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Förord 
 
Slöjdcirkus har varit ett spännande utvärderingsuppdrag. Ett uppdrag som lärt 
mig mycket om slöjd och om hemslöjdsrörelsen i Sverige. Det har också lärt 
mig om hur teaterns berättarkonst, dans och musik kan trollbinda en publik och 
försätta både unga och gamla i ett tillstånd bortom tid och rum. 
 
Jag fick uppdraget i slutet av 2003 när projekt Slöjdcirkus blivit tilldelat det na-
tionella uppdraget inom barnkultur för åren 2004 – 2006 i vilket det skulle ingå 
forskning. Jag vände mig då till min mentor sedan många år, professor Gunni 
Kärrby. Gunni är en av våra mest namnkunniga forskare när det gäller forskning 
omkring förskolans pedagogik och är den som lyfte fram området från att i prin-
cip varit outforskat i Sverige. Gunni var pensionär men det märktes aldrig och 
på min förfrågan om hon ville vara delaktig i detta forskningsuppdrag svarade 
hon utan att tveka ja. Vi arbetade tillsammans fram till juli 2005 då Gunni has-
tigt insjuknade och avled två månader senare. En tröst om än klen var hade vi 
hunnit skriva en första delrapport där vi analyserat all data insamlad under första 
turnéåret. Andra året blev till stor del en fördjupning av analysen utifrån nya 
data men med första året som grund.  
 
Denna slutrapport tillägnas Gunni Kärrby för hennes starka intresse och livs-
långa engagemang för att ge barn en, ur alla synvinklar, god uppväxt. Hon har 
personligen betytt mycket för mig både ur ett professionellt och privat perspek-
tiv. Gunni var aldrig oengagerad och hennes hem var öppet för alla. Det har varit 
en stor glädje att få arbeta nära henne. 
 
Det finns så många personer som jag vill tacka i detta förord. Kristin Boström, 
projektledare har alltid varit möjlig att nå och villigt lämnat information vilket 
gjort det både möjligt men även mycket roligt att genomföra utvärderingen. Hon 
är författare till kapitlet ”Vad var en Slöjdcirkus”.  I etnografisk forskningsme-
tod kallas de personer som ger forskaren tillträde till fältet för ”gate keepers”, 
Kristin har varit en sådan viktig gate keeper tillsammans med Eva Ohlsson och 
Kerstin Andersson Åhlin i projektledningen. De två sistnämnda har skrivit om 
det långa förberedelsearbetet i kapitlet med samma namn. 
 
Den turnerande personalen, både artister och slöjdhandledare har alltid varit 
tillmötesgående och visat intresse för utvärderingen i alla de frågor vi ställt och 
genom att skriva loggboksblad utifrån sin syn på verksamheten. Ovärderlig in-
formation som givit utvärderingen en tydlig förankring i den verklighet som var 
Slöjdcirkus, inte bara som föreställning utan också som ett sätt att leva och bli 
ett sammansvetsat kollektiv. 
 



 

 

Vid varje nedslagsplats stod ett mottagande läns ansvariga med vilka vi också 
fick möjlighet att samtala. Många koppar gott kaffe och hembakat har vi blivit 
bjudna på – ett stort tack! 
 
Besökarna var många och vi störde så gott vi kunde med att fråga och fråga om 
vad de tyckte om Slöjdcirkus. Om någon av er läser denna rapport, vilket jag 
hoppas, så skall ni veta att det ni sa kommer att läsas av många som undrar vad 
man egentligen fick ut av att vara med på en föreställning. Information som är 
viktig i utarbetandet av den pedagogik som nu ligger till grund för verksamheten 
i Slöjdklubben.  
 
En god hjälp under de två turnéåren har också min dotter Ellen Ordell varit som 
stått för det mesta av fotografering och videofilmning. De bilder som publiceras 
i denna rapport är således hennes. 
 
Med denna slutrapport hoppas jag att arbetet med att utveckla slöjden, musiken, 
dansen och berättandet får en fortsättning på olika sätt och gärna tillsammans, så 
att barns liv berikas på fritiden men också i skolan.  
 
 
Högskolan i Borås den 3 april 2006 
 
Susanne Björkdahl Ordell 
Lektor i pedagogik 
 

 
Bild nr 1 Cirkustältet har just anlänt till Nääs, urpremiär den 16 maj 2004 
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1. FÖRSTA SOMMAREN  
 

Vi har något att säga till barnen om slöjd, att kunna göra själv, att behärska 
sin kropp till att göra det man vill. Att arbeta med slöjd, i den bemärkelsen som 
vi gör inom hemslöjden, innebär att man använder hela kroppen. Man är 
mycket nära naturen, böjer, bänder, betingar, följer med, tar i, använder red-
skap som kan vara nog så farliga om man använder dem fel. Sådant som ger 
självförtroende. 
 
Från cirkusen lånar vi det runda rummet, tältet, förväntningarna, det som 
väcks hos oss när cirkusen kommer med det främmande, det annorlunda. Det 
som gör att tiden blir en annan. 
 
Vi har något att säga till barnen om slöjden och fantasin, och det vill vi göra 
tillsammans med teaterns berättarkonstnärer och musiker. Hemslöjden har 
starka estetiska värden. På ett folkligt vis har man utsmyckat, gjort vackert, 
målat och förskönat. Barn är måttligt intresserade av sinkade kisthörn och 
landskapssöm i museernas montrar. Barn är intresserade av att leka, använda 
sin kropp, växa och bli mer kompetenta. Därför gör vi en Slöjdcirkus för bar-
nen. Till de vuxna runt barnen gör vi Slöjdcirkus som en inspirationskälla. 
 
Besökaren som kliver in i tältet omsluts av dofter; verkstäder strålar som deko-
rerade tårtbitar in mot manegen, för betraktaren finns en liten läktare. Verk-
städerna är fyllda av kistor, kontar, lårar och grannlåtspåsar. Verkstäderna 
har namn som Hästarnas och fåglarnas stall, Tut i luren, Styltor, stegar och 
vägvisare, Berättarlyktor och andra gåvor. 
 
Skådespelare välkomnar och inviger barnen, lyfter på lock, öppnar påsar, be-
rättar, förtrollar, skapar sammanhang så barnen förstår att de själva hör ihop 
med den urgamla slöjden. Inne i verkstäderna bland allsköns material, verktyg, 
redskap och föremål blir barnen själva verkstadsarbetare och får handledning 
av slöjdfolket, gammal som ung. 

 
Ovanstående är ett utdrag ur ansökan om medel till projektet Slöjdcirkus ställd till 
Stiftelsen Framtidens Kultur och skriven av ansvariga för projektet. Denna text an-
vändes även i den informationsbroschyr som gavs ut. 
 
Vårt uppdrag var att följa Slöjdcirkus under 2004 och 2005 för att dokumentera för 
eftervärlden att kritiskt granska verksamheten utifrån de frågeställningar vi som 
forskare ställde oss. Frågorna är många i ett projekt av denna karaktär, vi har inte  
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kunnat besvara alla. De får ställas i andra sammanhang. Många viktiga frågor väcks 
i samtalen med barn och vuxna. Vissa av dem får ett svar i denna rapport. Andra får 
förbli obesvarade men ställs säkert i andra sammanhang där inte vi forskare finns 
med. Vilka är då våra frågor och vårt syfte? Och vad är egentligen en slöjdcirkus? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bild nr 2. I en av verkstäderna sydde man filtfåglar. 
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2. SYFTE 
 
Syftet med utvärderingen är i första hand att dokumentera och analysera den peda-
gogiska processen i projektverksamheten utifrån föreställningen om barnet som den 
skapande och lekande människan. I utgångsläget sökte vi svar på följande frågor: 
 
• Barnen, hur påverkas barn och barns lärande i en annorlunda inlärningsmiljö?  
• De vuxna runt barnen, hur påverkas deras sätt att agera som pedagoger? 
• Berättandet, musiken, dansen och slöjden, hur utvecklas innehåll och arbets-

former i detta möte? 
 
Dessa frågor har följt med genom hela utvärderingen. Det har naturligtvis  väckts 
många nya frågor under resans gång men dessa övergripande frågeställningar täck-
er i princip in merparten av frågorna. Utvärderingens syfte skulle också besvaras 
utifrån ett genus- och mångkulturellt perspektiv. Slöjdcirkus tilldelades ett av de 
nationella uppdragen, det inom området barnkultur i samverkan med forskning un-
der åren 2004 till 2006. Utdelare var Kulturdepartementet. Uppdragets tyngdpunkt 
låg på den pedagogiska inriktningen vilket vi tolkade som att man var intresserad 
av att uppmuntra projektets pedagogiska avsikter.  
 
I en intervju med dåvarande kulturminister Marita Ulvskog1 framhåller hon bety-
delsen av dessa perspektiv. Hon vill att projektet skall uppmärksamma risken med 
att hemslöjden blir en kvinnlig domän, med låg status i andras ögon och därmed 
inte får den uppmärksamhet den förtjänar. Ulvskog menar därför att det är viktigt 
att i Slöjdcirkus både flickor och pojkar får komma in kontakt med slöjden. För 
barn från andra kulturer som kommer i kontakt med Slöjdcirkus kan detta bli en 
spännande ingång att få visa sina traditioner och samtidigt lära sig nya saker hoppas 
hon.  

                                                 
1 Tidningen hemslöjden nr 2 2004. 
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3. METODER 
 
3.1 Forskningsmetoder  
 
I utvärderingen har vi använt oss av olika metoder, både formella och informella. 
Genom informella observationer vid flera olika tillfällen har vi följt verksamheten i 
de olika länen. Under dessa observationer genomfördes också intervjuer med bar-
nen och vuxna besökande. Intervjuerna var relativt öppna och ostrukturerade men 
höll sig till vissa teman som utgick från de frågeställningar vi hade formulerat i 
början av utvärderingen. Observationerna och intervjuerna kompletterades med 
foto och videofilm. 
 
Vid dessa tillfällen då vi forskare varit med om en föreställning har vi alltid medde-
lat skolorna innan. Vid foto eller videofilmnin g har skriftligt godkännande av 
målsman inhämtats, se bilaga 1. I detta fall som i övrigt har de fyra grundläggande 
forskningsetiska kraven beaktats. Kravet om frivilligt deltagande och möjlighet att 
avbryta deltagandet har beaktats. Kravet om information, att deltagarna vetat om på 
vilket sätt och vad forskningen gått ut på. Kravet på att alla uppgifter behandlas 
konfidentiellt, samt nyttjandekravet som innebär att uppgifter insamlade för att ut-
värdera Slöjdcirkus inte får användas i andra sammanhang än i utvärderingen. Des-
sa fyra krav är till för att skydda individen, de är utarbetade av Vetenskapsrådet. 
www.vr.se  
 
I utvärderingen av det arbete som slöjdhandledare och artister genomfört, gjorde vi 
gruppintervjuer eller s.k. fokusintervjuer. Detta innebar att vi samlade hela gruppen 
handledare, respektive artister, till samtal som leddes utifrån vissa teman formule-
rade av oss forskare. I samtalet tog deltagarna således del av allas synpunkter och 
kunde utveckla sina egna i relation till de övriga. Samtalet fick då en dynamisk och 
stimulerande effekt som inte uppnås i individuella intervjuer. Vi fick på detta sätt 
en uppfattning om artisternas och slöjdarnas förväntningar och syn på verksamhe-
ten utifrån de perspektiv som vi valt att få belysta. För att få frågeställningar belysta 
utifrån deras egna perspektiv fick de som uppgift att skriva loggböcker. Detta inne-
bar att de fick skriva ner spontana upplevelser av händelser som belyste några te-
man som fanns formulerade i frågeställningarna (s k critical incidents). I stället för 
att vi observerade dessa fick de således själva välja ut det som de tyckte var signif i-
kant för deras eget sätt att se på händelser såsom t ex flickors och pojkars sätt att 
fungera i Slöjdcirkus.  
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Vid några tillfällen tog vi aktiv del i verksamheten, dels i syfte att öka vår egen in-
sikt i det som sker, dels för att öka insikten i de medverkandes egna sätt att tolka 
och förstå det som händer i Slöjdcirkus. Detta skedde i form av att vi var aktiva i 
diskussioner mellan projektledare, artister och slöjdhandledare kring videoinspela-
de sekvenser av verksamheten med barnen. I direkt anslutning till dessa har de age-
rande som grupp tolkat sitt eget förhållningssätt, vi forskare fokuserade därefter 
vissa teman och fungerade som "bollplank". Denna process kan ses som en form av 
pedagogisk utveckling genom reflektion och kan ha lett till ökad insikt och med-
vetenhet som senare resulterat i förändringar i synsätt och praktik. 
 
3.2 Forskarnas roll i utvärderingen 
 
I vetenskapliga sammanhang skiljer man på två typer av utvärdering, summativ och 
formativ (Franke-Wikberg & Lundgren 1982). Den summativa innebär att forskar-
na försöker få en så objektiv uppfattning som möjligt av det som händer. De försö-
ker att hålla sig neutrala och inte påverka det "naturliga" verksamhetsförloppet. 
Formativ utvärdering innebär att forskarna ser sig som del i det som händer. Deras 
deltagande kan variera från mera aktivt deltagande till ett mera passivt förhåll-
ningssätt. I aktionsforskning tar forskaren en mer aktiv roll såsom t ex i pedago-
giskt utvecklingsarbete. Vid utvärderingen av Slöjdcirkus har vi forskare inte gått 
in aktivt och försökt förändra, (mer än under de fyra kvällar då vi gemensamt ana-
lyserade en föreställning utifrån inspelad videofilm). Samtidigt har vi varit medvet-
na om att det alltid sker någon form av påverkan, t ex genom att vi var närvarande i 
tältet, att vi uppmärksammade vissa saker och inte andra, i vårt förhållningssätt till 
dem som var verksamma i Slöjdcirkus, sättet att ställa frågor och sättet att rapporte-
ra. I vår utvärdering har vi inte bara använt vissa bestämda formella metoder utan 
även deltagande metod. Genom informella samtal och samvaro under våra besök i 
Slöjdcirkus under turnéns gång har vi forskare fått ta del av tankar, attityder och 
förhållanden som indirekt påverkat vårt sätt att tolka och förstå det som pågår i re-
lation till det sociala och kulturella sammanhang som Slöjdcirkus ingår i.  
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4. VAD VAR EN SLÖJDCIRKUS? 
 
Slöjdcirkus turnerade runt landet under två somrar 2004 och 2005 och hade ca 
13000 besökare, ungefär lika många barn som vuxna. Sammanlagt besöktes sexton 
platser från Karlshamn i söder till Kalix i norr. Det 154 kvadratmeter stora tältet var 
avsett att rymma en grupp om 40 deltagare, totalt 50 personer personalen inräknad. 
Tältet var indelat i fyra verkstäder, en liten läktare och en öppen loge, där artisterna 
förvarade sina instrument och viss rekvisita. Personalen som turnerade med tältet 
arbetade i arbetslag bestående av tre slöjdhandledare och tre artister. Varje 
mottagande län förstärkte med lokala slöjdhandledare. Kristin Boström skriver här 
själv vilka visioner som fanns inför projektet och hur de omsattes i verkligheten. 
 
Slöjdcirkus gestaltades ur ett utvecklings- och pedagogiskt perspektiv. Under ut-
vecklingsarbetet lades stor vikt vid följande fem delar; rummets utformning, det 
tvärkulturella mötet, genusaspekten, det mångkulturella och det pedagogiska för-
hållningssättet. Innehållet i dessa fem delar utvecklas nedan. I Slöjdcirkus sågs 
slöjden, berättandet, musiken och dansen som olika uttrycksformer men med lika 
värde. 
 
Tidigt knöts en ”inspirationsgrupp” till projektet, med ansvar för utformningen av 
rummet. I inspirationsgruppen skedde det första tvärkulturella mötet. Gruppen be-
stod av konstnärer, hemslöjdskonsulenter och representanter från teatern. Det peda-
gogiska ansvaret vilade på projektledaren, som också ledde arbetet i gruppen. 
 
4.1.1 Rummets utformning 
 
Det första som mötte besökaren som gick in i Slöjdcirkus var upplevelsen av ljuset, 
dofterna, färgerna och att rummet var så annorlunda alla andra rum. Slöjdcirkus 
rum var ett tält. Golvet, 154m2 grova, topp-rotsågade bräder av lärkträ, höll sam-
man. De fyra verkstäderna, entrén, logen och läktaren låg i en yttre cirkel med öpp-
ningarna in mot manegen. I Slöjdcirkus fanns det oväntade, som fågelstolpen och 
häststolpen och fyra andra stolpar som avslutade mellanväggarna in mot manegen. 
Artisternas loge hade tre väggar, dessa var täckta av en 24m2 broderad tapet.  
 
Inspirationsgruppens utgångspunkt i det nomadiserande hade lett till tankar om 
flyttbarhet, att man måste reducera, inte ta med för mycket, som exempel fanns 
inga bord i Slöjdcirkus verkstäder. Bänkar, pallar och annan inredning hade flera 
användningsområden. Associationen till fäbodliv och nordisk sommar var anled-
ningen till färgsättningen, vitt, rött, grönt, svart och guld.  
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Bild nr 3  Artisternas loge hade tre väggar, dessa var täckta av en 24m2 broderad 
 tapet. 
 
Inspirationsgruppen hade utformat förutsättningar för arbetet i tältet. Rummet kun-
de ses som en scenografi, där barn, slöjdhandledare och artister interagerade med 
varandra. När artister och slöjdhandledare befann sig i tältet samtidigt kunde de 
iaktta varandra, inspireras, lära av varandras förhållningssätt i relation till barnen. 
Det fanns öppenhet och avskildhet på samma gång. Slöjdhandledare och artister 
utnyttjade rummets utformning för att skapa föreställningens rytm, mellan det in-
troverta och det extroverta, mellan det individuella och det kollektiva. Cirkelfor-
men var viktig, inga hörn, inget låg längre bort än något annat. Ett par steg så var 
alla samlade i manegen.  
 
Manegen var som ett torg. I centrum stod masten. Åtta meter upp i luften stack den 
ut genom tältduken. Rummet överraskade. Det grova och det sinnliga fanns samti-
digt. Den vita tältduken släppte igenom ljuset. På dagarna när solen sken gjorde 
förbiflygande fåglar och Slöjdcirkus artister skuggspel mot tältduken. På kvällarna 
förvandlade lampskenet inifrån hela tältet till en ljuslykta.  
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4.1.2 Det tvärkulturella mötet  
 
I projektets grundidé fanns en tro på att ett tvärkulturellt samarbete skulle leda till 
något mer än det som var och en kunde nå till på egen hand. Artistkooperativet Big 
Wind, som fått uppdraget att medverka med musiker och skådespelare berikade 
hela projektet genom sin koreograf som införde rörelsen och dansen som en natur-
lig del i det tvärkulturella mötet.  
  
Det första tvärkulturella mötet hade ägt rum i inspirationsgruppen. Gruppen hade 
utformat de rumsliga förutsättningarna för slöjdhandledarnas och artisternas arbete 
med barnen. I Slöjdcirkus var det kvaliteten i det tvärkulturella mötet mellan slöjd-
handledare och artister som skapade förutsättningarna för barnen att växa i sitt 
lärande. De materiella förutsättningarna och kunskapen använde slöjdhandledarna 
och artisterna som hjälp att locka fram kreativiteten. Slöjden, musiken, berättandet 
och dansen sågs som uttrycksformer med samma värde. Barnen mötte vuxna som 
kunde olika saker och som tyckte om att samarbeta.  
 
4.1.3 Det pedagogiska förhållningssättet  
 
Att upptäcka och utforska. Hemslöjd är en del av kulturarvet och har i generationer 
överförts i traderande form. Kunde hemslöjdens ”egen pedagogik” tas till vara och 
användas i den tid som är. Istället för att välja bort det som kan benämnas hemslöj-
dens pedagogik, det som traditionellt har med härmning att göra, så utgick mötet 
med barnen från detta. Kunde själva härmandet bli en del av kunskapen om kultur-
arvet? Härmandet ligger nära de små barnens sätt att lära men för de äldre barnen, 
Slöjdcirkus målgrupp 7 – 14 år, gav stunden av härmande ett utrymme för barnet 
att koncentrera sig på det taktila, sina egna händer, hur verktyg och material kändes 
och barnet kunde börja fantisera kring det de höll på med. Detta för att barnen 
snabbt skulle kunna komma igång med sitt eget slöjdande i verkstäderna. Genom 
att utgå ifrån hemslöjdens traditionella form av kunskapsöverföring, invänta bar-
nens egna frågor och därefter övergå till ett utforskande arbetssätt så skulle den ur-
åldriga och den nya slöjdkunskapen kunna mötas och barnen skulle kunna uppleva 
känslan av att ha lärt sig själva. 
 
4.1.4 Det mångkulturella 
 
Inspirationen till inredningen av tältet var hämtad från hela världen och tolkad i 
Slöjdcirkus. Det mångkulturella var inte avgränsat. Det mångkulturella fanns in-
byggt i föremålens kontext och kom till uttryck i artisternas berättarkonst, musik 
och dans. Alla barn kunde finna en egen associationsväg till slöjden. De stora trä- 
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klockorna som artisterna använde var inspirerade av rituella träklockor från Bali, 
men till Slöjdcirkus gjorda av tvåhundrafemtio år gamla granar från Västergötland. 
Den första berättelsen som mötte besökaren var en skapelseberättelse från Guate-
mala. Inspirationen till verkstädernas mellanväggar kom från mongoliska jurtor, det 
textila tulpantrycket i barnens sypåsar från kakel i Istanbuls moskéer, själva påsar-
na från den samiska kulturen, bänkar och pallar från svensk fäbodkultur etc. Ord-
skattkistan som finns omnämnd men aldrig blivit sedd, i det finländska eposet Ka-
levala, fick formen efter ett gammalt skrin i Medelpad. Slöjden är global liksom de 
stora berättelserna, de har olika uttryck i olika kulturer och de vandrar. Slöjdhand-
ledarna och artisterna kunde sätta barnen på spåret – att upptäcka – genom en 
kommentar eller en mycket kort berättelse. Barnen kunde själva öppna dörren till 
det mångkulturella genom att fråga.  
 
4.1.5 Det som har med genus att göra  
 
Slöjdcirkus turnépersonal bestod av lika många män som kvinnor. Varje slöjdhand-
ledare hade tillräckligt goda kunskaper i såväl hård som textil slöjd. Slöjdcirkus 
hade fyra verkstäder. Verkstädernas namn var valda för att inte kopplas till hård 
respektive textil slöjd. ”Tut i luren”, hade med kommunikation att göra, tecken och 
läten, ”Hästarnas och fåglarnas stall” hade med fantasin att göra, form och uttryck, 
”Styltor, stegar och vägvisare”, hade med kroppen att göra, rörelser och mod, och 
”Berättarlyktor och andra gåvor” var den verkstad som mottagande län hade ansvar 
för.  
 
Alla verkstäder var utrustade med slöjdens basala handverktyg och redskap, nålar, 
saxar, knivar, yxor och navare, samt slöjdens lättbearbetade material, vadmal, linne 
och färskt trä. För att komma fram till ett färdigt föremål behövde barnen använda 
sig av material och verktyg från de båda slöjdområdena.  
 
4.1.6 Vision kontra verklighet 
 
Kristin Boström har, i avsnitten ovan, själv skrivit hur hon tänkte sig att Slöjdcirkus 
skulle gestaltas. Till sin hjälp hade hon en inspirationsgrupp samt alla de personer 
knutna till hemslöjden som på olika vis arbetade med projektet i flera år. De fem 
grundpelarna, som beskrevs ovan, är också en del av vad vi forskare utvärderar. 
Hur lyckades projektet omsätta visionen i verkligheten?  
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5.  HUR GICK EN FÖRESTÄLLNING TILL? 
 
Slöjdcirkus stannade i knappt 14 dagar. Det krävdes genomtänkt logistik för att resa 
och ta ner tältet samt att transportera det. Allt material förvarades i två containrar. 
Turnépersonalen bodde i husbilar och husvagnar. De ansvarade för att tältet var be-
vakat med larm men en person hade också jour. Det innebar att man bodde i nära 
anslutning ofta bara några meter ifrån. Arbetet började tidigt på morgonen med 
möte för alla som den dagen arbetade i tältet, allt skulle vara framplockat, man 
skulle stämma av med övrig personal utanför tältet. Ansvarig för detta var en av 
slöjdhandledarna. När dagen var slut hade man varannan kväll också en föreställ-
ning för vuxna, oftast pedagoger. 
 
I princip alla föreställningar var förbeställda av skolor, barn eller av enskilda famil-
jer, då konceptet krävde att man var med om en hel föreställning. Den oftast före-
kommande var tre-timmars-föreställningen. Den passade skolorna bäst och det var 
det mest optimala vad gällde att kunna nå så många som möjligt. Längre föreställ-
ningar, heldag eller tvådagars gav färre platser.  
 
Föreställningarna varierade i sitt upplägg beroende på gruppen och tiden, men det 
fanns en inbyggd ordning som var densamma hela tiden. Barnen och de medföljan-
de vuxna möttes av artister och slöjdhandledare utanför tältet. Till musik fattade 
man varandras händer och virvlade in i en spiralformad långdans runt masten, som 
för besökarna slutade på läktaren. Alla hade fått röra på sig och alla hade sett var-
andra i dansen. Det man såg var den tillfälliga grupp som gemensamt skulle upple-
va Slöjdcirkus i tre timmar. Efter välkomstsång och presentation tog artisterna en-
samma över och framförde ”Hurracan” en skapelseberättelse från Guatemala som 
handlade om hur man och kvinna skapades. Två gudar möts i himlen för att skapa 
människan. Den ena guden, Hurracan var bullrig, stor och stark och spelades alltid 
av en kvinna, den andra guden Fjäderormen kallad, var svag och tystlåten, spelades 
alltid av en man. Ännu såg man inte in i verkstäderna, tunna sidenridåer dolde dem.  
 
Efter detta började slöjdandet. För att fördela barnen på verkstäderna genomfördes 
ett litet lotteri med hjälp av träbrickor i olika färger. Barnen följde med respektive 
slöjdhandledare in i ”sin” verkstad. Slöjdhandledaren presenterade sig genom att 
skriva en namnlapp och fästa på sig, därefter presenterade sig deltagarna, slöjd-
handledaren skrev namnlappar och deltagare fäste dem på sina kläder. Namnlap-
parna var en av Slöjdcirkus ritualer. Att handledaren skrev var en gest till barnen, 
jag ser dig och vi som skall arbeta i den här verkstaden kan tilltala varandra med 
namn även om vi inte känner varandra. Handledaren introducerade sedan namnet 
på verkstaden. Nu följde ett långt arbetspass som ägnades åt slöjdande.  
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Bild nr 4. Barnen dansar in tillsammans med artister och slöjdhandledare. 
 
 

 
Bild nr 5. ”Hurracan” en skapelseberättelse från Guatemala om hur man och kvinna 
skapades 
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Sidenridåerna som hängt för verkstäderna och som varit en bakgrund mot vilken 
spelarna framfört Hurracan, togs nu bort och barnen blev varse att de satt i ett stort 
runt rum. Artisterna kom förbi ibland och frågade hur det gick, de fanns på läkta-
ren. Genom att använda olika instrument eller sjunga kunde man påverka hela 
stämningen under slöjdpasset. Ibland gick något eller några barn bort till spelarna 
för att se vad de gjorde, eller för att ta en paus. Barnen uppmuntrades att gå runt i 
tältet.  
 
Det var påfallande tyst under den första halvan av en föreställning. Tystnaden bröts 
av att artisterna bjöd upp alla till ”Pinnskolan”, vilket är en rytmövning med hjälp 
av en stor pinne som hålls som en vandringsstav och kan stötas i golvet och en liten 
pinne som man slår med mot staven för att förstärka rytmen. Till detta hörde sedan 
olika övningar som tillsammans bildar ”Pinnskolan”. Här är det mycket hopp och 
rop och rörelse. Efter Pinnskolan gick barnen tillbaka till verkstäderna. Senare kom 
artisterna runt med antingen äpplen eller vatten att dricka. Det kunde bli mycket 
varmt i tältet och barnen fick ingen egentlig rast förrän de lämnade tältet efter tre 
timmar. De barn som hade svårt att koncentrera sig på slöjdandet tog artisterna 
hand om. Man kunde exempelvis gå utanför tältet och testa hur det lät att blåsa i ett 
kohorn eller låna musikinstrument som tillhörde artisterna. Den stora trumman var 
populär.  
 
