänker att det inte är tillräckligt vasst. Att 

förstå att verktygets egg påverkar resultatet är en del av Kunnande Om området. Det verkar 

också som att det är själva felskäret, när träet svarar på handlingen genom att skäras bort där 

han inte tänkt sig, som gör att han fattar beslutet att byta verktyg.  

 

Daniel återtar samma kroppsställning och börjar återigen skära. Han skär nära de utritade 

glasögonen med små skär, fortfarande rakt längs med fibrerna. Han tycks inte använda lika mycket 

kraft, och det verkar gå lättare att skära. Efter ca tio skär pausar han åter och rätar på sig 
D: “Tack vare att träet var så hårt så förstördes det–” 
Pekar på glasögat och drar med nageln längsmed den nedre kanten där flisan gick. Står tyst i några 

sekunder och lutar sig sedan framåt och sätter eggen mot träet precis nedanför kanten på glasögat. 

Börjar skära längsmed kanten och vrider skäret mot slutet så att det följer glasögats form. I och med 
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detta blir kanten mellan glasögat och området nedanför tydligare. Efter en stund rätar han på sig och 

betraktar arbetet.  
“Så. Okej, jag ska göra den len.” Går bort till slippapperna.  

Efter detta följer arbete med slipning, och Daniel avslutar med att måla sin relief.  

 

Här verkar Daniel koppla samman själva träets hårdhet med att det gått sönder, snarare än 

verktyget vasshet. Att skära bort allt utom det som ’ska sticka ut’ kan ses som en del av den 

repertoar av handlingar han har byggt upp, och han plockar nu fram och återanvänder den för 

att återskapa glasögats form. Han lyckas här även vrida skäret nedanför glasögat, vilket är en 

förändring från hur han tidigare arbetat. Att svänga ett skär var en del av den taktik han kom 

på under första lektionen, men nu kan han applicera detta på ett nytt ställe i arbetet. Han har 

en ny handling i sin repertoar att svara med när han möter motstånd. En reflektion har lett 

vidare i kunnandet, i samhandling med material och verktyg. 

 

7.4.4 Elin, första lektionen –Hur ska jag göra?  
Elin har ritat en nalle på sin träbit. Hon håller vänster hand på järnet, högst upp på handtaget. 
Använder höger hand för att lägga eggen tillrätta mot linjen –håller fingrarna ända nere vid eggen. 
Står långt framåtlutad med blicken på eggen (bild 7).  Rätar sedan på sig och släpper eggen med 
handen. Plockar istället upp träklubban och slår två lätta slag överst på verktygets handtag (bild 8) 
Ett litet märke bildas i träytan. Upprepar denna procedur runtom hela figuren. Arbetar i tystnad utan 
att titta upp från arbetet. Varje skär överlappar det förra med en knapp millimeter. Slagen tycks vara 
lika lätta genom hela proceduren.  

 

Det här är en annan taktik än Daniel och ett annat sätt att försöka åstadkomma precision . 

Precisionen ligger här i att noggrant titta på verktygets egg, och justera med ena handen. Elin 

slår mycket lätta slag och märket som bildas är grunt. Hon gör ingen justering, vilket tyder på 

att hon inte ännu vet hur djupt spåret ska vara.  
 

När E har gjort ett spår runt hela figuren lägger hon ned verktyg och hammare och går för att hämta 
läraren. R kommer med henne till bänken. E pekar på träbiten. De resonerar om hon ska skära 
runtom eller i själva figuren.  
E: “R, hur ska jag göra?”  
R: “Ska figuren vara uppåt eller nedåt?”  
E: “Jag ska ta bort det här.” Pekar på träytan bredvid figuren.  
R: “Okej, ja då kan du börja här.” Pekar på linjen. “Och så skär du ut mot kanten. Du kan skära 
snett här.” Pekar på högra hörnet av träbiten och börjar sedan rita pilar runtom figuren. Elin står tyst 
och tittar hela tiden ned på arbetet.  
Robert lämnar bänken.  
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Ett mäster–lärling ögonblick i praktisk kunskapskultur, där läraren fyller ut det som sägs med 

att både peka och sedan rita ut pilar som blir som ett kvarvarande materiellt spår av 

instruktionerna. Materialiteten blir nödvändig för att kunna fullt förklara vad det är som ska 

ske. Lärare och elev interagerar med hjälp av materialiteten –de är knutna till den i samtalet. 

Elin pekar för att förklara, och så även läraren.   
 

