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AFFORDANSER I TRÄ- OCH METALLSLÖJDSSALEN 
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Högskolan i Halmstad 
 
Sammanfattning 
I detta examensarbete har jag undersökt elevers beteenden och handlingar i en trä- och 
metallslöjdssal i en 6-9 skola utifrån James J. Gibsons affordansteori, The theory of 
affordances, vilken inriktar sig på de handlingserbjudanden – affordanser – en viss miljö 
erbjuder individen. Studien har grundats på antagandet att trä- och metallslöjdssalen är en 
miljö vars särpräglade karaktär, full av virke, verktyg, maskiner och slöjdföremål, har en 
särskilt stark inverkan på eleverna och i detta tenderar att inbjuda till handlingar som kan 
resultera i konflikter vilka kan utgöra säkerhetsrisker. Syftet har därmed varit att försöka 
identifiera och analysera för slöjdsalen typiska handlingar, som ur ett lärar- och 
säkerhetsperspektiv kan betraktas som oönskade. Jag har huvudsakligen tagit stöd i forskning 
kring miljöpsykologi med inriktning mot lärandemiljöer, samt forskning kring skolans 
slöjdverksamhet. Metoden för insamling av empiriskt material har varit en kombination av 
direkt observation och observation med videokamera. Min slutsats är att många av de 
handlingar som direkt kan relateras till slöjdsalen bör ses i ett större perspektiv där de är delar 
i beteenden som är allmäna i alla skolans miljöer. Beteenden som härstammar ur interaktioner 
och kommunikation mellan elever som kan antas vara tämligen normal för åldern, oavsett 
miljö. Genom att analysera handlingarna har nyanser och aspekter framträtt som antyder att 
det sannolikt finns goda skäl att som lärare omvärdera sina åsikter och reflektera över sina 
förutfattade meningar om vad som är acceptabelt och inte, avseende elevers beteenden. Det 
har åtminstone jag gjort. 
 
Nyckelord: trä- och metallslöjd, slöjdsal, konflikt, affordans, handlingserbjudande, handling 
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FÖRORD 
 
Det vilar ett tungt ansvar på en lärares axlar. Ett ansvar som inte bara omfattar det vi spontant 
förväntar oss av en professionell lärare i form av pedagogisk förmåga och hög 
ämneskompetens. En lärare måste kunna kommunicera, lyssna, leda, ge och ta emot kritik 
samt reflektera över sig själv i yrkesrollen, bland mycket annat. Man måste också kunna 
hantera konflikter och tillgodose en bra lärandemiljö. Jag har en föreställning om att 
sannolikheten att konflikter ska uppstå varierar inom skolans olika miljöer. Att vissa miljöer 
mer än andra, har en karaktär med egenskapen att framkalla beteenden och handlingar som 
tenderar att utvecklas till konflikter. Trä- och metallslöjdssalen är en sådan miljö. Min 
uppfattning är att denna miljö är ett eldorado för upptågsmakare och busfrön, med massor av 
möjligheter till rackartyg som inte alltid uppskattas av lärarna. Trä- och metallslöjdssalen är 
samtidigt en farlig miljö om man slarvar med säkerheten. Ytterst är det rektorn som ansvarar 
för att skolans alla lokaler ska uppfylla vissa säkerhetskrav, men det direkta ansvaret under 
pågående lektion ligger på läraren. I slöjdsalen är detta ansvar större än på andra platser i 
skolan, hävdar jag, eftersom där finns maskiner och verktyg som kan orsaka svåra 
personskador om det vill sig illa. När konflikter uppstår störs vår koncentration med följden 
att säkerheten äventyras. I denna studie har jag velat ta reda på om mina farhågor är 
berättigade genom att söka efter handlingar som är specifika för trä- och metallslöjdssalen och 
som på något sätt skulle kunna utmynna i konflikt. Jag har samtidigt sökt efter orsaker och 
motiv kopplade till handlingarna, för att på så sätt försöka avdramatisera och kanske till och 
med rättfärdiga handlingar som oreflekterat skulle anses vara olämpliga eller oacceptabla. 
Med ett insiktsfullt förhållningssätt gentemot våra elever, kan vi förstå deras beteenden och 
därigenom agera professionellt, även i situationer då vårt omdöme och vår handlingskraft sätts 
på svåra prov. 
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INLEDNING 
 
Fokus för denna undersökning är inriktat på observationer av elevers beteenden och 
interaktioner i trä- och metallslöjdssalar i grundskolan. Min utgångspunkt är antagandet att en 
trä- och metallslöjdssal är en plats vars särpräglade karaktär kan inbjuda till handlingar som 
riskerar att gå överstyr och därmed utmynna i konflikter, samt i värsta fall äventyra säkerheten 
för både elever och lärare. Detta antagande baseras på teorin om affordance (Gibson, 1979), 
ett begrepp som kan översättas som handlingserbjudande eller affordans, vilket något 
förenklat kan sägas undersöka vilka olika möjligheter till handlingar en viss miljö erbjuder 
individen. Färgad av min förförståelse och erfarenhet av elevers agerande i trä- och 
metallslöjdssalar gör jag alltså antagandet att miljön i sig, full av verktyg, maskiner och virke, 
i kombination med ett rörligt och vanligtvis fritt arbetssätt, utgör en social arena som skiljer 
sig kvalitativt från andra arenor i skolan. Jag har därmed velat undersöka om så är fallet och 
om det verkligen föreligger en större sannolikhet att konflikter uppstår i trä- och 
metallslöjdssalar jämfört med andra delar av skolan. Vilka affordanser står man inför i en trä- 
och metallslöjdssal och vilka handlingar kan dessa affordanser leda till?  
 
Med ambitionen att försöka tydliggöra förutsättningarna för vad som kan ske i slöjdsalen har 
jag gjort en forskningsöversikt inom ämnet miljöpsykologi (Björklid, 2005; Skantze, 1989), 
med inriktning mot lärandemiljöer, där tonvikten ligger på ett sociokulturellt perspektiv 
(Carlgren, 1999; Claesson, 2002; Nyström, 2002). I denna presenteras även relevanta delar 
inom slöjdforskning, något som visat sig vara ett tämligen obeforskat område (Borg, 1995; 
Johansson, 2002). En viktig del i mitt förhållningssätt bottnar i ett säkerhetsperspektiv, 
eftersom jag uppfattar slöjdsalen som en potentiellt farlig miljö (Arbetsmiljöverket, 2007). 
Min förhoppning är att ökad kunskap inom detta område kan leda till ökad medvetenhet om, 
samt större förståelse för hur och varför konflikter uppstår i trä- och metallslöjdssalar.      
 
Det kan vara lämpligt att redan nu redogöra för hur jag resonerar kring begreppet konflikt i 
förhållande till trä- och metallslöjdssalar eftersom det är ett centralt tema i min studie. 
Arbetsmiljön i slöjdsalen kan vara farlig och även om rektorn i egenskap av arbetsgivare har 
huvudansvar för skolans säkerhet, är man som lärare ansvarig för att i sin undervisning hålla 
en såpass hög säkerhetsnivå att inga allvarligare olyckor inträffar (Arbetsmiljöverket, 2002). 
Detta kräver, förutom medvetenhet och regelbundet underhåll av salens utrustning, att läraren 
kan hantera konfliktsituationer på ett sätt som bibehåller en tillfredsställande säkerhetsnivå. 
Beteenden och handlingar som kan utmynna i konflikter står därför i mitt blickfång och 
kommer hädanefter att benämnas i termer som oönskade eller konfliktstimulerande, sedda ur 
ett säkerhetsperspektiv. För att förtydliga mitt resonemang kan ett exempel på en tänkbar 
konflikt bottna i att en elev karvar i en snickarbänk med kniv. Snickarbänkar är dyra och 
läraren blir irriterad över elevens handling som han uppfattar som skadegörelse, varpå han 
känner behov av att tillrättavisa eleven. Detta kanske sker i samband med att läraren just 
startat bandsågen för att hjälpa en annan elev. Lärarens koncentration störs därmed, med 
följden att han råkar såga sig i handen. Enligt mig är detta ett fullt möjligt scenario som skulle 
kunna inträffa närsomhelst i vilken träslöjdssal som helst. Kniven ger eleven 
handlingserbjudandet – affordansen – att karva i snickarbänken. Ur lärarens synvinkel är detta 
en provocerande, oönskad handling och ur ett större säkerhetsperspektiv kan det sägas vara ett 
konfliktstimulerande beteende. Hur denna bedömning görs kan säkert variera mellan olika 
lärare, men eftersom läraren ansvarar för säkerheten i lektionssalen anser jag att 
säkerhetsaspekten utgör en legitim referensram för vilka beteenden och handlingar som kan 
anses vara acceptabla.      
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TEORETISK REFERENSRAM 
 
James J Gibson och The theory of affordances 
Den teori – the theory of affordances (Gibson, 1979) – som ligger till grund för min studie 
handlar om att den miljö man befinner sig i tillhandahåller olika handlingserbjudanden, här 
kallade affordanser. Upphovsmannen till denna teori var psykologen och professorn James J 
Gibson (1904-79) som specialiserat sig inom området visuell perception och hur de 
perceptuella funktionerna har en avgörande roll i hur djur – människor inkluderat – anpassar 
sina handlingar till den omgivande verkligheten (Nationalencyklopedin, 1992).  
 
Ecological approach 
Gibson förespråkade ett ekologiskt förhållningssätt, ecological approach, i den perceptuella 
forskningen. Med en ekologisk infallsvinkel utgår man från att människans natur är 
oupplösligt sammanflätad med den omgivande naturen vi lever i, något som kommer till 
uttryck i följande sammanfattande citat: ”In short, the ecological attitude is founded on the 
fundamental belief that man is indeed the mirror of nature.” (Shaw & Bransford, 1977:5). 
Det ekologiska synsättet postulerar att människor, liksom alla arter av levande organismer, är 
beroende av sin naturliga och kulturella omgivning avseende såväl kunskap som föda. Detta 
beroendeförhållande skapar anpassningsförmåga efter rådande förutsättningar, något som i sig 
definierar en arts ekologiska nisch och därmed avser hur arten lever snarare än var den lever 
(a.a.). För att förtydliga detta kan nämnas att en nisch ur ekologisk synvinkel avser en arts 
totala omvärldsrelationer, med vilket menas artens anpassning till en viss livsmiljö i 
konkurrens med andra arter och med alla faktorer för överlevnad och fortplantning 
inkluderade (Nationalencykolpedin, 1992). Nischen och arten är komplementära i förhållande 
tillvarandra och enligt Gibsons synsätt utgör nischen en uppsättning affordanser (Gibson, 
1979).  
 