Mot slutet kom artisterna in och sjöng städsången. Städningen var en del av Slöjd-
cirkus program innan det var dags för artisterna att återigen samla besökarna på 
läktaren och avsluta med en för gruppen eller stämningen lämplig berättelse. Ibland 
använde man de marionetter som fanns i tältet, en korp, en häst eller Mandalin en 
docka som ser ut som ett skogsrå. Första året visade barnen upp vad de hade gjort 
inför gruppen, andra året avslutade man istället med den s.k. Ordskattkistan. Detta 
betydde att man flyttade fokus från produkten till processen. Allt som framfördes 
av artisterna, sång, musik, dans och berättande var unikt för Slöjdcirkus och produ-
cerat av dem själva. Allt fanns inte med från början, mycket skapades under resans 
gång, men den ”inbyggda ordning” som här beskrivs har varit densamma för varje 
föreställning. 
 
Detta var således en slöjdcirkus som svar på frågan som ställdes inledningsvis. I det 
följande kommer vi att redovisa hur besökare och personal själva upplevde och re-
flekterade över denna slöjdcirkus. Men innan dess kommer vi att redovisa det långa 
förberedelsearbetet som var grunden till projektet samt hur de mottagande länen 
planerade för Slöjdcirkus. Slöjdcirkus tecknades som ett egennamn med stor bok-
stav och enbart i denna form. 
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6. DET LÅNGA FÖRBEREDELSEARBETET 
 
För att förstå hur Slöjdcirkus som projekt tillkommit måste man ha kunskap om hur 
det långa förberedelsearbetet har sett ut. Man bör också analysera tidsandan. Slöjd-
cirkus är inte skapat i ett vakuum. Den är skapad i ett socialt och kulturellt sam-
manhang. Hur detta sammanhang ser ut är bestämt av många faktorer utanför ”täl-
tet”. En viktig faktor är tidsbestämningen, tidsandan, som först blir riktigt tydlig 
efter att ett antal år har gått. Vilka är de dominerande kulturella strömningarna, inte 
bara sett ur ett kulturperspektiv utan mer ur ett samhällsperspektiv. Hur kunde man 
hitta finansiärer för ett projekt av denna karaktär under de första åren av 2000-talet? 
Vad fanns det i tidsandan som möjliggjorde att tankar om slöjd och hantverk var 
intressanta? Varför fanns det ett intresse att stödja ett tvärkulturellt projekt? Slöjd-
cirkus lyckades hitta många olika finansiärer, man blev också utsedda att inneha ett 
av de nationella uppdragen, det inom barnkultur, för åren 2004 – 2006.  
 
I det förberedelsearbete som föregått Slöjdcirkus är många personer inblandade. 
Det har varit ett arbete som försiggått på många plan och under många år. Utvärde-
ringen har inte följt detta arbete, då det föregick starten av densamma men för att 
förstå varför Slöjdcirkus fick sin speciella utformning är det viktigt att ta fram nå-
got ur ”historien”. För att återberätta valda delar av denna historia har Eva Ohlsson, 
kanslichef på Nämnden för hemslöjdsfrågor och Kerstin Andersson Åhlin, general-
sekreterare för Svenska Hemslöjdens Riksförbund sammanställt faktaunderlag och 
skrivit det som presenteras i detta kapitel.  
 
6.1 Tiden före Slöjdcirkus  
 
Under hela 1990-talet bedrevs en rad projekt inom hemslöjden som riktade sig till 
barn och ungdomar. Sedan 1990 har hemslöjdskonsulenterna arrangerat en slöjd-
verkstad på Hultsfredsfestivalen. Slöjdtåget reste runt till samtliga län under 1994-
95 och besöktes av 120 000 högstadieungdomar. 1995 permanentades tjänsten som 
rikskonsulent i hemslöjd för barn och ungdom.1998 gavs rapporten Visa mig! – 
Ungt möte med slöjd ut för att ge en bild av några av de större projekten på områ-
det. 1999 bildades Riksförbundet Unga Slöjdare som idag har ca 700 medlemmar 
och är en organisation för slöjdintresserade mellan 13 och 25 år.  
Av stor betydelse för detta arbete har hemslöjdskonsulenternas insatser varit. 
 
Hemslöjdskonsulenterna samordnas av Nämnden för hemslöjdfrågor, NFH. Även 
samarbetet mellan NFH och Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund, SHR, 
och dess 22 länshemslöjdsföreningar/-förbund har spelat en stor roll. Rikskonsulen- 
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ten i hemslöjd för barn och ungdom Kristin Boström, har spelat en avgörande roll 
för utvecklingen av arbetet. Rikskonsulenten har varit samordnare, inspiratör, idé-
givare och mentor gentemot hemslöjdskonsulenter och hemslöjdsföreningar i de 
olika länen.  
 
2000-2002 arrangerade rikskonsulenten nationella konferenser med namnet Visa 
mig! – en omvänd konferensform som satte görandet i centrum men med tid för 
samtal och reflektion. Teorierna fanns med i form av gemensamma kortföreläs-
ningar som avbröt verkstadsövningarna. Visa mig!-konferenserna arrangerades i det 
stora Lekhuset på Nääs och blev en kreativ mötesplats för pedagoger, slöjdare och 
hemslöjdskonsulenter. Ur dessa konferenser föddes idén om Slöjdcirkus. Idén ut-
vecklades pedagogiskt av rikskonsulenten i hemslöjd för barn och ungdom Kristin 
Boström, som också blev Slöjdcirkus projektledare. 
 
6.2 Slöjdcirkus ramar och förutsättningar  
 
Slöjdcirkus syfte och mål var; ”Slöjdcirkus är ett tvärkulturellt projekt som uppstår 
i mötet mellan urgammal slöjdkunskap, teaterns berättarkonst och musiken”.  
 
Syfte 
Slöjdcirkusprojektet skall inspirera till och stå som modell för att likartade ar-
betsmetoder initieras på regional och lokal nivå runt om i landet inom barn- och 
ungdomsområdet. Handledarutbildning och kompetensutveckling under nya 
former, som lockar barns och vuxnas alla sinnen till att lära och föra vidare, är en 
central del av projektet.  
 
Målgrupp 
Målgruppen är barn i åldrarna 7-14 år och de vuxna runt barnen; inom skolan/ 
utbildningssektorn, barnkulturområdet, folkbildningen, museivärlden, omsorgs-
förvaltningen, hemslöjden. 
 
Mål i form av förväntade resultat 
• att genomföra en tältturné med programverksamhet i 14 län 2004-2005 
• att starta Slöjdklubbar för barn i åldrarna 7-14 år och starta utgivningen av 

ett Slöjdklubbsblad 
• att genomföra ett kompetensutvecklingsprogram i 6 steg för att utbilda 

handledare som tar emot och följer upp Slöjd cirkus samt starta Slöjdklubbar 
för barn och ungdom. Totalt kommer ca. 600 vuxna att ta del av kompe-
tensutvecklingsprogrammet. 

• att garantera unga slöjdare delaktighet i projektets alla former 
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• att utveckla nya samarbetsformer med läroanstalter på olika nivåer 
• att skapa nya nätverk mot andra kulturyttringar (teatern, fristående konstnä-

rer och formgivare m.fl.).” 
 
6.2.1  Slöjdcirkus 2001-2006 
 
Projekt Slöjdcirkus indelades på ett tidigt stadium i fyra faser: 
 
1. Förankrings- och utvecklingsfas 
2. Gestaltnings- och produktionsfas 
3. Turné 
4. Uppföljningsfas och Slöjdklubben 
 
6.2.2 Förankrings- och utvecklingsfas 2001-2003 
 
Slöjdcirkus påbörjade det idémässiga förankringsarbetet 2001, då Stiftelsen framti-
dens kultur beviljade utvecklingspengar till projektidén. Detta gav möjligheter och 
tid för att ta fram en väl genomarbetad projektplan. Idéer kunde testas, förkastas 
eller bearbetas och förankras på ett tidigt stadium. Slöjdcirkus bärande idé, ett tvär-
kulturellt projekt som uppstår i mötet mellan urgammal slöjdkunskap, teaterns be-
rättarkonst och musiken, utvecklades. Slöjdcirkus skulle inte bara turnera. Slöjdcir-
kus skulle också erbjuda en fortsättning i form av Slöjdklubben. Slöjdcirkus skulle 
inspirera till bildandet av lokala slöjdklubbar i hela landet. Slöjdklubben skulle bli 
det bestående där barnen kunde bli medlemmar och fortsätta att slöjda. 
 
Projektet var uppbyggt på delaktighet och förankring inom den organiserade hem-
slöjdsrörelsen SHR och den statliga myndigheten NFH som tillsammans har ett 
nätverk av hemslöjdsföreningar och hemslöjdskonsulenter i varje län. Tidigt insåg 
dessa två organisationer, projektägarna, att det fordrades ytterligare en organisation 
med kompletterande kompetens för att kunna genomföra en turnerande verksamhet 
av Slöjdcirkus storlek. Studieförbundet Vuxenskolan, SV, blev projektets viktigaste 
samarbetspart. Tillsammans bildade dessa tre organisationers verksamhetsledare en 
styrgrupp. Ett övergripande avtal tecknades mellan dessa organisationer där en tyd-
lig ansvarfördelning gjordes. Projektägarna hade totalansvaret för produktion, det 
estetiska uttrycket och det pedagogiska innehållet medan SV åtog sig ett ansvar för 
cirkustältets utrustning samt ett turné- och logistikansvar.  
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6.2.3 Ekonomi 
 
En stor del av förberedelsearbetet upptogs av att skaffa projektet dess finansiering. 
De viktigaste finansiärerna utöver NFH, SHR och SV var Arvsfondsdelegationen, 
ESF-rådet Göteborg, landsting/regioner, länshemslöjdsföreningar, Marcus och 
Amalia Wallenbergs minnesfond, Sparbanksstiftelsen Första, Stiftelsen framtidens 
kultur, Utbildnings- och kulturdepartementet.  
 
Att Slöjdcirkus utsågs till att inneha den nationella uppdraget inom området barn-
kultur i samverkan med forskning 2004-2006 har haft stor betydelse för projektet 
både statusmässigt och ekonomiskt. Det innebar att det fanns utrymme för en 
forskningsbaserad utvärdering samt att Slöjdklubben, Slöjdcirkus fortsättning kun-
de få en egen projektledare. Slöjdcirkus totala budget på central nivå var på 11,3 
miljoner för perioden 2002-2006. Därutöver kommer kostnader på regional nivå 
samt alla ideella arbetsinsatser. 
 
6.2.4  Gestaltnings- och produktionsfas 2003-2004 
 
Under gestaltnings- och produktionsfasen utvecklades en kollektiv arbetsform som 
bl.a. kom till uttryck genom tillsättandet av en inspirationsgrupp, genomförandet av 
Slöjdcirkusfabriken och ett kontinuerligt kompetensutvecklingsprogram. Slöjdcir-
kus valde ett tidskrävande arbetssätt med syftet att skapa bred delaktighet och berö-
ra många människor, både de som arbetar professionellt och de som arbetar ideellt. 
Slöjdcirkus har varit en lärande process. 
  
Inspirationsgruppen 
Gestaltningsarbetet utvecklades i en inspirationsgrupp som också ansvarade för det 
idémässiga och pedagogiska innehållet. Inspirationsgruppen leddes av projektleda-
ren och bestod av åtta personer med en samlad kompetens inom områdena slöjd-
kunskap, form, teater, gestaltning, utvecklingspsykologi och pedagogik.  
 
Slöjdcirkusfabriken 
Tillverkningen av rekvisita till Slöjdcirkus startade på Nääs under en vecka i det 
som kom att kallas Slöjdcirkusfabriken. Ca 70 slöjdare och hemslöjdskonsulenter 
inbjöds att under inspirationsgruppens ledning och i dialog mellan olika specialister 
tillverka rekvisita och attribut till Slöjdcirkus verkstäder.  
 
Kompetensutvecklingsprogram 
Parallellt med utvecklingen och genomförandet av Slöjdcirkus pågick ett kompe-
tensutvecklingsprogram i sex steg: se bilaga. 
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Steg 1 – Rikskonferensen Visa mig! oktober 2002. 
Slöjdcirkus samtliga samarbetsparter var representerade. 130 personer från 19 län 
och 3 länder deltog under denna verkstadskonferens. 
Steg 2 – Två endagars planeringsseminarier Slöjdcirkus kommer, mars 2003. 
Fjorton län önskade ta emot Slöjdcirkus och dessa bjöds in till ett planeringssemi-
narium för den södra delen av landet och ett för den norra delen. Seminarierna fo-
kuserade på de lokala nätverkens ansvarsområden, arbetsuppgifter och informa-
tionsbehov.  
Steg 3 – Praktisk-pedagogisk kompetensutveckling Slöjdcirkusfabriken september 
2003. 
Steg 4 – Handledarutbildning inför Slöjdcirkus turné maj 2004 och 2005. 
Slöjdcirkus turnerade under sommaren 2004 i södra Sverige och under 2005 i mel-
lersta och norra Sverige. Varje turnésäsong inleddes med en handledarutbildning 
för turnépersonalen och för de mottagande länens handledare och assistenter. 
I samband med turnéstarten hölls också en tältresningskurs. 
Steg 5 – Uppföljningsseminarier oktober 2004 och 2005. 
Varje turné avslutades med ett uppföljningsseminarium för att ta till vara de motta-
gande länens erfarenheter.  
Steg 6 – Utvärderings- och framtidsseminarium våren 2006. 
Projektet kommer att avslutas med ett framtidsseminarium då den forskningsbase-
rade utvärderingen som är kopplad till Slöjdcirkus turné kommer att presenteras. 
 
Slöjdcirkus kansli 
Under gestaltnings- och produktionsfasen byggdes Slöjdcirkus kansli upp på Nääs. 
Slöjdcirkus kansli utökades med en projektassistent i juni 2003 och knöt också till 
sig en informationsansvarig som arbetade utifrån Stockholm. I övrigt har olika 
tjänster köpts in genom tillfälligt anställda inför färdigställandet av all rekvis ita och 
allt material som skulle följa med tältet. Många olika specialkompetenser från olika 
delar av landet har behövts och har kunnat utnyttjas genom projektets breda kon-
taktnät och samarbete mellan olika organisationer.  
 
Information och marknadsföring  
Slöjdcirkus grafiska program har utformats av HC Ericson. I programmet ingick 
logotype, informationsbroschyr, korrespondenskort, klistermärken, schabloner och 
affisch. Med det grafiska programmet följde vissa riktlinjer för att uppnå en enhet-
lighet i användandet och uttrycket.  Projektets informationsansvarige har arbetat 
centralt med pressinformation och pressbearbetning men även bistått mottagarlänen 
med material inför lanseringen av Slöjdcirkus i de olika länen. Slöjdcirkus har fått 
mycket publicitet och ca. 100 artiklar/turnéår kan redovisas i läns-, riks- och fack-
pressen. Under hela projekttiden har ett Informationsbrev givits ut.  
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6.2.5 Uppföljningsfas och Slöjdklubben 2004-2006 
 

Den första sommarens erfarenheter togs tillvara genom ett uppföljningsseminarium 
i oktober 2004. Synpunkter bearbetades och förändringar gjordes inför den andra 
turnésommaren. Slöjdcirkus programpunkter förändrades och inför 2005 tillkom 
”Slöjdcirkus varieté” och ”Tjuvtitt”. Länen som tog emot Slöjdcirkus den andra 
sommaren hade kunnat förbereda sig på ett helt annat sätt än de mottagande länen 
den första sommaren. 
 
Uppföljningsseminariet efter den andra turnésommaren i oktober 2005 handlade 
mycket om att ta vara på erfarenheter inför projektets fortsättning i form av Slöjd-
klubben. 
 
Slöjdcirkus var startskottet för slöjdklubbsverksamheten. För att ge barnen möjlig-
het att fortsätta slöjda tillsammans startade SHR Slöjdklubben, som den bestående 
och varaktiga verksamheten efter projektet Slöjdcirkus. Slöjdklubben med de loka-
la slöjdklubbarna drevs fr.o.m. hösten 2004 som ett självständigt projekt inom ra-
men för huvudprojektet Slöjdcirkus men med en egen projektledare. Intresset för 
att starta Slöjdklubbar var stort redan i anslutning till den första turnésommaren. 
Under hösten 2004 och våren 2005 hölls 6 Steg 1-utbildningar för 115 slöjdklubbs-
handledare. I november 2005 fanns 56 Slöjdklubbar registrerade hos SHR. Slöjd-
klubben är en del av det nationella uppdraget och fortsätter även under 2006 i pro-
jektform för att sedan gå över i en mer permanent verksamhet.  
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7. MOTTAGARNA AV SLÖJDCIRKUS 
 
Nedan kommer vi att redogöra för arbetet med att förbereda och ta emot Slöjdcir-
kus ankomst till de olika länen. Första sommaren besökte vi alla utom ett län, Ös-
tergötland, dock har vi i efterhand intervjuat en av de ansvariga där. Andra somma-
ren hade vi inte möjligt att besöka lika många platser, det blev dock 5 av 7 län, yt-
terligare ett läns mottagare intervjuades i efterhand. Vi har sammantagit intervjuat 
22 personer, ansvariga länshemslöjdskonsulenter och ansvariga inom Studieför-
bundet Vuxenskolan (SV). 
 
Slöjdcirkus turnerade i södra Sverige sommaren 2004 och besökte följande orter 
och län: 
 
Nääs slott, Floda Västra Götaland 16 maj -  27 maj  
Fredriksdal, Helsingborg Skåne 29 maj -  11 juni 
Fornbyn, Skara Västra Götaland 14 juni -  26 juni  
Bellevueparken, Karlshamn Blekinge 29 juni -  11 juli  
Folkets Park, Linköping Östergötland  14 juli -  21 juli  
Vasaparken, Norrköping Östergötland  22 juli - 28 juli  
Skälby gård, Kalmar Kalmar 31 juli -  15 aug 
Langska huset, Visby Gotland 18 aug - 31 aug 
Cirkusplatsen, Nässjö Jönköping 3 sept -  17 sept 
 
Slöjdcirkus turnerade i norra Sverige sommaren 2005 och besökte följande orter 
och län: 
 
Strömsholmen, Eskilstuna Sörmland 14 maj -  27 maj  
Museiparken Värmlands museum, Karlstad Värmland 30 maj  - 11 juni  
Norra Berget, Sundsvall Västernorrland 15 jun - 20 juni 
Parken Ö-viks museum, Örnsköldsvik Västernorrland 22 juni - 28 juni 
Badhusparken, Östersund Jämtland 1 juli  - 13 juli  
Kalix folkhögskola, Kalix Norrbotten 18 jul  - 30 juli  
Nordanå kulturcentrum, Skelle fteå Västerbotten 2 aug - 15 aug  
Societetsparken, Norrtälje Stockholm 19 aug - 30 aug  
Rudan, Haninge  Stockholm 1 sept - 11 sept  
 
På länsnivå samarbetade hemslöjdkonsulenterna, hemslöjdföreningarna och Studie-
förbundet Vuxenskolan (SV) med förberedelser för mottagandet, både praktiskt och 
personellt, samt den lokala marknadsföringen. Personal från länet hjälpte till med 
tältresning och rivning, arbetade som värdar och värdinnor i anslutning till tä ltet, 
som assistenter i de olika slöjdverkstäderna samt som handledare i en av verkstä- 
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derna. Den turnerande personalen bestod av sex slöjdhandledare och sex artister 
som arbetade enligt ett rullande schema där det alltid tjänstgjorde tre slöjdhandleda-
re och tre artister samtidigt. Vid varje rivning och resning av tältet samt transporten 
till nästa plats fanns också en tältmästare. Projektledaren och projektägarna besökte 
varje län under turnén. Den 11 september 2005 avslutades Slöjdcirkus i Haninge 
och den dagen blev också Slöjdklubbens födelsedag.  
 
7.1 Samtal med mottagarna 
 
Vår utgångsfråga när vi samtalade med respektive läns mottagare var hur de såg på 
sin roll som mottagare och samordnare av Slöjdcirkus. Det gällde dels förarbetet, 
dels själva tiden Slöjdcirkus varit där, dels planer inför framtiden. Vi hade också 
planerat att ställa frågor om hur de såg på barns lärande i den föreställning som 
Slöjdcirkus gav men det blev uppenbart efter den första intervjun att deras uppgift 
främst varit att ”bereda marken” på olika sätt och att se till att allt praktiskt funge-
rade. Konsulenterna i varje län skulle också bemanna en av verkstäderna med 
handledare och med ett lämpligt innehåll. De skulle också se till att det fanns 
assistenter i varje verkstad som hjälpte till och samtidigt fick fortbildning. Hur 
själva föreställningen genomfördes lämnades helt till den turnerande personalen 
och vi såg sällan att de var med inne i tältet.  Deras ansvarsområde var strikt 
organisatoriskt i relation till projektet som styrdes centralt. Detta gällde både för 
mottagande hemslöjdsorganisation och för SV. En annan ordning hade vad vi 
kunde förstå inte varit möjlig. Några av hemslöjdskonsulenterna har också ingått i 
”Inspirationsgruppen”, de har i detta fall haft dubbla roller, både som mottagare 
och som inspiratör till hur föreställningen gestaltades.  
 
 Intervjuerna har analyserats utifrån följande teman 
 
- tidigt förberedelsearbete 
- ekonomi 
- kontakt med skolor 
- PR och information 
- placering av tältet 
- samarbete med SV 
- vilka har man nått 
- framtida slöjdklubbar 
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7.2 Tidigt förberedelsearbete 
 
Vi börjar med att fråga om förberedelsearbetet och det blir tydligt att det har varit 
en lång startsträcka. Det handlar om ”åravis” med planering som en av konsulen-
terna säger, - om man räknar tiden från att ha varit med på ”Visa-mig konferenser-
na” och Slöjdcirkusfabriken2. Det gäller för anställda både inom SV, hemslöjds-
konsulentverksamheten och de som varit aktiva inom hemslöjdsföreningarna. De 
skiljer mellan dessa konferenser och det stora mötet i Stockholm ett och halvt år 
innan turnén startade. Då hade det beslutats vilka län som skulle få cirkusen och 
vilka som då också skulle vara ansvariga mottagare. Hemslöjdskonsulenterna var 
ansvariga för att sjä lva verksamheten skulle fungera, de var också ofta de som tog 
kontakt med skolor och övriga besökare. SV insats var dels riktad mot att se till att 
logistiken fungerade, SV var ägare av tältet, dels att lokalavdelningarna tillsam-
mans med hemslöjdskonsulenterna bildade samarbetsgrupper inför mottagandet.  
 
Mycket tid har avsatts för detta samarbete. En viss osäkerhet om vem som skall 
göra vad har funnits. Detta var tydligast under första året. Under andra året var 
samarbetet mer utvecklat och det intryck vi fick från intervjuerna var att man hade 
en större kunskap om varandras organisationer och sätt att arbeta. En skillnad från 
första till andra året var också att de tre administrativt ansvariga, från SHR, NFH 
och SV tillsammans reste runt till alla mottagande län och förberedde arbetet för 
den andra turnésommaren. Några av länen under andra året var engagerade i olika 
EU-projekt. Det innebar ett annorlunda förarbete ofta mycket omfattande där flera 
olika intressenter var iblandade och där också andra aktiviteter ingick. Inom ett av 
EU-projekten anställdes en person som fick som särskild uppgift att vara projektan-
svarig för hela mottagandet där både SV och hemslöjden var en del i EU-projektet. 
Att samarbeta tre stora organisationer har inte varit problemfritt. Olika uppfattning-
ar om vad som var respektive organisations ansvarsområde har inte alltid varit 
klart. Inom SV har ibland följande uppfattning framkommit i intervjuerna; –”vi har 
också pedagogisk kompetens, inte bara passa upp”. Med detta avsågs den ansvars-
fördelning som gjorts mellan SV och hemslöjdens organisation där SV hade hu-
vudansvaret för logistiken och Hemslöjden själva verksamheten då idén kom från 
dem.  
 

                                                 
2 Visa-mig konferenserna har varit tredagarsmöten där deltagare från hela landet inbjudits. Det 
har ofta varit aktiva inom hemslöjden men också pedagoger, personal från SV samt övriga intres-
serade. En av oss forskare har också varit med, men då som deltagare. Nääs har varit platsen och 
innehållet praktiskt slöjdarbete varvat med miniföreläsningar. Slöjdcirkusfabriken var ett arbets-
möte under en vecka då man gemensamt tillverkade en del av inredningen till tältet. 
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7.3 Ekonomin 
 
Ekonomin utgjorde för alla län det nav kring vilket mycket av arbetet kretsade. Det 
kostade 50 000 kronor att få ta emot Slöjdcirkus. Utöver detta kom kostnader för 
den lokala personalen, kringkostnader för att härbärgera tältet och service; el, vat-
ten etc. Att sjösätta ett så stort projekt, krävde således stora ekonomiska insatser. 
En stor del av arbetet gjordes även ideellt. Pengar söktes från många olika håll. Vi 
kommer inte här att i detalj gå in i hur detta arbete gick till, men listan av lokala 
sponsorer var lång på alla de platser vi besökte3. Detta arbete tog mycket av tiden 
och planeringen. Kommuner och landsting har i många fall varit en viktig sponsor 
och samarbetspartner för ansvariga på SV och hemslöjdskonsulenterna, men många 
lokala privata företag har också stöttat projektet. Här har man utnyttjat tidigare kon-
takter på orten, kontakter som varit viktiga för att kunna få sponsormedel. En av 
SV:s ansvariga säger att: 
 
– för det har ju kostat och det kan jag tycka är en nackdel med projektet är att det 

har bestämts uppifrån från både SV och Hemslöjden och alla pengar som dom 
har fått har gått åt, så vi själva måste leta pengar. För min lilla avdelning har 
ju inga pengar att sätta i detta. Då är man ju tvungen att söka sponsorer för att 
klara kostnaderna. /…/ om man har direktiv uppifrån, så kanske man måste se 
till att det finns pengar på lokal nivå också, så kunde jag känna.  

 
De vi intervjuat känner att man i och för sig har lyckats men att det tagit tid och att 
inte alla är vana vid eller tycker om att gå ut och tigga pengar. Kostnader för tryck-
saker har ibland kunnat delas mellan olika enheter, kommun, SV och hemslöjden. 
Då det varit hela länets angelägenhet har det oftast varit mer än mottagande kom-
mun som bidragit. Inbjudan har oftast gått ut till alla kommuner i hela länet, men 
det har av ekonomiska orsaker varit svårare för de skolor som legat långt ifrån att 
komma till Slöjdcirkus. Detta gäller också för enskilda familjer. 
 
7.4 Placering av tältet 
 
När man väl bestämt vilka län som skulle vara mottagare av Slöjdcirkus så kom 
nästa fråga; –var skulle tältet placeras. Enligt de intervjuade så spelade ekonomin 
en stor roll här. Kunde man ordna så att uppställningsplatsen var ”gratis”, så blev 
det ett tungt argument i beslutsprocessen, sedan skulle det finnas ett visst skydd för 
tältet ur säkerhetssynpunkt och dessutom ville man gärna att tältet skulle få en 
vacker inramning. Dessa platser låg sällan i centrum av tätorten. Ofta var det folk- 
                                                 
3 Vi avser här lokala sponsorer inte de sponsorer som givit sitt stöd till projektet i sin helhet..  
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parker-friluftsparker som erbjöd det mest optimala utifrån dessa önskemål. Det var 
också den vanligaste placeringen. Efter första året fanns en kritik mot att tältet hade 
stått för avskilt. Endast inbokade besökare hade sett tältet.  Vid ett tillfälle hade man 
valt en mer central placering och det var i Norrköping. Där stod tältet visserligen i 
en park men i centrum. Det var i juli månad och man fick många ströbesökare, sä-
ger ansvarig konsulent: – De som stod i informationstältet hade hela tiden mycket 
att göra, man hade då en möjlighet att informera om hemslöjdens verksamhet och 
SV om sina kurser. Vi var oroliga för att något skulle hända tältet, att man kom och 
sprayade på det eller annan åverkan. Men det enda som hände hade var att en natt 
så välte någon en ”bajamaja”.  
 
Andra året stod tältet oftare i centrum av den ort man besökte. Man visade vägen 
med höga kvastar och man hade också låtit tillverka en vindflöjel i form av ett 
hästhuvud, som satt i toppen av masten. Många ställen hade ett extra tält där besö-
kare kunde samlas före eller efter föreställningen om det var dåligt väder. 
  
Som tidigare nämnts så kände mottagarna av Slöjdcirkus ett stort ansvar för att ing-
et skulle hända med tältet eller husbilarna runt om. Tältet har varit larmat på natten 
och när det inte varit någon föreställning. Det har alltid funnits personal i närheten 
av tältet dygnet runt. 
  