Elin plockar upp skölpen med höger hand och sätter vänsterhanden bredvid träbiten (bild 9). Hon 
sätter eggen mot träet i vänster hörn, ca tre centimeter in. Lätt vinkel ca 20 grader. Hon skär ända ut 
till kanten. Ett spår bildas i ytan.  
E (utbrister): “Åh Malin det här är jätte satisfying!”  
Malin tittar upp från sitt arbete och nickar. Elin tittar tillbaka ned på sitt arbete och gör ytterligare 
ett skär, vilket straxt följs av ett nytt.  

 

Materialet svarar på Elins handling och jag tolkar hennes utrop som ett tecken på att hon i 

ögonblicket upplever arbetet som lätt och tillfredställande. Mötet med materialet och hur det 

svarar ger upphov till en känsla inte bara i att utövandet är rätt, utan även en kroppslig 

upplevelse av tillfredställelse.  

 

Robert kommer förbi och påminner om att hon ska hålla med båda händerna.  
E: “Ah, då fattar jag.”  
Hon sätter vänster hand på järnet och fortsätter att skära små skär i samma lätta vinkel (bild 10). 
Står med överkroppen vinklad lätt mot bänken. Börjar närma sig örat på figuren. Skär fortfarande 
ifrån själva motivet och ut mot kanten.  
Elins bänkgranne Hannes står mitt emot henne och betraktar arbetet.  
H: “Du gör ingen grop. Jag gör en grop.”  
E tittar mot Hs arbete, fortfarande med verktygen i händerna men utan att skära. “Oj vilken grop!”  
Vänder åter blicken mot arbetet och fortsätter att skära. Skär jämna, långa spån i samma djup hela 
tiden. Spånen är 2 till 3 cm långa. De flesta skären görs ända ut till kanten av arbetet och avslutas 
därmed genom att spånet naturligt lossnar vid kanten, och hon arbetar systematiskt först in mot 
figuren, och sedan vidare till höger. Hon fortsätter att skära längsmed fibrerna när hon kommer till 
hörnet, där Robert har ritat ut en pil som visar att hon ska skära diagonalt över fibrerna ut mot 
hörnet. Efter ca tio skär börjar hon skära diagonalt, och följer sedan de pilar läraren ritat ut. Elin 
arbetar utan längre avbrott lektionen igenom i ett jämnt och oavbrutet tempo.  

 

Elin visar här att hon förstått handledningen: hon ser pilen och börjar sedan följa den. Att hon 

sedan fortsätter att följa lärarens instruktioner kan visa både att hon upplever att det fungerar 

men även att hon bara vill ’göra rätt’ (eller en kombination av de båda).  Varje skär följs av ett 

nytt i ett rytmiskt tempo. I bildhuggeri kan varje skär i sig ses som ett eget ögonblick av 

tempo som måste genomföras helt för att bli lyckat, om skäret avslutas ’mitt i’ – det vill säga 
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innan skölpen styrts upp ur träet eller nått träbitens kant – kommer inte spånet skäras av. 

Därmed uppnås precision i arbetet genom att upprätthålla detta tempo.  
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Bild 7: Elin siktar genom att hålla ena handen på handtaget och den andra längst ner på verktygets egg 

Bild 8: Elin rätar på sig för att slå på verktygets handtag med en träklubba 
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Bild 9: Elin har en hand på verktygets handtag och den andra på bänken bredvid 

Bild 10: Elin byter grepp och håller ena handen på verktygets handtag och den andra på eggen 
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7.4.5 Jonas, andra lektionen – Prova att skära här inne  
Johan har vid det nedan beskrivna tillfället redan täljt en lektion. Jag har då observerat att han 

mestadels täljer från mitten och knivbladet och framåt mot spetsen, men att han i övrigt 

använder sig av rätt täljgrepp. Efter lektionen har jag bett läraren gå in och korrigera detta, för 

att se hur Jonas tar till sig av informationen.  

 