Definition av affordans 
Första gången begreppet affordance publicerades var i Gibsons artikel The theory of 
affordances i boken Percieving, Acting and Knowing av Robert Shaw och John Bradsford 
(1977). Artikeln var ett första utkast till vad som två år senare resulterade i boken The 
ecological approach to visual perception (Gibson, 1979). Begreppet affordance myntades av 
Gibson själv och är ett vedertaget begrepp i forskarvärlden, även om det inte förekommer i 
ordböckerna. Det är dock inte helt lätt att göra en korrekt, kortfattad översättning till svenska 
och därför kan en beskrivning med Gibsons egna ord vara lämplig:  
 

“I suggest that the affordance of anything is a specific combination of the properties of its 
substance and its surfaces taken with reference to an animal.” (Gibson, 1977:67) 
 
“The affordances of the environment are what it offers the animal, what it provides or furnishes, 
either for good or ill. The verb to afford is found in the dictionary, but the noun affordance is 
not. I have made it up. I mean by it something that refers to both the environment and the animal 
in a way that no existing term does. It implies the complementarity of the animal and the 
environment. (Gibson, 1979:127) 

 
En möjlig svensk översättning av affordance kan vara handlingserbjudande eftersom det 
avser de olika möjligheter till handling en viss miljö, ett visst objekt eller en annan individ 
erbjuder, vilket också förtydligas genom exemplen som följer. Jag väljer dock att i första hand 
använda ordet affordans eftersom det blir en direkt försvenskning av Gibsons engelska ord 
och därmed i mitt tycke gör det enklare att använda. Det bör poängteras att en affordans, 
främst avseende en miljö eller ett objekt, inte förändras bara för att behovet hos individen 
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förändras. Individen kan antingen bli varse och uppfatta affordansen alltefter sina behov – 
eller inte. Affordansen finns där oföränderlig med möjlighet att bli uppfattad: ”The object 
offers what it does because it is what it is.” (Gibson,1979:139). 
 
Exempel på affordanser 
För att åskådliggöra affordans kan man ta Gibsons exempel med en yta på marken och vad 
denna kan erbjuda ett djur. Om markytan är lagom horisontell (istället för sluttande), lagom 
flat (istället för konvex eller konkav), tillräckligt ytstor (i förhållande till djurets storlek) samt 
tillräckligt bärande (i förhållande till djurets vikt), då skulle markytan erbjuda djuret stöd 
(support), vilket med Gibsons terminologi kan uttryckas som att ytan är stå-på-bar (stand-on-
able), gå-på-bar (walk-on-able) och springa-över-bar (run-over-able). De fyra egenskaperna, 
horisontell, flat, ytstor och bärande, skulle med fysikaliska mått mätt sägas vara fysiska 
egenskaper. Men då man talar om affordans för ett djur måste egenskaperna ses i förhållande 
till djuret – de är relativa till djurets fysiska förutsättningar och dess beteenden – vilket gör att 
affordans inte kan mätas enligt fysikaliska mått (Gibson, 1979). 
 
Ett liknande exempel för människor, som i många kulturer vanligtvis hellre sätter sig på ett 
objekt upphöjt över marken än hukande eller knäande direkt på marken, kan vara en yta med 
de fyra tidigare nämnda egenskaperna, samt utöver dessa även egenskapen att vara i knähöjd 
över marken. Denna yta skulle då erbjuda att bli sutten på – vara på-sitt-bar – och vi kan kalla 
den sits, säte, stol, bänk, pall och så vidare. Eftersom knähöjd för en vuxen inte är samma för 
ett barn, är affordansen relativ till individens storlek (a.a.). 
 
Objekt och affordanser 
Jämfört med en yta är variationen på affordanser hos ett objekt, fritt eller fastsittande, mycket 
större. Objekt kan vara gripbara och flyttbara, de kan tillverkas, hanteras och fungera som 
verktyg, allt i förhållande till individens förutsättningar. Ett avlångt objekt i lagom storlek kan 
bli en förlängning av armen och erbjuda att slå och banka med. Är det tillspetsat kan det 
erbjuda att peta och sticka hål. Ett gripbart objekt i lämplig storlek och vikt kan erbjuda att 
kastas, antingen som en boll i en lek eller som en projektil för att tillfoga skada. Gibson 
belyser detta med orden: 
 

“The launching of missiles by supplementary tools other than the hands alone – the sling, the 
bow, the catapult, the gun and so on – is one of the behaviors that makes the human animal a 
nasty, dangerous species.” (Gibson, 1979:133) 

 
Ett objekt som kan hållas i handen och användas till att rita eller rista på en yta, som 
exempelvis penna, pensel, krita eller ritsnål, får en stor kommunikativ betydelse eftersom det 
ritade eller skrivna kan representera budskap (a.a.). 
 
Alla objekt har egenskaper – eller snarare beskaffenheter – som t.ex. färg, textur, 
sammansättning, storlek, form, vikt, elasticitet och så vidare. Gibson menar att det inte i första 
hand är ett objekts beskaffenheter vi uppfattar när vi betraktar det, utan det vi normalt riktar 
vår uppmärksamhet mot är vad den unika kombinationen av beskaffenheter ger oss för 
affordanser. Hos barn syns det i ännu större utsträckning hur individen observerar ett objekts 
betydelse i form av olika affordanser, innan objektets respektive beskaffenheter 
uppmärksammas (a.a.). 
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Andra människor och affordanser 
De mest sofistikerade och komplexa affordanser som står att finna i en miljö tillhandahålls av 
andra människor (eller djur), i och med att dessa – till skillnad från döda ting – har förmågan 
att interagera. Affordanser mellan individer är reciproka och man kan göra det grundläggande 
konstaterandet att beteenden inbjuder till beteenden. Affordanser personer emellan omfattar 
därmed i själva verket allt det som är socialt betingat för människan som art och vi är mycket 
uppmärksamma på all synlig och hörbar information som kan specifiera vad andra människor 
är, gör, inbjuder till eller utgör för hot (a.a.). 
 
Postitiva och negativa affordanser 
De möjligheter till handling en miljö erbjuder kan å ena sidan vara fördelaktiga, harmlösa 
eller kanske ge någon form av välbefinnande, medan de å andra sidan kan vara ogynnsamma, 
farliga eller obehagliga för individen. Enklare uttryckt kan affordanser benämnas som positiva 
eller negativa. Ett exempel kan vara ett objekt med en vass kant, en kniv förslagsvis, vilken å 
ena sidan i positiv bemärkelse kan erbjuda individen möjlighet till skärande 
materialbearbetning – att tälja i trä. Å andra sidan erbjuder den, i negativ bemärkelse, 
individen möjlighet att skära sig på – att skada sig eller någon annan (a.a.). 
 
Mina reflektioner 
Jag anser att Gibsons (1979) teori kan vara en bra utgångspunkt för observationer i en trä- och 
metallslöjdssal. Där finns ett överflöd av objekt av olika karaktär vilka alla har sina respektive 
affordanser. Där finns verktyg, slöjdmaterial och både påbörjade och färdigställda slöjdalster. 
Där finns maskiner, både sådana som eleverna får använda och sådana som anses för farliga 
och därför endast får användas av behörig lärare. Slöjdsalen är ju till för praktiskt, skapande 
arbete, för vilket krävs anpassade redskap i form av verktyg och lämpligt material. Verktygen 
är framtagna och formgivna för att uppfylla vissa krav på funktion och säkerhet samt 
tillgodose speciella behov inom olika tekniker, medan olika material passar olika bra för olika 
slöjdarbeten, vilket också är något som eleverna förväntas bli medvetna om genom 
undervisningen. Därmed kan man säga att verktyg och material med sina tilltänkta, 
huvudsakliga användningsområden har medvetet utformade affordanser, samtidigt som de 
potentiellt besitter en mängd andra affordanser vilka är relativa till individen.  
 
Merparten av verktygen kan vid felaktigt handhavande orsaka skada. Många är vassa 
eggverktyg som till exempel stämjärn, svarvstål, knivar och sågar. Svets- och lödutrustning 
utgör brandfara eller risk för brännskador. Roterande maskiner som pelarborrar, svarvar och 
slipmaskiner utgör risk för att fastna med hår, kroppsdelar eller kläder. Alla dessa verktyg får 
användas av eleverna efter genomgång av säkerhetsinstruktioner. Utöver dessa befintliga 
objekt, med alla sina medföljande positiva och negativa affordanser, finns närmast 
obegränsade möjligheter att tillverka föremål som på något sätt kan vara farliga, även om 
sådan aktivitet vanligtvis inte är tillåten. I ämnet slöjd är det meningen att skapandet ska vara 
fritt och den kreativa processen opåverkad av förväntade normer så långt det är möjligt, men 
givetvis inom rimliga ekonomiska och praktiskt genomförbara ramar. Miljön kan därmed vara 
inspirerande ur ett konstnärligt perspektiv, samtidigt som den kan inbjuda till oönskade 
beteenden och handlingar ur ett säkerhetsperspektiv.  
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FORSKNINGSÖVERSIKT 
 
Pedagogisk miljö 
 
Miljöpsykologi 
Studier av den fysiska miljöns betydelse inom lärande- och utvecklingsprocesser hamnar 
främst inom det tvärvetenskapliga forskningsfältet miljöpsykologi, där man ur ett 
interaktionistiskt perspektiv undersöker det dynamiska samspelet mellan människa och miljö 
– hur vi påverkar och påverkas av vår miljö. Man menar att individen utvecklas genom 
sökandet av erfarenhet och kunskap om sin sociala och fysiska miljö. Vi utforskar, prövar och 
förändrar vår miljö, samtidigt som miljön påverkar oss då den anger förutsättningar och 
bestämmer gränser. Olika individer upplever miljön på olika sätt genom att vår egen omvärld 
konstrueras av oss själva (Björklid, 2005; Skantze, 1989).  
 
Sociokulturellt perspektiv på lärandemiljö 
När det gäller själva lärandet tycks många forskare utgå från ett sociokulturellt perspektiv vid 
undersökningar om pedagogiska miljöer. Det faller sig kanske naturligt med tanke på att detta 
synsätt starkt betonar betydelsen av omgivande kultur, kommunikation och sammanhang i 
just lärandesituationer. Skolmiljön anses vara en viktig ingrediens för elevernas utveckling i 
det sociala samspelet mellan elever och lärare. Upphovsmannen till den sociokulturella 
inriktningen kan sägas vara Lev Vygotskij som menade att barnets utveckling har en tydlig 
anknytning till dess uppväxtmiljö. Lärandet sker i en kontext och språket är en central punkt i 
lärandet (Claesson, 2002).  
 