7.5 Kontakt med skolor 
 
Den andra stora arbetsuppgiften var att ”sälja in” Slöjdcirkus. Hemslöjdskonsulen-
terna var de som i första hand tog dessa kontakter. SV har sedan ansvarat för att 
anmälningarna blivit effektuerade. Det var oftast via skolorna som man sökte kon-
takt med barnen. Man bjöd då också in pedagoger till särskilda ”Pedagogdagar”. 
De som haft cirkusen under sommarlovet har också försökt att nå barnen via sko-
lorna. Slöjdcirkus har även haft föreställningar på helger och under semestertid. Det 
har då varit svårare att nå ut. Man har då försökt via annonser i lokalpressen och 
program i lokalradion. De intervjuade är genomgående nöjda med den uppmärk-
samhet som visats projektet i media. Ett problem har dock varit att få ut informa-
tionen tidigt för att få barn och familjer att anmäla sig i förväg. Slöjdcirkus koncept 
har ju varit att ha slutna föreställningar där man krävde en föranmälan. Detta för att 
själva upplägget, programmet skulle kunna genomföras. Kortare visningar har en-
dast funnits vid premiärtillfället 4. Press och radio/tv har inte velat komma förrän 
cirkusen fanns på plats.  

                                                 
4 Slöjdcirkus har haft premiär vid varje ny nedslagsplats. Urpremiären var på Nääs den 16 maj 
2004. Den invigdes av dåvarande kulturminister Marita Ulvskog. 
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Bild nr 6. Ett särskilt informationstält där besökare kunde anmäla sig och få aktuell info. 
 
 

 
Bild nr 7. Prof. Gunni Kärrby intervjuar Carina Olofsson  projektanställd för Slöjdcirkus 
i Östersund. 
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Kontakten med skolorna togs på olika sätt. Dels utnyttjade man redan befintliga 
kanaler såsom olika kulturprogramkataloger, möten med kulturombud etc., dels så 
tog man själv kontakt med skolorna. Även här utnyttjade man redan upparbetade 
kontakter, där sådana fanns. Ytterligare ett sätt att kontakta barn har varit via länets 
etablerade slöjdverksamhet. Här finns också en stor variation mellan länen, vad 
gäller omfattning och vilken typ av barnverksamhet som förekommit. Gemensamt 
för flera län är att hemslöjdskonsulenterna beslutade sig för att ha en särskild pro-
jektanställd som då fått vara den drivande i arbetet både mot skolorna och visavi 
SV. De säger här att det var omöjligt att driva projektet med befintliga resurser, två 
konsulenter per län som också skulle uppehålla den ordinarie verksamheten.  
 
Hur har man lyckats med att fånga skolornas intresse? Rent generellt kan sägas att 
man trott sig kunna nå fler än vad som i slutändan verkligen kom till en föreställ-
ning. När personal väl fått komma ut i skolorna har det inte varit svårt att entusias-
mera barn och lärare. Trots detta var det få som anmälde sig. Det finns flera tänkba-
ra orsaker säger man. Skolornas ekonomi är svag, är tältet placerat i en annan 
kommun än där skolan ligger så kostar hyra av buss mer än anmälningsavgiften. 
Avgiften har dock oftast varit låg, runt 40 kr/barn. Ett uttalande får spegla situatio-
nen  
– alltså barnen har varit väldigt entusiastiska, jättemånga ville och jag lämnade 
nog ut kanske hundra broschyrer på den skolan. Det kom två efter det, men hade 
barnen fått bestämma så hade det ju kommit, ja då hade vi fyllt tältet. 
 
Första året hade man svårt att riktigt kunna förklara vad Slöjdcirkus var när man 
kom ut i klasserna. Man hade inte så mycket konkret att visa, en liten broschyr var 
framtagen men där fanns inga fotografier, Slöjdcirkus fanns ännu inte i form av ett 
konkret tält. Slöjdcirkus har ännu mindre börjat turnera när man kontaktar skolorna. 
Andra året så har man dels en film på 12 minuter som visar en föreställning i kom-
primerad form, dels har många mottagare varit med om en föreställning själva. De 
har också tillgång till fotografier som kan användas för att göra tilltalande broschy-
rer. I en del intervjuer framkommer dock att viktigaste är den personliga kontakten. 
I första hand kommer de som redan vet, som redan har någon kontakt med slöjd-
verksamhet. Skolor, och då särskilt friskolor med en ”skapande inriktning” kommer 
relativt sett oftare än kommunala skolor.  
 
Ansvariga talar om hur viktigt det är att veta vem man skall kontakta. En av konsu-
lenterna säger att ”– det är jättebra att komma ut och prata med skolledarna först, 
det vet jag ju, men det är ett sånt jobb! Samma person berättar också att det i vissa 
skolor varit lätt att få både barn och lärare att vilja komma. Det är i skolor som haft 
en kontakt med nämnda person i ett längre projekt. Där har hon lyckats få med alla 
lärare på en skola, inte bara slöjdlärarna. Några av dessa lärarlag träffade vi forska- 
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re på en kvällsföreställning för pedagoger. De tänkte använda erfarenheter från 
Slöjdcirkus i ett kommande temaarbete som sträckte sig över skolans alla ämnen. 
Ett så medvetet användande av Slöjdcirkus är dock, vad vi har sett, snarare undan-
tag än regel. Här har flera faktorer samverkat i gynnsam riktning. Ett långsiktigt 
samarbete med skolan, cirkusen kommer under skoltid så både elever och lärare 
kan vara med och att det finns en tanke bakom, en idé, innan man kommer till före-
ställningen. 
 
7.6 Marknadsföring 
 
I samband med hur man kontaktat skolan kommer olika aspekter på hur de lyckats 
med marknadsföringen upp. De vi intervjuat är inte nöjda med att inte ha lyckats 
fylla alla föreställningar. De trodde att det skulle gå. När de nu ser tillbaka på det 
långa arbete som genomförts i informationshänseende, återkommer de till hur svårt 
det varit att beskriva vad Slöjdcirkus är i ord. Ofta skall en annons vara kort men 
informativ. Hur skriver man kort om en slöjdcirkus som ingen vet vad det är. Några 
av de intervjuade efterlyste en tydligare marknadsföring från centralt håll. De tyck-
er att den lilla affisch i A:4 format som trycktes upp med Slöjdcirkus logotyp var 
alldeles för osynlig. En större affisch producerades året efter. Någon önskade också 
att själva tältet skulle varit mer synligt, - gärna en slöjdad knopp i cirusmasten, lite 
mer färg, Slöjdcirkus i tydligt tryck. Nu är det bara en snidad träskylt över ingång-
en.  
 
Som nämndes tidigare så åtgärdas detta till vissa delar andra året. De som hade 
möjlighet att jämföra och se förändringen över tid, den turnerande personalen som 
finns med under båda somrar, är fortfarande missnöjda med hur Slöjdcirkus mark-
nadsförs. De saknar en massiv affischering som de tycker borde annonsera premiä-
ren på respektive ort. De tycker att man skulle hyrt in en professionell reklambyrå 
att göra detta viktiga jobb.  
 
Däremot är de mottagande länen nöjda med den bevakning lokalpressen givit, även 
radions och tv:s intresse får godkänt. Men som sagt, då är det ofta för sent att an-
mäla sig till någon föreställning. Det blir då mer ströbesök, inga skolor som kan 
reagera så snabbt. En reflektion som vi forskare gjorde var att när Slöjdcirkus hade 
urpremiär på Nääs så var det dåligt bevakat i Västsveriges lokalpress, Göteborgs-
Posten och inte heller SVT:s Väst-Nytt var där. Samma sak gäller Stockholm. Det 
visade sig således vara svårare att nå ut med information i en storstad än i de mind-
re städerna. 
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Vid ett tillfälle var massmedia en stor hjälp, en av hemslöjdskonsulenterna i Stock-
holm berättar;  
 

– I Haninge kommun fick vi draghjälp av massmedia. De hade gjort en under-
sökning om hur mycket respektive kommun satsade på barn och ungdom och 
Haninge satsade minst. Så när vi kom ut med info om Slöjdcirkus så ville de 
köpa alla föreställningarna direkt. Då via skolorna som gavs pengar för detta. 
Men det fick de inte för oss, de fick boka in drygt hälften 

 
Det finns många intressenter som konkurrerar om barns fritid. Inte blir det mindre 
konkurrens på sommarlovet.  Barnen åker på läger, föräldrarna har semester och vill 
kanske inte i förväg boka upp en dag på Slöjdcirkus mitt i semester, den svenska 
sommaren är kort och blir det fint väder vill man hellre åka och bada. Många kul-
turarrangemang genomförs också under dessa få månader. Den största utmaningen 
har således varit att fånga barn och föräldrar under sommarmånaderna. Skolorna 
som kontaktyta har då inte fungerat, vi är imponerade av hur mycket arbete som 
lagts ner på att få kontakt med lärare, barn och föräldrar. Tyvärr har responsen of-
tast varit svag. Andra året blev vi också imponerade av alla vackra och informativa 
inbjudningsblad. Man hade då tillgång till fotografier och texter i mycket större ut-
sträckning är året innan.  
 
De flesta län har gått ut med information till skolorna lång tid i förväg. Detta arbete 
har ofta börjat upp till ett år innan cirkusen skulle komma. Hemslöjdskonsulenter 
och ansvariga inom SV funderar nu på hur man skall kunna förvalta dessa kontak-
ter. En del har varit på Slöjdcirkus, andra har bara hört talas om det, men det finns 
en mängd kontakter med skolan och inte då bara med slöjdlärare. Ur detta kan nog 
födas en del nya idéer, tror en av konsulenterna, men samtidigt säger hon att det 
finns risk att vi varit lite för blygsamma med att tala om att det är hemslöjden som 
står bakom.  
 
7.7 Vilka har man nått? 
 
Rent generellt kan vi konstatera att konsulenterna, hemslöjden och SV nått ut till ett 
stort antal barn och föräldrar och till många pedagoger på skolorna. Men vilka barn 
och föräldrar har kommit? Vi har inte ställt frågan så direkt till länshemslöjdskon-
sulenter och ansvariga inom SV. Däremot har vi i våra intervjuer frågat besökare 
hur de fått information om Slöjdcirkus. Det visar sig då att det är många som redan 
har någon kontakt med hemslöjden som nappat på erbjudandet att få vara med om 
en föreställning. Detta gäller både barn och föräldrar. När det gäller lärare kan det 
vara någon eldsjäl, ibland en slöjdlärare, ibland en ”vanlig lärare” som särskilt öns- 
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kat att få vara med, med sin klass eller med kollegor på en ”Pedagogdag”. Konsu-
lenterna känner igen många besökare från kurser och arrangemang inom hemslöj-
den. Det stämmer med den bild vi forskare fått. Hur når man ut till en ny publik? 
En fråga som vi vet också hela tiden utmanar projektansvariga på högsta nivån.  
 
I vårt utvärderingsuppdrag ingick inte att föra statistik över antal besökare och vil-
ka dessa var. Det fanns namnlistor på alla besökare. Ett krav från brandmyndighe-
ter och för att försäkringar skulle gälla under föreställningen, Nedan finns en sam-
manställning gjord av ansvariga på central nivå, Nämnden för hemslöjdsfrågor.  
 
Statistik 
 
Antal besökare, Slöjdcirkus 2004 2005 
Barn 2835 3425 
Vuxna 2149 3095 
Ej angivet 1529  
Summa 6513 6520 

 
Under 2005 utgjordes gruppen barn av 45 procent pojkar och 55 procent flickor 
vilket får ses som en rätt jämn fördelning. Av de vuxna var 30 procent män och 70 
procent kvinnor. Motsvarande siffror för 2004 saknas. Av statistiken framgår inte 
vilken typ programverksamhet besökarna deltog i, om det var en halv dag, en hel 
dag eller två dagar. 
 
En fråga som inte kan besvaras av denna utvärdering utifrån vårt insamlade materi-
al eller statistiken ovan, är från vilka socioekonomiska grupper barnen kommer. 
Det ingick inte i vårt utvärderingsuppdrag men är ändå intressant att fundera på. 
Frågan väcktes under en av intervjuerna med konsulenterna. Vi diskuterade hur 
man når barn som inte har råd att komma på en föreställning eller vara med i en 
slöjdklubb. Försök att via socialsekreterare nå dessa barn hade inte lyckats. Där-
emot hade man lyckats nå många invandrarfamiljer under midsommarhelgen ge-
nom kontakter och mycket affischering samt gratis inträde. Vi diskuterade också 
om det finns någon fritidsaktivitet som fångar in alla; 
 
– Men det finns ingen aktivitet som berör alla 
– Sporten 
– Ja ok det slukar dom flesta, men jag tror ju att med liten andra medel, att man 

skulle få mer intresse. Jag tycker att det är en annan inställning till slöjd 
bland unga idag. Om man bara får testa och leka 
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– Jo, men jag menar något annat. Vi jobbar bara med medelklassbarnen. 
– Så länge det kostar så blir det så 
  
7.8 Framtida slöjdklubbar 
 
En sista fråga som vi ställde gällde framtiden. Hur planerar ni för slöjdklubbarna? 
De av konsulenterna eller SV som varit med redan på Slöjdtågets tid5 var mycket 
entusiastiska omkring detta med slöjdklubbarna, det var, som de sa, en fantastisk 
möjlighet att nu ta vara på det intresse som Slöjdcirkus väckt. Första året hade man 
ännu inte startat några klubbar. 
 
– men vi vet inte riktigt ännu hur de vill… inte fått några direktiv men det skall 

komma, om hur slöjdklubbarna skall se ut /…/Jag kanske har en massa bra 
idéer men detta skall ju få en viss stadga, att det är likadant överallt. /…/ 
Drömmen är att det skall finnas slöjdklubbar i alla kommuner inom sju år. 
Jag tycker att det är en styrka att ha musiken ihop med slöjden. /…/ När jag 
jobbade inom förskolan så delar man inte på det, det är ju så man jobbar. När 
man har ett tema, ett projekt, så har man ju med allting. Det är så naturligt 
för mig. 

 
Man har namn och adresser på alla barn och de har fått med sig en folder, Slöjd-
klubbsbladet. En av konsulenterna säger att:  
 
– …de redan har en del intresseanmälningar /…/och att de barn som varit med 

här, dom har man nog på kroken tror jag, bara man ser till att det inte går för 
lång tid innan vi gör nåt, så man fångar upp dem i slöjdklubbar. Det skall ju 
bli fortbildning i Nässjö för slöjdklubbshandledare. I september nån dag ock-
så, men man kan nog inte vänta så himla länge till. 

 
Här finns en stor skillnad mellan första och andra årets turné. Under andra året har 
man redan hunnit starta en del slöjdklubbar. I Värmland har ett pilotprojekt pågått 
som gett erfarenheter om hur man kan gå till väga. Projektet har haft en forsknings-
liknande upplägg då man försökt att jämföra olika samarbetspartner, olika typer av 
bostadsområden och olika typer av lokaler. Alla hade nackdelar säger ansvarig 
konsulent, men några hade fördelar. Svenska kyrkan och Barn- och fritidsförvalt- 

                                                 
5 Slöjdtåget gick genom Sverige 1994. Det var en satsning för ungdom. Här fanns också ambitio-
ner att starta slöjdverksamhet men den var inte organiserad inom ramen för Slöjdtåget såsom man 
nu fått möjlighet inom Slöjdcirkusprojektet tack vare det Nationella uppdraget från regeringen. 
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ningen var de bästa då de hade ett intresse av verksamheten. Det visade sig lättare 
att engagera barn till invandrare om klubben låg i centrala Karlstad än om klubben 
låg i det ytterområde där barnen bodde.  Föräldrarna ville att barnen skulle möta 
svenska barn.  
 
När detta skrivs årsskiftet 2005/06 är mer än 70 klubbar registrerade. Utbildningen 
till slöjdklubbshandledare är i full gång, den ges i flera steg. Steg 1 krävs för att 
starta en slöjdklubb. Utbildningen ges vid olika orter i landet. 
 
En annan fråga som kom upp var ansvarsfördelningen mellan SV och hemslöjden, 
att det var viktigt att vara noggrann och göra en solklar fördelning. En av konsulen-
terna lyfter särskilt fram samarbetet med SV för att skaffa handledare till klubbar-
na. Han menar att många slöjdare inte är intresserade av leda barnverksamhet, men 
att ledarna inom SV har stort intresse och rutin omkring detta. Han förväntar sig 
mycket av detta samarbete.  
 
Vi kom också att samtala omkring det tvärkulturella mötet. Med stor emfas säger 
han att när Slöjdcirkus är här är det självklart med detta möte, med spelarnas del i 
föreställningen. Inbjudna från länsmusiken och länsteatern, men framförallt chefen 
för länsmusiken var i eld och lågor efter att bevistat en föreställning och ordnade så 
att flera av hans medarbetare fick chans att se detsamma. 
 
– det är ju kanske en möjlighet, musik – teater – slöjd, men hur skall man få in 

det i ”det allra minsta”. Det krävs en del tankearbete där /…/ men hade vi 
inte sett Slöjdcirkus hade vi inte haft denna tanke över huvud taget. 
 

Under andra turnéåret kommer denna diskussion upp allt oftare. Föreställningen, 
som utgår från det tvärkulturella mötet och de möjligheter detta möte ger, tar form 
och får en alltmer givet innehåll. I senare kapitel av rapporten återkommer vi till 
detta möte och till vad som är specifikt med det.  
 
I planeringen av utvärderingen av Slöjdcirkus fanns även slöjdklubbarna med. Då 
vi inte fick tillräcklig finansiering lämnades dessa utanför. Vi har dock följt utveck-
lingen på avstånd. 
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8. SLÖJDCIRKUS SOM PEDAGOGISK MILJÖ 
 
Att utvärdera Slöjdcirkus är en vetenskaplig utmaning. Slöjdcirkus är en unik före-
teelse, en kombination av slöjd och cirkus, två kulturer med olika tradition och ut-
trycksformer. Verksamheten i Slöjdcirkus har pedagogiska avsikter men skiljer sig 
i hög grad från institutionella pedagogiska verksamheter såsom skola, förskola och 
vuxenutbildning. Framför allt är Slöjdcirkus en tillfällig företeelse. Liksom en 
"vanlig" cirkus besöker den en plats under kort tid för att sedan flytta vidare. Barn 
och vuxna är inbjudna att besöka Slöjdcirkus under 3 timmar, en heldag och mera 
sällan 2 heldagar. Under denna tid får besökarna ta del av det budskap som förmed-
las i Slöjdcirkus. Besökarna får själva vara aktiva i olika slöjdaktiviteter och delta-
ga som publik i berättande teater, musik och rytmiska lekar utifrån ett väl planerat 
och organiserat program.  
 
Det finns en pedagogisk ambition i Slöjdcirkus men inga mål utifrån denna ambi-
tion. Det övergripande mål som finns avser det tvärkulturella mötet mellan urgam-
mal slöjdkunskap, teaterns berättarkonst och musiken. Syftet är att projektet skall 
inspirera till och stå modell för att likartade arbetsmetoder initieras på regional 
och lokal nivå runt om i landet inom barn- och ungdomsområdet. Man vill också 
utveckla nya samarbetsformer med läroanstalter på olika nivåer. (Se kapitel 4). 
 
Detta medför att utvärderingen även måste ta hänsyn till de tankar, idéer och visio-
ner som uttrycks i planeringen av projektet och som dessa gestaltas i den konkreta 
praktiken. Att deltagarna, både barn och vuxna, lär något i Slöjdcirkus är ett grund-
antagande. Det är dock inget lärande som går att mäta på traditionellt  sätt, vad kun-
de barnet innan, respektive efteråt. Det är lärande sett ur ett vidare perspektiv, 
lärande som påverkan. Avsikten har varit att skapa en lärandemiljö. Rummet, d v s 
tältet, föremålen, innehållet i programmet, organisationen, artisternas och slöjd-
handledarnas förhållningssätt, är alla delar av en helhet som vill förmedla ett bud-
skap. Detta budskap är inte entydigt och kan tolkas på många sätt. Deltagarna 
kommer dessutom till Slöjdcirkus med olika förväntningar, föreställningar om och 
erfarenheter av slöjd och cirkus, olika förmågor och kompetenser. Frågor som be-
sökarna kan tänkas ställa sig är: Är detta lek eller allvar? Hur meningsfullt är detta 
för mig? 
 
8.1 Pedagogiskt förhållningssätt i Slöjdcirkus 
 
Projektledaren Kristin Boström (2006), har i egna ord beskrivit det pedagogiska 
förhållningssättet; se även kapitel 3. Detta förhållningssätt karaktäriseras av att bar-
nen skall få upptäcka och utforska. Man börjar dock i det som kan sägas vara hem- 
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slöjdens egen pedagogik, att se och härma. Boström vill dock inte att det skall stan-
na där utan att de äldre barnen, 7-14 år skall snabbt gå över i ett mer utforskande 
arbete. Det första mötet är ordknappt som Boström själv uttrycker det. Barnen skall 
inte sitta och lyssna till en lång introduktion utan snabbt komma till ett eget göran-
de. Slöjdhandledaren skall visa på sitt eget arbete, aldrig ta arbetet från barnet, när 
det behöver hjälp. Allt i avsikt att fånga barnens intresse. Man arbetar också utan 
maskiner för att istället fokusera det personliga mötet. Hon hoppas att barnen skall 
få tid att sitta vid, att ha tid att öva de mest grundläggande slöjdgreppen. Hon avslu-
tar med att säga att den urgamla slöjden inte är kommersiell, utan att den handlar 
om att kunna göra själv, att bli mer kompetent och att reda sig.  
 
8.2 Hur relaterar lärande och lek till varandra 
 
I institutionella lärandemiljöer uppfattas begreppen lärande och kunskap i relation 
till definierade mål. Fokus är riktad mot den kognitiva processen. Kunskap ses som 
något mätbart eller gripbart. Ibland ser man kunskap i motsats till lek. En del fors-
kare menar att man lär även i lek, särskilt i yngre åldrar (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson 2003). Peder Haug, som undersökte lekens roll i norska skolor 
fann att lärare uppfattade leken som liktydig med undervisning under lekfulla for-
mer. "Fri lek" var inte fri ur barnens perspektiv utan oftast kopplad till uppgifter 
som hade med undervisning av skolämnen att göra (Haug 1992, s. 164).  Kärrby 
(1990) fann i sina undersökningar att yngre barn uppfattar lärande och lek som 
skilda processer som sker i olika sociala kontexter.  
 
Enligt lekfilosofer som Huizinga (1955) kännetecknas lek av frivillighet, fantasi 
och en självstyrd ordning. Vuxna kopplar ofta lek till skapande. En svensk lekfors-
kare, Gunilla Lindqvist, har utforskat sambandet mellan lek och kultur och använ-
der begreppet "lekens estetik" som inkluderar drama och litteratur (Lindqvist 
1995). Lärande kopplat till lek har därigenom vidgats och man har under senare år 
inom pedagogisk forskning börjat rikta fokus mot hela barnet, en helhetssyn som 
inkluderar såväl intellektuella, känslomässiga och sociala delar av personligheten 
som motivation, attityder och intresse. Lärandet har också en subjektiv och objektiv 
dimension. Enligt Vygotsky (1995) vars teorier fått stor betydelse under senare år, 
är lärande främst subjektivt och beroende av vårt sätt att tolka verkligheten. Detta 
sker utifrån våra erfarenheter och tolkningar av symboler med kollektiv innebörd. 
Vi lär sådant som förmedlas till oss på ett sätt som är meningsfullt och skapar för-
ståelse av vår situation. Kommunikation och samspel är nödvändiga förutsättningar 
för förståelse. Hos yngre barn sker kommunikation mer genom känslor och icke-
verbala uttryck än genom språket. Det är den vuxnes förmåga att vara lyhörd för  
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dessa som skapar lärmiljön för barnet. Med åldern blir den verbala kommunikatio-
nen och språket i alla dess former alltmer betydelsefulla för lärandet. 
 
8.3 Är Slöjdcirkus lek eller allvar 
 
Det är som tidigare sagts svårt att koppla den unika föreställningen i Slöjdcirkus till 
vad andra forskare har undersökt av liknande verksamheter. Dels är cirkustältet och 
dess inredning unikt, dels sker verksamheten utanför de statligt och kommunalt re-
glerade institutionerna. Man skaffade sig ett eget rum där man kunde experimentera 
med olika estetiska uttrycksformer. Om man å andra sidan ser föreställningen som 
ett mer generellt uttryck för en estetisk verksamhet så finns det många exempel att 
jämföra med.  
 
En kritisk genomgång av statens stora satsning på ”Kultur i skola” (Thavenius 
2004) visar att projekten oftast utgår från en idé om den goda kulturen, den som 
aldrig ifrågasätts eller problematiseras. Den goda kulturen är den som till stora de-
lar överensstämmer med den etablerade kulturen den kultur som får statliga bidrag, 
våra stora institutioner inom teater, musik och museer. Många av dessa institutioner 
har varit engagerade i olika projekt inom satsningen Kultur i skolan. När man be-
skriver vad man åstadkommit inom dessa projekt är uttrycken kreativitet, lustfyllt 
lärande, skapande arbetsformer, eller estetiska läroprocesser vanligt förekomman-
de. Vad står de för? Vad har det inneburit för barnen i skolan. Det är ovanligt att de 
olika projekten utvärderats, ”under åren 1986 till 1991 genomfördes cirka 8.000 
”Kultur i skolan- projekt” i svenska skolor. Staten hade tagit initiativet och betalade 
under fem år ut ungefär 100 miljoner i stöd till dessa projekt. /…/ traditionella 
konstformer dominerade stort i dessa projekt: drama bild, litteratur, musik och 
dans. Innehållet kan ur en annan synpunkt till 80% karakteriseras som samtida eta-
blerad ”finkultur” och västerländskt kulturarv. Bara i 4% av projekten förekom det 
någon form av populärkultur men då oftast i sammanhang där det gällde att ta av-
stånd från den” (Trondman 1996 i Thavenius 2004).  
 
Enligt Thavenius (2004) är utvärderingarna oftast undermåliga ur ett vetenskapligt 
perspektiv. De granskar inte verksamheten kritiskt utan utgår istället från att den 
kultur och de kulturella uttrycksformer som barnen tagit del av är bra för dem. Inte 
utifrån vad man faktiskt gjort utan bara för att det är kultur. Thavenius speglar en 
rådande föreställning om att de praktisk-estetiska ämnena står för det lekfulla och 
skolans ämneskunskap för allvaret. Denna uppdelning i tanken försvårar för skolan 
att överskrida gapet mellan de s.k. praktisk-estetiska ämnena och de teoretiska äm-
nena. ” Konst och estetik har oftast betraktats som något mindre viktigt i skolsam- 
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manhang. /…/ Skolretoriken har ofta haft mycket uppskattande ord om estetiska 
verksamheter, men det har sällan fått några praktiska konsekvenser (s 68). 
 
Slöjdcirkus är inget projekt knutet direkt till skolan, man har dock ambitioner att 
visa på en verksamhet som kan ha betydelse för barn och unga och man bjuder in 
skolklasser och lärare. Ett av målen är att utveckla nya samarbetsformer med läro-
anstalter på olika nivåer. Den stora frågan är då om Slöjdcirkus kommer att ha nå-
gon påverkan på skolan. Finns det risk för att den hamnar i facket lek? 
 
Om Slöjdcirkus är ett vällovligt projekt enbart på grundval av att det kan definieras 
som tillhörande kultursfären, är således en fråga som också bör ställas. 
 
8.4 Skapande och estetiska läroprocesser 
 
Teknisk skicklighet, såsom att behärska olika uttrycksformer, är en förutsättning för 
skapande förmåga. Slöjdande bygger på hantverksskicklighet, handens kompetens, 
liksom poesi bygger på förmåga att hantera språket och drama på förmåga att  ge-
stalta en roll. Men lika betydelsefull är förmågan till fantasi och föreställning. I ut-
värderingen av Slöjdcirkus är vi intresserade av de skapande och estetiska läropro-
cesserna. Dessa uppfattas ibland som intuitiva och kopplade till fantasi, känsla och 
helhetsupplevelse. I Slöjdcirkus har man utformat en miljö tillsammans med musik 
och teater, där barn ska få möjligheter att uttrycka sig i olika slöjdaktiviteter och att 
denna miljö ska främja skapande och estetiska läroprocesser. I utvärderingen har vi 
som utgångspunkt att försöka belysa lärandeprocesser utifrån olika perspektiv. 
 