Robert och Jonas står och pratar vid lektionens början. Jonas har sitt påbörjade täljarbete i handen 
och Robert håller i en täljkniv.  
R: “Jag ska visa en grej innan du börjar.” Tar ut kniven ur fodralet och håller ut handen. J 
överlämnar sitt täljarbete. R håller spetsen en bit in på arbetet och visar ‘i luften’ hur han täljer på 
främre halvan av kniven. “Då skär du där ute…” Förflyttar bladet så att det vilar med inre delen mot 
träbiten. “Prova att skära här inne, så får du mer kraft.” 
Jonas nickar och Robert överlämnar kniven och träbiten. 
Jonas går till sin bänk och sätter sig ned på en pall med kniven i vänster hand och träbiten i den 
högra. Han snurrar på träbiten och tar bort tejpbiten där han skrivit sitt namn. Handen omsluter hela 
handtaget, och tummen ligger ovanpå fingrarna. Han täljer några långa drag från mitten av 
trästycket ut mot spetsen. Långa spån bildas. Han täljer långsamt, mitt på knivbladet.  
Efter fem drag börjar han skjuta på med vänster tumme på knivbladet. Fortfarande täljer han på 
mitten av kniven. 
Vänder på arbetet och börjar arbeta med den motsatta halvan av träbiten.  
Täljer cirka fem drag. Pausar och drar tummen över ytan. Vrider på arbetet och rullar axlarna ett par 
gånger. Handen som håller i trästycket klämmer åt kring den rundade delen (vad som är det tänkta 
‘handtaget’ eftersom det är en kniv han täljer)  
Täljer ett par drag längre in på kniven, någon centimeter från mitten. Rynkar ögonbrynen och 
pausar. Täljer ännu ett drag, längre ut på knivbladet.  
Han  börjar tälja på den tillspetsade delen av sitt arbete, och använder den yttersta spetsen på 
kniven. Lutar sig fram över arbetet och vilar armbågarna på knäna. Rätar på sig igen och betraktar 
arbetet. Lägger ifrån sig kniven och träbiten och lämnar arbetet.  

 

Efter en stunds arbete gör Jonas vad jag uppfattar som ett försök till att använda sig av de nya 

instruktionerna han fått av läraren. Han täljer längre in på kniven (mot mitten) när han vill ha 

mer kraft, och längre ut på spetsen av kniven när han vill tälja små skär på den spetsiga delen 

av arbetet. Jag tolkar det som att han förstår att han ska tälja annorlunda, men kan inte riktigt 

göra en förändring i arbetet. Han har täljt en hel lektion tidigare och då framförallt använt 

spetsen av kniven. Situationen kan förstås så att de gamla kunskaperna redan börjat ’sätta sig’ 

i kroppen, vilket gör det svårt att justera. Under första lektionen har Jonas täljt fokuserat och i 

ett oavbrutet flöde. Utifrån ’kroppslig inlärning’ tolkar jag det som att kniven börjat kännas 

som en del av handen redan då, vilket har gett upphov till det här flödet i arbetet. När han nu 
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måste ändra hur han arbetar är motståndet stort – kniven blir återigen ett främmande föremål 

för handen. Att skära längre in på knivbladet ger mer kraft i arbetet och borde alltså underlätta 

täljandet, men det förändrar hur kniven, handen och träet samhandlar: Kraften känns 

annorlunda, och det är däri svårigheten ligger. Mötet med materialet blir ett annat.   
 

Här blir det också tydligt hur lärarens inverkan. Att tälja längre in på kniven för att få mer 

kraft kan ses som en av de handlingar som en kunnig praktiker har i sin repertoar. Som elev 

måste Jonas få tillgång till dessa från en mer kunnig person – läraren. Men att få veta att man 

ska göra en viss sak är inte en garanti för att det sedan kommer fungera i praktiken. Kroppen 

kan vara motsträvig till att lära om.  

 

7.5 Föremål som berättar om kunnande 
Här följer en analys och tolkning av elevernas föremål, där jag resonerar vidare kring hur det 

som observerades under lektionen syns i dessa.  

7.5.1 Daniel 
Daniel har en tydligt skuren linje runt sin figur. Här synliggörs precisionen i att hugga linjen, 

och att skären har överlappat varandra för att bilda en kontinuerlig linje43. 

På vänster sida visas spår av att träet flisat sig när verktyget har sluntit utanför. Det syns att 

han börjat skära lite innanför den högra linjen, kanske för att undvika att den kanten flisar sig, 

och föremålet visar att han arbetat i samma riktning (från höger till vänster under större delen 

av tiden). Mellan glasögonen syns det rundade skäret han får till under andra lektionen. 

Mycket av det som observerats under lektionen går att se i föremålet, men spåren från att 

glasögats kant helt varit bortskuren är inte lika tydliga eftersom han lyckats återskapa en del 

av den.  

Många av skären är släta, vilket är ett spår av att verktyget varit vasst och att skären varit 

lagom djupa. De har samma djup på alla ställen, vilket tyder på att Daniel förstått hur mycket 

kraft som behövs för att skära i träet, och lyckats anpassa sina skär efter detta. Något som 

observationen av arbetet visade på var att det bitvis fanns mycket motstånd inblandat i arbetet. 

Motståndet blir istället synligt i de flisor som gått ur kanten, och i den saknade biten på 

glasögat. Daniel har i mötet med detta försökt hitta lösningar: välja ett nytt verktyg, eller vrida 

 
43 Se bilaga 2, bild 2. 
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på biten. Sökandet efter lösningar i sig kan ses som en del av kunnande –både reflektion–i–

handling, och Kunnande Om. Han upplever –reflekterar över– att något är svårt i mötet med 

materialet (’Jag har bara hårt trä här uppe’). En del av sökandet blir synligt han har skurit 

många av skären i samma riktning, från höger till vänster, och undviker därmed att flisor går 

ur högerkanten. Det är inte den taktik läraren visat (vilken är att skära in från kanterna mot 

mitten) men det kan ses som ett försök till justering från Daniel sida.  