Ia Nyström (2002) poängterar likaså att kontexten en elev befinner sig i är avgörande för 
lärandet, samtidigt som elevens tolkning av skolmiljön har stor betydelse och avgörs av 
elevens förtrogenhet med och erfarenhet av den aktuella miljön. Även Ingrid Carlgren (1999) 
belyser att lärandet inte bara kan ses som ett kognitivt fenomen och något som sker i huvudet 
på individen. Det sker mellan individer och i relation till de sammanhang och situationer man 
befinner sig i. Lärandet är sinnligt och socialt och sker i en social praktik där själva 
situationen blir en del av lärandet.  
 
Lärande och fysisk miljö 
Pia Björklid (2005) konstaterar att lärande inte sker på en speciell plats och tid, utan det är 
något som äger rum i alla miljöer och hela tiden. Lek och lärande är tätt sammanhängande och 
leken bidrar till social, känslomässig och motorisk utveckling. Den fysiska miljön kan både 
utgöra förutsättning och hinder för lek och lärande. Dock uppmärksammas den fysiska 
miljöns betydelse för barns lärande inte lika mycket som de psykosociala aspekterna och 
därmed hamnar lokalerna ofta i skymundan då den pedagogiska verksamheten planeras och 
utvärderas. Detta kommenteras med orden: ”En outtalad uppfattning är att en bra pedagog 
kan göra ett bra arbete oavsett hur lokalerna ser ut.” (Björklid, 2005:169). 
 
Ann Skantze (1989) har undersökt betydelsen av skolans fysiska miljö ur elevernas perspektiv 
och dragit slutsatsen att barnen använder alla sina sinnen för att skapa mening av den fysiska 
miljön. ”De relaterar till den fysiska miljön med den egna kroppen, genom sina rörelser och 
handlingar. Känslor och stämningar knyts till olika drag i miljön.”  (Skantze, 1989:134). Hon 
framhåller därmed vikten av en miljö och arkitektur som är tydlig för barnen avseende 
särpräglade, distinkta och varierade former med identitet, vilket tillåter ett sinnesrikt och 
kroppsligt utforskande. Meningsskapande, kunskapsbildande och utveckling sker inte bara i 
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utan också av miljön. Björklid (2005) poängterar också barns förmåga att uppleva rum med 
alla sinnen och nämner bland annat luktsinnet och hur barn uppmärksammar sådant som 
lukter av tyg, trä och färg i slöjdsalarna.   
 
I ett projekt på uppdrag av Sveriges kommuner och landsting i samarbete med 
arkitektstiftelsen Arkus, belyser skolarkitekten Anna Törnquist skolhusets relation till den 
pedagogiska verksamheten och poängterar att den byggda miljön påverkar såväl 
kunskapssökande som socialt liv. Törnquist refererar till den norska professorn Birgit Cold 
som hävdar att skolhusets estetiska utformning är en integrerad del i barns lärande och 
utveckling och därmed inte bör prioriteras lägre än andra fysiska, funktionella och 
intellektuella krav. Visuella, akustiska, lukt- och kinestetiska egenskaper i den estetiska 
miljön påverkar både välmående och koncentration (Törnquist, 2005).   
 
Symboliska budskap i den fysiska miljön 
Pia Björklid (2005) refererar till Gunnel Svensson och Charlotte Sävås Nicholaisen som 
belyser att arbetsmiljön påverkar elevernas självkänsla och självuppfattning eftersom skolans 
fysiska och psykosociala miljö förmedlar budskap om samhällets värderingar av eleverna och 
deras arbete. Med hänvisning till den danska forskaren Inge Mette Kirkeby, påtalar Björklid 
att rummet och dess stämning påverkar vårt psykiska välbefinnande och tillsammans med 
dess inredning erbjuder det både möjligheter och begränsningar. I samspelet mellan 
människor och olika ting och redskap kan rummet sägas organisera det sociala livet.  
 
Enligt Björklid (a.a.) belyser även Maria Prellwitz de budskap som skolans fysiska miljö 
kommunicerar, bland annat avseende barn med funktionshinder och hur bristande 
tillgänglighet i miljön talar om att endast barn utan funktionshinder är välkomna dit. De 
fysiska miljöerna kan därmed vara diskriminerande genom att kommunicera budskap som 
antingen innesluter eller utesluter vissa grupper av individer. ”Den fysiska miljön sänder ut 
budskap till eleverna som talar om huruvida man är väkommen eller inte i miljön.” (Björklid, 
2005:33). 
 
Ur ett estetiskt perspektiv avseende faktorer som läge, byggnadsstandard, arkitektur, 
inredning, utsmyckning och underhåll, signalerar skolan vilka förväntningar man har på 
elevernas arbetsinsats. Björklid (a.a.) nämner med hänvisning till Strandell att skolor som fått 
förfalla skapar osäkerhet bland eleverna och att det kan uppfattas som att destruktiva krafter 
bestämmer då man låter klotter och vandalisering få passera utan åtgärder.  
 
Miljön i slöjdsalen 
I sitt examensarbete vid Lärarhögskolan i Stockholm har Ingemar Persson (2007) undersökt 
hur lärare i trä- och metallslöjd organiserar sina slöjdsalar utifrån ett pedagogiskt perspektiv. I 
studien framgår att de sex intervjuade lärarna inte tycks ha någon medveten eller långsiktig 
strategi för att pedagogiskt organisera sina salar, även om samtliga framhäver rummets 
betydelse för det pedagogiska mötet med eleverna. Slöjdsalarnas organisation verkar snarare 
härröra från en gammal tradition av praktiska, tekniska, ekonomiska och säkerhetsmässiga 
aspekter. Enligt författaren skulle en förklaring till detta kunna ligga i att slöjdforskning är 
mycket begränsad i allmänhet och näst intill obefintlig avseende slöjdsalens fysiska miljö.  
 
Material för aktiviteter och lärande 
Nordin-Hultman (2004) har undersökt och jämfört svenska och engelska skolor och förskolor 
med intresse för förekomsten av fysiskt material för barns aktiviteter och lärande. Hon 
konstaterar att utbudet i de svenska skolorna är påfallande sparsamt och begränsat, särskilt 
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avseende material som inbjuder till experimenterande och laborerande aktiviteter. Vad gäller 
material för skapande verksamhet är materialen ofta otillgängliga för barnen, vilket tycks 
hänga samman med föreställningen att de inte alltid är ”rumsrena”, som exempelvis kladdiga 
målarfärger. Hon poängterar att avsaknaden av material som är lätta att koncentrera sig på och 
som håller kvar barnens uppmärksamhet, hänvisar lärandet till att vara en mental och abstrakt 
process, vilket är något som bör betraktas i relation till det stora antalet barn som idag 
diagnostiseras lida av koncentrationssvårigheter.  
 
Samspelssyn i teorin – individualisering i praktiken 
Nordin-Hultman (2004) konstaterar i sin forskning att den teoretiska grund avseende barns 
lärande, utveckling och socialisation som skolsystemet idag vilar på, uttrycker en tydlig 
samspelssyn på relationen mellan barn och omvärld. Men i praktiken, då dessa perspektiv 
tillämpas, riktas uppmärksamheten i första hand mot barnen som individer, istället för mot det 
samspel de befinner sig i. Det blir barnen som betraktas som problem och inte miljön eller 
pedagogiken. Nordin-Hultman ifrågasätter därmed den enligt henne ökade tendensen att 
diagnostisera barn, där fokus oftare ligger på barnen och deras egenskaper, utvecklingsnivåer 
och erfarenheter, än på de utvecklings- och läromöjligheter den pedagogiska miljön 
tillhandahåller.  
 
Vidare menar Nordin-Hultman (a.a.) att man i den pedagogiska praktiken oftare fokuserar på 
att snabbt identifiera de situationer som barnen ger intryck av att inte klara av, istället för att 
rikta uppmärksamheten mot händelser där barnen framstår som välfungerande och 
involverade i ett till synes givande och lärorikt samspel med omgivningen. Pedagogernas 
tankemönster tycks därmed ofta styras av ”felsökningsstrategier”, vilket kan få konsekvensen 
att barnen då tar gestalt i termer av brister och ofyllda behov, snarare än utifrån sina 
kompetenta handlingar och interaktioner. Risken med ett fokus på vad barnet inte klarar av är 
att det är just dessa egenskaper som då kommer betraktas som utmärkande och naturliga för 
barnet. Detta i sin tur tenderar också att återspeglas i föräldrarnas syn på barnet, såväl som i 
barnets syn på sig själv.   
 
Mina reflektioner 
Nordin-Hultman (a.a.) har främst studerat förskolor och klassrum för barn i de lägre åldrarna, 
medan jag riktar in mig på grundskolans senare år. Därmed kan man ha i åtanke att de 
pedagogiska miljöer jag studerat skiljer sig åt från de miljöer hennes studie berör. Exempelvis 
omfattar hennes studie inte sådana trä- och metallslöjdssalar som jag fokuserar på. Dock 
vågar jag, baserat på min egen erfarenhet och kanske något riskabelt, göra antagandet att 
miljön i grundskolans senare år, i ännu högre grad än miljön i grundskolans tidigare år, 
präglas av avsaknad av fysiskt material för aktiviteter och lärande. Å andra sidan är ju ämnena 
annorlunda uppdelade med speciella salar för exempelvis estetisk-praktisk verksamhet. Min 
erfarenhet av slöjdsalar är att det inte tycks råda någon större brist på material, vilket enligt 
mig borde göra dessa miljöer till en bra motvikt och kompensation för förhållandena i de salar 
som används i mer teoretiska ämnen. Att den fysiska miljön påverkar oss tycks det i alla fall 
inte råda något tvivel om. Alla skolans miljöer talar till oss på sina specifika sätt, men enligt 
mig borde trä- och metallslöjdssalen med dess speciella egenskaper och atmosfär höra till de 
miljöer som har starkast uttryck. Det är givetvis individuellt hur vi uppfattar detta och likaväl 
som att salen väcker positiva känslor hos vissa elever, finns de dem som istället upplever 
olust. 
 
 
 



 

 12 

Skolslöjd 
 
Slöjdforskning 
Som redan antytts är utbudet av forskning kring slöjdverksamhet tämligen magert. 
Slöjdforskaren Marléne Johansson (2002) konstaterar att detta är ett ganska nytt 
forskningsområde som hittills främst har bedrivits i ett historiskt perspektiv, alternativt utgått 
ifrån skolans styrdokument eller riktat in sig på lärarutbildning. En bidragande orsak till den 
sparsamma slöjdforskningen kan enligt Kajsa Borg (1995) bottna i en syn på slöjd som ett 
lågstatusämne. Praktisk-estetiska ämnen har hamnat i skuggan av teoretiska ämnen vars 
kunskapsområden ofta betraktats som mer intressanta och värdefulla. Johansson (2002) 
belyser dock att en traditionell syn på slöjdaktiviteter som nyttiga och fostrande, har ändrats 
över tiden till att – åtminstone bland forskare – betraktas som intellektuellt utvecklande 
sociala kommunikationsmedel och viktiga för den sinnliga upplevelsen, något som 
förhoppningsvis kan öppna för mer och bredare slöjdforskning. 
 