8.5 Ett sociokulturellt perspektiv 
 
För att kunna tolka vad som händer i Slöjdcirkus har vi också tagit hjälp av ett so-
ciokulturellt perspektiv.  Enligt detta har den sociala situationen och kulturella kon-
texten betydelse som ram för tolkningen av händelser (Säljö 2000). Situationen är 
en del av det sociala sammanhanget och det samhälle vi lever i. Tradition och kul-
turella värderingar ligger till grund för etablerade verksamheter och institutioner. 
Den kulturella kontexten är kopplad till de föreställningar som varierar mellan 
grupper och individer, deras bakgrund och värderingar. Det som händer i Slöjdcir-
kus är en unik företeelse och kan inte jämföras med andra verksamheter, såsom 
skolslöjd, då den ingår i ett annat socialt sammanhang. Därför har vi valt att beskri-
va verksamheten i Slöjdcirkus som uttryck för den speciella kultur som konstruerar 
Slöjdcirkus. Denna präglas av idéer, visioner och synsätt materialiserade i rummet, 
tiden, konkreta föremål, en bestämd organisation och ett bestämt förhållningssätt.  
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Utvärderingen har skett från olika positioner, besökarnas, (barn, föräldrar, lärare), 
de som leder verksamheten (slöjdhandledare och artister), "projektägarna" och 
kringpersonal. Genom att studera deras upplevelser och vad som hände i Slöjdcir-
kus utifrån deras olika positioner kunde vi få en helhetsbild av Slöjdcirkus. 
 
I Slöjdcirkus är avsikten att förena två skilda kulturer, den traditionella hemslöjdens 
kultur och cirkus uttryckt som berättandekonst i form av teater, musik och dans. 
Rummet är utformat som ett cirkustält och ger associationer till clowner, upptåg, 
akrobater, underhållning, gyckel. I denna miljö har de besökande såväl som slöj-
darna och artisterna sina bestämda roller. En huvudfråga för oss är hur dessa roller 
uppfattas och hur de agerande upplever verksamheten i Slöjdcirkus.  
 
Det som händer i Slöjdcirkus är styrt av en struktur eller "ramar" som gör att verk-
samheten ser relativt likartad ut under hela  den tid som turnén pågår. Programmets 
innehåll kan variera något beroende av slöjdarnas och artisternas tolkningar av sitt 
uppdrag. Vissa förhållanden förändras under turnéns gång såsom t ex artisternas 
och handledarnas förhållningssätt och samspel. Samtidigt finns det alltid en interak-
tion mellan ramarna och innehållet i verksamheten.  
 
Fokus i utvärderingen har främst varit de besökande och de som leder verksamhe-
ten, artister, slöjdhandledare, men även ansvariga på olika nivåer. Deras handlingar, 
upplevelser och motiv beskriver vi och tolkar i relation till kontexten, d v s det 
samhälleliga sammanhang och de ramar som kännetecknar Slöjdcirkus. Fördelen 
med att välja en beskrivande och tolkande modell i stället för statistiska data, är 
dels att få en nyanserad bild av pedagogiska processer, dels att också se om det sker 
förändringar i verksamheten under projektets gång. Slöjdcirkus är ingen färdig fö-
reteelse utan ett försöksprojekt.  
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9. BARNENS PERSPEKTIV 
 
Vid presentation av resultaten har vi valt att dels hålla isär olika perspektiv, dels att 
tematisera frågeställningarna. Vid belysning av olika teman använder vi data som 
samlats in med hjälp av flera metoder. Först redogör vi för vad personer gör och 
säger utifrån de frågor vi ställer eller det vi valt att observera. På så sätt kan dessa 
data utsättas för kritisk granskning och vi kan sedan sammanfatta resultaten till 
helhetsbilder. 
 
Redovisningen av barnens perspektiv inkluderar även föräldrarnas och medföljande 
lärares perspektiv och har gjorts utifrån följande teman; teman som uppstod vid 
analysen av observationer och intervjuer.  
 
- Varför kommer besökarna till Slöjdcirkus? 
- Vilka förväntningar fanns? 
- Hur upplevde besökarna Slöjdcirkus? 
- Lek, lekfullhet och skapande.  
- Upplevdes verksamheten som meningsfull? 
- Den inbyggda ordningen  
- Vad lär barn i Slöjdcirkus? 
 
9.1 Varför kommer besökarna till Slöjdcirkus? 
 
Till Slöjdcirkus inbjuds inte bara barn utan även föräldrar och lärare. Lärare kan 
besöka antingen som medföljare eller som kursdeltagare. Från mitten av maj fram 
till mitten av juni tog Slöjdcirkus emot besökare från skolklasser och medföljande 
lärare. Samma sak gällde från mitten av augusti till mitten av september. Under 
helger inbjöds även barn och deras föräldrar eller annan medföljande vuxen. Under 
sommarlovet var det barn antingen själva eller i sällskap med vuxna. Grupper av 
lärare kunde också deltaga på dagen eller kvällen i form av fortbildning (klasslära-
re, fritidspedagoger, slöjdlärare, resurslärare). Skolklasser besökte oftast en halv-
dag, undantagsvis en heldag. På sommaren vara besöken ofta en heldag. Endast vid 
enstaka tillfällen deltog besökarna två dagar. Antalet besökare varierade, som mest 
kunde man ta emot 40 personer. Vid varje tillfälle bjöds i princip samma program 
men som kunde variera något beroende på tiden och typ av deltagare. 
 
Den information som går ut både via Hemslöjden och SV och i massmedia påver-
kar allmänhetens uppfattningar om Slöjdcirkus. Detta har betydelse för vilka som 
rekryteras, d v s vilka som anmäler sitt intresse för deltagande.  De lärare som del- 
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tog med sina klasser, vad fick de veta om Slöjdcirkus? I vilken utsträckning och för 
vad hade de förberett eleverna? Kom föräldrar dit med sina barn för att de själva 
tyckte det var bra för barnet eller för att barnet visat intresse för slöjd? De som del-
tog kan således tänkas ha en viss uppfattning om Slöjdcirkus innan de kommer dit 
som i sin tur påverkar deras motivation och upplevelser.  
 
Uppgifter om motivet för deltagande har vi huvudsakligen fått genom samtal och 
intervjuer med deltagarna. Dessa har skett under besökstiden i tältet. Urvalet av in-
tervjuade barn och vuxna gjorde vi slumpmässigt men med syfte att få en viss vari-
ation i ålder och kön, omfattningen av besöket, tiden för besöket, d v s skoltid eller 
sommarlovstid, och plats. Intervjuerna kunde vara korta, bara några minuter, eller 
mer utförliga, beroende på hur intresserad eller upptagen den intervjuade var. 
 
Vuxna som intervjuades redogjorde ofta utförligt för bakgrunden till besöket. Bland 
lärare var det ofta en ”eldsjäl” som drev frågan om besök på Slöjdcirkus, ibland en 
slöjdlärare och ibland en klasslärare som hade fångats av idén med Slöjdcirkus. I en 
del skolor hade föräldrar ”tryckt på”. Pedagoger och föräldrar som tagit initiativet 
till besök på Slöjdcirkus hade nästan alltid någon kontakt med hemslöjden i länet, 
speciellt föräldrar som besökte Slöjdcirkus på sommarlovet med sina barn. En del 
av dessa var dessutom konstutövare såsom keramiker, slöjdare eller allmänt intres-
serade av att syssla med slöjd, t ex hade en del föräldrar verkstad i källaren där bar-
nen fick snickra. Det var inte ovanligt att barnen kom med sina far- eller morföräld-
rar som då ofta var medlem i en hemslöjdsförening. 
 
Men det kunde också vara föräldrar som var missnöjda med slöjdundervisningen i 
skolan. Dom gör bara limhistorier, mer att de limmar saker i stället för att slöjda 
(mamma). I Slöjdcirkus ville denna mamma att sonen skulle få pröva på ”lite 
slöjd”. Hon hade läst om Slöjdcirkus och tyckte att det lät jättekul. En annan mam-
ma hade försökt få hela skolan där hennes barn gick att besöka Slöjdcirkus. Jag 
försöker få folk att engagera sig…. Mycket är helt onaturligt idag. Min ambition 
var att få alla barn (i skolan) engagerade….jag reagerade på nerdragningen (av 
resurser). Intervjuaren: Vad var det i Slöjdcirkus som fångade dig? Mamman: Jag 
tror på hantverket. Fast jag stänger ju inte av teven. 
 
Några lärare hade främst professionella motiv för att besöka Slöjdcirkus. Från en 
liten byskola hade tre lärare och sex elever åkt flera mil för att delta. En av lärarna 
hade anknytning till hemslöjden. Lärarna försökte engagera föräldrarna att låta bar-
nen besöka Slöjdcirkus genom att skicka hem utdrag ur tidningsreportage om 
Slöjdcirkus. Lärarna berättade att de hade fått en ”skolskog” som man använde som 
klassrum. Klassrumsarbetet var organiserat som teman där flera lärare arbetade till- 
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sammans, t ex Stenåldern, Vikingatiden. Det sågs som naturligt att integrera 
slöjdarbete i temat, t ex hur man tillverkar rör som leder vattnet, att ta reda på hur 
ett vattenhjul är konstruerat. Lärarna tyckte det var viktigt att barnen arbetade med 
naturmaterial. Slöjdarbete blev på detta sätt kopplat till ett historiskt och kulturellt 
sammanhang. 
 
Hur informationen om Slöjdcirkus nådde ut i skolorna visade sig ibland vara ett 
problem. En mamma som var engagerad i sitt barns skola hade erfarenheten att 
många barn aldrig fick tillfälle att besöka Slöjdcirkus. Efter att ha deltagit en hel-
dag säger hon – Det enda som är lite trist är bokningen med skolorna. Det är 
friskolorna som går hit. Dom har ju det redan i skolan. Det finns ju de skolor som 
verkligen skulle behöva komma. Vår bild av vilka skolor som kom var att friskolor-
na var överrepresenterade.  
 
Barnen uppgav sällan något eget motiv för besöket på Slöjdcirkus. En del hade po-
sitiva erfarenheter av slöjdarbete hemma och ställde villigt upp när föräldrarna fö-
reslog ett besök på Slöjdcirkus. En del barn berättade att föräldrarna var intressera-
de av slöjd och de tyckte själva det var roligt att pröva på Slöjdcirkus. En pojke 
svarade fåordigt att han och hans systrar hade blivit ”ditskickade”. Han deltog oin-
tresserat i aktiviteterna medan systrarna däremot tycktes bli fångade av stämningen 
och engagerade sig livligt. Det fanns också barn som meddelade att de inte var sär-
skilt intresserade av slöjd men tyckte det var jättekul att vara med i Slöjdcirkus.  
 
Det var inte ovanligt att man hade fått en mer personlig inbjudan, någon man kände 
som hade anknytning till hemslöjdsrörelsen eller att man själv var med och därför 
fått information om Slöjdcirkus på ett tidigt stadium. Detta innebar att man var för-
beredd när cirkusen väl kom. 
 
9.2 Vilka förväntningar fanns? 
 
Informationen om Slöjdcirkus varierade mycket och besökarna hade därför olika 
förväntningar på vad Slöjdcirkus skulle innebära. En del lärare som fått information 
via skolan tyckte att man inte fått veta tillräckligt mycket om hur Slöjdcirkus var 
organiserad, om programmet eller vad det hela gick ut på. Till exempel trodde en 
del barn och lärare att de skulle få gå runt och pröva på olika slöjdsätt. 
 
Svaren tyder på att många lärare som anmält sig kände att de hade fått otillräcklig 
information om Slöjdcirkus. En förbättring kan avläsas under andra turnéåret. 
Många hade sett filmen och kunde därför skapa sig en mer realistisk uppfattning 
om vad Slöjdcirkus var. Informationsmaterialet var också mer utförligt och man  
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kunde lägga in fotografier på olika delar av föreställningen. Man kan också ställa 
sig frågan om det var meningen att besökarna skulle veta ”för mycket innan”, då 
föreställningen bygger på ett antal överraskningsmoment. 
 
Många av grupperna med funktionshindrade barn kom inte i tid till föreställningar-
na och bröt ibland upp långt innan det var slut till stor besvikelse för barnen. Detta 
mönster upprepades vid flera tillfällen. Varför har vi undrat? Var det en informa-
tionsmiss?  
 
Föräldrar tycktes ha haft mera öppna förväntningar på slöjdcirkus än lärarna. 
Många föräldrar hade läst reportage om Slöjdcirkus i lokalpressen och i tidskrifter. 
I några län hade man haft inslag i lokalteven. Denna information, som man hade 
fått långt efter sin anmälan om deltagande, hade ökat deras intresse för och för-
väntningar på Slöjdcirkus. Föräldrar som besökte med sina barn på sommarlovet 
var sällan missnöjda med informationen. En förälder tyckte att det var bättre 
”oskrivet”. De tycktes ha fastnat för Slöjdcirkus som idé och hade inga bestämda 
förväntningar. 
 
Intervjuare: Vilka förväntningar hade du?  
Mamma: Hade ingen aning. Hade hört om Slöjdcirkus i Hemslöjden. Vi hade inte 
väntat att det skulle va så mycket musik. Trodde man skulle få göra olika saker, att 
man fick pröva på… titta på… mera tova- kardmaskiner, ja, mer tempo.  
Intervjuare: När du varit här en hel dag, vad tycker du?  
Mamma: Ibland är det kul att det inte blir som man tänkt sig. Det är inspirerande 
också, inte bara den mossiga hemslöjden. Det finns många fördomar. Kul för ung-
domarna att va här. De slöjdtjejer som är här (pekar på en av de kvinnliga handle-
darna), att man kan va som henne, inte nån gammal farbror med skinnförklä. 
 
När det gäller barnen så har de sällan någon bestämd uppfattning eller förväntan 
innan de kommer. Om de kommer med skolan så har kanske läraren läst ur lokal-
tidningen. Kommer barnen med sina föräldrar så är det ofta föräldern som har ett 
intresse. Vad vi kan utläsa av intervjuer med barn så har de inte så ofta själva tagit 
initiativ till besöket. Däremot hände det vid flera tillfällen att barnen gärna ville 
komma tillbaka ytterligare en dag när de väl visste vad det var. Om de har några 
förväntningar så är det att få slöjda, en del pojkar uttrycker att de ville slöjda i trä. 
En del trodde att de skulle få gå runt och pröva på olika slöjdtekniker. Någon var 
förvånad över att man inte satt vid bord. Många yngre barn säger att Slöjdcirkus lät 
kul. Några tonårsflickor sa att det lät fånigt, men att de tyckte att det var ok när de 
varit med om en föreställning.  
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Slöjdcirkus vänder sig till barn mellan 7 och 14 år. Det är ett stort åldersspann. Un-
der hela turnén lyckas man engagera även tonåringarna, men så händer något under 
de allra sista veckorna. Man kommer till storstan, och möter för första gången någ-
ra grupper som inte hänger med på indansningen och den första pjäsen, Hurracan. 
Det fungerar bra i verkstäderna men de gemensamma lekarna saboteras. Vilka var 
dessa ungdomars förväntningar? Tyvärr var vi forskare inte närvarande vid dessa 
tillfällen.  
 
Vid ett tillfälle råkade vi en grupp skolbarn som var särskilt positiva till föreställ-
ningen, vi frågade varför och de sa att de hade fått välja på olika aktiviteter där 
Slöjdcirkus var ett av alternativen. Alla dessa barn var positiva till slöjden i skolan.  
 
Förväntningar har att göra med hur man föreställer sig att något skall bli. Positiva 
förväntningar brukar förstärka en upplevelse. Ordet cirkus har med positiva för-
väntningar att göra, det främmande och lite spännande kommer till stan, säkerligen 
starkare förr innan tv fanns, men har eventuellt fortfarande denna laddning. Ingen 
av barnen ger uttryck för att de längtat efter att få gå på Slöjdcirkus vilket vi tolkar 
som ett utslag av att man inte visste vad det var. Artister lyckas bygga upp en för-
väntan på plats. Utanför tältet, när man fångar in barnen med hjälp av musik och 
dans och därefter i den medryckande introduktionen. 
 
9.3 Hur upplevde besökarna Slöjdcirkus? 
 
Slöjdcirkus är en unik miljö där det hantverksmässiga slöjdandet kombineras med 
upplevelsemättade intryck såsom berättande, musik, dans och rytmiska lekar. Den 
skiljer sig från institutionaliserade lärandemiljöer genom att skapande färdigheter 
och estetiska läroprocesser ges större utrymme än stimulering av ensidigt kognitiva 
processer. Genom att vädja till alla sinnen, fantasi, känsla, inlevelse, och att skapa 
en lekfull stämning försöker man ge deltagarna ökade möjligheter till lärande på 
olika plan och ge slöjdverksamheten en skapande dimension.  
 
Med hjälp av både intervjuer och observationer, varav många videobandats, har vi 
försökt bilda oss en uppfattning om de besökande barnens och vuxnas upplevelser 
och känslor. I detta avseende är båda dessa metoder ofullkomliga men ger ändå en 
bild av vad besökarna verkade uppleva och det allmänna känsloläget. 
 
Nästan alla besökande, både barn och vuxna, upplevde Slöjdcirkus som "kul", "ro-
ligt", "spännande", "mysigt". De hade fångats av stämningen och upplevde denna 
som glad och positiv. Både vuxna och barn gav uttryck åt dessa upplevelser, oftast 
på ett generellt plan: 
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Bild nr 8. Kvastdans med artister och slöjdhandledare. 
 
 

 
Bild nr 9. Slöjdhandledaren Tina sitter nu i verkstaden och visar barnen. 



   

 
 

42 

– Det har varit kul (mamma). 
– Det finns ganska mycket inspiration, fantasi (mamma). 
– Stimulerande för oss vuxna också. Man blir helt engagerad (klasslärare). 
– Jättebra dag (klasslärare).  
– Jätteroligt (barn) 
 
Det fanns också en del barn och vuxna som uttryckte sig mera differentierat och 
menade att vissa saker var bra och framhöll vissa kvaliteter. 
 
– Bra att få lugna ner sig (mamma som besökte heldag). 
– Teatern var roligast (flicka) 
– Roligt att tillverka saker (flicka). 
– Att musik och teater ingår i slöjd (flicka). 
– Kul med nya material (lärare) 
– Kul att det inte blev som man tänkt (mamma). 
– Det är roligare här (än i skolslöjden), finare material och verktyg, det känns…jag  
  vet inte riktigt….det känns mysigare (flicka). 
– Så musikaliskt allting är! (mamma). 
 
En förälder uttryckte sin förvåning över att musiken, dansen, teatern och slöjden, 
allt visade en så hög kvalitet. Allt här är kvalite,t allt vad jag ser och hör och allt 
material. 
 
Även om de allra flesta tyckte att det mesta var roligt så fanns det naturligtvis barn 
och vuxna som inte var lika förtjusta. En pojke frågar intervjuaren om Slöjdcirkus 
kommer fler gånger och intervjuaren tolkar det som att han vill komma tillbaka: 
Intervjuaren: Hade du kommit flera gånger om det varit så? 
Pojke: Nej, jag tror inte det, det är inte så himla kul direkt. Det är lite tråkigt att se 
 när de håller på och dansar, det är inte min grej.  
Intervjuaren: Vad tycker du om att göra annars? Är du en kille som fiskar? 
Pojke: Nej skoter, min pappa säljer skoter. 
 
Variationen i svaren visar att Slöjdcirkus upplevs på många olika sätt och att de 
besökande värdesätter olika erfarenheter. Vid en mer direkt fråga, om hur de olika 
inslagen i Slöjdcirkus upplevdes, fann vi att man hade många olika uppfattningar 
om vilken roll dessa hade i verksamheten. En del lärare och föräldrar uppfattade 
musiken och teatern som "lockbete" för att få folk intresserade av slöjden.  
 
– Artisterna livar upp (mamma). 
– Känns som lite uppvärmning (klasslärare). 
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– Kan va bra för vissa barn. Barn är ju olika (klasslärare).  
– Skapar stämning och så där.  
 
En mamma som också var konstnär, utvecklade temat lite mer: 
Det ligger i tiden att blanda olika medier. Man får en bredare publik. Man förnyas 
som människa…. Lite mer än Kom och slöjda här! Glöm det vardagliga! Det genu-
ina och modena blandas. 
Intervjuare: Vad menar du med det genuina? Det moderna? 
Mamma: Det som mänskor hållit på med hela sitt liv och fortfarande älskar. 
Intervjuare: Känner du att Slöjdcirkus förmedlar den tanken? 
Mamma: Ja, att det förmedlas överhuvudtaget. 
Intervjuare: Hur ser du på artisterna? Är det mer än ett jippo? 
Mamma: Det är för att folk inte ska bli så rädda, lite clowneri kanske. 
 
Andra upplevde musiken och teatern som ett slags komplement till slöjden.  
– Det hänger ihop med slöjd. Kan va en del av alla ämnen (klasslärare). 
 
Andra menade att slöjden var viktigast. 
Mamma: Trevligt med andra inslag också men samtidigt vill man sitta och jobba. 
Det är väl både/och. 
Intervjuare: Du menar att teaterinslagen inte är riktigt självklart i detta samman-
hang? 
Mamma: Vet inte om det är självklart. Sugen på att använda tiden till att jobba. 
Samtidigt är det skönt. Man sträcker på sig. 
 
Barnens upplevelser var mer kopplade till egna aktiviteter än till musiken och tea-
tern. De hade lättare att uttrycka sig om det de höll på med än om programmet som 
helhet. I motsats till de vuxna tycktes barnen uppfatta kombinationen av slöjd och 
cirkus som naturlig.  
– Musik och teater ingår i slöjd (flicka). 
– Vuxna blir kanske också intresserade av slöjd (pojke). 
– Teatern var roligast, dockteatern. Roligt att tillverka saker också (flicka).  
 
Det var svårt att få till ett samtal med barnen omkring deras upplevelser av slöjd-
cirkus men av observationerna framgick att de flesta barnen var aktivt engagerade i 
teaterberättandet och följde föreställningarna med stor uppmärksamhet och enga-
gemang. Av artisternas loggböcker framgick att problemet med att fånga barnens 
intresse var viktigt. De lärde sig efterhand att bli mer och mer lyhörda för barnens 
reaktioner och att anpassa föreställningarna efter sin publik. 
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9.4 Lek, lekfullhet och skapande  
 
Artisternas funktion i Slöjdcirkus var bl. a. att skapa en stämning av lekfullhet, att 
stimulera fantasin och ge inspiration. Det mesta av innehållet i deras framträdanden 
hade inte någon direkt anknytning till slöjdaktiviteterna.  Med teater, musik, dans 
och rytmiska lekar ville de väcka barnens alla sinnen. Skapelseberättelsen, som var 
hämtad från Guatemala, stimulerade barnen till reflektion kring existentiella frågor 
om hur människan blev till, danserna gav liv åt berättandet, barnen var själva aktiva 
i rytmiken i Pinnskolan. Musik i dur och moll med olika instrument, fiol, ukulele, 
flöjt och trumma skapade stämning under slöjdandet. Frukt bjöds omkring till ac-
kompanjemang av improviserade melodier. I början var dessa inslag väl inplanera-
de i tiden men efterhand blev artisterna mer lyhörda för deltagarnas reaktioner och 
stämningar i situationen. De tog tillvara pauser i slöjdandet och framförde då korta 
sång- och musiknummer. Artisterna fick på så sätt också bättre kontakt med bar-
nen. Exempel på en sådan situation är följande observation som är gjord på efter-
middagen under ett heldagsbesök. Artisten Ola leder.  
 
Efter Pinnskolan sätter sig alla runt ”lägerelden” (mittstolpen).  
– Hör ni hur den sprakar? säger Ola. 
Ola sjunger en visa, Landet bortom bergen. Han uppmanar barnen att sjunga med i 
refrängen. En del gör det genast, andra efter hand, en del klappar takten, både poj-
kar och flickor. Barnen skrattar åt innehållet. 
– Vem fyller år idag? frågar Ola. 
Ingen ger sig tillkänna. En pojke säger att han hade födelsedag några dagar tidigare.  
– Vi firar radioaktivt säger någon (menar retroaktivt). 
Ola säger att han fyller år idag. Då får man sitta på en särskild kudde. Sätter sig 
där. 
– Vill ni tillbaka till verkstäderna? säger Ola. Ja ropar en del, andra ropar nej.  
Alla går till verkstäderna. 
 
Artisterna samtalade med barnen kollektivt vid olika tillfällen och fick nära kontakt 
med dem. En del flickor sökte kroppslig kontakt med de kvinnliga artisterna och 
kramade dem spontant vid olika tillfällen. Även slöjdhandledarna tog efterhand ak-
tiv del i dansen och rytmiken och deltog i de kollektiva samtalen. Vi konstaterade 
att samspelet mellan artister och slöjdare ökade och stämningen blev alltmer lekfull 
under turnéns gång . 
 
Den lekfulla stämningen kunde vi uppleva med våra sinnen men den var svår att 
uttrycka i ord. Med hjälp av videobandade observationer såg vi hur starkt engage-
rade barnen, och även de vuxna var i framställningen av skapelseberättelsen och  
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marionetteatern. Både barn och vuxna deltog med liv och lust i Pinnskolans rytmis-
ka danser och stridsrop. En stor seger för artisterna var att få pojkar från en högsta-
dieklass att ställa upp på Kråktango två och två. Under slöjdandet gick artisterna 
runt och spelade på olika instrument, både glada melodier i dur och mer allvarliga i 
moll.  
 
Kunde fiolspel i moll föra tankarna till gammal hemslöjdstradition? 
 
Vi observerade att dessa framträdanden kanske inspirerade en del barn till att själva 
undersöka och pröva hur t ex regnrören eller marionetterna fungerade. En pojke 
försökte ta efter Ola (artist) som spelade på två flöjter samtidigt. En del barn hördes 
sjunga medan de slöjdade. 
Finast i världen – båten i träden sjöng en flicka medan hon täljde på en båt. 
 
Många av de föremål barnen tillverkade gav uttryck för skapande aktivitet. De var 
fantasifulla och originella. Båtar, flaggor, stämplar, utfördes på många olika och 
fantasifulla sätt. Trots att alla barnen i verkstaden Hästarnas och fåglarnas stall fick 
som uppgift att tillverka en fågel där materialet var förberett, varierade slutproduk-
ten mycket. En del prövade sig fram på egen hand medan andra tog efter en färdig 
modell eller sina kamrater. 
I verkstan Tut i luren fick deltagarna uppgiften att tillverka stämplar. Barnen kar-
vade en figur i änden på en träpinne som sedan doppades i färg. En flicka satt länge 
och funderade och visste inte vad hon ville skära ut. Till slut kom hon igång med 
att karva. 
Intervjuaren: Vad kom du på att du ville göra? 
Flickan: En duva. 
Intervjuaren: Det var inte så lätt. Hur kom du på det? 
Flickan: Jag tänker på den helige ande (det var dagarna före pingst). Pappa är 
präst liksom. Så jag tänkte på det. 
 
En annan flicka i samma verkstad satt också och funderade länge. Efter en stund 
ropade hon 
– Nu kom jag på det. Ringarna i träet är så vackra. Jag ska förtydliga dom . 
 
I verkstan Berättarlyktor och andra gåvor, det mottagande länets verkstad, fick bar-
nen vid detta tillfälle tillverka flaggor. Slutprodukterna varierade mycket. Flaggor 
kunde vara tillverkade av tyg, plåt, papper. En del dekorerades med fjädrar i top-
pen. På flaggorna applicerades symboler, ett stort G stod för Grattis eller initialerna 
till familjemedlemmarnas namn inklusive katten och hunden. Många av de tillver- 
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kade föremålen tydde på skapande processer, uppfinningsförmåga och frihet att ut-
trycka sig på ett individuellt sätt som kännetecknades av lekfullhet och fantasi. 
 
I tre av verkstäderna blev barnen lämnade fria att arbeta på egen hand efter att ha 
blivit introducerade om arbetet och instruerade i hanteringen av verktygen. I en av 
verkstäderna, Styltor, stegar och vägvisare, byggde arbetet på mera avancerade tek-
niker såsom borra i trä, klyva virke med yxa och klubba, tälja med bandkniv. Fö-
remålen som tillverkades här hade som uppgift att främja kroppsrörelse såsom i 
lekar, spel, balansakter. Man gjorde styltor, jongleringsbollar, tvinnade rep. Arbetet 
krävde större medverkan av handledaren än i övriga verkstäder. Föremålen hade 
således en bestämd funktion och kunde inte varieras i lika hög grad som föremålen 
i de andra verkstäderna. Tillverkningen var mestadels kopplad till ”hårdslöjd”. Det 
fanns en täljhäst, huggkubbe, yxor och bandkniv utöver de vanliga verktygen. När 
barnen tillverkade ett ringspel eller äggkopp utskuren i trä måste handledaren vara 
med och visa hur man sågade bitar av en trädstam, urholkade dessa med borr eller 
tvinnade rep. Dessa arbetsmoment gav inte lika stort utrymme för egna skapande 
uttryck. Däremot gav de färdiga föremålen ofta upphov till stolthet och uppskatt-
ning. En del föremål kunde direkt användas i lek såsom ringspelet, tvinnade rep 
som hopprep, dragrep och fästen till dragkamp. Andra året förhöll sig handledarna 
mer fritt till avsikten med verkstäderna. De kunde exempelvis ha samma tema i alla 
verkstäderna under en föreställning. 
 