7.5.2 Elin 
Elin har arbetat systematiskt ut från figuren mot kanten. Hon har arbetat längsmed 

fiberriktningen, och skären är av liknande längd och djup – den inneboende rytmen i att 

avsluta skär som kunde observeras under själva arbetet blir även synligt i föremålet efteråt då 

skären är jämna i längd och djup44. Det jämna djupet visar att hon har kunnat läsa av träet och 

justera den kraft som används för att skära i det.  

Längsmed hela kortsidan är skären gjorda längsmed fiberriktningen, men så kommer hon till 

långsidan, och spåren börjar nu istället löpa diagonalt över fibrerna. Att jag observerade 

arbetet gör att jag vet att läraren ritat ut en pil här, och att Elin därmed justerar sitt arbete 

utefter det läraren visade.  

7.5.3 Jonas  
Den täljda ytan visar att Jonas i arbetet har använt sig av omväxlande korta och långa skär för 

att avverka material45. Skären är släta, något som uppnås om lagom mycket kraft används i 

täljandet. Hans små, precisa skär syns tydligt längst ute i spetsen, och de sidorna tyder på 

längre, mer bestämda skär. Till skillnad från eleverna som arbetade med reliefer – där båda 

ritat ut sin tänkta form på träet – så är Jonas tänkta målbild inte lika tydlig. Han berättar att 

han ska göra en kniv, men bilden av exakt hur den ser ut finns bara i hans huvud, vilket gör att 

läsningen av föremålet blir lite annorlunda.   

Även om Jonas just under den lektion som beskrivs tidigare får kämpa med de nya 

instruktionerna, och väljer att avbryta så visar arbetet på att han tidigare i täljprocessen 

lyckats avverka mycket material och arbetat i ett högre tempo. Liknande Daniel blir 

motståndet inte lika tydligt i föremålet som det var under lektionen.  

 

 
44 Se bilaga 2, bild 1 
45 Se bilaga 2, bild 3 
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8.Resultatdiskussion 
Nedan följer resonemang kring kunnande kopplat till tidigare forskning, för att ytterligare 

försöka ringa in undersökningens syfte: att begreppsliggöra det kunnande som blir synligt i 

elevernas slöjdande.  

 

8.1.Kunnande som samhandling  
Kunnande kan synas i hur eleven samhandlar med materialet. Det handlar inte nödvändigtvis 

om att tvinga in ett föremål efter en skiss, utan att kunna svara mot materialet. Hofverberg tar 

upp ett exempel på ’troubling correspondense’ – när det bildas knutar på tråden under ett 

broderiarbete.46 Troubling correspondence kan förstås som ’störande, irriterande eller kanske 

’svår’ samhandling. Hon menar att det går att se från olika perspektiv: Det går att se det som 

att eleverna helt enkelt inte är tillräckligt kunniga, eller att materialvalet varit dåligt då knutar 

bildas. Men, skriver Hofverberg, genom Ingolds perspektiv så kan det ses som en typ av 

samhandling mellan två krafter, människan och materialet. Tråden kan inte skapa situationen 

utan eleven och vice versa. Det här perspektivet kan användas för att undersöka hur materiella 

krafter medverkar till svårigheter i en lärsituation. Eleverna färdigställde sina broderier, trots 

att de stötte på problem.47 De färdiga broderierna skiljde sig åt och var alla märkta av 

processen, det trassel som funnits på tråden och de fingeravtryck som händerna lämnat. Vissa 

elever upplevde frustration i samhandlingen med tråden, medan andra arbetade i tystnad. 

Genom att ändå färdigställa sina broderier lärde de sig att samhandla med tråden, och det kan 

jämföras med hur eleverna i denna studie lär sig samhandla med verktyget och träet 

Kunnande kan också synas genom att eleven testar olika vägar framåt när de möter motstånd i 

samhandlingen: Daniel går för att byta verktyg, Jonas försöker på olika sätt testa det nya 

täljsättet läraren instruerat honom i. Att däremot inte möta motstånd, eller kanske snarare att 

kunna läsa motståndet, verkar leda till tempo och rytm, vilket blir synligt i Elins arbete: Hon 

arbetar oavbrutet lektionen igenom. Kunnande kan synas i tempo och rytm –kunniga händer 

kan arbeta efter och dra nytta av den inneboende rytm som finns i ett arbete. Kroppslig 

inlärning hänger ihop med tempo och rytm. Att kunna läsa av motståndet och svara mot 

materialet är något som kan sätta sig i kroppen.  