Skolslöjdens kvaliteter 
I den nationella utvärdering av grundskolan 2003, även kallad NU-03 (Skolverket, 2005), 
framgår att ämnet slöjd hör till de allra mest populära skolämnena både avseende intresse och 
engagemang, samt uppges vara det ämne där elevinflytandet är i särklass störst. Dock är 
ämnet ett av dem som både elever och föräldrar anser vara till minst nytta, vilket kan tyda på 
att slöjdlärare och ämnets förespråkare inte riktigt lyckas förmedla ämnets verkliga kvaliteter. 
I kursplanen för ämnet beskrivs slöjd som en kombination av manuellt och intellektuellt 
arbete som utvecklar bland annat kreativitet, nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och 
problemlösningsförmåga. Typiskt för ämnet är att arbeta utifrån ett holistisikt perspektiv med 
betoning på slöjdprocessen (Skolverket, 2000). Slöjdprocessen kan sammanfattas i de fyra 
faserna idé, planering, genomförande, värdering, vilka tillsammans resulterar i en färdig 
produkt. Slöjdprocessen kan ses som normativ med syfte att arbeta för lärande utifrån 
styrdokumentens mål, lärarens intentioner samt elevens egna mål och intressen (Myndigheten 
för skolutveckling, 2007). 
 
Skolslöjdens avtryck 
Kajsa Borg (2001) har ur ett elevperspektiv undersökt slöjdämnets kvaliteter och vilken 
behållning före detta elever haft av skolslöjden. Hennes slutsats från intervjuer är att minnen 
från skolans slöjdlektioner, främst avseende trä- och metallslöjd, ofta är väl inpräntade i vårt 
medvetande, även efter lång tid. Vid samtal kring skolslöjd är det framförallt slöjdsalens 
speciella miljö som väcker minnen – oftast positiva – i form av synintryck, taktila intryck, 
dofter, ljud och aktiviteter. Det fria, rörliga och tillåtande kreativa arbetssättet upplevs ha 
stimulerat och utvecklat egenskaper som samarbetsvilja, bedömningsförmåga, självständighet 
och eget ansvar. 
 
Redskapsmedierade aktiviteter 
 I sin avhandling utgår Johansson (2002) från ett sociokulturellt perspektiv med fokus på hur 
och vad eleverna gör under slöjdverksamheten. Hon framhäver att slöjdarbetet i skolan inte är 
något ensamarbete, utan en kollektiv process där både verbal och icke-verbal social 
interaktion är betydelsefull för arbetet. I sitt resonemang hänvisar Johansson till Vygotskij och 
hans sätt att använda begreppet redskap avseende de psykologiska och fysiska resurser 
människor använder då vi agerar i sociala praktiker. Dessa redskap härstammar från 
kollektiva erfarenheter som vi översatt i språkliga och/eller fysiska redskap, vilka förmedlar – 
eller med Vygotskijs terminologi medierar – mening och på så vis hjälper oss att tolka och 
förstå vår omvärld. Johansson menar att sådana fysiska redskap i slöjden motsvaras av 
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verktygen, maskinerna, materialen och elevernas egna slöjdalster, vilka sammantaget fungerar 
som hjälpmedel och stöd för tanken under elevernas arbete: ”Slöjdens fysiska arbetsredskap 
medierar tanke i handling.” (Johansson, 2002:142). 
 
Mina reflektioner 
Att erfarenheter från slöjdsalen verkar ha en tendens att fastna i minnet, anser jag kunna 
tolkas som ett tecken på att slöjdsalsmiljön har en särskilt stark inverkan på oss, jämfört med 
andra miljöer i skolan. Den stora mångfalden av affordanser som redan finns där från början, 
kan tänkas synliggöras i större utsträckning som en följd av ämnets funktion att utveckla 
kreativt och innovativt tänkande, i kombination med det fria och kollektiva arbetssättet samt 
de stora möjligheterna till elevinflytande. Dessa faktorer kan enligt min uppfattning skapa en 
synergi som stimulerar uppfinningsrikedom avseende hur olika objekt i slöjdsalen kan 
användas. Den mänskliga interaktionen föder nya affordanser tack vare elevernas varierande 
infallsvinklar, erfarenheter och gemensamma idéskapande. 
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FORSKNINGSANSATS OCH SYFTE 
 
En hermeneutisk studie ur ett sociokulturellt perspektiv 
Även om min undersökning görs i relation till Gibsons teori om affordans (1979) finns ingen 
ambition att arbeta hypotetiskt-deduktivt, eftersom avsikten varken är att försöka verifiera 
eller falsifiera denna teori (Patel & Davidsson, 2003). Jag använder den istället som 
inspiration och ett verktyg till att betrakta omvärlden. I slöjdsalen är människorna, kulturen 
och det sociala klimatet under ständig förändring, vilket öppnar för fler perspektiv och 
bredare tolkning av de observationer som görs, något som i sig motsäger ett teoristyrt, 
positivistiskt arbetssätt. I min studie observerar och tolkar jag mänskliga handlingar och 
beteenden för att bilda en kvalitativ förståelse av den mänskliga livsvärlden. Min förförståelse 
kommer per automatik påverka mitt sätt att tolka det jag ser och därmed sätta en subjektiv 
prägel på mina slutsatser. Därmed kan min forskningsansats närmast sägas hamna inom 
hermeneutikens ramar (Alvesson & Sköldberg, 2008; Patel & Davidsson, 2003). Intresset för 
det sociala samspelet i slöjdsalen anknyter till sociokulturella aspekter på lärande (Carlgren, 
1999; Claesson, 2002; Johansson, 2002; Nyström, 2002) och har en betydande inverkan på 
mitt perspektiv. 
 
Studiens syfte 
Syftet med min studie är att undersöka hur elevernas handlingar i trä- och metallslöjdssalen 
går att relatera till den specifika miljön, för att på så vis öka säkerheten i grundskolans 
slöjdundervisning. Det innebär en strävan efter att identifiera och analysera handlingar som ur 
ett lärarperspektiv kan betraktas som oönskade och konfliktstimulerande, samt i förlängningen 
utgöra tänkbara säkerhetsrisker.  
 
Forskningsfrågor 

• Vilka handlingserbjudanden (affordanser) finns i en trä- och metallslöjdssal? 
• Vilka handlingar, som ur lärar- och säkerhetsperspektiv kan vara oönskade, är typiska 

för eleverna i en trä- och metallslöjdssal? 
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METOD 
 
Metodkombination 
Metoden för insamling av empiriskt material är en kombination av två observationsmetoder 
som jag valt att kalla videomedierad observation och manuell observation. Dessa har utförts 
parallellt under en och samma lektion för att ge en så heltäckande bild av det sociala 
samspelet som möjligt. Enligt Patel och Davidsson (2003) är observation särskilt användbart 
vid studier av beteenden i naturliga situationer, vilket också ligger i linje med mitt syfte. 
 
Videomedierad observation 
Den videomedierade observationen är avsedd att låta elevernas subjektiva uppfattningar av 
slöjdsalen styra vilket innehåll som ska analyseras. I klartext innebär metoden att tre 
videokameror placerats mitt i en träslöjdssal i samband med ett 85 minuter långt lektionspass 
med en åttondeklass. Eleverna har informerats om att de är fria att använda kamerorna när 
som helst under lektionen för att dokumentera det som för tillfället fångar deras intresse. För 
att inte göra mig till regissör och låta mina anvisningar påverka deras filmande har jag försökt 
undvika instruktioner så långt som möjligt. Det enda jag uttryckligen önskat är att de inte ska 
mixtra med kamerornas inställningar och att de inte ska låta filmandet ta över hela lektionen, 
det är ju faktiskt fortfarande en ”ordinär” slöjdlektion där de förväntas arbeta på som vanligt. 
Dock har jag uppmuntrat till att de gärna får filma vid flera olika tillfällen under lektionen för 
att få en större spridning av infallsvinklar och ge mig en överblick över möjliga tidsrelaterade 
variationer.  
 
Manuell observation 
Samtidigt som eleverna haft tillgång till kamerorna och varit fria att själva avgöra när och vad 
de velat filma, har jag befunnit mig i salen för att manuellt observera och anteckna sådant som 
jag utifrån min förförståelse uppfattat som intressanta företeelser. Jag har därmed inte försökt 
nedteckna och beskriva varenda händelse i detalj, utan har istället ansträngt mig för att vara 
öppen och lyhörd för situationer som på något sätt inneburit att oönskade affordanser skulle 
kunna observeras. Det innebär givetvis att dessa observationer i högsta grad präglats av min 
subjektivitet, eftersom det är mina åsikter om vad som inte är önskvärt som styr mitt 
perspektiv och mina tolkningar. Mitt förfaringssätt har i detta varit att tillämpa ostrukturerade 
observationer utan detaljerat observationsschema (Patel & Davidsson, 2003) för att undvika 
att låsa mig vid mina förväntningar. 
 
Observationsområden 
Baserat på egen erfarenhet upplever jag att vissa områden kan ge upphov till oönskade 
affordanser i större utsträckning än andra. Därför har min utgångspunkt varit att ägna extra 
uppmärksamhet åt fyra huvudsakliga områden: Materialrummet, bandslipmaskinen, lådan för 
sågspill vid bandsågen samt bänkplåtsaxen med tillhörande låda för metallspill. Denna 
avgränsning görs förvisso på bekostnad av möjligheten att täcka in hela salen och är delvis 
relaterad till den begränsade tiden för undersökningen. Med risk för generalisering på alltför 
lösa grunder motiverar jag dessa val på följande sätt: 
  

• Materialrummet ligger i anslutning till slöjdsalen och utan direkt insyn. Det är en plats 
dit elever ibland tycks dra sig då de vill undvika lärarens uppmärksamhet. Kanske för 
att de upplever sig ointresserade av och omotiverade till de arbetsinsatser slöjdläraren 
förväntar sig av dem, eller bara för att ta en paus ifrån arbetet. 

• Lådan för sågspill är vanligtvis full av mer eller mindre användbara trämaterialrester 
som eleverna är fria att använda. Ibland tycks detta varierande och ständigt påfyllda 



 

 16 

utbud inbjuda till spontan tillverkning av föremål med egenskaper som kan vara 
olämpliga ur ett säkerhetsperspektiv. 

• Bandslipmaskinen tycks vara ett populärt verktyg för att snabbt tillverka 
spetsiga/vassa föremål av trä, ofta utifrån material som hittats i lådan för sågspill. 