De uttryck för skapande fantasi och lekfull aktivitet som vi observerade uttrycktes 
sällan verbalt av barnen. Däremot uttryckte ofta de vuxna besökarna att de upplev-
de Slöjdcirkus som en skapande miljö. De tyckte att tiden gav dem ro ”att sitta vid” 
och inspirerade till kreativitet. 
 
– Jättefint att sitta vid, att göra det man håller på med, det krävs inte så mycket. 

Jag uppskattar verktygen…Väldigt kreativt arbetssätt (klasslärare).  
– Täljande är väldigt meditativt, som att sticka (mamma).  
– Kul att det är många olika material (mamma). 
 
Lärare gav ofta mer uttryck för den pedagogiska ”nyttan” än för lekfullheten. De 
uppskattade att få tips till sitt arbete i klassrummet eller skolslöjden. 
 
– När man jobbar med yngre barn har man alltid nytta av detta, både i klassrum
 met och för egen del, Man får idéer, Viktigt att använda sina händer (klasslära
 re). 
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Vid samtal med slöjdlärare om de tyckte att arbetet i Slöjdcirkus kunde tillämpas i 
skolslöjden menade de som intervjuades att det verkligen var plats för detta i skol-
slöjden på olika sätt, t ex fick de tips om saker som eleverna kunde tillverka. 
 
– Dom (eleverna) får välja mycket tycker jag. Viktigt att alla har något att göra. 
 (Lärare 1) 
– Kommer Slöjdcirkus att påverka er på något sätt? (Intervjuare) 
– Inte direkt på något sätt. Man får idéer. (Lärare 2) 
– När man grejar här börjar man fundera. Man tar vara på allt, småbitar, gar-

ner. (Lärare 3) 
–  Mitt arbete kommer inte att påverkas direkt (Lärare 4). 
 
Dessa slöjdlärare såg Slöjdcirkus utifrån sitt eget perspektiv som pedagoger och 
inte som något nytt och annorlunda. 
 
9.5  Upplevdes verksamheten som meningsfull? 
 
Barn och vuxna kom till Slöjdcirkus av olika skäl. Somliga hade valt själva att del-
taga, andra för att någon annan hade bestämt detta. Men alla deltog i ett planerat 
och väl organiserat program där den individuella valfriheten var relativt begränsad. 
Hur meningsfull upplevdes verksamheten i Slöjdcirkus? Vilka behov fick uttryck i 
de olika aktiviteterna? Vilken funktion hade slöjdarbetet och de tillverkade föremå-
len för deltagarna? 
 
I Slöjdcirkus utgör den sociala och fysiska miljön en kulturell kontext i vilken 
slöjdhandlingarna blir meningsfulla. Den enskildes förståelse för de kunskaper och 
färdigheter hon/han tillägnar sig är kopplat till de situationer där lärandet sker. Be-
sökarna lär inte bara hur de tillverkar något i en viss situation utan lär sig också för-
stå vad det de gör betyder. Denna metakognitiva kunskap är ett resultat av de erfa-
renheter och den kännedom hon/han har om de sociala praktiker där kunskapen är 
användbar (Lindström m fl, manus 2004). Slöjd är inte bara fråga om en teknisk 
färdighet utan också om "praktiskt förnuft", d v s på vad sätt föremålet är använd-
bart eller vilken funktion det har för tillverkaren. Till skillnad från skolslöjden har 
slöjdaktiviteterna i Slöjdcirkus inga bestämda kunskapsmål. I stället försöker man 
utforma och lyfta fram en lärandemiljö som skapar mening åt såväl erfarenheter av 
olika tekniker som de kunskapskvaliteter som kännetecknar kreativitet och fantasi. 
Avsikten med Slöjdcirkus är att utveckla slöjdpraktiker som kan förstås i ett kultu-
rellt sammanhang och som inte är begränsade till nyttoföremål eller en bestämd 
funktion. Syftet är att fånga hela personligheten, att tilltala flera dimensioner och 
därigenom göra arbetet meningsfullt på olika sätt för olika individer.  
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Slöjdande har olika funktion för olika individer. Idag har slöjdande alltmer fått 
funktionen att vara personligt utvecklande. Slöjdkunskap är inte "nödvändig" idag. 
Även om en del syr sina kläder själv eller tillverkar andra nyttoföremål gör man 
oftast inte detta av nödvändighet. Slöjd får alltmer drag av konsthantverk och de-
sign där estetiska kvaliteter spelar stor roll (Lindström m fl 2003). Vilken funktion 
slöjdandet har är nära kopplat till förhållningssätt och lärandemiljö. Att utveckla 
hantverkskompetens kräver andra metoder än utveckling av problemlösande för-
måga eller förmåga att upptäcka och uttrycka estetiska kvaliteter. Skillnaden ligger 
i den lärandemiljö som skapas och vilken kulturell innebörd denna har för den 
lärande. Det behöver inte betyda att dessa typer av miljöer behöver vara skilda åt. 
Tvärtom kan såväl hantverkskompetens som estetiska läroprocesser främjas i en 
utmanade, reflekterande och fantasistimulerande miljö. Skillnaden ligger i hur man 
tolkar situationen. 
 
I Slöjdcirkus vill man göra situationen lustfylld. Deltagarna får känna, uppleva och 
erfara den speciella cirkusmiljön med alla sinnen. Hur påverkas deltagarnas moti-
vation? Hur uppfattar de meningen med att vara i Slöjdcirkus? Blir det processen 
eller den färdiga produkten som är huvudsaken? 
 
I utvärderingen kan dessa frågor endast få ofullkomliga svar. Men hjälp av inter-
vjuerna och observationerna har vi dock lyckats fånga en del av besökarnas upple-
velser och tolkat deras handlingar som belyser dessa frågor. 
 
I observationerna såg vi att de flesta deltagarna var starkt engagerade i tillverk-
ningsprocessen samtidigt som de flesta var inställda på att göra färdigt. Under de 
korta besökspassen som varade tre timmar, såg vi att många barn skyndade sig mot 
slutet. När barn fick välja mellan att sitta kvar och lyssna på musik valde många att 
hellre återgå till verkstäderna. Vid heldagsbesök var det ett lugnare tempo men 
även efter sex timmar var de flesta barnen starkt engagerade i att arbeta med sina 
föremål. Detta tyder på att det fanns en stark motivation i slöjdarbetet. En del som 
inte hann göra färdigt meddelade att de ville göra färdigt hemma eller i skolslöjden. 
Ibland hade de idéer om hur de kunde hitta på ett nytt sätt att färdigställa föremålet 
med hjälp av annat material. Det fanns också barn som inte hade bråttom med att 
göra färdigt. De gick runt i tältet och undersökte föremål eller såg hur barnen arbe-
tade i de andra verkstäderna. Barn som blev färdiga före de andra var först ett pro-
blem för handledarna men detta löstes senare genom att de togs omhand av artister-
na som tog initiativ et till en situation där det tillverkade föremålet blev del av en 
lek. Detta uppskattades mycket av barnen som därmed också upptäckte att deras 
föremål fick värde i ett kulturellt sammanhang. 
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Bild nr 10. Olika generationer kommer till Slöjdcirkus med ett gemensamt intresse, att 
slöjda. 
 

 
Bild nr 11. Både pojkar och flickor, små och stora, gillade att göra pilbågar. Forskaren 
Susanne Björkdahl Ordell samtalar med besökarna. 
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I en artikel, Den fostrande slöjdprocessen, diskuterar Nygren-Landgärds (2004) re-
lationen mellan process och produkt. Hon menar att i ett slöjdpedagogiskt sam-
manhang där slöjdverksamheten analyseras utifrån dess pedagogiska syften och 
möjligheter, bildar fenomenen process och produkt sin egen problematik. 
 

Betraktat utifrån ett slöjdpedagogiskt sammanhang förstår vi utifrån resonemang-
et att det är av yttersta vikt att barnet/eleven får möjlighet att skapa sin egen bild 
av processgenomförandet och produktens funktion och utseende för att egentligt 
lärande och fostran ska kunna ske (sid. 70 a.a.). 

 
I slöjdprocessen ställs krav på att inte bara utveckla vissa motoriska färdigheter. 
Barnet måste också kunna tänka sig in i hur produkten ska se ut och kunna kom-
municera och diskutera detta. I en skapande slöjdprocess krävs också förmågan att 
vara förutseende och rationell, att tänka tredimensionellt, att tänka sig in i olika 
problemlösningsalternativ och välja det som är både logiskt och estetiskt det bästa. 
Detta kräver dessutom en stark jaguppfattning och gott självförtroende (a.a.). 
 
De flesta barn som vi intervjuade hade ett bestämt mål i sikte vid tillverkningen. I 
det avseendet kunde arbetet tolkas som meningsfullt för dem. En del yngre barn 
hade för avsikt att ge saken till sin mamma. Äldre barn uppgav att de skulle ta hem 
saken för att leka med. Barn som tillverkade flaggor tänkte använda dem på födel-
sedagsbordet eller hedra någon som kom från ett annat land med deras egen flagga. 
Små väskor blev dockväskor. En flicka som tillverkade en trapets tänkte hänga den 
i lampan och när hon tröttnat på den skulle hon ge den till lillebror. För andra barn 
var processen viktigare. Några barn gjorde fantasifulla troll och visade uppenbart 
stor glädje och kreativitet i utförandet av dessa utan att uppge någon bestämd an-
vändning. 
 
Det är uppenbart att tillverkningsprocessen gav många barn tillfredsställelse. Vil-
ken betydelse har då resultatet?  
 
I pedagogiska sammanhang framhålls ofta vikten av att berömma och erkänna barn 
för deras ansträngningar. Ju yngre barnen är desto mer anses de behöva av upp-
muntran och erkännande. Vi observerade att för de flesta barnen tycktes processen 
vara viktigare. Det är i denna som skapandet sker. Därför är det mer utmanade för 
barnet att arbetsprocessen uppmärksammas än att lägga vikten vid ett färdigt resul-
tat. En finsk forskare, Usikylä, (i Nygård-Landgärds 2004). menar att kreativa barn 
ofta känner sig ensamma och utlämnade när deras resultat jämförs i en normativ 
referensram, alltså jämförs med det som anses bra utifrån rådande kulturella normer 
Om processen är uppbyggd kring det egna skapandet, egna tankar och känslor, så  
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har den materiella produkten ett värde i förhållande till dessa och inte i relation till 
omgivningens positiva eller negativa feedback. 
 
Detta kan förklara varför vissa barn inte var särskilt angelägna om att visa upp sina 
resultat. Vid avslutningen av Slöjdcirkus exponerades barnens resultat, t ex häng-
des fåglarna upp på en lina, annat visades upp av barnen själva på uppmaning från 
de vuxna. Det hände att barn redan hade stoppat ner sina slöjdade föremål i sin 
väska och tog fram dem efter viss övertalning. För dessa barn tycktes det inte vara 
känslan av att bli färdig, visa upp och bli uppskattad, som var det väsentliga utan 
känslan av att ha skapat något och vara nöjd med det. Barnen blev mer fokuserade 
på den skapande processen än på den färdiga produkten. Men för att processen ska 
bli meningsfull krävs samtidigt att den kopplas till visionen av det färdiga resulta-
tet. Att få bekräftelse på detta kan vara viktigt för en del barn. Under andra årets 
turné avslutade man med ”Ordskattkistan” istället, se även kapitel 10. Ordskattkis-
tan innehöll lappar med olika verb som täljt, barkat, dansat, tänkt etc, Barnen drog 
en lapp och fick sedan associera till verbet. På detta sätt kom processen i fokus mer 
än produkten. 
 
I våra observationer fann vi sällan att handledarna diskuterade med barnen om de-
ras arbete. Efter den inledande informationen fick barnen arbeta på egen hand. När 
handledarna inte hjälpte eller visade barnen satt de oftast med något eget arbete. 
Tanken var att de skulle vara modeller för barnen. Denna pedagogik har sitt ur-
sprung i ett mästar-lärling-förhållande. Detta leder inte automatiskt till egen reflek-
tion. Ett par danska pedagoger, Nielsen och Kvale (2003), ifrågasätter sambandet 
mellan mästar-lärling-pedagogik och en kreativ process. Kommunikation, problem-
lösning och abstrakt tänkande kännetecknar inte mästar-lärling-förhållandet. Lär-
lingen observerar, imiterar och gör som mästaren. En skicklig mästare kan produce-
ra skickliga lärlingar men den skapande förmågan är inte en naturlig följd. Kreativi-
tet kräver självständighet, förmåga att tänka nytt, pröva nya lösningar och upptäcka 
nya kombinationer.  
 
Barn som hade problem i slöjdarbetet vände sig till handledaren eller någon annan 
vuxen som hjälpte dem handgripligen eller talade om hur de skulle göra. Första året 
hörde vi sällan handledarna diskutera med barnen om hur de kunde lösa problem på 
sitt eget sätt, t ex hur man syr fast en paljett som öga på fågeln. En pojke skar ut 
små "tecken" på en smal träpinne. Vid forskarens fråga vad han tänkte sig att det 
skulle bli blev svaret att han inte visste men han skulle ta med sig pinnen hem och 
fundera vidare. Ett samtal med en slöjdare eller artist hade kanske gett honom idéer 
om liknande föremål i andra kulturer. Samtalet är ett sätt att förmedla kultur, det 
som "redan finns", bilder, normer, värden, tankar, kunskap, och ger samtidigt bar- 
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net möjlighet att sätta in dessa i det nuvarande och sin egen situation. Ett dilemma 
var att man hade barnen där en mycket kort tid. Den pedagogiska idén var att bar-
nen snabbt skulle komma igång med sitt eget skapande. 
 
Under andra sommaren fanns mer av diskussioner kring hur barnen på olika sätt 
kunde lösa ett praktiskt problem, se även avsnitt 10.6.  
 
I Slöjdcirkus gavs barnen frihet att utföra sina uppgifter på olika sätt. Många barn 
visade prov på skapande förmåga. Det framgick klart att barn inspirerades av tea-
terns och musikens värld på upplevelsenivå, som stämningar och livskänsla. Hur 
påverkar "stämningen" och vad betyder denna för den kreativa processen? Det 
framgick inte av intervjuerna att barn i sitt slöjdande gav direkt uttryck för den fan-
tasivärld som bjöds i teatern och berättandet. Vi fann däremot att en del barn gav 
uttryck för tidigare erfarenheter och motiv. Andra använde de föremål som fanns 
exponerade i tältet som modeller.  
 
I en diskussion om verkstadspedagogikens roll i danska skolor säger lärarutbildaren 
Jesper Froda vid Slagelseseminariet: 
  

Kulturpedagogik är en pedagogik som särskilt lägger vikt vid analysen av de 
mänskliga relationerna. Dessa är bestämmande för en kulturs samma nhang och 
värde, och som skiljer den från andra - och som utvecklar kulturmötet i ett utbild-
ningsperspektiv där kulturens innehållsmässiga kvalitet värderas och där estetisk 
verksamhet ingår (Froda 2004). 

 
Kultur är ett centralt begrepp som omfattar delade erfarenheter i ett socialt sam-
manhang. Kulturöverföring är ofta en omedveten process. Mening och innebörder i 
olika kulturyttringar förmedlas såväl via känslor, kroppen och alla sinnen som 
kommunikation och språk. Slöjdens kultur är inte bara handens och hantverkets 
kultur. Kunskapsbildning som estetisk läroprocess omfattar även analys, värdering, 
problemlösning. Dessa mentala komponenter i slöjdverksamheten har sällan disku-
terats och blivit synliga. I ett referat från en försöksverksamhet med Reggio Emilia-
inspirerad pedagogik vid LHS säger projektledaren Ulla Lind: ”Fortfarande råder 
oftast en alldeles för stor betoning på vad som ska göras eller läras och inte på hur 
och varför” (Mathiasson 2004). Lind menar att i estetiska läroprocesser måste bar-
nen få utmaningar i form av saker att se på, lyssna till, undersöka med känsel och 
andra sinnen och de måste få fråga, diskutera och samtala för att få en relation till 
nya kunskaper, nya ord och ny förståelse. Detta synsätt är kopplat till kulturbegrep-
pet. Genom att bygga ihop många individers läroprocesser till en gemensam sker 
någonting utöver det som finns hos varje enskild individ i gruppen. Lärandet är  



   

 
 

53 

alltså en kollektiv process där varje individ bidrar genom tankeutbyte och "de små 
stegens pedagogik" blir synliggjord (Mathiasson a.a.).  
 
9.6 Den inbyggda ordningen 
 
Hur en verksamhet är organiserad speglar den kultur som verksamheten är en del 
av. Det uppdrag Slöjdcirkus fått av Kulturdepartementet, de visioner och värde-
ringar som verksamheten i Slöjdcirkus fått i uppdrag att gestalta, finns inbyggda i 
dess organisation. Avsikten var att alla barn, eller åtminstone så många som möj-
ligt, utan åtskillnad skulle få möjlighet att besöka Slöjdcirkus. Även lärare, föräld-
rar och andra vuxna skulle få ta del av Slöjdcirkus. För att så många som möjligt 
skulle få tillfälle att besöka Slöjdcirkus hade man begränsat antalet timmar vissa 
dagar, tre timmar på förmiddagen eller på eftermiddagen, men det fanns också möj-
ligheter till heldagsbesök och även ”läger” som sträckte sig över två dagar. 
 
Omfattningen av den tid besökarna tillbringade i verksamheten påverkade aktivite-
terna på olika sätt. En grundläggande tanke var att slöjdverksamhet skall få ta tid. 
Detta syfte motverkades av att tiden begränsade. Som framgått tidigare upplevde 
besökare att en heldagsvistelse gav en särskild tillfredsställelse och kvalitet. I tre-
timmarspassen observerade vi att många kände sig stressade mot slutet. I skolan 
premieras det färdiga resultatet. Hos en del barn kunde vi ana en upplevelse av 
misslyckande när man inte blev färdig. Uppgifterna var anpassade så att barnen 
skulle hinna bli färdiga, men då fanns lite tid till att gå runt och titta i tältet. En 
mamma som besökte heldag säger: – Det är skönt att va här en hel dag. Mer teater 
hinner man få. Och så hinner man. Annars kanske man missar mycket. Och så kan-
ske man inte hinner göra det man vill. 
 
Tidens organisation gör att man ställer frågan om betydelsen av processen respekti-
ve produkten på sin spets. Ju längre tid man har till förfogande desto mer ökar 
handlingsutrymmet. Observationerna visade att det var ett lugnare tempo vid hel-
dags- och flerdagarsbesök. Frågan är om skillnaderna i tidsomfattning var kvalitati-
va eller kvantitativa. Skapande tar tid. Enligt Birgitta Qvarsell är barnkultur likty-
digt med det som barn samlas omkring, t ex lekar och fria utrymmen. Hon använ-
der begreppen meningserbjudanden och handlingsutrymmen som barn själva iden-
tifierar. Barn måste få tid att utforska dessa som har sin grund i miljön och finns 
både i friare och i mer styrda versioner. Detta innebär att barn som besöker Slöjd-
cirkus kortare pass får begränsade möjligheter att uppleva den kultur som Slöjdcir-
kus erbjuder. 



   

 
 

54 

9.6.1 Genusperspektivet 
 
Rummets och tidens ordning kan också ses ur ett genusperspektiv. Vilka möjlighe-
ter ges för flickor och pojkar att skapa sina egna handlingsutrymmen? Slöjdämnet 
har traditionellt varit starkt könsdelat (Johansson 2002). Slöjdkultur har delats in i 
trä- eller hårdslöjd och textil- eller mjukslöjd. Det har varit en medveten strävan i 
Slöjdcirkus att utforma en miljö som tilltalar både flickor och pojkar. Föremålen i 
tältrummet speglar traditioner, kulturer, tekniker och material som är kopplade till 
både kvinnliga och manliga verksamheter. I de fyra verkstäderna erbjuds aktiviteter 
som inte kräver stereotypiskt könsbundna färdigheter eller tilltalar speciellt flickors 
och pojkars intressen. Vi observerade ej heller att flickor och pojkar föredrog någon 
speciell aktivitet. Några gav svar som tydde på att de hellre skulle velat göra något 
annat men detta verkade bero på intresse och ej på kön. Både slöjdarnas och artis-
ternas program hade dessutom komponerat aktiviteter med avsikt att tilltala flickor 
och pojkar i lika hög grad.  
 
Även slöjdarnas och artisterna förhållningssätt hade en klart genomtänkt genusper-
spektiv. Könsfördelningen var jämn. Slöjdarna var alla kompetenta i både trä och 
textil slöjd. Artisterna hade fördelat sina roller så att både männen och kvinnorna 
gestaltade såväl aktiva utlevande roller som mjuka och tillbakadragna karaktärer. 
Samspelet mellan artister och slöjdare skapade en helhetskänsla som föranledde en 
pojke att fråga: "Kan alla här inne allting?" 
 
Att konstatera könsskillnader kräver en mer omfattande forskningsinsats än den vi 
hade till förfogande. Könsskillnader är ofta situationsberoende och kräver långvari-
ga observationer. Därför framgår könsskillnader tydligare med hjälp av de logg-
boksblad som slöjdare och artister fick som uppgift att skriva. 
 
9.6.2 Individen och kollektivet 
 
Är förutsättningen för skapande aktivitet en ensam och stark individ? Tidigare tala-
de man om slöjdens fostrande funktion. En svensk slöjdforskare, Marlene Johans-
son, säger: Vår (svenska) uppfattning av slöjdaktiviteter och deras bidrag har vari-
erat över tid från att betraktas som nyttiga och fostrande, till att ses som kommuni-
kationsmedel för identitet och social gemenskap och till att ses som viktiga för den 
sinnliga upplevelsen (Johansson 2002 s 39). Är den individualistiska synen på 
slöjdarbete en kvarleva från den tid då slöjden hade en fostrande funktion? 
 
Slöjdcirkus inleddes med en gemensam dans- och musikupplevelse som skapade en 
kollektiv känsla av glädje och upprymdhet. Därefter samlades deltagarna på läkta- 
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ren och artisterna framförde skapelseberättelsen.  Omedelbart efter detta lottades 
barnen ut till de olika verkstäderna där de samlades. Ett skynke drogs för så att 
gruppen satt i ett avskilt utrymme. Verkstadsarbetet inleddes med att barnen fick 
skriva sina namn på en lapp som de satte på tröjan så att handledaren kunde identi-
fiera varje barn. Ibland kände några barn varandra., t ex om de kom från samma 
skolklass, men i de flesta fall var de okända för varandra. I verkstäderna arbetade 
alla med varsin uppgift. Individen var i fokus och varje barn förväntades tillverka 
sitt föremål på egen hand. Under arbetet var det en del barn som vände sig till var-
andra för att ta reda på något men samspel uppmuntrades inte i Slöjdcirkus.  
 
Även här finns en skillnad under andra turnéåret. Slöjdhandledarna utnyttjar nu 
gruppen mer genom att ibland aktivt påpeka att barnet kan se hur andra i verksta-
den gör eller mer passivt inte låtsas om att höra en fråga och då vänder sig barnet 
till ett annat barn istället. 
 
9.6.3 Frihet att välja 
 
En av de viktigaste förutsättningarna för lek och skapande är frivillighet, frihet att 
ta egna initiativ, att skapa de egna villkoren. Slöjdcirkus är uppbyggt enligt ett nog-
grant planerat och väl organiserat program. Tiden och innehållet är styrande och det 
ges förhållandevis få tillfällen till besökarnas egna initiativ och improvisationer vad 
gäller val av uppgifter. Inom ramen för slöjduppgifterna gavs dock rika tillfällen till 
individuella uttryck och vi såg många exempel som tydde på att barn gav uttryck 
för sin individuella personlighet. Detta framgick inte minst av de färdiga result aten 
som framgått tidigare. Barn varierade i sitt sätt att utföra sina uppgifter, valde med-
vetet material för att hitta "det rätta". Resultaten visade många personliga uttrycks-
former. 
 
Få barn gav uttryck för besvikelse över att inte få komma till en bestämd verkstad. 
En flicka i verkstan Berättarlyktor, som täljde en båt, svarade på frågan vad hon 
tyckte om att vara i den verkstan: Jag hade hellre velat sy men jag fick inte välja. 
Men, tillägger hon, … det skulle kanske blir lite så där… oordning… men det kan-
ske var bra att jag fick lära mig tälja. Resultatet blev en fantasifullt prydd båt med 
olikfärgade pärlor som flaggspel.  
 
Tiden har också betydelse för känslan av frihet att uttrycka sig. Ju längre tid man 
hade till förfogande desto fler möjligheter gavs barnen att utveckla sina egna intres-
sen. Under en heldag började barnen i verkstan Styltor och stegar sitt arbete med att 
gå ut och såga virke till ämnen att borra i. Flera barn fick tillfälle att pröva på olika 
tekniker, borra, såga, tälja med långkniv, klyva med yxa och klubba. Fler tillfällen  
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gavs för barn att gå runt och se vad de andra barnen gjorde. Detta gjorde emellertid 
barn ibland även under de korta passen. Trots att programmet genom sin fasta 
struktur var starkt styrande upplevde barn att det var mer fritt än i skolslöjden. 
Flicka: Det är friare här. Inte så bestämt. 
Intervjuare: Är det bra eller dåligt? 
Flickan Det är bra. Man får improvisera lite.  
 
9.7 Vad lär barn i Slöjdcirkus? 
 
Slöjdcirkus har pedagogiska ambitioner. Vad kan barn tänkas lära sig genom att 
delta? 
Vilka tänkbara slutsatser kan vi dra av resultaten? 
 
Barn lär på många olika sätt, genom sina sinnen, genom att göra, få veta, uppleva 
och erfara. Barn i skolåldern lär främst genom att göra, att vara aktiva och pröva 
både individuellt och i samspel med andra, både barn och vuxna. Dessa konkreta 
erfarenheter ligger till grund för utvecklingen av skicklighet och kompetens. Men 
barn lär också ett förhållningssätt. När barn får hantera verktyg såsom kniv, såg, nål 
och tråd, så lär de inte bara hur de kan användas utan också hur dessa redskap och 
verktyg förhåller sig till deras egen förmåga och till olika material. Redskap är en 
förlängd hand. Kännedom om materialet får vi både genom erfarenhet och informa-
tion. Barn lär således att det är lättare att tälja i färskt än i gammalt virke. Många 
blodviten som resulterade i stor åtgång på plåster och någon gång besök hos vård-
centralen vittnade om att täljande inte var en oproblematisk hantering.  
 
Barn lärde också att slöjd kan ha flera funktioner. Ett slöjdföremål är inte bara till 
för att användas, att bara vara till nytta eller lek, utan har också en estetisk funktion. 
Man kan göra dem vackra och utsmycka dem, göra dem tilltalande för andra. 
 
Genom socialisationsprocessen lär barn vad som kännetecknar det sociala och kul-
turella samspelet i en verksamhet. Detta kallar man ibland "den dolda läroplanen". 
Barn lär attityder, värderingar och förhållningssätt såsom att tolka vad som förvän-
tas av dem, vad som är tillåtet eller inte tillåtet, vad som är viktigt. Således fram-
gick tydligt förväntningen att flickor och pojkar arbetar med samma uppgifter.  
 
Verksamheten i Slöjdcirkus tycktes hos en del barn leda till en ökad förmåga att 
lära sig se nya möjligheter. Såväl rummet och materialet som slöjdarnas förhåll-
ningssätt inspirerade till att pröva och variera. Det var tillåtet att uttrycka sin per-
sonliga och skapande förmåga. Vi tolkade situationen som att den fantasifulla 
stämningen bidrog till detta. Vi fann också att för många barn var det färdiga resul- 
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tatet inte lika viktigt som arbetsprocessen. Att slöjda ett föremål sågs inte som en 
prestation med risk för att bli jämförd och värderad. Detta tolkades som att upp-
märksamheten mot arbetsprocessen, d v s barnens erfarenheter och upplevelser av 
att få pröva på olika möjligheter bidrog till att påverka barns inre motivation. Detta 
i sin tur kunde bidra till ökad självkännedom och ge dem ökat självförtroende och 
kunskap om sin egen förmåga.  
 
När vi ställde frågan om vad barn lär  sig, till artister och slöjdhandledare, så svarar 
man att det är så olika för olika barn. - För en del kan det vara att det man gör i 
verkstaden, för andra kan det vara ”Pinnskolan” eller att gå runt och titta. Slöj-
darna säger att om det är något barn som inte verkar få ut så mycket av att vara i 
verkstaden så vet man att snart kommer ”Pinnskolan” och då får barnet en annan 
upplevelse. Vi frågar om man tolka det så att så som Slöjdcirkus är upplagt så slip-
per barn att misslyckas. Det håller de med om och tillägger att de haft få barn som 
känt att det var ett misslyckande. Något har kanske gått sönder men de flesta barn 
säger att det är ok. Artisterna återknyter till alla de möjligheter som tältet, föreställ-
ningen erbjuder, möjligheter som gör att varje barn lär sig vad de vill här och nu. – 
det är svårt att säga vad… kanske inte upplever att man lär sig något, det är nog 
mycket omedvetet. När de går ut ur tältet upplever barnen nog hur mycket inspira-
tion det fanns, som gör att man går vidare… ut i livet och vill lära sig mer. 
 