 
46 Hofverberg, 2019 s. 9.  
47 Ibid, s. 9.  
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Frohagen skriver i om vikten av att förstå att även ’simpla’ göranden i slöjden kan innehålla 

komplexiteter. Manuellt arbete är ett tänkande och kunnande i sig. Jonas täljer ’bara’ en 

spetsig bit, ändå innehåller det en mängd komplexa kunnanden och ställningstaganden: han 

samhandlar med materialet och svarar på hur hårt träet är genom den kraft han lägger bakom 

skären. Det finns komplexitet i de allra minsta gesterna. Här kommer också lärande i handling 

in – det är först i handlingen som eleven lär sig att samhandla med materaliteter. 

 
8.2 Kunnande som reflektion i handling  
Reflektion i handling är en annan aspekt av kunnande som kan synas i elevens arbete. Det kan 

finnas en nytta med att låta eleven själv prova och komma fram till lösningar, men eleverna 

kan inte helt lämnas åt sig själva. En kunnig och uppmärksam praktiker har en repertoar av 

handlingar och i lärsituationen är läraren ofta den praktikern. Det blir därför viktigt att vara 

med i elevens process och hjälpa till att leda reflektionen i rätt riktning. Om eleven inte har 

tillräckligt med kunnande om området, exempelvis, så kommer inte heller reflektionerna som 

görs leda vidare till ny kunskap. Detta går att jämföra med när jag till slut inte kom framåt i 

mitt spinnande för att jag helt enkelt inte visste vad jag gjorde fel, bara att jag gjorde fel. 

Lärande i handling kan bara uppnås om de handlingar som utförs har gjorts utefter 

igenkänning av olika problem, men förutom att känna igen problemet i sig så måste utövaren 

även veta vad som kommer efter problemet: lösningen. Igenkänningen får inte stanna vid att 

ett fel upptäcks, även om detta är ett steg på vägen i reflektion i handling (en helt okunnig 

person kan inte heller se att något är fel) utan måste tas vidare till en justering. Justeringen 

kan bara göras om utövaren känner igen felet, vet vad felet beror på, och kan justera sin 

handling utefter detta.  

En del i elevernas arbete är enligt Frohagen att de kan rikta blicken och uppmärksamma den 

del av arbetet som för tillfället är viktigt: när de sågar är detta alltså den utritade linjen.48 Hon 

beskriver också att de elever som bäst lyckades i uppgiften att såga rakt är de som även blir 

aktiva och förflyttar kropp och blick för att kunna följa två utritade linjer samtidigt. Detta 

skulle kunna förstås som att de lärt sig att vara uppmärksamma, och blicken kan vara en 

indikation på uppmärksamhet, och därmed en indikation på kunnande. Den uppmärksamme 

praktikern, eller eleven, tittar inte bara statiskt på en av arbetets delar utan har förmåga att se 

flera av dem samtidigt. Daniel fäster inte bara blicken på en linje och skär fram till den, utan 

 
48 Frohagen 2016, s. 29.  
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uppmärksammar även hur djupt han skär. När jag börjat lära mig spinna är jag inte bara 

medveten om hur mycket ull jag för ut i den snurrande tråden, utan även hur sländan snurrar.  

Kunnande kan synas genom uppmärksamhet, och uppmärksamhet tycks också hänga ihop 

med tempo och rytm – i ett arbete som flödar krävs att utövaren är uppmärksam på vad som 

sker. Uppmärksamheten kan förflyttas från en del av arbetet till nästa – jag slutar titta på 

sländan och tittar i stället på mina händer, för att jag känner hur sländan snurrar utan att 

behöva titta på den. Detta kan ses som den kroppsliga varseblivningen Ingold nämner när han 

talar om samhandling med material: genom kroppen blir jag medveten om sländans rörelse. 

Uppmärksamheten finns i själva händerna och dessa över ögonens jobb som det främsta 

verktyget för varseblivning om sländans rörelse. Alltså skulle uppmärksamhet förutom 

blickrikting också kunna vara en kroppslig uppmärksamhet – att känna spinnandet i händerna. 

Något som kan vara svårare att se utifrån hos eleverna. Men att observera hur mycket kraft de 

använder i sitt arbete skulle kunna vara ett sätt att se denna typ av uppmärksamhet. Eller att se 

vilka typer av justeringar de gör.  

I kroppslig inlärning finns också en aspekt av automatiserande, tidpunkter då vissa gester 

börjar ’sätta sig’ i kroppen och inte längre kräver samma typ av uppmärksamhet för att 

genomföras. Det här är en viktig del av processen för att bli en kunnig praktiker, för att nå 

vidare i precisionen, eftersom det medför en känsla av att just kunna, en känsla av säkerhet. 