• Bänkplåtsaxen med låda för metallspill kan sägas ha liknande förutsättningar som 
kombinationen av lådan för sågspill och bandslipmaskinen, dock avseende tillverkning 
av metallföremål.   

 
Urval 
Urvalet kan sägas vara baserat på vissa särskilda kvaliteter (Denscombe, 2004). För det första 
har jag bestämt mig för en viss åldersgrupp genom att bara undersöka en klass åtta. På den 
undersökta skolan får eleverna från och med åttan välja vilken slöjdart de vill ha på schemat 
och utan att fördjupa sig i bakomliggande orsaker kan man konstatera att de flesta pojkar 
väljer trä- och metallslöjd medan flickorna väljer textilslöjd. I NU-03, slöjd uppges en 
könsfördelning på 80:20 vara vanligt förekommande (Skolverket, 2005), medan förhållandet i 
den undersökta gruppen var 91,7:8,3 (11 pojkar och en flicka). Jag har alltså medvetet valt en 
klass åtta med hänvisning till att jag är mer intresserad av att studera en grupp där 
könsfördelningen domineras av pojkar. Ytterligare en aspekt jag tagit hänyn till är antagandet 
att man i åttan inte i lika hög grad som i nian tänker på sitt slutbetyg, vilket därmed kan tänkas 
ge ett friare förhållningssätt hos eleverna gentemot vad de tror sig behöva prestera. Att detta 
skulle öka sannolikheten att kunna observera oönskade beteenden är inget jag kan visa belägg 
för, men jag anser ändå att det kan vara av viss betydelse. Att urvalet blev just denna klass av 
tre möjliga alternativ var inte medvetet, utan sammanföll helt enkelt med vilka tider för 
undersökningen som passade alla inblandade bäst.  
 
Etiska aspekter 
Mitt etiska förhållningssätt har utgått från de fyra forskningsetiska huvudkraven: 
Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet, enligt 
Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1990). Eftersom video använts och 
deltagarna är under 18 år har jag skickat ut ett medgivandebrev för underskrift av både elever 
och föräldrar i undersökningsgruppen. För säkerhets skull gjordes detta även i en reservklass, 
ifall någon inte skulle ge sitt samtycke till att delta. Det bör noteras att jag i brevet förklarat att 
videoobservationerna skulle göras med en eller två stationära videokameror, vilket var min 
avsikt då brevet skrevs. Att det istället blev tre rörliga kameror bedömer jag vara en så liten 
skillnad att det inte skulle föranleda ett nytt, omformulerat medgivandebrev. Jag är dock 
meveten om att detta resonemang skulle kunna anses tveksamt ur ett strikt etiskt perspektiv.  
 
För- och nackdelar med mina metoder 
En fördel med observation som metod är, som Patel och Davidsson (2003) påtalar, att man 
kan studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang samtidigt som de inträffar. 
Författarna belyser dock osäkerheten över huruvida de beteenden som observeras är 
representativa, samt svårigheten i att avgöra om man verkligen fångar spontana beteenden. 
Det vore rimligt att anta att min närvaro som antecknande observatör påverkar kontexten så 
pass att det kan ifrågasättas om situationen verkligen kan anses utspelas i ett naturligt 
sammanhang. Risken är stor att elevernas uppträdande blir konstlat och tillgjort bara för att de 
är medvetna om att jag iakttar dem, vilket Denscombe (2004) omtalar som en haloeffekt. 
 
Metoderna kan antagligen anses ha ganska låg reliabilitet eftersom de är något experimentella 
och inte särskilt strukturerade (Patel & Davidsson, 2003). Jag har dock försökt att stärka 
validiteten genom att både observera själv och låta eleverna ge mig information utifrån sin 



 

 17 

sida (a.a.). I någon mån kanske man därmed kan säga att jag tillämpat en enklare form av 
triangulering, även om det är tveksamt om mina metoder är tillräckligt omfattande för att 
kunna benämnas så (Denscombe, 2004; Patel & Davidsson, 2003; Alvesson & Sköldberg, 
2008). Kombinationen av elevernas subjektiva uppfattningar å ena sidan och mina subjektiva 
uppfattingar å den andra, skulle dock kunna tillåta analys av empirin från två skilda 
perspektiv, vilket jag hoppas ska bidra till ett mer kvalitativt resultat. Man bör förvisso ha i 
åtanke att även om eleverna själva valt vad de vill filma, är forskningsresultatet en produkt av 
hur jag tolkat deras bidrag. 
 
Vad har registrerats? 
Jag har inte varit intresserad av att registrera vem som gjort vad, eller hur ofta någon viss elev 
utfört någon specifik handling. Några elever har varit mer framträdande och figurerat oftare i 
situationer som fångat min uppmärksamhet, medan andra elever inte uppvisat några 
beteenden av intresse. Eftersom jag velat ta reda på om man kan urskilja beteenden som 
skulle kunna relateras till den speciella miljö trä- och metallslöjdssalen utgör, är själva 
personerna som utför handlingarna mindre intressanta. Det är alltså snarare allmäna 
beteendemönster som direkt kan härledas till slöjdsalen och där risk för någon form av 
konflikt föreligger som är det intressanta. Jag har därmed noterat sådana handlingar och 
situationer jag uppfattat som i någon mån störande eller avvikande från vad som skulle kunna 
anses vara en slöjdverksamhet fri från konfliktstimulerande inslag. Det innebär alltså 
registrering av konkreta handlingar, för att vid den efterföljande analysen försöka beskriva 
beteendemönster. Detta för att kunna vara så effektiv som möjligt under observationen då det 
är mycket som sker samtidigt i slöjdsalen. 
 
Miljöbeskrivning 
Observationerna har skett i en medelstor skola för år 6-9 i en större stad i södra Sverige. 
Slöjdsalen ligger i en separat byggnad tillsammans med ytterligare en trä- och metallslöjdssal 
samt en tekniksal. Den är liksom övriga skolan byggd på 60-talet, i förhållandevis dåligt skick 
och förefaller vara sparsamt renoverad genom åren. Inredningen är sliten och mycket av 
utrustningen i form av verktyg och maskiner är i behov av upprustning eller utbyte. Baserat på 
mina erfarenheter från andra slöjdsalar skulle jag vilja säga att den ligger en bra bit under 
medel avseende skick och utrustningsstandard. Detta är också genomgående för hela skolan 
som är i akut renoveringsbehov. Ungefär en fjärdedel av skolan är avstängd på grund av att 
den anses otillfredsställande ur arbetsmiljösynpunkt och har ersatts av klassrum i tillfälliga 
baracker. Till saken hör att skolan är planerad att rivas för byggnation av helt nya lokaler 
inom ett par år, vilket sannolikt gjort att man varit återhållsam med renoveringar på senare tid. 
Såsom Björklid (2005) nämner påverkas elevernas självkänsla och självuppfattning av vilka 
budskap skolans arbetsmiljö förmedlar. Med tanke på denna skolas bristfälliga skick är det 
tänkbart att eleverna kan få en destruktiv bild av och respektlös inställning till sin skolmiljö, 
något som bör ställas i relation till deras beteende i slöjdsalen. 
 
Lektionens upplägg 
Det lektionstillfälle jag utförde undersökningen hade läraren gett eleverna i uppgift att, 
förutom att arbeta som vanligt med sitt slöjdande, även ägna en stund åt att på egen hand läsa 
igenom betygskriterierna för slöjd och göra en motiverad självbedömning av vilket betyg de 
tyckte sig vara värda. I allmänhet tycktes eleverna vara väl införstådda med vad uppgiften 
gick ut på och de flesta verkade ta den på allvar. Dock ledde detta till en del stillasittande och 
lite mindre praktisk slöjdaktivitet. Hur detta påverkade beteendet är svårt att veta eftersom jag 
inte kan jämföra med ”normala” förhållanden, å andra sidan kan denna uppgift också sägas 
höra till den normala slöjdundervisningen likaväl som det praktiska arbetet, vilket gör att jag 
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inte tycker den bör betraktas som avvikande. Värdering är som tidigare nämnts en fas i 
slöjdprocessen (Skolverket, 2000) och behöver inte nödvändigtvis bara åsyfta det specifika 
slöjdarbete man för tillfället håller på med, utan kan likaväl ses i ett större perspektiv där till 
exempel betygssättning ingår. Ett av strävansmålen i kursplanen för slöjd är att eleverna ska 
utveckla förmågan att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter (a.a.). 
 
Undersökningens genomförande 
Föga oväntat var stämningen en aning upptrissad inför mitt besök, utan att eleverna för den 
sakens skull kändes oseriösa. Tre av eleverna hade dagen till ära tillverkat ansiktsmasker av 
papper, vilka dock självmant plockades av innan lektionen började på allvar. Intresset var 
stort och lusten att börja filma lät inte vänta på sig. Förutom att gå runt med kamerorna och 
filma särskilda händelser och delar av salen, lät de kamerorna ofta bara stå stilla och filma 
rakt ut i salen. Dessa var faktiskt de delar av filmmaterialet som enligt mig gav mest 
användbar information eftersom det många gånger blev väldigt rörigt och svårt att uppfatta 
vad som filmades när de gick omkring med kamerorna i handen. Vissa situationer fångades av 
alla tre kamerorna samtidigt vilket möjliggjorde analys ur flera olika perspektiv, medan andra 
situationer inte gick att urskilja visuellt utan istället fick analyseras utifrån kamerornas 
ljudupptagning. Av lektionens 85 minuter rullade kamerorna i 46:22, 46:56 respektive 32:53 
minuter, vilket ger en total filmad tid på 126 minuter och 11 sekunder. Utifrån mina 
iakttagelser verkar åtminstone någon kamera varit igång hela tiden och därmed tycks i princip 
hela lektionen ha täckts in, även om stora delar av materialet är ointressanta eller för 
svårtolkade. 
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FORSKNINGSFYND 
 
Manuell observation 
 
Kommentar till manuell observation 
Vid den manuella observationen har jag registrerat handlingar som jag på något sätt uppfattat 
som konfliktstimulerande. Noteringarna är gjorda allteftersom de inträffat, utan att registrera 
vilken elev som gjort vad. Varje typ av handling har namngetts med en bokstav och siffrorna 
inom parentes anger hur många gånger respektive handling registrerats. Som framgår i 
metodbeskrivningen var min tanke att ha fokus riktat mot fyra områden som jag bedömt som 
extra intressanta (lådan för sågspill, lådan för metallspill, materialrum och bandslip). Jag insåg 
dock snart att det var svårt att särskilja några specifika platser för observation och övergick 
därför istället till att observera slöjdsalen som helhet. 
 