Slöjdcirkus var också en miljö där barn socialiserades in i en kulturell gemenskap. 
Slöjdarbetet kopplades till en cirkusmiljö med berättande teater, musik, och rytmisk 
dans där barn fick uppleva stämningar förmedlade genom artisterna. Av intervjuer-
na framgick att barnen uppfattade denna kombination som mer "naturlig" än de 
vuxna, kombinationen slöjd och cirkus accepterades utan att ifrågasättas även om 
en del barn föredrog slöjdaktiviteterna och andra uppskattade artisternas inslag 
mera. Att alla barn tyckte det var lustfyllt och roligt att delta i verksamheten fram-
gick tydligt.  
 
Lärde barn något om slöjdens egen kultur? Begreppet Slöjdcirkus fokuserar på 
slöjden som hantverk, estetik och sinnlig upplevelse. Avsikten med artistens inslag 
var att skapa stämning, inspiration och magi kring slöjdarbetet. 
 
Skådespelare välkomnar och inviger barnen, lyfter på lock, öppnar påsar, berättar, 
förtrollar, skapar sammanhang så barnen förstår att de själva hör ihop med den 
urgamla slöjden. (Visionsdokument Slöjdcirkus).  
 
Innehållet i artisternas program hade i stort sett ringa beröring med slöjdarbete. Den 
inledande berättelsen om livets uppkomst, en myt om guden Hurricán hämtad från  
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Guatemala, handlade om hur gudarna skapade människan från ett majskorn. Sagan 
om Mandalin, som hade författats av en av artisterna och som använde de mari-
onetter som fanns i tältet, utgjorde ett undantag. Sagan uppskattades mycket av de 
flesta barnen. Frågan kring samspelet mellan slöjd och cirkus togs upp vid flera till-
fällen under turnén. Det var ofta slöjdhandledarna och artisterna som lyfte frågan, 
då ur ett organisatoriskt perspektiv. Hur skall samverkan oss emellan gå till? Denna 
diskussion redovisas i nästa kapitel.  
 

 
Bild nr 12. Lotteriet, barnen lottas ut till verkstäderna, de slipper välja. Artister och 
slöjdhandledare samverkar för att upprätthålla den inbyggda ordningen. 
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10. ARTISTERNAS OCH SLÖJDHANDLEDARNAS 
PERSPEKTIV  

 
Detta kapitel utgår från slöjdhandledarnas och artisternas perspektiv. Vi tolkar det 
som sägs i intervjuer, observationer, och loggböcker utifrån den kultur som vi själ-
va kommer ifrån, den pedagogiska forskningens domäner. I detta kapitel är det 
handledarrollen och artistrollen som granskas. Vad möter barnen och hur iscensät-
ter de vuxna denna föreställning? Tidigare kopplade vi till teorier omkring barns 
lärande nu försöker vi koppla forskning omkring lärarrollen till rollen som pedagog 
i Slöjdcirkus. En pedagogroll som skapas i ett extramuralt sammanhang i ett sär-
skilt rum.  
 
I de analyser vi gör av aktiviteterna i tältet finns dessa teorier och tankegångar som 
en bakgrund mot vilken vi försöker förstå de mer övergripande resultaten. För de 
fortlöpande analyserna av vad personal gör och uttalar åsikter om utgörs bakgrun-
den av Slöjdcirkus faktiska ramar samt de föreställningar och visioner som finns. 
Frågan som ställs här är; – Hur etableras föreställningen och begreppet Slöjdcirkus?  
 
I början av utvärderingen ställde vi tre övergripande frågor som sedan följt oss, se 
även ”Syfte”. Två av dessa berörs här.  

 
- De vuxna runt barnen, hur påverkas deras sätt att agera som pedagoger? 
- Slöjden, berättandet, dansen och musiken, hur utvecklas innehåll och arbetsfor
 mer i detta möte? 
 
Utifrån analysen av intervjuer, samtal, loggboksblad etc. har följande frågor ställts. 
 
- Hur definieras och etableras Slöjdcirkus? 
- Hur utvecklas samarbetet? 
- Hur ser man på sin pedagogiska roll? 
- Rummet och tiden, möjlighet och begränsning? 
- Finns det ett genus- och mångfaldsperspektiv? 
- Produkt eller process? 
 
Vi forskare har mött dem i olika sammanhang. Första gången var på Nääs före sjä l-
va urpremiären, en veckas förberedelse i maj 2004. Vi besökte dem på olika platser 
under turnén första sommaren och såg dem i aktion i tältet under många föreställ-
ningar. Vi hade många spontana samtal men även organiserade i form av gruppin-
tervjuer. Vi videofilmade och samlades för att gemensamt analysera innehållet ef- 
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teråt. Slöjdarna och artisterna dokumenterade dessutom viktiga händelser på sär-
skilda loggboksblad som samlades in, se bilaga X. Allt detta upprepade sig också 
andra turnésommaren. Vi forskare var dessutom med på några av de planeringsmö-
ten som skedde under våren år 2 när projektansvarig ville testa nya idéer tillsam-
mans med ansvariga för cirkusdelen. Vi var också med på de uppföljningsseminari-
er vars syfte var att ge en återkoppling till ansvariga i de län som tagit emot projek-
tet. Utifrån denna förhållandevis omfattande datainsamling fanns möjligheten att ge 
en rik beskrivning av vad som skedde men även se förändringar över tid. Denna 
förändring speglas i vart och ett av de följande avsnitten i avsikt att ge läsaren möj-
lighet att se hur personalen och föreställningen utvecklas och därmed förändras.  
 
10.1 Hur definieras och etableras Slöjdcirkus 
 
Det bestämdes att Slöjdcirkus skulle vara ett egennamn, det fick bara skrivas med 
stor bokstav och i denna form. Under det att första sommaren går blir projekt Slöjd-
cirkus alltmer tydligt och får karaktären av ett fenomen och begrepp snarare än bara 
ett egennamn I den första intervjun, i början av maj 2004 innan turnén, ser 
artisterna Slöjdcirkus som ett uttryck för den folkliga kulturen i motsats till den 
etablerade finkulturen. Ansvarig producent för artistinslaget hade tolkat uppdraget 
så att den folkliga kulturen, dit hans artistkollektiv hör, hade det folkliga uttrycket 
gemensamt med slöjden. Här möttes man bortom etablissemangets finrum i ett an-
nat rum, cirkustältet.  
 
Slöjdarna fokuserar på slöjden i detta första möte med oss forskare. De ser som sin 
uppgift att föra ut slöjden och visa på hur roligt det kan vara att slöjda. Men man 
ser framemot att få samarbeta med artisterna. Vi frågar mer direkt om hur de tror 
att dessa olika delar skall gå ihop eller om det är två skilda världar. Slöjdarna tyck-
er inte att det är några skilda världar. De tycker att det är att sätta upp konventioner 
att fråga på det sättet. – vi kan ju också spela ut om vi vill och vara med och gå på 
styltor eller sjunga en stump. En av slöjdarna uttrycker samhörighet på följande 
sätt; - att använda kroppen, det är det som är gemensamt, det är det som är den 
stora grejen. Det är ju en upplevelse Man tror från slöjdarnas sida att teatern kom-
mer att tillföra mycket, att det hjälper till att stimulera fantasin – så att saker och 
ting får ännu mer en själ än tinget i sig. Redan här visar man på ett tydligt tvärkul-
turellt perspektiv men hur skulle det omsättas i praktiken? 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att artisterna har en föreställning om vad Slöjdcirkus 
skulle kunna vara i termer av en folklig kultur där slöjd, musik och berättande möts 
på lika villkor. De har haft en längre tid att fundera, de har repeterat till och från 
sedan två månader. Ola Carlgren är dessutom både turnerande artist och producent,  
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och har i dessa dubbla roller haft tid och anledning att mer djupgående fundera om-
kring ”konceptet”.  
 
Förberedelsearbetet inför föreställningen hade i huvudsak skett på ledarnivå. An-
svariga för Big Wind och projekt Slöjdcirkus hade träffats för att planera kring hur 
man skulle kunna sammanföra dessa till synes mycket olika företeelser som teater 
och slöjd. Där fanns en gemensam ”föreställning om föreställningen”. Big Wind 
hade därefter repeterat in olika inslag men inte träffat slöjdarna. Slöjdarna hade inte 
heller träffat varandra förrän planeringsveckan på Nääs. De eventuella bilder per-
sonalen hade om hur hela föreställningen skulle gestalta sig fanns i respektive per-
sons egen mer privata tankevärld. Det var först när turnén rullade igång, när besö-
karna kom till tältet som det blev uppenbart vad en föreställning innebar och man 
egentligen skulle hålla på med i fyra månader.  
 
I början av turnén fokuserar forskarna observationer och intervjuer på besökarna 
men i början av juli filmas för första gången en föreställning i avsikt att senare på 
kvällen diskutera med personalen. Vad rör sig då diskussionerna omkring? Man har 
just börjat tillämpa en ny slags inledning där även slöjdarna är med och agerar. Sti-
na Hedberg, koreograf från Big Wind har samlat gruppen och gett ny regi som nu 
gäller hela gruppen och inte bara artisterna. I välkomstsången agerar nu slöjdarna 
genom att sjunga tillsammans med artisterna, ackompanjera med ett ”regnrör” med 
inspiration från Sydamerika, agera med filtfåglarna och ibland också dansa till. Vi 
frågar om det är en nackdel att artisterna står främst och slöjdarna i bakre ledet. Det 
tycker inte slöjdarna är fel, de känner sig bekväma med att stå där. Diskussionen 
handlar mycket om vad som är i fokus i projektet, är det slöjd eller är det cirkus? 
Vår tolkningen är att det tvärkulturella mötet inte var etablerat fullt ut. En osäkerhet 
finns om syftet. Är artisternas där bara för att ge en lustfylld inramning? Frågan 
ställs av en av artisterna; – Vad är viktigast? Slöjden eller cirkusen eller är de lika 
viktiga? Kan man ha en Slöjdcirkus utan cirkus? 
 
Frågan dyker upp igen vid andra filmtillfället den 21 augusti 2004. Inledningen är 
nu så etablerad att ingen kommenterar just den. Den görs på liknande sätt hela ti-
den, koreografin är densamma men lämnar ett visst utrymme för att kunna ändra 
vad som sägs till publiken. Just detta blir föremål för diskussion denna gång.  
 
En av artisterna tar upp att slöjdarna också hälsar välkomna till Slöjdcirkus som om 
inte det räckte med att artisterna hälsar välkomna och då gör det för alla. Underför-
stått att man är ett arbets lag och inte två. Det kommer också kritik emot att det sägs 
att NU skall ni FÅ komma ut i verkstäderna som om Slöjdcirkus först då börjar på 
riktigt och att artisternas del blir mindre betydelsefull. Slöjdarna tycker inte att de  
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säger så och inte heller menar det utan att det i så fall är en missuppfattning. En av 
artisterna vill ha följande lösning: - Då måste vi komma på något sätt att hälsa väl-
komna som gäller för alla och som bara sägs en gång. Men att i verkstaden säga; - 
välkomna till ’Tut i luren’ det är helt ok för där skall ju barnen vara så länge. Det-
ta omsätts nu i praktiken. 
 
Vid tillfället i augusti har gruppen mest kommentarer som stadfäster och bekräftar 
den goda praktiken. Nu verkar slöjdare och artister veta hur de skall göra. Filmav-
snitten visar att de båda grupperna har funnit sina roller i det att de utstrålar en sä-
kerhet i kontakten med deltagarna. Det betyder inte att det inte fortfarande dyker 
upp oväntade problem, men sättet att lösa dem och hur handledare och spelare han-
terar dem visar på stor säkerhet och rutin. Man kommenterar också hur denna 
trygghet för barnet innebär att de kan hålla på med sitt, att kunna skapa i en trygg 
atmosfär. Det blir också en ”mysig stämning” när även artisterna emellanåt sitter 
och slöjdar.  
 
10.1.1 Hur sammanfattar personalen första turnén? 
 
En avslutande gruppintervju gjordes den sista veckan i september. Vi sitter samlade 
på den lilla utegård som bildas av att husbilar och husvagnar ställts upp i en fyr-
kant. Det är uppbrottsstämning för en av dem skall strax åka med tåget och det är 
sista arbetspasset som nu börjar gå av. Den goda stämningen avslöjar att artister 
och slöjdare blivit ett sammansvetsat gäng och att man kommer att sakna varandra. 
 
Denna gång har vi inte filmat någon föreställning utan vi samtalar istället utifrån 
hur de upplevt hela sommaren. Frågan som ställs är. – När du nu ser tillbaka på ditt 
arbete i Slöjdcirkus, vad är då ditt mest bestående minne? 
 
Man är förvånansvärt eniga i sina svar. Barnen och samarbetet i personalgruppen är 
det bestående minnet. Man minns barnen, – att så många gått därifrån och sett så 
glada ut, att man kan bidra med något positivt i en människas liv. Barngrupperna 
har varit olika, att faktiskt alla grupper är så olika att man som personal aldrig kan 
veta hur en föreställning faller ut. En grupp som är 8-10 år kan vara mycket dukti-
gare än de som är 13-14 år. Man talar också om de barn som sagt att - det kan inte 
jag och så inser de att de kan, vilket beror på att man försöker tillsammans, andras 
entusiasm smittar av sig. Det har varit en väldigt entusiastisk stämning i tältet. Man 
har genomgående varit fokuserade på barnen. Det har varit många vuxna i tältet 
men det är barnen som man haft mest utbyte av. Det är barngrupperna man längtat 
efter när man haft en längre period med fortbildningsdagar för enbart vuxna.  
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Det andra mest bestående minnet är samarbetet personalen emellan. Det har stän-
digt varit en utmaning att jobba fram en föreställning som skulle fungera för just 
den grupp besökare som man för tillfället haft i tältet. Det har alltid varit ett puss-
lande med tiderna fram och tillbaka, men vi har fått fram ett koncept som funkade, 
säger en av slöjdarna.  
 
Så är det också hela sättet att leva och arbeta. Att vara så nära sina kollegor är ett 
starkt minne. De upplever det som att de arbetar hela tiden men det är väldigt roligt. 
De tycker också att de lärt sig enormt mycket. Att åka till jobbet har aldrig upplevts 
tråkigt. Men man ger också uttryck för att man varit trött efter att ha arbetat nio da-
gar i ett sträck. Vi konstaterar att det är fantastiskt så positiva ni är och då blir det 
allmänt skratt. En av artisterna säger - att nu talar vi om det mest övergripande, 
vilket sägs med mycket ironi. I kväll är det är en positiv och varm stämning, en 
stämning som vi forskare upplever har växt sig allt starkare under resans gång. 
 
En av artisterna återkommer till betydelsen av att alla passat in och arbetat för en 
god gemenskap i personalgruppen. – Man läser av varandra , man fogar ihop den 
här gruppen /…/ jag har också tänkt mycket på det här med kompromiss, det här är 
ju inte som en teaterföreställning där man bara behöver tänka på sin roll som skå-
despelare och man laddar och sedan kör man 100 procent. Det som blir tydligt är 
hur viktigt det varit att kunna just läsa av varandra. Att arbeta i ett så stort öppet 
rum, med barngrupper som växlat hela tiden kräver hänsynstagande till och inlevel-
seförmåga i varandras arbetssituation. Något man i gruppen uppenbart lyckats med 
allt bättre under turnéns gång. 
 
Samspelet med besökarna kräver också stor uppmärksamhet. Gruppen talar om 
barn som har svårt att ”öppna upp” som har ”mycket i ryggsäcken”. Det är något 
artisterna ser direkt när besökarna dansar in i tältet, det går på en sekund att se om 
de vågar möta och hålla kvar blicken, ögonkontakten. Det kan vara alla i en grupp 
som har ögonkontakt och i en annan grupp att ingen tittar eller att man tittar och 
tittar bort direkt. Vanligast är att det varierar inom gruppen, man konstaterar att det-
ta gäller även vuxna.  
 
Vill lära sig mer, då kommer man osökt in på slöjdklubbar. Frågan som ställs är 
vad de tror om möjligheten att starta slöjdklubbar. De svarar att det går inte en fö-
reställning utan att barn frågar om de kommer tillbaka med cirkusen. Man refererar 
också till ett stort informationsmöte som varit i Nässjö kvällen innan där de som 
velat starta slöjdklubbar hade samlats. En av slöjdarna hade varit inbjuden men 
ingen av artisterna. En diskussion utspinner sig om hur det tvärkulturella mötet 
skall kunna utvecklas om det inte ens finns med på idéstadiet. Det mötet som man  
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upplevt så inspirerande och utmanande. Det mötet som tillsammans med mötet med 
barnen framstår som det mest bestående minnet av Slöjdcirkus.  
 
En motsvarande avslutande gruppintervju gjordes också andra året, den redovisas 
sist i kapitlet. 
 
10.2 Hur utvecklas samarbetet  
 
Avsnittet är likt de andra organiserat utifrån en kronologisk ordning. Första gången 
slöjdhandledarna och artisterna träffas är på Nääs i början av maj 2004. I detta för-
sta skede har man ännu inte hunnit planera något tillsammans. Forskarna intervjuar 
grupperna efter att de träffats i två dagar. Man har fått information om vad som är 
tänkt och vad som skall göras. Båda grupperna tror att det kommer att gå bra att 
samarbeta. Dessa första planeringsdagar har bl.a. använts till att göra samarbetsöv-
ningar, att repetera och att lära känna varandra, för att på det sättet får kunskap om 
varandras roller och uppgifter. Slöjdarna säger att det är bra att allt inte är bestämt. 
– den processen är viktig och att inte allt är genomtänkt utan att vi har då hela ti-
den en dialog, för det måste det ju också finnas. Man nämner också att skådespe-
larna får använda rekvisita som slöjdare har gjort. – jag tycker att de får igång fan-
tasin och ökar magin och så /…/ även stimulerar till att saker och ting får ännu 
mer en själ än tinget i sig. Dom förmedlar ju jättemycket. 
 
Artisterna har fått inblick i slöjdens domäner då man har fått prova på att slöjda 
vilket ger en förståelse för vad slöjd kan innebära. Att prova på innebär att man får 
upplevelser direkt. 
 
Hur skriver de själva om samarbetet? Vi bad dem föra loggboksblad för att fånga 
deras egna reflektioner. Vi valde att redovisa detta separat för respektive grupp. 
Samarbetet är viktigt. Det är en integrerad föreställning, en integration mellan dans, 
musik, rörelse och handens verk. Hur lyckades samarbetet, sett ur slöjdarnas re-
spektive artisternas perspektiv? Det finns vissa givna inslag som artisterna står för 
under en föreställning, de varierar beroende på föreställningens längd. Den kortare 
föreställningen ger mindre utrymme för improvisationer.  
 
10.2.1 Artisterna  
 
Flera av artisterna skriver att de hjälper slöjdarna med att ta hand om barn som an-
tingen blivit klara för tidigt i relation till de andra i verkstaden, eller att de avlastar 
slöjdarna genom att göra ”andra saker” med barnen. Det kan vara att jonglera, leka 
en lek, spela musik etc. En av artisterna berättar om vad som händer när det börjar  
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närma sig slutet av föreställningen. Då barnen blir färdiga olika tidigt blir det lite 
oroligt i verkstäderna. En av artister beskriver en specifik situation, /…/ vanligtvis 
brukar jag lotsa tillbaka barnen till verkstäderna och uppmana dem att göra ’lite 
mer’ eller att fråga handledaren eller så hjälper jag dem att börja städa. Nu är 
problemet att det troligtvis är för kort tid att börja med ett nytt moment och om de 
börja att städa kommer det att störa /…/ jag tar en plockepinnstav precis som kil-
larna och säger att vi skall leka följa John, de är 8-9 år.  
 
Detta initiativ uppskattades av slöjdarna, skriver han, för att det annars lätt kan bli 
rörigt och kaotiskt när vissa barn är klara och andra behöver hjälp av handledarna. 
En annan av artisterna kommenterar samma slags problem genom att referera till 
sin tidigare erfarenhet av föreställningar med barn, Det är ett slags skolproblem 
som vi inte så ofta brottas med annars eftersom en föreställning har en given längd. 
Vi får från vår sida försöka hjälpa till för att de som är färdiga inte glider ut i 
tristess.  
 
Ytterligare en av artisterna har valt att beskriva en liknande situat ion som exempel 
på samarbete och det är då barn upptäcker instrumenten som finns i tältet. I den s.k. 
logen förvaras musikinstrument och vid längre föreställningar, en dag eller två, 
brukar någon upptäcka dessa och vilja spela på dem. En pojke tar lite rast från 
slöjdandet och går för att undersöka den stora trumman. Jag ’snappar upp’ honom 
och börjar spela mungiga till. Några andra barn som är klara i sin verkstad tittar 
intresserat på den lilla orkestern. De har tillverkat kastanjetter och vill vara med 
och spela. Vi går runt i tältet till musiken. 
 
Artisterna står som sagt för musikinslagen, både de som är regisserade och de som 
är spontana och det är runt de spontana inslagen som oftast diskussionerna utspin-
ner sig. Spelarna går omkring eller sitter på läktaren och sjunger eller spelar. Det är 
oftast en lugn melodislinga som skall bidra till att skapa en fin atmosfär. Men det är 
inte alltid det verkar på detta sätt, i en av videoinspelningarna hör vi hur musikin-
slaget är kontraproduktivt. Det kommer tidigt i föreställning, samtidigt som slöjd-
handledarna ger de första instruktionerna, det är en melodi som går i moll och blir 
alltefter som tiden går allt mer irriterande. Det syns på slöjdarna att de blir störda i 
sitt samtal med barnen och barnen blir också distraherade. Alla skrattar till slut för 
det blir en så absurd situation. Spelaren är helt ovetande om att det hörs och stör så 
mycket. Här är det en stor tillgång att ha videokameran som registrerar, vilket gör 
det möjligt för oss att i efterhand tillsammans analysera vad som händer. Musikens 
roll tas även upp ur ett annat perspektiv. En av slöjdarna säger då att – det är skönt 
när musiken kommer för då flyttas fokus från honom till musikerna och det känns 
som en avlastning.  
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Artisterna funderar på följande: – Hur kan vi hjälpa till att höja/sänka ljudnivån i 
tältet? Det fungerar ibland och det är bra att dom säger till direkt, då jag inte upp-
levde det som störande, Men det är ju klart att handledarna har en annan situation 
än den vi har – med att lära ut/vara så uppmärksam på alla. De kan lätt bli trötta 
om det händer mycket! 
 
En av artisterna visar i sitt loggboksblad på en grundläggande skillnad mellan dem 
och handledarna. Den händelse som refereras till är en situation som uppstår efter 
det att artisterna spelat upp ”Hurracánmyten” Stämningen är hög och när handle-
darna tar över tappar vi spänningen mellan scen och publik. En osäkerhet uppstår 
på scenen. Kanske är inte samarbetet fulländat ännu. I reflektionen över denna 
händelse lyfts skillnaden mellan professionerna fram. Vi spelare är utbildade att 
tala till en publik, att fylla språket och luften med spänning. Handledarna får en 
närmare kontakt med barnen genom att de skall instruera och hjälpa barnen.  
 
Ytterligare en av artisterna talar om själva introduktionen sett ur ett något annor-
lunda perspektiv. Här fokuseras mer på att artister och handledare finns med sida 
vid sida under inledningen och att det då blir en naturlig presentation av alla som 
ska jobba i tältet. Vi visar också att vi alla jobbar på samma villkor och att ingen är 
viktigare än någon annan. 
 
En av artisterna berättar om när hon tycker att Slöjdcirkus har lyckats. Denna ef-
termiddag känner jag att jag och alla vi i Slöjdcirkus har lyckats. Balansen mellan 
musik, berättande, rörelse, skapande och slöjdande känns lagom och naturlig. 
Barnen har utan stress hunnit att göra flera olika saker och de är glada över vad 
de åstadkommit. /,,,/ det känns också betydelsefullt att jag som spelare i tältet har 
haft tid att vara i verkstäderna. Pratat med barnen och själv suttit och slöjdat. Som 
vi tolkar det är detta en optimal inlärningssituation. Barnen har varit där under två 
dagar och i en mindre grupp. Tid har funnits för att skapa en arbetsro men också en 
glad stämning som det står i loggboksbladet. 
 
Hur uppfattar slöjdhandledarna samarbetet? Ser de en annan verklighet? 
 
10.2.2 Slöjdhandledarna  
 
En av slöjdarna är tydligt inriktad på den organisatoriska sidan av samarbetet. Att 
det skall vara rätt ”timing”. Det kan handla om en snabb ögonkontakt eller att man 
avtalar en bestämd tid. Önskemål finns om att artisterna skall komma till slöjdarna 
och inte tvärtom då slöjdarna har svårare att frigöra sig. 
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En av handledarna påpekar att det under halvdagarna är mindre av samarbete, stres-
sen är för hög. Under dessa halvdagar har artisterna tagit bort en del av sina inslag 
vilket har gjort det mindre stressigt. Istället går man runt och sjunger för barnen när 
man delar ut vatten eller äpplen. 
 
Övriga handledares loggboksblads ger olika exempel på när artisterna kommit till 
deras undsättning när barnen hunnit olika långt med sina slöjdalster. Då blir artis-
terna några som avlastar, men också att de berikar arbetet med barnen, ger slöjdan-
det en ytterligare dimension. Ett tydligt exempel på detta är när man tillverkar jong-
lérbollar. Några barn blir tidigt färdiga och börja ”driva omkring” men fångas se-
dan upp av spelarna. I reflektionen som följer på denna anteckning läser vi: Under 
pågående händelse kände jag mest en lättnad över att barnen fick något vettigt att 
göra medan de väntade in sina kamrater /…/ I efterhand upplevde jag det som ett 
perfekt samspel mellan slöjden och ”gycklandet”. Barnen fick direkt använda det 
de gjort tillsammans med spelarna.  I fortsättningen har jag uppmanat barn med 
färdiga jonglérbollar att gå och prata med spelarna och be om jongleringstips. 
 
En annan händelse som beskrivs är när ett barn, också det klart före de andra, går 
omkring i verkstäderna och upptäcker en marionett och hur barnet fångas upp av 
spelare som lär ut hur man spelar med en sådan. I reflektionen efteråt kommer dock 
en tanke om att det kanske inte alltid är nödvändigt att fånga upp alla barn som tap-
par koncentrationen. De kan istället få möjlighet att gå runt och upptäcka allt som 
finns i cirkusen och se sådant som kanske andra barn inte ser som är fullt upptagna 
av att skapa och är helt i sin egen värld. 
 
Sammanfattningsvis ser vi att både slöjdare och artister har funderat mycket kring 
hur detta samarbetet skall fungera. Vad det betyder för barnen när det fungerar väl. 
Först ser slöjdarna samverkan som en ren avlastning, senare ser man det som en 
steg mot integration. Samverkan ses också ha en betydelse ur ett organisatoriskt 
perspektiv, om föreställningen skall fungera optimalt krävs en samordning även 
tidsmässigt. Det är inte alltid samspelet fungerar. Orsakerna till detta varierar men 
tydligt är att övergångarna mellan de olika inslagen av artisteri och slöjd kan vara 
problematiska.  
 
Under rubriken ”beskriv en händelse där du lyckats särskilt bra”, på ett av logg-
boksbladen, hittar vi en observationsanteckning som ger exempel på en dag med 
”särskilt lyckat samarbete”. Efter ett två-dagars-läger där barnen i lugn och ro hun-
nit göra flera olika saker och är glada över vad de åstadkommit gör en av artisterna 
följande reflektion. Denna eftermiddag känner jag att jag och alla vi i Slöjdcirkus  
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har lyckats. Balansen mellan musik, berättande, rörelse, skapande och slöjdande 
känns lagom och naturlig.  
 