Nobel beskriver hur osäkerhet och velighet kan förhindra att rytm och tempo uppnås i arbetet, 

och att detta försvårar arbetsprocessen och blir synligt i resultatet.49 Vilket jag tycker mig 

kunna se i exempelvis Jonas arbete: Han blir osäker efter de nya instruktionerna –eller kanske 

främst när han ska sätta dessa i bruk i handling och möter motstånd– och det leder till att 

arbetets tempo bryts. Trots att han testar flera gånger så kommer han inte vidare från detta 

stadie av osäkerhet, och han väljer att avbryta. Här blir det för mig tydligt hur viktig en 

närvarande lärare är för att lärande i handling skall vara effektivt. Att verktyget börjat bli till 

en del av kroppen och slutat vara ett hinder öppnar upp för en annan typ av uppmärksamhet. 

Utövaren måste inte längre tänka på verktyget på samma sätt och kan istället vända sin 

uppmärksamhet mot andra delar av arbetet. Att då behöva gå tillbaka och lära om kan 

upplevas som mycket svårt. Att lära om i kroppslig inlärning blir inte bara en kamp mot 

huvudet (allt det man trott sig veta) utan även mot händerna, som tycks vilja göra något helt 

annat –nämligen det utövaren nyss lärt dem att göra.  

 
49 Nobel, 2014, s. 73.  
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8.4 Kunnande i föremålen   
Kunnandet är inte synligt i föremålet i alla steg, och måste ses i kombination med processen. 

Vilket synliggör att det i ett slöjdsammanhang inte räcker att endast titta på elevernas arbete 

efteråt, men att observation både under arbetets gång och efter, kan bygga upp en mer 

komplett berättelse om elevens kunskap. Att Elin börjat skära diagonalt över fibrerna skulle 

annars kunna läsas som en typ av justering efter reflektion i handling, snarare än att hon följde 

lärarens instruktioner. Men viktigt är att se att spår från de gester som funnits under utförandet 

faktiskt är närvarande i föremålet, även om vi inte alltid ser hela berättelsen bakom dem så är 

det en viktig del av berättelsen. Den kunskap som i andra fall skulle kunna beskrivas som tyst, 

är i själva verket inte alls tyst. Medbo beskriver det som en kodkompetens: en hantverkare 

måste lära sig förstå den inre logiken i sitt hantverk.50 Ett föremål kan läsas på olika sätt: en 

arkeolog kan göra en arkeologisk tolkning, konsthistorikern en konsthistorisk och 

hantverkaren en hantverksmässig av samma föremål. Därför skulle alltså en slöjdlärare kunna 

göra just en slöjddidaktisk tolkning av ett föremål.  

 

9.Slutdiskussion  
Här följer de slutsatser och slutreflektioner, samt funderingar på vidare utveckling av 

området.  

 

9.1 Vad kan vi se?  
Jag gick in i det här arbetet med en längtan och ambition inte bara att titta närmare på 

lärprocessen i ett hantverk, utan även att leta efter det specifika, det svårgripbara, och gärna 

finna ett språk för det. Kanske till och med kategorisera och rubricera för att så tydligt som 

möjligt klargöra att ’det här, det är vad man kan när man verkligen kan något i slöjden’. Och 

delvis fann jag svar, om än inte uppdelat och kategoriserat. Jag känner dessutom att jag fått en 

större förståelse för området med hjälp av de många i fältet långt mer pålästa, och fått en 

känsla av att befinna mig mitt i ett stort sammanhang, en stor sammanflätad väv av kunnande 

om, ja, handens kunnande. Men vad är det då vi ser i kunniga och lärande händer, kroppar, 

föremål? Utifrån det jag kommit fram till i denna uppsats kan jag åtminstone se följande: 

Samhandling med materialiteter, där motstånd möts och hanteras. Reflektioner, 

 
50 Medbo, 2016 s. 92  
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uppmärksamhet och en materiell berättelse om kunskap. Det finns många specifika aspekter 

av kunnandet i slöjden, men dessa är sammanflätade. Vilket kan kännas tungt när allt man vill 