Registrerade manuella observationer 

A. Vässa blyertspenna med kniv medvetet nära annan elev (1). 
B. Ta på hörselskydd medan lärare pratar (1). 
C. Två elever sliter i samma såg under gap och skrik (1). 
D. Vifta, slå eller peta med sopkvast mot annan elev (8). 
E. Jaga och kasta sågspån på annan elev (2). 
F. Snurra och trixa med hammare (1). 
G. Rycka hammare ur annan elevs hand (1). 
H. Vifta ”hotfullt” med fil mot annan elev (2). 
I. Två elever fäktas med fil respektive hammare (1). 
J. Karva/pilla med kniv i bänk eller annat underlag (2). 
K. Banka med handslägga i metallbearbetningsbänken (2). 
L. Banka med träklubba i bänk (3). 
M. Kasta penna mot annan elev (1). 
N. Sätta metallskål som mössa på annan elevs huvud (3). 
O. Låtsas slå träklubba eller hammare i huvudet på annan elev (2). 
P. Banka med handslägga på metallspillbitar (1). 
Q. Handskas ovarsamt med andras slöjdarbeten (7). 
R. Boxa på spånsugslang (1). 
S. Klottra på tavlan (3). 
T. Ovarsam lek med skruvdragare (1). 

 
Kategorier av handlingar 
Totalt har 44 handlingar observerats manuellt. Genom att titta på antalet gånger olika 
handlingar utförts kan man konstatera att vissa saker förekommer oftare än andra. Om man 
kategoriserar handlingarna efter typ kan de delas in enligt föjande: 

1. Fäktande/viftande med redskap mot annan elev: D + H + I + O = 13 gånger. 
2. Banka/karva med redskap mot inventarier: J + K + L + P = 8 gånger. 
3. Övrig ovarsam hantering av redskap: C + F + G + R+ T = 5 gånger. 
4. Ovarsam hantering av andras slöjdarbeten: Q + N = 10 gånger. 
5. Övriga konfliktstimulerande handlingar: A + B + E + M + S = 8 gånger. 
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Videomedierad observation 
 
Kommentar till videomedierad observation 
Dessa handlingar är registrerade enligt samma kriterier som vid den manuella observationen. 
Av de handlingar som här redovisas förekommer vissa på fler än ett videoband. För att 
undvika upprepning och ge en tydligare överblick har jag valt att i följande listor bara visa 
sådana handlingar en gång, vilket gör att fler handlingar ser ut att förekomma på bandet kallat 
Kamera 1, än på de övriga två banden. I verkligheten är alltså antalet filmade handlingar på de 
tre banden snarlikt i förhållande till respektive bands filmade tid.    
 
Registrerade videomedierade observationer 
Kamera 1, filmad tid 46:56 
05:10 Elev klottrar på bänk med blyertspenna. 
06:29 Två elever sliter i samma såg under gap och skrik (syns ej i bild). 
08:00 Elev blöder på finger, låtsas smeta av blod på andra elever. 
09:16 Elev stör annan elev genom att slå träpinne mot den andres fingrar när denne sågar. 
11:24 Elev petar på annan elev med sopkvast. 
13:55 Elev jagar och kastar en näve sågspån på annan elev. 
15:57 Elev slår ovarsamt med hammare mot annan elevs slöjdarbete (metallskål). 
22:47 Elev petar annan elev i huvudet med sopkvast, den andre hämnas genom att kasta något 
mot den förste. 
25:19 Elev sätter slöjdad metallskål som mössa på andra elevers huvuden. 
26:05 Elev kastar metallskål, annan elev slår till den i luften. 
26:40 Elev slår med träklubba på bänkar. 
26:58 Elev slår med handslägga mot metallarbetsbänk, hämtar hörselskydd, fortsätter banka 
på små metallspillbitar. 
41:04 Elev fäktar mot andra elever med träpinne, kastar sedan pinnen mot de andra. 
43:02 Elev boxar mot spånsugslang (hängande från taket) så den sätts i gungning. 
44:32 Elev petar på annan elev med sopkvast, den andre hämnas på samma sätt, ytterligare två 
elever börja fäktas med sopkvastar. 
45:37 Elev petar annan elev i ryggen med sopkvast. 
 
Kamera 2, filmad tid 46:22 
01:11 Elev låtsas slå med hammare mot annan elev (som filmar). 
13:38 Elev petar på annan elev med träpinne. 
27:47 Elev slår lätt med sopkvast i annan elevs huvud. 
34:36 Elev bankar med träklubba på annan elevs slöjdarbete. 
37:45 Elev klämmer fast annan elevs tröja i chuck på skruvdragare. 
39:02 Elev vässar penna med kniv, annan elev stöter medvetet till honom, eleven gör 
”hotfull” rörelse med kniven mot den andra på skoj. 
43:17 Två elever tar två andra (okända) elevers halvfärdiga, egentillverkade skateboards och 
övar skateboardtricks. 
 
Kamera 3, filmad tid 32:53 
12:10 Elev leker med spånsug samtidigt som han filmar, låtsas suga upp kameran i slangen. 
13:15 Elev tramsar med penna bakom ryggen på annan elev som slår tillbaka med sopkvast. 
22:46 Elev bankar med träklubba på annan elevs metallskål, slår sedan klubban hårt i bänken. 
29:32 Tre elever klottrar på tavlan. 
30:13 Elev förföljer annan elev tätt bakom, den förföljde gör ”obscena gester” mot förföljaren 
med spånsugsrör. 
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Kategorier av handlingar 
Totalt har 29 handlingar registrerats från videoupptagningarna. Om handlingarna på 
videobanden kategoriseras på samma sätt som de manuellt observerade handlingarna får man 
följande fördelning: 

1.   Fäktande/viftande med redskap mot annan elev: 11 gånger. 
2. Banka/karva med redskap mot inventarier: 3 gånger. 
3. Övrig ovarsam hantering av redskap: 4 gånger. 
4. Ovarsam hantering av andras slöjdarbeten: 6 gånger. 
5. Övriga konfliktstimulerande handlingar: 5 gånger. 

 
Jämförelse av observationsmetoder 
Vid en enkel jämförelse av observationsmetoderna och antalet handlingar som registrerats 
inom respektive metod,  kan man göra antagandet att den manuella observationen har gett mer 
information än de tre videoupptagningarna tillsammans. Trots att kriterierna för kategorierna 
är desamma har den manuella observationen resulterat i 44 registrerade handlingar medan de 
videomedierade observationerna sammantaget resulterat i 29 handlingar. Det bör dock 
påpekas att de videomedierade observationerna tillåter en grundligare analys som kan 
upprepas flera gånger vilket ger möjlighet till en mer kvalitativ tolkning, medan de manuella 
observationerna främst kan tolkas utifrån mina minnesbilder och anteckningar, förutom i de 
fall där anteckningarna med säkerhet kan kopplas ihop med situationer som även 
dokumenterats med video.  
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ANALYS OCH DISKUSSION 
 
Skillnad mellan handling och beteende 
Den information jag sammanställt utifrån mina observationer består av ett antal olika 
handlingar och beteenden, där handlingarna i de flesta fall kan sägas vara mer eller mindre 
unika för en trä- och metallslöjdssal. De är unika såtillvida att de utförs utifrån affordanser 
som är specifika för just slöjdsalen med dess särpräglade karaktär, både avseende fysiska 
förutsättningar som inredning och utrustning, samt det sätt undervisningen bedrivs på. 
Däremot skulle man kunna säga att beteendena är av mer allmän typ och i stort sett de samma 
var man än befinner sig i skolan. De handlar mer om den typ av interaktioner och 
kommunikation mellan elever som kan antas vara tämligen normal för åldern, oavsett miljö. 
Därmed kan man konstatera en distinktion mellan handlingar å ena sidan och beteenden å den 
andra. Man kan dock tänka sig att dessa allmäna beteenden påverkas av de affordanser 
slöjdsalen har att erbjuda.    
 
Förbestämda observationsområden 
De fyra observationsområden jag bestämt mig för att hålla under särskild uppsikt – lådan för 
sågspill, lådan för metallspill, materialrum och bandslip – visade sig vid observationstillfället 
inte riktigt motsvara mina förväntningar om upphov till affordanser. Som tidigare nämnts 
valde jag efter en stunds observation att skifta fokus mot salen som helhet, eftersom jag 
upplevde detta något snäva observationsområde som en slags skygglappar som begränsade 
helhetsintrycket av gruppens interaktioner. Av de registrerade handlingarna kan endast ett 
fåtal relateras till de förbestämda områdena. Dessa utgörs av två tillfällen då träpinnar 
plockats upp ur lådan för sågspill för att fäktas eller peta på varandra med, samt ett tillfälle då 
plåtbitar plockats ur lådan för metallspill. Att dessa områden överhuvudtaget figurerade i 
mina observationer kan till viss del bekräfta mitt antagande om dem, även om det är ganska 
marginellt i sammanhanget. Det bör nämnas att bandslipmaskinen var ur funktion denna dag 
och därför inte kom till användning, medan materialrummet av okänd anledning inte togs i 
anspråk av eleverna alls.  
 