10.2.3 ”Timing” 
 
För att växlingar mellan aktiviteterna skall löpa friktionsfritt, ser vi forskare från 
videoinspelningarna, att mycket handlar att man ”kollar av” mot varandra. Det går 
inte att bestämma klockslag för de olika aktiviteterna utan man måste ha en kom-
munikation mellan handledarna i verkstäderna och artisterna. Arbete i tältet är 
mycket intensivt, utan rast klarar de inte tre timmar. Det innebär att slöjdhandle-
darna går ut ur tältet när artisterna gör sina inslag och vice versa. Det handlar fram-
förallt om ”Pinnskolan” som är det stora avbrottet ungefär halvvägs i föreställning-
en. En filmsekvens visar att rutinen gått i motsatt riktning, man har gjort detta så 
många gånger att man tror att man har ”full koll”, men så missar man att kommuni-
cera. Barnen går tillbaka in i verkstäderna innan slöjdhandledarna kommit tillbaka. 
Det tycker man inte är bra. Man talar också om tempo. En av artisterna säger att – 
”det är viktigt att ta vara på den energi som byggts upp – då måste det vara ett tä-
tare samspel”. 
 
Det är därför nödvändigt att slöjdhandledarna också meddelar sig med artisterna, 
som en av slöjd handledarna säger –”men det är ju samma sak med oss att när de 
skall köra så måste vi ju säga till alla att lägga undan sina saker och inte bara fort-
sätta”. Artisterna brukar gå runt och fråga hur lång tid till man behöver i verkstä-
derna för att avsluta för att det skall fungera rent praktiskt. Man hjälper till att städa 
och att sysselsätta barn som hunnit klart i förtid.  
 
”En oplanerad grupp” är barn som blir klara i förtid. Detta är något som diskuteras 
vid både första och andra videoinspelningen under första turnén. Slöjdarna påpekar 
här och i sina loggböcker hur värdefullt samspelet är. Det är värdefullt både i de 
korta och i de långa föreställningarna. I de korta handlar det mest om att fånga upp 
barnen som har blivit klara lite före de andra och sysselsätta dem så att de inte stör 
de andra. I de längre föreställningarna handlar det ibland om barn som inte sett 
slöjden som det mest intressanta utan är mer intresserade av musiken, leken eller att 
bara vara med artisterna. Här blir ansvarsfördelningen mer oklar, vad är spelarnas 
roll? Att så snart som möjligt få barnen tillbaka in i verkstäderna eller att göra upp 
ett eget program parallellt med det som händer i verkstäderna? Artisterna uttrycker 
dock inte att de upplever några stora problem med detta, snarare tvärtom, det är kul 
att vara med barnen på detta sätt också, -ja då har vi nästan fått en femte grupp, 
’utan bricka och färg’ och som vi har möjlighet att testa med de lek- och spelsaker 
som finns i tältet.  
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10.2.4 Andra turnésommaren 
 
Under den andra sommaren sägs väldigt lite om timing. Problemet verkar ha för-
svunnit, varför? En viktig del är att kravet på att göra klart i verkstäderna tonats 
ner. Dels skall man arbeta mer skissartat, dels är fokus mer på helheten, hela upple-
velsen av en föreställning. produkten är underordnad. De barn som inte hinner kan 
göra klart hemma. Därför behöver inte artisterna fråga handledarna om de kan bryta 
för en viss aktivitet.  
 
Det som nu istället diskuteras är musiken som spelas i bakgrunden. Den kan utnytt-
jas för att antingen höja eller sänka tempot. Slöjdhandledarna vågar nu säga till di-
rekt om ljudet eller tempot är för högt. Artisterna är nu också mer medvetna om hur 
mycket musiken faktiskt påverkar och att det hörs mer ute i verkstäderna än där de 
sitter på läktaren och spelar. Slöjdhandledarna säger att musiken upplevs nog inte 
störande av besökarna, – men för oss som behöver upprepa en instruktion åtta 
gånger för att barnen inte hör, är det jobbigt.  
 
I loggboksbladen tas inte heller samarbetet upp som en ren organisatorisk fråga 
längre. Man skriver mer om att det tvärkulturella mötet, hur barn möter så många 
olika delar, barn som tidigt klara utforskar tältet och hamnar hos spelarna. Artister-
na har enligt handledarna en bättre kontroll över vad som händer i hela tältet andra 
året och handledarna kan därför slappna av mer.  
 
10.3 Hur ser man på sin pedagogiska roll?  
 
Under den allra första gruppintervjun innan man gått ut på sin första turné, frågade 
vi personalen om hur de ser på sin roll som handledare respektive artist i Slöjdcir-
kus.  
 
Slöjdhandledarna talar i termer av att - vi vill förmedla en slöjdkunskap på så sätt 
att alla blir delaktiga och känner att de klarar av på sin nivå. Att det är något 
spännande som man får lära sig. Visa varandra och som handledare skapa en 
lärande miljö för dem (barnen). En annan säger att det inte bara handlar om att 
förmedla utan också att inspirera så att barnen även fortsättningsvis vill hålla på 
med slöjd. De konstaterar samtidigt att de fortfarande inte riktigt vet vad de egent-
ligen skall göra i sitt jobb. Med det menar man att svaren som ges här är mer av vad 
man vill göra kanske inte vad man faktiskt kommer att göra.  
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Bild nr 13. Filtfåglarna kunde ges många olika uttryck fastän de utgick från samma 
grundmodell. 
 

 
Bild 14. ”Vilket djur bor i pinnen” var en slöjdaktivitet som gav många kreativa uppslag. 
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Slöjdarna funderar också över hur mötet med vuxna skall utforma sig. Man vill 
väcka ett intresse inte bara hos barnen utan också hos de vuxna, i detta fall pedago-
ger. Då tänker man sig att det sätt på vilket man förmedlar skall kunna stå som ett 
gott exempel. Men, säger man också, man behöver bli lite mer varm i kläderna in-
nan dess. En av slöjdarna ser sin roll som en länk, mellan slöjd och musik och skå-
despeleri. – Jag ser mig som en länk i projektet, följt det nästan från början. En 
länk i det som förmedlas till barnen, att få barnen inspirerade och se slöjden från 
ett annat håll och då tillsammans med musiker och skådespelare. 
 
På frågan om hur de tänker att barn lär sig bäst svarar man lite olika. Några säger 
genom att härma, att man ser vad olika åldrar gör, några anser att barn lär för att det 
är roligt, om det är roligt kommer man att göra det fler gånger. Är det tråkigt är det 
inte lika troligt att man prövar igen. Man tror också att själva miljön är avgörande. I 
cirkustältet är det en annan situation än i skolan. Denna positiva miljö, rummet i 
sig, frikopplat från så mycket, tror man bidrar till att öppna barnens sinnen. – Det 
kan ju vara ett lärande i sig att man öppnar sinnet. Det behöver ju inte vara att 
man håller på med slöjden, det kan ju lika gärna vara att man sjunger.  
 
Som handledare hoppas de vara en förebild som kan förmedla något som de kan 
men som inte barnen gjort tidigare. Det finns inget uttalat krav utan de får lära sig 
så mycket de vill, så mycket som de hinner med och som känns bra. En av slöjdare 
säger att – om de inte orkar kan de sätta sig på läktaren men de lär sig fortfarande 
genom att vara i rummet. Det är viktigt att barnen känner att inget är omöjligt, att 
det kommer att gå på något sätt. Inget är likadant och det behöver inte vara perfekt. 
Man är noga med att poängtera att det inte är några stereotypa saker som barnen 
tillverkar i Slöjdcirkus. 
 
Louise Waldén (1994) har forskat på den praktisk-estetisk verksamhet inom de oli-
ka studieförbunden. Denna forskning visar att den kunskap som lärs ut i de prak-
tisk-estetiska cirklarna är det praktiska intellektets kunskap, överförd genom 
härmanden och exempel. Det är erfarenhetsbaserad förtrogenhetskunskap, men röt-
ter i såväl yrkeskunskapen som vardagskunskapen. Om den inte överförs från män-
niska till människa kommer den att försvinna. Kvar blir den teoretiska ytkunskap 
som är översättbar till böcker, maskiner och datorer. (s 156). Likt handledarna i de 
praktisk-estetiska studiecirklarna vill slöjdhandledarna visa på det praktiska intel-
lektets kunskap som överförs över från människa till människa. Men man vill också 
se sig som en länk mellan slöjd, musik och berättande.  
 
Vi försöker problematisera situationen genom att säga att det är ju inte så att barnen 
alltid kommer frivilligt. Om de kommer med sin klass är det kanske bestämt av nå- 
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gon annan. Men man tror ändå att man i tältet skapar en stämning av frivillighet. – i 
själva rummet är det ju inte läraren som styr, utan då är det barnen och om de 
verkligen inte vill så /… / dom får inte underkänt. Någon tror, hoppas att läraren 
byggt upp en positiv förväntan hos barnen och att ordet cirkus väcker positiva för-
väntningar. Detta med cirkus kan vara på gott och ont tänker någon, - det kan också 
skapa fel förväntningar, yngre barn som kanske tror att det är lejon och tigrar. 
 
Artisterna; Vad säger då artisterna om sin roll. På den allra första frågan; - Hur ser 
ni på er främsta uppgift i Slöjdcirkus så svarar den första: - Det var en stor fråga, 
det är ju i mötet med barnen, inte direkt att lära ut någonting men att förmedla sa-
ker, förmedla ... usch vilken jättesvår fråga… (allmänt skratt)… den är ju oändlig, 
det är ju att svara på varför sysslar jag med det jag sysslar med här? 
 
När vi avgränsar frågan till att gälla deras funktion i Slöjdcirkus så svarar produ-
centansvarig att hans arbete befinner sig på två plan. Dels en organisatorisk där det 
handlar om hans roll som producent, dels funktionen i cirkusen där han är berätta-
ren och har ordet som verktyg. En annan av artisterna säger att funktionen är att 
väcka lust och fantasi genom att berätta historier, sagor, sjunga sånger, improvisera 
med rörelser, kroppen och fantasin. Det är nästan också ett slöjdande tycker perso-
nen. Det viktigaste är att förmedla den kreativitet som man besitter så att lusten 
väcks hos barnen. Det är därför det är spännande att vara med och därför som per-
sonen valt att ägna sig åt detta i sitt professionella liv.  
 
På frågan om vad barn lär sig sett utifrån artisternas perspektiv så är det främst er-
farenheter och upplevelser. Detta påverkar lärandet. Antingen direkt så att man lär 
sig något av just det artisterna gör, eller indirekt att man lär sig bättre för att man 
har kommit i rätt stämning. En av dem säger; - som artist upplever man aldrig att 
man är lärare, utan man spelar för barn. Det var för en tid sedan någon sa i ett 
barnteatersammanhang att man vill ju inte lära barnen något. Och då kände jag 
med ryggmärgen, JO!! det vill man visst det! Här håller övriga artister med. Det är 
ändå något slags lärande en form av erfarenhetsöverföring som innebär att man lär 
sig något om livet, att handskas med sina känslor. De säger också att de inte har 
någon fast idé om vad barnen skall prestera, det handlar om att möta barnen där de 
är. Man vill för allt i världen inte gå in i en lärarliknande roll, som att säga till ”att 
nu måste alla vara tysta”. Istället menar man att om man inte kan fånga en publik så 
har man inte på scenen att göra.  
 
Vi frågar om deras uppfattning om lärande i relation till slöjden och den mer kon-
kreta verksamhet som där försiggår, och till det som de själva gör. De svarar då att 
– nej visst, resultatet av det vi gör kan man inte se. Man kan inte visa upp det, som  
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en” pepparpåse”. Om man frågar ett barn efter en föreställning, hur var det…? 
Det var bra… man får inte reda på nåt. Men påpekar en av dem; – vi jobbar ju inte 
bara i föreställningsform utan barnen kommer även att få vara med och göra vissa 
saker, inte minst då kroppsligt, rörelsemässigt. 
 
Slöjden är ju handens verk, det man gör med händerna, men det ni vill ha fram är 
upplevelsen, finns det något samband däremellan frågar vi. Ja det tycker artisterna. 
Att göra en sak med händerna är ju inte så lång ifrån att spela, det gör man också 
med händerna. Det behöver inte var så näraliggande, det handlar även om lusten, 
att få en bild i huvudet, en association. De ser fram emot att få slöjda, det är något 
de inte gjort i någon större utsträckning efter skolan. I det kan man få nya upplevel-
ser direkt.  
 
10.3.1 Att problematisera rollen 
 
Vilken roll man har i tältet har problematiserats av främst slöjdarna och då oftast i 
relation till vuxna besökare. Dessa kan vara föräldrar, pedagoger, assistenter till 
handikappade barn. Det pedagogiska förhållningssätt som har lärts ut av projektle-
daren för Slöjdcirkus, att inte ta ifrån barnet det egna initiativet, kolliderar ibland 
med vuxna besökares förhållningssätt. En del pedagoger tar just över initiativet och 
där har slöjdarna kommenterat att barnet ifråga blivit alltmer ointresserad eller där 
föräldrars närvaro hindrar barnets utveckling: - ett barn täljer bra när pappan hål-
ler sig borta. Då det fungerar bra är när de vuxna låter slöjdhandledaren själv lägga 
upp arbetet och handledningen i verkstaden. En annan situation som uppstod var att 
föräldrar hela tiden krävde att handledaren skulle hjälpa barnen. Handledare upp-
levde då att som hon säger: Slöjdcirkus pedagogik torpederades. Barnen köade till 
mig istället för att hjälpa varandra. Även artisterna tar upp hur de irriterar sig över 
lärare som lägger sig i och hjälper till för mycket. Att de inte låter barnen upptäcka 
och göra i sin egen takt.  
 
I de film- och diskussionskvällar vi haft med personalen under de två turnéerna har 
en diskussion ofta återkommit omkring hur mycket handledarna skall samtala med 
barnen. Ingrid Pramling (1988) har i sina många studier omkring hur barn lär funnit 
att det effektivt för inlärningen att göra barnen medvetna om sitt eget lärande; "att 
lära barn lära". Det som framkommit är att man bör göra barnen medvetna om att 
det finns en variation i hur man kan uppfatta omvärlden. Om denna variation lyfts 
upp och görs tydlig för barnen utvecklas en diskussion som under en pedagogs led-
ning kan få barnen att reflektera över vad som är rimligt och sant och hur kamrater-
na i gruppen tänker på olika sätt.  
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I instruktionerna till handledarna ingick att de snabbt skulle komma till görandet. 
De skulle inte ha en lång introduktion utan gå direkt till själva arbetet. Projektled-
ningen kallar det för det ordknappa mötet med barnen. En tydlig pedagogisk anvis-
ning var också att slöjdhandledarna skulle visa på sin sak, tälja eller sy på sitt före-
mål, de skulle i princip göra samma sak som barnen. I de observationer vi gör av 
arbetet i verkstäderna är det påfallande tyst, åtminstone första delen av föreställ-
ningen. Under andra sommaren hör vi fler dialoger med barnen, framförallt noteras 
att frågor från barnen ofta bollas tillbaka med formuleringen som, – hur tänker du 
själv eller – man kan göra på många olika sätt, jag skulle göra så här, men du kan 
säkert göra på ditt sätt. Slöjdhandledarna väljer också att göra på lite olika sätt. En 
del har en längre introduktion där man visar på föremål som gett verkstaden dess 
namn, en del väljer att fokusera direkt på slöjdandet. Ytterligare ett argument för 
det ordknappa mötet är att i en estetisk lärandeprocess som utmärker Slöjdcirkus, 
vädjar man till barns alla sinnen, inte bara syn och hörsel. Personalen säger att man 
vill öppna barns alla sinnen.  
 
I ett av loggboksbladen relaterar en handledare en som hon tycker lyckad situation. 
Hon har en pojke i verkstaden som behöver hjälp med att tälja och hon visar tälj-
greppet. Pojken jobbar tyst och koncentrerad, han önskar inget godkännande från 
mig, han använder mig bara som kunskapsbas. En av artisterna påpekar att –vi ger 
dem förtroende att hantera riktiga verktyg och instrument utan en massa pekpin-
nar. 
 
Det kan också vara så att man i stunden upptäckt att man kan förändra sitt arbets-
sätt, ”vi syr fåglar, ett barn frågar om vilka stygn som är rätt, hejdar mig, barnen 
förklarar för varandra istället”. 
 
Det är ansträngande att vara en god slöjdhandledare i tältet. Det är ibland svårt att 
fånga barnens uppmärksamhet. Det finns inga riktiga väggar runt verkstäderna, det 
försiggår många olika aktiviteter samtidigt, ljudnivån är ibland hög speciellt andra 
halvan av en föreställning.  
 
En speciell rollkonflikt uppstår visavi de handikappade grupperna. Flera loggboks-
anteckningar rör de handikappade barnens speciella situation. De kan oftast inte 
slöjda utan extra hjälp från sin assistent och de blir därför ibland särbehandlade, 
exempelvis i lotteriet ut till verkstäderna. Man är också osäker på hur man skall 
handleda dessa barn i verkstäderna. Ibland upplever slöjdarna att assistenterna ”gör 
allt” och man ställer sig då frågan – Vad kunde jag ha gjort i det läget, hur kunde 
jag uppmuntrat barnet till mer självständigt arbete? Detta berör även lärandet. Ar-
tister och slöjdare känner att de handikappade barnen ibland inte ens ges chansen  
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att pröva själva. Många gånger kommer dessa barngrupper för sent till föreställ-
ningen och de lämnar också innan den är klar. Hur har informationen gått fram? 
Trodde man att det var olika slöjdaktiviteter som man bara var passiv åskådare till? 
Eller brydde man sig inte att ta reda på vad det var? Engagemanget lyste ibland 
man sin frånvaro hos en del av lärarna och assistenterna.  
 
En grupp besökare från ett behandlingshem för missbrukare lämnade ett särskilt 
starkt minne. En av artisterna uttrycker ; – dom var det helt fantastiskt med. Den 
gången när vi hade dom så fick jag den här känslan, det är därför jag gör det här, 
det är därför jag har valt det yrke jag har. Så det kändes så äkta. 
 
10.3.2 Rollen innebär att skapa god stämning 
 
I stora drag kan man säga att artisterna beskriver situationer som ger förutsättningar 
för lärandet samt att det de gör på olika sätt påverkar barnen. De anser sig inte ha 
någon traditionell pedagogroll. De talar inte om lärande i termer av att de lär bar-
nen. De vill att barnen skall våga vara sig själva och att de skall komma i en god 
stämning. ”Barn som är lite ur fas tinar upp efter det att Hurricán-myten spelats”. 
En annan händelse som beskrivs är hur ett barn dansar fram i tältet. Artisterna frå-
gar pedagogen om pojken brukar dansa, - nej det har man aldrig sett tidigare. De 
menar att den stämning som skapas av dem och den påverkan den har på barnen 
gör att de vågar göra annorlunda saker, gå utöver sin vanliga roll, både i verkstä-
derna och som här i en spontan dans.  
 
Det finns några av slöjdhandledarna som också i sina anteckningar berör stämning-
ens betydelse, ”en allmänt brötig och glad stämning” eller ”att inge ett lugn till de 
barn som är stressade”, har betydelse för arbetet i verkstäderna.  
 
En av artisterna tar upp en annan dimension i det att han skriver att med barn som 
är 7-8 år – så är det viktigt med ett avskalat, naket och ärligt språk- ett allvar under 
allt skojande. Med det menar han att det gäller att möta barnen på rätt nivå.  
 
Slöjdhandledarnas kommentarer handlar inte heller så mycket om själva lärandet 
utan mer om ett arbetssätt. De problematiserar den handledningssituation som de är 
ansvarig för. Några exempel: ” att möta ett barn med ett individuellt arbetssätt gör 
att lusten återvänder”.  
 
Slöjdarna berättar också med stolthet om när de visar barnen hur man använder 
yxan och att också få barnen att våga använda yxan. Oftast används yxan tillsam-
mans med en träklubba, där barnen eller handledare sätter yxan mot ämnet man  
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skall dela och sedan får barnet slå med klubban mot yxan. Men det händer också att 
man tar fram den lilla täljyxan att användas av barn som har god motorik och kun-
skap. 
 
Men det finns problem med att visa. Finns det för många andra aktiviteter i tältet 
uppstår koncentrationssvårigheter. En av slöjdarna beskriver en aktivitet på täljhäs-
ten. Jag sitter på hästen för att visa tre flickor men de tittar åt olika håll. Det är för 
många intryck och täljhästen är vänd utåt manegen. Det kan också vara att man ger 
för många instruktioner på en gång.  
 
10.3.3 Att växla mellan olika roller  
 
Artisterna vill visa på en annan slags vuxenroll. Slöjdhandledarna vill visa på en 
annorlunda pedagogroll, än den man själv minns från sin egen skoltid. Ingen av 
dem har någon formell pedagogutbildning. Artisterna vill visa på olika roller som 
vuxna kan ha. Som skådespelare kan man spela olika roller, sedan kan man gå till-
baka och vara en helt vanlig vuxen igen. Att barnen möter artisterna i olika roller 
tror man ger dem en frihet att våga vara annorlunda i tältet. Man tar tydligt avstånd 
från konformitet, stela och tråkiga vuxna som man tycker är dåliga förebilder för 
barnen. Vi forskare kommer här in på den specifika roll som vuxna har som ansva-
riga pedagoger. Man svarar att – jo men visst, men då är det ju ändå viktigare att de 
vuxna får släppa loss och att barnen får se detta. Lärarrollen, men man kan ju väx-
la. 
 
Forskning omkring lärarrollen i det postmoderna samhället handlar inte så mycket 
om vad läraren gör eller inte gör- den handlar mer om under vilka villkor en lärare 
arbetar. Skolan säger Hargreaves (1998) tillhör moderniteten, det som då kallades 
det moderna samhället - den tid som präglade industrialismen fram till 1960-talet 
med bland annat fasta normer och värden. Det postmoderna samhället känns igen 
på en större flexibilitet, projektorientering och dess övergripande tema, ständig för-
ändring. Lärare möter i Slöjdcirkus ett uttryck för det postmoderna samhället, ett 
projekt som är tvärkulturellt och upplevelseinriktat. Besökarna behöver inte lära sig 
något särskilt de kan bara uppleva om de vill. Hur skall en lärare förhålla sig till 
detta? Många lärare hade svårt att uttrycka vad de tyckte om Slö jdcirkus. De såg 
inte det tvärkulturella mötet som en möjlig inspiration till sin egen pedagogiska 
vardag, inte ens slöjdlärarna såg möjligheten och utmaningen med att kombinera 
slöjden med de andra uttrycksformerna. Kan det ha att göra med att man som  
Hargreaves (1998) påstår att lärare måste se att det går att genomföra i praktiken. 
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I principen om genomförbarhet ligger en stark känsla för vad som fungerar och 
vad som inte fungerar, vilka förändringar som går att göra och vilka som inte går 
att göra - inte i abstrakt mening eller som en generell regel utan för just denna lä-
rare i just denna kontext.(s.28) 

 
Och vad kunde man direkt se om nu inte heller någon av personalen hade uppdraget 
att särskilt peka ut och diskutera med lärarna. Vi forskare hade svårt att föra en dia-
log med lärarna omkring konceptet, det kändes som om de var osäkra på vad vi 
menade. De uppfattade nog oss som en del av Slöjdcirkus och därför var försiktig 
med att säga vad man spontant tyckte. Man sa oftast att det verkade som barnen 
hade roligt att det var duktiga handledare och artister. Men ingen av dem vi forska-
re träffade, förutom en grupp som använde föreställningen som upptakt för ett stör-
re kommande tema-arbete, verkade ta till sig Slöjdcirkus som en inspirationskälla 
för den egna undervisningen. 
 
10.4 Tiden och rummet – begränsningar och möjligheter 
 
När det gäller rummet och tiden ger de två viktiga förutsättningar för vad som är 
möjligt att göra. Rummet är viktigt. Projektansvarig nämner det först. Varför är det 
viktigt? Jo det var viktigt att äga rummet för att kunna bestämma över vilken peda-
gogik som där skulle kunna utvecklas. Från början ägde man också tiden, men när 
länen skulle ta emot Slöjdcirkus ville man nå så många som möjligt och valde då 
kortaste föreställningen. Projektledningen och även länen inledningsvis, ville ha 
tredagarsföreställningar, det blev tretimmars. Elisabeth Nordin Hultman (1998) lyf-
ter fram tiden och rummet som mer än bara ramfaktorer. Hon visar att de i sig ock-
så är pedagogik. Det sätt på vilket barnen har en möjlighet att lära på – det sam-
manhang i vilka lärandet sker – är en del av det de lär (s. 40). 
 
Personalen är oroad över vad de korta halvdagarna skall innebära. Vad man kom-
mer att hinna med. Slöjdhandledarna är fundersamma över hur mycket tid det blir i 
verkstäderna, artisterna undrar hur mycket fri tid det kommer att finnas. Med det 
menar man hur mycket tid som blir ”över” efter vad som kommer att krävas i verk-
städerna, hur mycket är styrt? Dessa frågor ställs inledningsvis innan Slöjdcirkus 
går på turné. 
 
Rummet är viktigt för både slöjdare och artister. Det utgör både en källa till glädje 
och till bekymmer. Slöjdarna är överlag nöjda med ”sakernas tillstånd”, man tycker 
att det är ett vackert rum. Vi frågar inte heller om detaljer såsom utrustning etc. En 
av slöjdarna påpekar problemet med att verksamheten är på turné. – En verkstad är 
ju sällan så mobil som den som vi kommer att ha i cirkusen. Verkstaden är ju det  
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som snickaren har som sin lilla verkstad, smeden sin och sömmerskan sin för att ta 
några exempel. Fast det är ju det som är en utmaning. Man diskuterar olika prak-
tiska lösningar under planeringsveckan. 
 
Artisterna har flera saker de bekymrar sig för. Det första man säger: – det är en 
”jävla pelare som står i mitten”. Detta sägs med ett gott skratt. När gruppen repete-
rat i en vanlig lokal hade man inte haft en tanke på mittpelaren, masten, som bär 
upp tältet. Vi forskare var med när artisterna första gången gick in i tältet och vi 
minns den febrila tankeverksamhet och rent konkret regiarbete som denna pelare 
utlöste. Man tycker att cirkusen har mycket grejor. Saker som de förväntas använda 
som rekvisita och scenografi, – för oss är det liksom bakvänd ordning. Som vi inte 
har valt, någon av den, och så ska vi göra något av den. 
 
Man kommenterar också läktaren, den är bra men logen känns fel. Den passar inte 
in i den folkliga teatertraditionen då den representerar hovteatern. Här är artisterna 
lite oense om hur och om den kommer att användas. Det är Västanå Teater som be-
ställt den, de älskar loger, att visa hur man sminkar sig, säger artisterna. Till saken 
hör att Västanå teater varit den som tidigt funnits med på ett planeringsstadium. 
Hösten 2003 meddelade de att de inte kunde åta sig uppdraget och i november 
samma år fick Big Wind teaterkollektiv förfrågan. De hade gärna velat vara med 
och planerat men som de säger, - så är det, så är gycklarlivet, du har fått en socker-
låda till scen, ok då kör vi! 
 
10.4.1 Hur kom rummet att fungera och hur stämde tiden? 
 
I loggboksbladen från första året har vi inte specifikt bett dem reflektera utifrån hur 
rummet eller tiden påverkar föreställningen. Indirekt dyker ibland dessa faktorer 
upp under de olika frågeställningarna, men det är få observationer som fokuserar på 
rummet och tiden. I de formella gruppsamtalen och i de informella samtal som 
finns dokumenterande är detta något som däremot ofta diskuteras. Personalen talar 
till exempel ofta om tiden som en begränsande faktor i de korta föreställningarna. 
De talar om cirkusens runda rum som källa till inspiration. Men i loggboksbladen 
skriver man utifrån vad man ser att barnen gör och då blir tiden och rummet under-
ordnat. De finns där som s.k. ramfaktorer, som sätter ramarna för vad som är möj-
ligt att göra, men de lyfts sällan fram i observationerna. Om de gör det så är det ti-
den, inte rummet. Tiden är en stressande faktor, ett faktum som jagar upp vissa 
barn. Eller så blir vissa barn klara för tidigt och ställer då till problem i mening att 
handledarna eller artisterna, oftast de senare, får hitta på en lösning. Mer andra året 
än första. Detta beror på att tiden kom att spela en mindre avgörande roll andra året 
vilket hängde samman med att man bestämt sig för att inte ha som absolut krav att  
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alla skulle hinna klart i verkstäderna. Man drog ner på ambitionsnivån vad gällde 
produkten och satsade mer på att barnen skulle få vara med om rolig upplevelse.  
 
En av de föreställningar som filmas är en heldagsföreställning. Det är stor skillnad i 
tempo mellan hel- och halvdagar. Slöjdarna säger – man kan slappna av mer och ta 
allt mer lugnare. Man tillverkar inte mer på en heldag, det är ibland t o m mindre 
/…/ Man försöker även i halvdagsföreställningen få en lugn stund i början, få dem 
trygga och sedan får man hellre skynda på i slutet. Risken att idén med att få känna 
av en lugn och trygg atmosfär går förlorad är alltid överhängande i halvdagsföre-
ställningarna. 
 