är att rubricera och dela upp för att tydliggöra. Men, det möjliggör även att se flera aspekter i 

en väldigt liten del av elevens arbete. Undersökningen har synliggjort för mig hur mycket 

kunnande som ryms i väldigt små, och vad som utifrån kan te sig som, ’simpla’ arbeten. Att 

bara spinna en tråd. Att bara tälja en spets. Och inget mer. Jag tror att vi inte ska underskatta 

denna typ av arbeten. Något vi enligt mig, mot den bakgrund jag beskrivit genom den här  

uppsatsen, bör sträva efter i slöjden är att eleverna själva ska lära sig att känna igen, reflektera 

i handling, och justera sitt handlande. Att de ska lära sig samhandla med material. För att 

möjliggöra detta måste de få vara i materialet under en längre tid, och få tid att lära känna 

både det och verktyget. I arbeten med många steg kan vinningen vara en annan –exempelvis 

att lära sig processtänk eller hur möbler är konstruerade, vinsterna kan vara många– men för 

att låta kroppslig inlärning ske måste en handling få upprepas. Uppgifter som utifrån kan te 

sig som monotona kan ha en stor vinning i det att de låter eleven få lära sig svara mot 

materialet, och låta verktyget bli en del av kroppen. Det är här som precisionen börjar uppnås, 

och eftersom begreppet finns med i kunskapskraven, bör det tas i beaktning när uppgifter 

utformas.  

 

Kunnande syns i de materiella spåren av tanken. Sant är att spåren inte alltid en fullständig 

förteckning över elevens kunnande, men de berättar alltid något. Exempelvis att eleven 

justerat sitt handlande, om så justeringen kom efter lärarens inverkan, eller genom en egen 

reflektion efter erfarenhet av motstånd. Även bristen på en justering kan berätta något, och det 

här är för mig viktigt: utifrån sett så är förändring, justering, en viktig och synlig del av 

kunnande. Lärande och kunniga händer justerar, reflekterar, stannar upp. Då blir det också 

viktigt att lägga märke till –att uppmärksamma– detta som lärare, och läsa av vad eleven 

behöver i just det ögonblicket. Att ge eleven utrymme för att fundera, men sedan gå in och 

hjälpa till med reflektionen om så behövs för att leda lärandet vidare.  

 

Ett lärande utan lärare är svårt. Det kanske inte är en helt revolutionerande insikt, men den har 

väl ytterligare befästs hos mig under det här arbetet, och jag tycker att det är nog så viktigt att 

poängtera det än en gång. Det är en fin balansgång i att gå in och själv justera elevens 

handlande, eller låta eleven själv komma på att hen måste justera. Men att låta eleven först 

lära in fel kan vara förödande för framtida kunnande, eftersom om–inlärning är mycket svårt. 

Målet är att eleven själv skall bli den kunniga praktikern, med förmåga att reflektera, justera, 
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samhandla med material och uppnå precision. Hitta tempo och rytm i arbetet. Men för att 

komma dit måste de vägledas.  

 

9.2 Tyst eller berättande kunskap i slöjden  
En slutsats som jag tycker mig kunna dra är att kunnande i slöjden är långt ifrån tyst, utan att 

däri finns ett eget specifikt språk. Vi kan som slöjdlärare betrakta en elevs arbete utifrån, se 

justeringar, se rytmen och tempot, alla dessa gester som berättar om elevens kunnande. 

Därmed ej sagt att vi inte ska skriva i slöjdsalen då och då. Det skrivna ordet kan kanske inte 

täcka in allt, men att tvingas försöka artikulera sig ger också en vinst. Det upptäckte jag när 

jag med ord försökte beskriva upplevelsen av att spinna: att försöka artikulera mig kring 

upplevelsen tvingade mig att titta närmre på den, att verkligen fundera och vända ut och in på 

den. Genom att själv genomgå en lärprocess, läsa texter relaterade till området, och dessutom 

försöka beskriva den i text, så känner jag att jag fått en mer omfattande förståelse för fältet. 

Var för sig är delarna inte nog, men tillsammans bildar de en helhet. Så som det ofta verkar 

vara i slöjden.  

 

Jag vänder mig alltså inte mot skrivna reflektioner och dokumentationer, men tror att vi måste 

fundera på vad dessa syftar till, för att förstå vad det är vi hoppas fånga in med den. Jag menar 

också att vi måste arbeta mot att giltighetsförklara händernas arbete som en egen typ av 

berättande, som slöjdlärare kan tolka. Det ingår i yrkeskompetensen. Om ett betraktande av 

elevernas handlande under lektionen, i kombination med deras färdiga föremål kan bygga en 

bild av kunnande, så skulle en skriven dokumentation eller reflektion kunna vara ytterligare 

en pusselbit för att ge en så komplett berättelse av elevens kunnande som möjligt. Om 

reflektionen görs på rätt sätt. Vad som är detta rätta sätt, det får bli något för nästa uppsats…  

 

9.3 Att spinna vidare på 
Kanske är det så med en kortare undersökning att när man precis känner att man börjar 

komma igång, så är det dags att sluta. Jag känner undersökningen öppnat upp för många nya 

funderingar, både på den skulle kunna utvecklas, och vilka vidare spår som kan finnas.  