Otrevlig stämning? 
När man tittar på de handlingar som registrerats kan man få intrycket av att det råder en 
ganska hård och respektlös, på gränsen till hotfull stämning i slöjdsalen. 44 manuellt 
observerade, oönskade handlingar på bara en slöjdlektion kan låta mycket och är en siffra som 
bör tas med en nypa salt. För det första kan man anta att denna siffra hade varit lägre om 
lektionen inte hade varit utsatt för observation med både kameror och mig som 
distraktionsmoment. För det andra är inte alla dessa handlingar av sådan karaktär att uppenbar 
risk för konflikt föreligger. De är snarare bedömda efter att ha en viss potential att kunna vara 
konfliktstimulerande, vilket innebär att många parametrar och bakgrundsfaktorer spelar roll 
för vilka konsekvenser en viss handling kan få. Det kan röra sig om saker som humör, 
missförstånd, oförutsedda bieffekter eller eventuella tidigare konflikter. För det tredje har min 
subjektivitet i observationerna antagligen gjort mig överkänslig för saker som jag normalt inte 
skulle reagera på. Mot bakgrund av detta är min uppfattning således att stämningen inte alls 
har varit otrevlig på något sätt. Handlingarna kan i allmänhet beskrivas som vänskapliga 
busstreck utan onda uppsåt och som typiska uttryck för social aktivitet i en hormonstinn grupp 
tonårspojkar.      
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Redskapsmedierad kommunikation 
Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv kan man anta att vissa av dessa handlingar, 
som för en utomstående kan verka provokativa, är olika former av redskapsmedierad 
kommunikation som faktiskt skapar mening för de inblandade (Johansson, 2002). Som vuxen 
och främmande betraktare är man kanske inte tillräckligt socialt initierad för att förstå 
samspelet och kunna tyda vilka budskap det är som förmedlas genom handlingarna. Det har 
inte heller varit min avsikt, även om det hade gett en djupare och mer kvalitativ förståelse för 
vad som verkligen sker i slöjdsalen. Det är dock tydligt att slöjdverksamheten präglas av en 
omfattande interaktion där problemlösning ofta är en kollektiv process där eleverna är 
inblandade i varandras slöjdarbeten, vilket också är något som Johansson (a.a.) belyser. 
Vidare hävdar hon att det är kännetecknande för slöjdverksamhet att arbetsredskap, verktyg 
och maskiner fungerar som hjälpmedel och tankestöd för elevernas handlingar. Det är kanske 
tveksamt att kalla fäktande med sopkvastar för slöjdverksamhet, men som framgår av min 
empiri tycks detta vara en vanlig handling i slöjdsalen. Sopkvasten är inget verktyg för 
tillverkning av föremål, däremot är den ett redskap som vilket annat och brukar finnas i alla 
slöjdsalar. Att den så ofta figurerar i sammanhang som enligt min definition är 
konfliktstimulerande, tyder på att den fyller någon slags funktion i elevernas kommunikation, 
även om det ofta förefaller vara i syfte att trakassera varandra. Den tycks därmed ha en 
affordans som erbjuder ett sätt att påkalla någons uppmärksamhet genom en taktil, icke-verbal 
handling. Med Gibsons (1979) terminologi skulle den kunna sägas vara ett avlångt, gripbart 
objekt som kan utgöra en förlängning av armen – om individen uppfattar den som sådan. I 
slöjdsammanhang kan detta dock ses som en negativ affordans eftersom en sådan handling ur 
lärarperspektiv är att betrakta som oönskad. 
 
Budskapsförmedling eller skadegörelse? 
Två gånger under lektionen observerades någon som karvade med kniv i sin bänk, vid ett 
tillfälle observerades en elev som klottrade med blyertspenna på bänken och vid ytterligare ett 
tillfälle klottrade tre elever på tavlan. Att elever klottrar på tavlan kan nog med säkerhet sägas 
förekomma i alla typer av klassrum och är väl egentligen inget att fästa någon uppmärksamhet 
vid eftersom det kan suddas ut direkt. Klotter med blyerts på bänkar är då i högre grad en 
oönskad handling med tanke på att dessa inte är avsedda att skrivas eller ritas på. Men när det 
kommer till att karva och rista med kniv i bänkar är det verkligen att betrakta som en oönskad, 
konfliktstimulerande handling på grund av att detta är direkt skadegörelse. Gibson (1979) 
menar att ett redskap som kan lämna spår i en yta får stor kommunikativ betydelse eftersom 
denna affordans medger ett sätt att förmedla budskap. Min uppfattning är att slöjdsalen är full 
av sådana affordanser, varav många snarare är negativa än postitiva. Klotter på tavlan kan 
vara ett sätt att meddela sig med omvärlden, men man kan ifrågasätta om handlingen att karva 
i bänken verkligen har syftet att förmedla något budskap, åtminstone som det såg ut i de 
observerade fallen. Det verkar snarare röra sig om en sorts förströelse eller utforskande av vad 
man kan göra med det redskap man håller i handen, förvisso till synes utan tanke på vilka 
konsekvenser handlingen kan få. I den bemärkelsen kan handlingen sägas mediera mening 
genom att eleven, med redskapets hjälp, skaffar sig erfarenhet om både knivens och bänkens 
respektive förutsättningar och beskaffenheter (Johansson, 2002). Även om handlingen inte är 
acceptabel ur lärarperspektiv, kan andra aspekter i viss mån rättfärdiga själva beteendet. I 
kursplanens beskrivning av vad som kallas Ämnets karaktär och uppbyggnad (Skolverket, 
2000), framgår att slöjdverksamheten ska stimulera ett utforskande av hur olika material och 
verktyg kan användas, vilket på sätt och vis är just vad eleven gör, även om denna typ av 
”utforskning” är mer destruktiv än konstruktiv. Eleven blir varse knivens affordans om att 
skära och karva och han prövar denna egenskap på bänken. 
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Risk för olyckstillbud 
Vid åtminstone sju tillfällen har elever viftat med hammare, träklubbor eller filar, antingen 
mot varandra i vad som ser ut att vara skämtsamt ”hotfulla” utfall, eller på andra sätt. Detta 
kan tyckas vara harmlöst och syftet är knappast heller att skada varandra, men erfarenheter 
från tidigare incidenter med svåra skador som följd, vittnar om att dylika handlingar inte kan 
accepteras. En risk med dessa handlingar är att en del av verktyget kan lossna och oavsiktligt 
träffa en annan elev. I en artikel i Svenska Dagbladet berättar en flicka om hur hon förlorade 
synen på ett öga efter att en klasskamrat viftat med en fil så att filbladet lossnade från 
handtaget, flög iväg och träffade henne i ögat (Malmström, 2005, 31 mars). Sådana allvarliga 
incidenter hör lyckligtvis till ovanligheterna, men konsekvenserna är desto värre. Dock visar 
en utredning på uppdrag av Arbetsmiljöverket (2007) att säkerheten i slöjdsalar generellt är 
mycket eftersatt. Av 292 inspekterade skolor gjordes i genomsnitt 17,1 anmärkningar på 
säkerheten per slöjdsal. Denna siffra är anmärkningsvärt hög och indikerar att det finns många 
faktorer som kan utgöra en säkerhetsrisk, vilka kanske inte är helt uppenbara. Att en fil skulle 
lossna från sitt handtag, eller att en bila skulle lossna från sitt yxskaft, är antagligen inte det 
första man tänker på då man hanterar dem. Denna typ av oväntade bieffekter är något man bör 
ha i åtanke då man undersöker vilka affordanser en slöjdsal tillhandahåller. 
 
Miljöns betydelse 
Som tidigare konstaterats är både slöjdsalen och övriga skolan i dåligt skick. Man skulle 
därför kunna tänka sig att eleverna på skolan har ett mer destruktivt beteende gentemot 
skolmiljön, än de haft om skolan vore i gott skick. Att komma in i en träslöjdssal där stora 
delar av inredningen och utrustningen signalerar vanvård, kan uppfattas som att ”Här är det 
ingen som bryr sig, så man kan bete sig hur som helst”. Som Björklid (2005) påtalar 
kommunicerar miljön budskap till eleverna om hur samhället värderar dem. I en misskött 
miljö kan budskapet uppfattas som att skolan inte tar hänsyn till elevernas behov och 
välbefinnande. Skolan trycker ner eleverna istället för att lyfta upp dem och en reaktion på 
detta kanske blir en lust att ”slå tillbaka”, något som metaforiskt kanske tar sig uttryck genom 
att banka på slöjdsalens inventarier med en träklubba. Utifrån Nordin-Hultmans (2004) 
resonemang, finns risk att problematiken kring elevernas uppträdande överförs på dem själva, 
istället för att man söker orsaker relaterade till arbetsmiljön, vilket är något som skulle kunna 
resultera i en ond cirkel som förhindrar möjligheter att komma tillrätta med problemen. För en 
elev med undertryckta besvikelser och frustrationer erbjuder träklubban ett lätt sätt att 
avreagera sig, medan det för läraren uppfattas som en konfliktstimulerande handling av en 
oregerlig elev. 
 
Oönskad handling blir positiv 
Vid ett tillfälle plockade en elev spillbitar av plåt ur lådan vid bänkplåtsaxen och slog på dem 
med handslägga. Handlingen hade inget samband med elevens pågående slöjdarbete, vilket 
var att med hyvel förbereda ett svarvämne av trä, utan föreföll vara ett kortare arbetsavbrott 
utan något direkt synbart, konstruktivt syfte. En tolkning – eller snarare en gissning – är att 
eleven upplevde en slags förlösande, avreagerande känsla av att få slå ett tungt och kraftfullt 
verktyg mot ett material som kan uppfattas som en aning ”ogästvänligt” och svårbearbetat. 
Med ett sådant resonemang kan handlingen motsvara ovan nämnda exempel med träklubban, 
med den skillnaden att detta gjordes mot ett underlag i form av ett platt bänkstäd avsett för 
just hamrande metallbearbetning. Därmed kan handlingen ses som legitim eftersom den inte 
åsamkar någon skada och endast spillbitar förbrukas. Man kan samtidigt tänka sig handlingen 
som ett taktilt utforskande av plåtbitarna och släggans egenskaper, i likhet med handlingen att 
karva med kniv i bänken. Som framgår av observationen börjar eleven med att banka släggan 
direkt mot underlaget, för att strax efteråt avbryta och hämta ett par hörselskydd. Därefter 
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fortsätter han att banka men har då plockat upp några metallbitar att slå mot. I detta kan man 
notera en slags progression från ett planlöst bankande, som uppenbarligen visar sig vara 
obehagligt för öronen och därför åtgärdas med hjälp av hörselskydden, till att vidare utforska 
möjligheterna genom att slå mot något specifikt, vilket i detta fall – och kanske av en slump – 
får utgöras av plåtbitar. På videon syns även att eleven prövar olika plåtbitar och till och med 
försöker räta ut en bit som av någon anledning är väldigt tillknycklad, något som kan ses som 
ett försök att återställa plåtbiten från obrukbart till brukbart skick. Genom att noggrannare 
studera elevens handlingar, vilka spontant uppfattats som oönskade, kan man i detta fall 
urskilja ett beteende som faktiskt har betydligt mer positiva nyanser än negativa.    
 
Ovarsam hantering av andras slöjdprodukter 
Jag tycker mig kunna se en allmänt ovarsam hantering av andra elevers arbeten. Oftast 
förefaller det vara ett sätt att retas eller busa med varandra, till synes utan elaka baktankar, 
men alltför ofta på ett sätt där slöjdföremålen riskerar att bli förstörda. Det handlar exempelvis 
om att skämtsamt slå på varandras slöjdföremål med något verktyg, eller att sätta 
egentillverkade plåtskålar som mössa på varandras huvuden, vilket flera gånger resulterade i 
att dessa faller i golvet med en skräll. Vid observationstillfället arbetade flera elever med att 
driva plåtskålar med kulhammare och faff, något som är både bullrigt och arbetssamt och 
därför emellanåt kräver kortare arbetspauser. Det tycks ofta vara just vid sådana pauser som 
man tar tillfället i akt att hitta på rackartyg mot varandra. Ett avbrott i arbetet innebär då inte 
bara återhämtning av kraft, utan även en omriktning av mentala resurser till något helt annat – 
och kanske mer lustfyllt – än den intellektuellt sett monotona stimulans det fysiska arbetet 
ibland utgör. När en arbetsuppgift börjar kännas långtråkig kan ett litet spratt riktat mot 
kompisen vara en uppiggande kontrast. Beteendet i sig är varken ovanligt eller allvarligt, men 
jag ser ett problem i avsaknaden av respekt för varandras slöjdarbeten, eftersom det även 
innebär en respektlös attityd mot varandra som personer. Det här tycks tyvärr vara en ganska 
allmänrådande attityd som inte är unik för slöjdsalen, men enligt mitt synsätt kan elevernas 
egna slöjdarbeten sägas ha en negativ affordans (Gibson, 1979) i egenskap av att inbjuda till 
retsamma handlingar, vilket därmed förstärker beteendet. Som slöjdlärare kanske man också i 
någon mån tar åt sig personligen eftersom det kan uppfattas som en respektlös inställning 
gentemot det man står för och försöker förmedla avseende slöjdämnets fördelar och 
kunskapskvaliteter (Johansson, 2002; Skolverket, 2000). 
 
Tidsrelaterade variationer?        
I metodbeskrivningen antyder jag en möjlighet till tidsrelaterade variationer. Med tanke på att 
lektionen är så lång som 85 minuter, inkluderat en valfri kort rast när de själva vill, tänker jag 
mig att elevernas fokus och motivationsnivå avseende slöjdverksamheten kan variera från 
lektionens början till dess slut. Därtill är det den sista lektionen för dagen, vilket enligt min 
tidigare erfarenhet ibland tycks göra eleverna tröttare och mer ouppmärksamma än vid dagens 
första lektion. Tidsrelaterade humörsvängningar och förändrade intresseriktningar borde 
därför, enligt min uppfattning, kunna vara tänkbara orsaker till förändrat beteende och därmed 
utgöra föremål för vidare analys. I det empiriska materialet kan jag dock inte se några sådana 
kopplingar, utan snarare en förhållandevis jämn tidsmässig spridning av beteenden som ur 
mitt perspektiv är intressanta. Däremot kan man konstatera att en oönskad handling ofta 
genererar andra oönskade handlingar, vanligtvis i form av små hämndaktioner som respons på 
att man blivit utsatt för något bus.  
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AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 
Tankar kring mitt metodval 
Med facit i hand kan jag ifrågasätta mina intentioner med att låta eleverna filma själva. 
Tanken var att detta skulle synliggöra deras perspektiv och på så vis ge informationen 
ytterligare en kvalitativ dimension. Jag är dock tveksam till om metoden verkligen uppfyllde 
dessa intentioner så som jag hoppats. En fördel är förvisso att flera av situationerna kunnat 
analyseras mer närgående, men samtidigt är mycket av materialet diffust och svårtolkat. Jag 
bedömer att detta tillvägagångssätt inte har lyft fram elevernas perspektiv avseende 
slöjdsalens affordanser på ett mer kvalitativt sätt, än om kamerorna varit stationära. Hur 
materialet än filmas blir det ändå min subjektivitet vid tolkningen som styr resultatet. 
Dessutom är tillgången till videokameror, med sin inneboende uppmaning till personen 
framför linsen att spela pajas (vilket ju är en affordans i sig), något som verkligen utgör en 
påtaglig störning av den ordinarie verksamheten. Den påverkan detta udda inslag i 
slöjdundervisningen innebär, måste därför med kritiska ögon beaktas under hela tolkningen av 
materialet. Uppför sig eleverna på ett sätt som är representativt för en vanlig slöjdlektion? Är 
det verkligen rimligt att dra några kvalitativa slutsatser av mitt material? En svårighet med 
tolkningen av materialet är att undvika att okritiskt bekräfta sådant jag haft förväntningar om. 
Samtidigt som en fördel med metoden är möjligheten att det jag tror mig kunna få se utifrån 
mina förväntningar, inte alls är vad som fastnar på videofilmerna, utan andra intressanta 
beteenden blir synliga istället.  
 
Ändrad uppfattning 
Efter att ha analyserat de handlingar jag uppfattat som oönskade, framträder flera aspekter och 
nyanser som till stora delar ändrat min uppfattning om dem. Med stöd i litteraturen och 
genom att ifrågasätta mina egna förutfattade meningar och försöka se saker ur elevernas 
perspektiv, har en ökad förståelse för bakomliggande orsaker och tänkbara motiv växt fram. 
En insikt jag fått är att en handling alltid kan härledas till en eller flera orsaker – om man bara 
förmår sig att söka efter dem. En handling har alltid något motiv – hur subtilt det än är och 
oavsett om den som utför handlingen själv är medveten om det. Det kanske kan tyckas 
vanskligt att hävda detta som en sanning, eftersom det är en definitionsfråga vad som är 
orsaker och motiv. Ämnet har säkert redan debatterats till leda inom olika grenar av 
psykologin, men eftersom jag inte är tillräckligt insatt i den diskursen lutar jag mig bara mot 
mina egna nyvunna erfarenheter. Hursomhelst kan man ibland behöva söka djupare än man 
tror för att komma tillrätta med sådant man uppfattar som problem i klassrumet. Många 
gånger tycks problemet snarare ligga hos betraktaren – det vill säga läraren – i sin önskan att 
upprätthålla en viss ordning eller disciplin på sina elever. Man bör fråga sig själv vad man 
anser vara oönskade handlingar, för att därefter ifrågasätta om de verkligen är att betrakta som 
oönskade. Är konsekvenserna verkligen de jag tror? Kan jag lägga min energi på annat än att 
hetsa upp mig för bagateller? Kan jag ändra mitt eget sätt att tänka, utan att för den sakens 
skull tumma på säkerheten?       
 
Vilken relevans har min undersökning? 
Som blivande trä- och metallslöjdslärare har jag haft hjälp av denna studie att utveckla en 
större förståelse för vad som händer i slöjdsalen samt hur jag kan hantera situationer jag 
tidigare upplevt osäkerhet inför. För en erfaren slöjdlärare kanske detta inte innebär några 
omtumlande nyheter, men jag anser att det alltid finns anledning att reflektera över sitt sätt att 
se på och handskas med de situationer man ställs inför i sin yrkesroll, oavsett hur förtrogen 
man känner sig med sitt arbete. Studien kan också bidra till ökad förståelse för elevers 
beteenden i ett vidare perspektiv där skolans övriga arenor ingår. Även om jag specifikt 
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undersökt en trä- och metallslöjdssal och konstaterat att vissa handlingar är unika för just den 
miljön, så är ju detta bara en liten del av skolan som helhet i vilken eleverna rör sig fram och 
tillbaka under hela skoldagen. Situationer, incidenter och interaktioner inträffar hela tiden i 
alla skolans miljöer och bildar en slags fond som ligger till grund för den sinnesstämning 
eleverna bär med sig från en lektion till nästa. Om några elever blivit osams under en 
idrottslektion på förmiddagen, kan det få konsekvenser för deras beteende under en 
slöjdlektion på eftermiddagen. Därmed vill jag påstå att min undersökning inte bara har 
relevans för en nyutexaminerad slöjdlärare utan även för resten av kollegiet.   
 
Att forska vidare 
När det gäller säkerheten i en slöjdsal kan den alltid förbättras. Visst kan man montera 
skyddsanordningar av alla möjliga och omöjliga slag på de olika maskinerna, men min 
uppfattning är att sådant riskerar att kväva skaparlusten eftersom det ofta gör maskinerna 
svåra att använda. Jag tror istället på en ökad satsning på riskmedvetenhet och 
säkerhetstänkande avseende beteenden i slöjdsalen. Under min slöjdlärarutbildning vid 
Göteborgs universitet upplevde jag att säkerhetsundervisningen var mycket bristfällig, vilket 
gjorde mig osäker inför hur jag skulle handskas med detta. Genom att forska vidare kring och 
utveckla en slöjdpedagogik där eleverna lär sig arbeta riskmedvetet, tror jag man skulle kunna 
höja kvaliteten på slöjdundervisningen och minska risken för både konflikter och 
personskador. 
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Information till berörda elever och föräldrar om undersökning i trä- och metallslöjd. 
 
Hej! Mitt namn är Emil Bjarme och jag studerar på lärarutbildningen vid Högskolan i 
Halmstad där jag i januari 2010 tar min examen som lärare i slöjd och biologi. Som en del i 
mitt examensarbete gör jag ett forskningsprojekt där jag undersöker elevers beteenden och 
interaktioner i grundskolans trä- och metallslöjdssalar. Undersökningen syftar till att höja 
säkerheten i slöjdsalen genom att identifiera företeelser i miljön som kan ge upphov till 
konflikter. 
 
Undersökningen kommer att ske genom observationer där jag iakttar och antecknar elevernas 
beteenden under den vanliga slöjdundervisningen vid ett eller par lektionstillfällen. För att 
lättare kunna analysera mina observationer behöver jag även dokumentera händelserna med 
videokamera. Detta görs med en eller två stationära videokameror, samtidigt som jag gör de 
manuella observationerna. Min avsikt är att i största möjliga mån undvika att störa 
undervisningen. Elevernas deltagande kräver inget mer än närvarande vid ordinarie 
slöjdundervisning.  
 
Allt arbete sker enligt Vetenskapsrådets rekommenderade forskningsetiska principer, vilket i 
korthet innebär att: 

• Mina anteckningar och det videofilmade materialet kommer behandlas konfidentiellt 
och endast vara tillgängligt för mig och min handledare på högskolan.  

• Jag kommer inte att ta några personuppgifter. Alla deltagande elever och lärare 
kommer vara anonyma under hela processen samt i det färdiga examensarbetet som 
lämnas in till högskolan.  

• Deltagandet är frivilligt och undersökningen genomförs bara om alla deltagare gett 
sitt samtycke till att vara med. Eftersom deltagarna är yngre än 18 år krävs även 
föräldrars samtycke.  

• Det är frivilligt att dra sig ur när som helst, även om man redan gett sitt samtycke. 
 
Jag vill informera om att det är viktigt att jag får in alla lappar snarast möjligt eftersom 
undersökningen inte kan påbörjas innan jag fått svar från alla som berörs av detta. Lapparna 
lämnas till er klassföreståndare senast måndag den 30/11. Hör gärna av er till mig om ni har 
några frågor på telefon: 070-5316515 eller e-post: emibja07@student.hh.se. 
 
Med vänliga hälsningar / Emil Bjarme 
 
 
Kryssa för önskat alternativ. 
 
        Jag samtycker till att delta i undersökningen. 
 
        Jag vill inte delta i undersökningen.    
 
 
Ort och datum:………………………………………………………………………………….. 
 
Underskrift elev:……………………………………………………………………………….. 
 
Underskrift förälder:……………………………………………………………………………  
 