 

En sak jag reflekterat kring är att undersökningen genomfördes i en slöjdsal där läraren sällan 

gick in och instruerade eleverna – något som blir tydligt genom en läsning av alla 

fältanteckningar, men som kanske inte syns lika tydligt i mina valda utdrag. Det fanns en del 

vinster med detta: det var intressant att se eleverna själva möta och hantera motstånd, och när 
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jag bara var där och betraktade kunde jag verkligen få en känsla av att se utifrån hur tanken 

rörde sig, för varje gång en elev justerade sitt handlande. Men det kunde också leda till en 

känsla av frustration hos mig då jag märkte att en elev inte kom vidare i sitt arbete, eller gav 

upp. Det skulle vara intressant att arbeta vidare med den här kunskapen i ryggen, och 

undersöka mer djupgående de olika spåren jag tycker mig se, men då i samarbete med läraren, 

så att denne går in och justerar och leder arbetet vidare. Kanske även att betrakta elevers 

arbete under en längre tid?  

 

En närstudie av motstånd, rytm och tempo skulle också vara intressant. Även här har jag bara 

skrapat på ytan av ett område som känns outtömligt. Jag har börjat titta på och resonera kring 

hur de förhåller sig till varandra, och vilken inverkan detta har på precisionen, men det finns 

säkerligen mer att upptäcka. Det här med motstånd leder mig in på ett, som jag upplevde, 

närliggande område, nämligen de känslor som finns i slöjdsalen, men som inte varit i fokus i 

denna uppsats. De finns närvarande i små ögonblick: när Elin utropar att något är ”jätte-

satisfying”, eller när Daniel stolt vill visa sin taktik för Oskar. Kanske är det svårt att 

undersöka, men ändå något jag tänkt mycket på. För känslorna är ju där i slöjdsalen, och 

läraren ska bemöta dem. Frustration, glädje, tillfredställelse… De kan inte helt bortses från. 

Lika närvarande som de är, lika svåra kan de vara att greppa och undersöka, och ändå känns 

det som ett relevant område då de så tydligt verkar vara sammanflätade med vad som sker i 

arbetet.  

 

Lite så kan det ju vara med slöjden, det är inte en del utan många som samverkar, och de kan 

inte separeras. Kunnande om, precision och tankens rörelse flätas samman. Reflektion i 

handling, kroppslig inlärning i hur motstånd ska mötas, i samhandling med material. Som i 

sin tur leder till rytm och ett jämnt tempo för att uppnå precision. I ett föremål som berättar 

om utövarens kunnande. Allt tillsammans och ofta samtidigt i ett flöde.  

 

Tanken är rörelsen. 
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Ingen vanlig ordbok ger mig tillgång till skogshuggarens yrkesvokabulär. Och skulle jag 
trots allt finna orden, kan jag ändå inte sätta dem i rörelse och förstå dem där de hör 
hemma, i skogshuggarens komplexa arbete. ”Kunskap” är här inte något neutralt, 
”objektivt”. Det är något levande, fyllt av känslor, uppmärksamhet, närvaro –sinnlig 
närvaro, fysisk närvaro.  
 
Sådan är hantverkets kunskap, sådan är livsverkets oändliga mångfald av kunskaper.  

–Bengt Molander i Vem väver kejsarens nya kläder?  
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Otryckta källor 

How to spin yarn using a drop spindle. https://www.youtube.com/watch?v=bKAJTKvl0nE 
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Bilaga 1 –Bilder på elevernas arbeten 

   Bild 2 –Daniels arbete  

Bild 1: Elins arbete i början och i slutet av lektionen 
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Bild 3 –Jonas täljda arbete 
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Bilaga 2 –Gestaltning under Pedagogisk Festival på Konstfack 
Den viktigaste delen av mitt gestaltande skedde under den period då jag övade på att spinna i 

början av undersökningen. Det har verkligen resulterat i material som ’minns’ de gester som 

gjorts under skapandets, n jag undersöker materialet kan jag tydligt se hur precisionen ökat 

över tid. Därför kändes det relevant att helt enkelt presentera det så under presentationen av 

det gestaltande arbetet under Pedagogisk Festival på Konstfack, då besökare bjöds in för att ta 

del av det.  

 

Jag daterade och numrerade garnet efter ordningen varje härva spunnits i, och besökarna fick 

undersöka både med händerna och ögonen. Dessutom fick de som ville prova att spinna med 

slända –antingen med hjälp av mina instruktioner eller efter att ha tittat på samma tutorial som 

jag använt mig av i början av undersökningen. Den kunde hittas genom en qr kod som var fäst 

vid varje slända.  

 
 