I förslaget till Läroplanen för förskolan, ”Att erövra omvärlden”, diskuteras rum-
mets betydelse. En tydlig varning utdelas. Skolan håller på att kontoriseras istället 
för att bygga verkstäder, ateljéer och laboratorier. Vår reflektion är att även försko-
lan är i riskzonen då det till exempel är vanligt att ”snickarvrån” förvandlats till för-
råd. I ett projekt ”Räkna med textil” (Björkdahl Ordell & Eldholm 2003) som ge-
nomförts i förskoleklass och de första åren i skolan, visas att det går att göra om ett 
vanligt klassrum till en textil verkstad med hjälp av små medel. Barnen utsmyckade 
själva klassrummet genom att sy lapptäcken, kuddar, göra textiltryck på gardiner 
etc. Inredningen var en hopfällbar snickarbänk, symaskin, tryckramar, torkställ-
ning, en inlånad vävstol, diskbänk och kokplatta.  
 
Slöjdarna och artisterna framhåller också hur rummet påverkar arbetet. Man talar 
om det vackra rummet, ljuset, rymden och all inredning skapad av de skickligaste 
hantverkarna inom hemslö jden. En av slöjdarna har under sin lediga vecka arbetat 
som slöjdhandledare i en mer traditionell miljö, en lokal med bord och stolar. Hon 
säger att hon hela tiden irriterade sig på att borden stod i vägen för kontakten med 
barnen, i tältet finns enbart pallar. Hon irriterade sig också på de vuxna som bara 
pratade och pratade och hon såg hur barnen snabbt tappade intresset. 
 
Rummet var öppet i den mening att de väggar som skiljde verkstäderna från var-
andra var s.k. jurtaväggar, gjorda av granslanor som bildade ett flätmönster genom 
vilket man kunde se igenom. En av slöjdhandledarna skriver på loggboksbladet att 
Vi trycker på tyg i min verkstad och alla är i full gång. Rätt var det är ropar en kil-
le från andra sidan tältet till en kille i min verkstad. ”Vad gör ni? Vi täljer gub-
bar!” Varpå killen i min verkstad svarar ”Vi trycker på tyg!” Samtidigt håller de 
upp det de arbetar med. Sedan fortsätter de som om ingenting hade hänt. 
 
Rummet gav möjlighet till kommunikation mellan verkstäderna men hade ändå en 
tillräckligt tydlig inramning, för att besökarna skulle uppleva att de satt i en speci- 
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fik verkstad. Slöjdhandledarna gjorde också inledningsvis en poäng av att välkom-
na till just sin verkstad och benämna den.  
 
Rummet passar väl den pedagogik som används eller omvänt, pedagogiken har an-
passats till rummet, se projektledaren Kristin Boströms visioner i kapitel 4. Det in-
nebär att man också enkelt växlar mellan olika aktiviteter utan att besökarna behö-
ver förflytta sig. Detta underlättar det tvärkulturella mötet mellan slöjdandet och 
artisteriet. 
 
Verkstäderna finns längst ut mot tältväggen likt tårtbitar, det lämnar kvar en rundel 
i mitten, gradängen, där kan roliga saker hända samtidigt som arbetet i verkstäderna 
pågår. En oförglömlig händelse inträffar i Kalix som vi forskare såg och som flera 
av personalen återgett i loggboksbladen. Det är pojken som följer Lina, dansaren, i 
en fridans, men i en egen självständig koncentrerad form. Alla i tältet tittar, utan att 
störa, ett magiskt ögonblick, rummet blir en scen.  
 
Artisterna talar också om den allmänna rörelsen i rummet, att det är lätt att röra sig 
i det runda rummet, vi och barnen har en överblick av vad som händer och vilka 
som finns runtomkring. Vara i centrum men även dra sig undan. Scen och verk-
stadsgolv. 
 
Personalen skriver också om den känsla som själva tältet som tält ger. Man känner 
sig både inne och utomhus, både trygghet - tak och väggar skyddar och frihet - till-
fälligt och flyttbart. Särskilt tydligt blir det när man har en kvällsföreställning i 
september då höstmörkret utanför ger en intim stämning i tältet. Den känslan finns 
aldrig i en vanlig lokal. 
 
Elisabeth Nordin Hultman (2006) skriver om hur det pedagogiska rummet speglar 
vår syn på barnen. Hon refererar till en undersökning med de yngre barnen som 
fick uttrycka vad de tänkte när de såg ett rikt utrustat rum, likt slöjdsalar och mot-
svarande för klassrummet som domineras av bord och bänkar. Barnen förknippad 
slöjdsalen med möjligheter till meningsfullt handlande utifrån tillgång till material 
och redskap och den traditionella skolsalen med att sitta still. Nordin Hultman me-
nar att det språk med vilket rummen kommunicerar med oss människor är mycket 
starkare än ordet. Slöjdcirkus rum var ett tält. Ett tält inrett av skickliga slöjdare 
och färgsatt av textilkonstnär Anna Sjons Nilsson. Det var runt och öppet men gav 
möjlighet att stänga av verkstäderna för att ge en bakgrund mot vilken artisterna 
kunde framföra sina berättelser. Av skärmningen gav också slöjdhandledarna en 
stund i avskildhet tillsammans med respektive barngrupp. Rummet hade många 
goda kvaliteter som borde signalera till de flesta barnen att här är en spännande och  
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annorlunda miljö. För personalen var det också en stimulerande miljö men det 
fanns en ”baksida om nu ett runt rum kan ha det”.  
 
Det är en väldigt stark upplevelse för publiken men det är en väldigt krävande miljö 
att arbeta i som pedagog; – Man måste vara oerhört flexibel säger en av slöjdhand-
ledarna; – Denna ”ostyrda miljö” kräver en kraftfull styrning, allt måste vara på 
rätt ställe. 
 
Vi forskare kan också intyga att det var tröttsamt emellanåt, speciellt efter att första 
halvan av föreställningen passerat och många barn började röra sig runt i rummet. 
Artisternas bakgrundsmusik kunde ibland störa koncentrationen för både barn och 
slöjdhandledare. Rummet öppenhet var både en styrka och en svaghet. 
 
Barnen kommenterar dock sällan rummet, till skillnad från de vuxna. Dock såg vi 
forskare hur barn helt plötsligt lyfte blicken och började spana in olika föremål. 
Vad signalerar detta rum till barnen? Vi frågade dem aldrig.  
 
10.5 Finns det ett genus- och mångfaldsperspektiv? 
 
I det nationella uppdraget från regeringen fanns en önskan om att genusperspektivet 
tillika mångfaldsperspektivet skulle uppmärksammas. Genusperspektivet är lätt att 
diskutera men svårare att upptäcka då vi själva, inklusive oss forskare, ofta är blin-
da för det är för nära. Mångfaldsperspektivet är på det sättet lättare men hur skall 
det utvärderas? Skulle vi räkna antalet barn med invandrarbakgrund som ett mått på 
om Slöjdcirkus har lyckats? Vi har inte gjort någon sådan kvantitativ studie, det 
hade varit intressant men det fanns inget utrymme tidsmässigt. Detta perspektiv 
hänger nära samman med den stora frågan om vilka grupper man nådde. En ambi-
tion fanns att nå ut till nya grupper. 
 
Mångfaldsperspektivet fanns med i inredningen av tältet. Allt i tältet är gjort i Sve-
rige av dess främsta slöjdare men inspirationen till föremålen är hämtade från hela 
världen. Den urgamla slöjden, som projektledningen för Slöjdcirkus ofta hänvisar 
till, är inte knuten till nuvarande nationsgränser, den är mycket äldre än så och 
hämtar inspiration från kulturströmningar som inte heller de följer några gränser. 
 
10.5.1 Hur tänkte man före turnén? 
 
När vi innan den första turnén frågar slöjdhandledarna om de funderat på hur de 
skall förhålla sig till pojkar respektive flickor är det först bara de kvinnliga slöjd-
handledarna som svarar. Vad man tar upp är att det är socialt betingat, att dessa rol- 
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ler möter man tidigt hos barnen. Man hoppas kunna visa barnen att i Slöjdcirkus 
finns inte dessa traditionella roller. Det underlättas av att de saker man skall göra 
innehåller både textila och hårda moment. Men det som är svårt, säger en kvinnlig 
slöjdare - är att man omedvetet kanske hanterar pojkar på olika sätt, man vill det 
inte men man ser inte att man gör det. En annan tycker att när hon ser på hur barn 
gör så ser hon en stor skillnad: - vilket det gör det ännu svårare att hålla det så att 
det skall vara lika på något sätt. Det dom har med sig sedan tidigare påverkar ock-
så vårt arbete.  
 
Vi ber de manliga slöjdhandledarna att svara. En av dem säger att – man brukar ju i 
alla fall få med killarna om man håller på med textil själv, då brukar dom tycka att 
det är häftigt också, än om det hade suttit en tjej där.  En av de kvinnliga slöjdarna 
tar upp ett exempel där hon som ung kvinna imponerade på ett gäng tonårskillar där 
det gällde att göra ett typiskt manligt hantverk. Slöjdarna enas om att det är lättare 
för tjejerna med det hårda än för killarna med det mjuka. – Det är mer förbjudet för 
killar att vara som tjejer än för tjejer att vara som killar. Men det som är spännan-
de är väl det att vi inte skall hålla isär det så mycket. 
 
Utifrån en internationell kunskapsöversikt sammanställd av Elisabet Öhrn (2002), 
visas att merparten av olika jämställdhetsprojekt, är utformade så att man är mer 
angelägen att få flic kor intresserade av typiskt manliga aktiviteter, än det motsatta, 
att få pojkar intresserade av kvinnliga aktiviteter, speciellt om det innebär aktivite-
ter riktade mot yrkesval. Det är också så att flickors resultat och betyg i matematik 
jämfört med pojkars får mer uppmärksamhet än pojkars betyg i språk jämfört med 
flickors. I ett samtal med Öhrn omkring Slöjdcirkus (2006 03 27), säger hon att för-
söka ge pojkar tillträde till och få erfarenhet av traditionellt mer kvinnodominerade 
verksamheter och att låta dessa bli en del av ett ”allmänt” innehåll kan alltså ses 
som utslag av genusmedveten pedagogik.  
 
10.5.2 Förhållningssätt till genusperspektivet i arbetet 
 
I det första inslaget, en skapelseberättelse från Guatemala, spelas den stora bullriga 
guden av en kvinna och den försiktiga, underdåniga guden av en man. Direkt utma-
nar artisterna de traditionella könsrollerna. I verkstäderna finns både manliga och 
kvinnliga slöjdhandledare och de visar sin skicklighet i både trä- och textilslöjd. 
Deltagarna möter således en verksamhet som inte liknar något de varit med om ti-
digare. Men med sig har barnen förstås sin egen historia sin egen könsroll. Detta 
avspeglar sig ibland i det barnen väljer att göra eller inte göra. De flesta av artister 
och slöjdare upplever dock att detta inte är något särskilt framträdande i kontakten 
med barnen utan oftare relaterat till mer specifika händelser. Det kan vara att poj- 
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karna inte vill dansa ”kråktango” eller att en pojke inte vill städa och med en själv-
klar argumentering hävdar att han inte är bra på sådant.  
 
Man kan säga att könsskillnaderna ligger mer inbäddade i barnens sätt att reagera 
på situationer som de inte är vana vid. Flickor är i början mer reserverade inför att 
använda verktyg, men gör det sedan med samma entusiasm som pojkarna. Det kan 
också vara skillnader om barnen kommer med sin klass då cirkusen turnerar skoltid 
eller om man kommer på sommaren tillsammans med föräldrar eller kompisar. 
Handledarna tycker att pojkar och flickor har mindre av stereotypa könsroller när 
de inte känner varandra.  
 
10.5.3 Ser personalen några skillnader 
 
Rent generellt kan sägas att det som skrivs i loggboksbladen, vad slöjdare och artis-
ter upplever, ger en bild av att det inte finns så stora skillnader mellan pojkar och 
flickor. Barnen möter en verksamhet som inte är typisk i hänseende till våra tradi-
tionella könsrollsmönster. Det finns dock några tydliga skillnader Det handledarna 
oftast nämner är att pojkar gärna vill tälja. Om de hamnar i en verkstad där man 
mestadels jobbar med textila material så tar det lite längre tid att komma igång. Då 
kan det också göra skillnad om det är en manlig eller kvinnlig slöjdhandledare. En 
manlig slöjdare säger att han har lättare att fånga pojkarnas intresse, men när man 
väl är igång finns det inga protester och engagemanget är lika stort för både pojkar 
och flickor. I ett av loggboksbladen finns ytterligare en beskrivning av pojkars och 
flickors olika roller. Pojkarna visar en tendens att ”ta över” när det handlar om att 
såga, använda yxa eller borra. Flickorna löser detta genom att gå samman och häv-
da sin rätt i grupp. Slöjdaren undrar dock varför inte pojkarna lyssnade på flickor-
nas protester förrän hon kom och sa till.  
 
När man gör snurrlotteriet och får sina olika brickor med symboler på kan pojkarna 
utbrista i ett ”yes” när de får brickan med bilden på yxan. Som handledaren ut-
trycker det; - tjejerna säger inget om de får brickan med nålen. Brickorna har inget 
att göra med vilka verktyg man skall komma att använda utan är bara till för att 
gruppera barnen. 
 
En av de kvinnliga artisterna nämner hur barnen ofta kommer fram till dem, i syn-
nerhet flickor, och vill ha kontakt. – Jag märker dock en skillnad i beteendet mellan 
pojkar och flickor gentemot mig och andra kvinnliga vuxna i tältet. Många flickor 
visar ett stort behov av fysisk närhet. De vill gärna sitta/stå nära, kramas, hålla i 
handen, känna på håret osv. Pojkar söker också kontakt men inte så fysiskt. Flickor 
frågor mer personliga frågor om ålder, relationer etc. Detta betyder enligt artisten  
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att barnen söker förebilder och identifikation. De möter vuxna i tältet som sjunger, 
spelar och slöjdar, med andra ord använder uttryck som de kanske inte är vana att 
möta på så nära håll. Hon tror att denna möjlighet säkert hjälper dem att hitta nya 
sidor och uttryckssätt hos sig själva. Hon skriver också att hon antar att liknande 
processer sker hos pojkarna. Att det är viktigt för båda könen att möta män och 
kvinnor i alla möjliga uttryck i Slöjdcirkus. 
 
Vid första tillfället, när vi filmat en föreställning, frågar vi forskare om de sett någ-
ra skillnader mellan pojkar och flickor eller om de inte sett några skillnader, vilket 
ju också är intressant. En av artisterna säger direkt, - ”oh ja” och det han tar upp är 
övningen ”mot masten” som ingår i ”Pinnskolan”. - Pojkarna självklart skriker ut 
medan flickorna ropar men med skräckblandad förtjusning. Pojkarna vågar leva ut 
det mer än flickorna eller känner krav att leva ut. Slöjdarna berättar att flickorna är 
mer med på övergången till det textila, där speciellt tonårspojkar kan vara svårare 
att motivera, men när de väl gjort klart, inte utan stolthet, säger att det var faktiskt 
bara vi som gjorde något i textil. De tycker också att pojkarna vill bli färdiga forta-
re, de har mer bråttom och om de ligger efter så tappar de sugen oftare än flickor. 
En av slöjdarna påminner oss om - att p g a att grupperna slås sönder i lotteriet 
som fördelar deltagarna i verkstäderna, så behöver barnen inte spela sina invanda 
roller och detta påverkar då Slöjdcirkus i positiv riktning.  
 
I loggboksbladen från andra året tycker inte männen att de ser några större skillna-
der mellan pojkar och flickor medan kvinnorna tycker att det finns. Kan det bero på 
att männen inte utmanas i sin könsroll på samma sätt som kvinnorna? En av de 
kvinnliga slöjdhandledarna skriver att pojkar vill identifiera sig med tuffa killar, 
exempelvis slöjdhandledare som gör pilbågar. Könsfördelningen är inte bra denna 
dag, 10 sekunder och killarna vill inte vara i min verkstad och göra poi. Flickorna 
är kvar, verkar inte bry sig.  (Poi är en jongleringsboll som görs av tyg, vilket först 
dekoreras med ett textiltryck, där barnen gör en tryckstämpel i trä.) 
 
En av de manliga handledarna skriver att han även detta år går bet på denna fråga. 
Antingen är jag oobservant eller är för indoktrinerad för att möta alla barn på 
samma sätt eller så överskuggar de individuella skillnaderna gruppskillnaderna, 
vilket jag tror är mest sannolikt. En av de manliga artisterna skriver att det lika ofta 
är pojkar som flickor som sökt upp dem och tagit plats, varit högljudda, varit ledare 
energiska. 
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Bild 15. Slöjdhandledaren samtalar med barnen om möjliga lösningar. Handledaren vi-
sar på sitt eget, tar aldrig saken från barnen. 
 
 

 
Bild 16. Barnen går utanför tältet för att såga till sina ämnen.  
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Dessa utdrag ur loggböckerna visar på en variation som finns, alla flickor är inte 
lika, lika lite som pojkar är lika. Hur man upplever skillnaderna verkar delvis ha att 
göra med vilket kön man själv tillhör, delvis vilken aktivitet man har ansvar för.  
Det kan tyckas orättvist att manliga slöjdare verkar ha en fördel av att vara just män 
inte bara i de manliga aktiviteter utan även i de kvinnliga. Detta gäller dock bara 
gentemot pojkar. Det konstiga är att när vi som forskare är i tältet upplever man 
inte detta särskilt tydligt. Vårt intryck är att både manliga och kvinnliga slöjdhand-
ledare och artister intar en könsneutral roll och möter barn av olika kön på samma 
sätt, men barnen har naturligtvis med sig den allmänt rådande uppfattningen om 
vad som är passande för respektive kön. Herr- och damslöjd som en av artisterna 
kallar det, när kommer vi kalla det för enbart slöjd?  
 
Slöjdhandledarna hade tillräckligt goda kunskaper i både textil- och träslöjd. Det 
man gjorde i verkstäderna hade inslag av båda slöjdarterna. Artisterna valde med-
vetet att bryta mot konventionerna vad gäller rollbesättning av typiskt manliga och 
kvinnliga roller. Detta sammantaget gjorde att könsrollerna utmanades. De flesta 
barn upplevde nog detta. Några av dem satte ord på sin känsla; – Kan alla här inne 
allting?  
 
Britt-Marie Berge (1993) som forskat omkring slöjdämnet i skolan ger följande 
analys av vad som skulle kunnat hänt i skolan om ”inte om varit”. Försöket att göra 
slöjden obligatorisk för alla barn skulle kunna ha inneburit att praktisk och teoretisk 
kunskap/ämne jämställdes. Att låta både flickor och pojkar ha textil och trä- och 
metallslöjd skulle kunnat inneburit en jämställdhet mellan könen om det inte vore 
så att barn och vuxna har andra erfarenheter med sig in i skolan. I världen utanför 
är inte teoretisk och praktisk kunskap lika mycket värda och män och kvinnor arbe-
tar inte under samma villkor varken på arbetsplatsen eller i hemmen. Berg lyfter 
fram dessa skillnader och säger att så är det och att det är bättre att låta flickor och 
pojkar få känna stolthet över det de kan, men de bör också göras medvetna om det 
som de saknar. Pojkar behöver lära sig att vara lyhörda och mer empatiska, flickor 
behöver träna sig i att våga uttala en åsikt och att stå för den både i skolan och i po-
litiska sammanhang. Om ungdomar fick en möjlighet att utveckla nya kompetenser 
som är gränsöverskridande skulle detta kunna påverka våra traditionella könsroller 
och därmed också den maktstruktur som finns i samhället.  
 
Hur relaterar detta till den pedagogik som tillämpas i Slöjdcirkus? Slöjdcirkus är 
också en del av det omgivande samhället, men och det är ett avgörande men, man 
hade skapat en egen arena där man kunde pröva nya idéer och arbetsformer utan att 
behöva kompromissa vare sig ekonomiskt eller personellt. Där man fick kompro- 
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missa var med längden på föreställningen, ansvariga önskade två-tredagars det blev 
mest halvdagar.  
 
10.5.4 Mångfaldsperspektivet 
 
Som tidigare nämndes så fanns det också en önskan att titta på Slöjdcirkus ur ett 
mångfaldsperspektiv. Nådde man barn med invandrarbakgrund? I den besöksstati-
stik som samlats in finns inga uppgifter om nationell bakgrund och varför skulle det 
finnas det? Är det intressant att peka ut vissa barn från andra? Skulle man då också 
registrerat om det var barn med olika handikapp, barn från olika socioekonomiska 
grupper etc.  
 
Vad vi forskare kan säga om Slöjdcirkus utifrån detta perspektiv är att vi ser inte att 
barn med annan kultur än den svenska, i den mån vi vet det, beter sig annorlunda i 
en föreställning. Föreställningen och rummet är inte svenskt i den mening att de 
förmedlar någon typisk svensk kultur. Det är inte heller någon tidsresa; – så här 
slöjdade man förr i Sverige. Vad vi forskare kunnat observera är att föreställningen 
och rummet inte exkluderar någon utifrån nationalitet. Hur väl man nådde ut till 
grupper som inte var svenskar är svårt att säga. Troligtvis mer under skoltid än un-
der sommartid och mer i storstäderna än på landsbygden.  
 
I samtal med den turnerande personalen säger man som svar på denna fråga – att 
om projektet haft avsikten att nå invandrarbarn skulle man förstås ställt tältet i en 
förort som Rosengård. Det gjorde man vid ett tillfälle, i Haninge i Stockholm. Va-
let av plats avgjordes inte av projektledningen det gjordes av det mottagande länet. 
Där fanns många olika aspekter att ta hänsyn till vilka redovisades i kapitel fyra. 
 
10.6 Relationen mellan process och produkt 
 
Forskning inom området estetiska läroprocesser har ofta fokuserat på relationen 
process och produkt. Processen har då lyfts fram som överordnad produkten. Hur 
stämmer det med hemslöjdens signum som är en vacker, välgjord och ändamålsen-
lig produkt (Danielsson 1991). Slöjdcirkus var ett experiment med estetiska läro-
processer. Man säger att för att nå barn och unga måste man finna nya vägar, bort 
från produktfixering (Visa mig- Ungt möte med slöjd). 
 
I diskussionen med slöjdhandledarna före den första turnén ställer vi frågan om hur 
de tror att barn lär och på så sätt kommer vi också in på själva produkten. – Hur 
viktigt är det att barnen får med sig en färdig sak hem? Sammanfattningsvis ser vi 
att slöjdarna vill att barnen skall få möjligheten att göra klart, att det finns ett värde  
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i det för att barnen också få en positiv känsla med hem. De skall få känna att de är 
färdiga. Lösningen på detta dilemma, att inte alla barn är lika snabba eller intresse-
rade, är att – alla de här grejorna finns det olika nivåer på, det är liksom konceptet 
tycker jag. Att det måste inte precis, så här då är det färdigt utan… Det är svårig-
heten för oss att bedöma, att lägga det på rätt nivå. En av slöjdarna ser en utväg ur 
detta problem. – Men det kan ju också vara så att tillsammans med musiken och 
teatern så är det andra saker som styr, så det här att bli färdig inte blir så viktigt. 
 
Dessa två uttalande lyckades förutsäga utvecklingen av föreställningen från år 1 till 
år 2. Första året var slöjdhandledarna pressad av att alla barn skulle hinna klart 
även om det innebar man försökte anpassa färdigställandet till olika nivåer. Andra 
året fanns fortfarande denna ambitionen men hann barnen inte klart var det ingen 
panik, de som ville kunde göra klart hemma. Fokus var nu på att barnen skulle få 
en upplevelse. Musik-, teater- och dansinslagen sågs lika viktiga som slöjden. Hur 
gick det till? 
 
10.6.1 En tydligare helhetssyn och tidsanpassning 
 
Under de två projektåren fanns en utveckling mot att alltfler uppfattade Slöjdcirkus 
som en helhet inte uppdelat i slöjd och cirkus. Forskningsresultaten från första 
sommaren visade att barnen sällan gjorde denna uppdelning. Det var de vuxna, of-
tast de med rötter i hemslöjden som hade svårast att se vad cirkusdelen tillförde.– 
skall inte Slöjdcirkus handla om att slöjda? – Nej det skall handla om att upptäcka, 
säger en av artisterna. 
 
Många av dem som i första hand förväntade sig slöjd var troligtvis blinda för den 
betydelse som musiken, dansen och teatern hade för att få barn att uppleva även 
slöjdandet som lustfyllt. De tog kanske inte heller barnens perspektiv. Vi forskare 
lägger ingen värdering i detta, vi hade själva svårt att i början se hur cirkusdelen 
påverkade barnen. Vi satte lärandet i fokus, vilket vi i första hand kopplade till vad 
som skedde i verkstäderna, vad barnen lärde i slöjden även om det i projektbe-
skrivningen tydligt står att ”Slöjdcirkus är ett tvärkulturellt projekt som uppstår i 
mötet mellan urgammal slöjdkunskap, teaterns berättarkonst och musiken”. Vad 
barnen lärde i de aktiviteter som artisterna genomförde och vilken betydelse dessa 
hade för lärandeprocessen fokuserades först efter en månad av turnerandet. Och då 
efter en lång diskussion med en av artisterna som blev mycket provocerad av att vi 
forskare inte såg att de båda delarna var lika viktiga för att Slöjdcirkus skulle nå 
fram till barnen. Slöjdcirkus var hemslöjdsrörelsens stora projekt, som skulle lyfta 
fram slöjden. Man önskade att fler barn skulle börja slöjda. Målet var slöjdklubbar i  
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hela landet - inte slöjdcirkusklubbar. Det fanns en diskrepans här mellan projektets 
syfte och mål och slöjdklubbarnas som sällan diskuterades.  
 
Andra sommaren var Slöjdcirkus mycket tydligare etablerat som det tvärkulturella 
projekt som det de facto var. Barnen erbjöds en helhetsupplevelse precis på samma 
sätt som första sommaren, men nu såg även de vuxna detta. Man skulle kunna vän-
da på problemet med tidsbristen och säga att just brist på tid i de korta föreställ-
ningarna, halvdagarna, kan ha påverkat positivt genom att den inte räckte till för att 
göra en fin produkt. Att barnen kan ha upplevt process och produkt ur många olika 
infallsvinklar visar följande citat ur ett av loggboksbladen; 
 

Med process i Slöjdcirkussammanhang menar jag en inriktning på själva slöjdandet 
i sig. Man täljer, syr, gör en snodd eller sågar alltså mest för att det är roligt i sig 
inte för att det ska bli något särskilt. Det är roligt att utföra aktiviteten i sig, fy-
sisk/motorisk aktivitet, eller så är det trevligt att göra det för att man har trevligt 
med andra under tiden, en social funktion, eller så är det roligt att slöjda just på 
Slöjdcirkus, situationsbundet. Med produkt i Slöjdcirkussammanhang menar jag en 
inriktning på själva saken som man slöjdar. Man syr en fågel, täljer en ringfångare, 
gör en snodd som ska bli ett armband eller sågar sitt ämne till en kork. Det är roligt 
för att det blir något, en sak som jag vill ha, en sak som jag vill ge till en kompis el-
ler någon i familjen, eller för att det är det man gör i den här verkstaden på Slöjd-
cirkus. 

 
Slöjdhandledarna funderade på hur de skulle förhålla sig till detta mer fria arbets-
sätt. Man bestämmer sig för att låta barnen bestämma. Vill de bara tälja för att testa 
utan sikte på produkt så skall man inte påverka dem att göra klart. Det omvända 
hände också, slöjdhandledarna valde att jobba helt fritt utan tanke på produkt, men 
barnen frågade efter vad det skulle bli. Från projektledningen sida fanns en önskan 
om att arbetet i verkstäderna skulle vara mer skissartat till sin karaktär. Slöjdhand-
ledarna upplevde att de saknade konkret handledning och exempel på hur detta ar-
betssätt skulle omsättas i praktiken. Utbildningsveckan i Eskilstuna där slöjdhand-
ledare och artister möttes för att förbereda andra årets turné ägnades åt att öva in 
Slöjdcirkus Varieté. En föreställning på 45 min där artister och slöjdare agerade 
tillsammans. Fördelen med varietén var att de både personalgrupperna kom var-
andra närmare, vilket var extra viktigt för att de nya, tre slöjdhandledare och tre 
artister, skulle bli en del av arbetslaget. Hela arbetslaget har inte arbetat samtidigt, 
tre handledare och tre artister finns samtidigt i en föreställning. En medveten stra-
tegi från projektledningen har varit att ha ett rullande schema så att alla fick arbeta 
med alla. 
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Tidsaspekten är dock fortfarande problematisk i de kortare föreställningarna. Slöjd-
handledarna berättar om vissa barn som skyndar sig hela tiden och med en suck av 
befrielse säger att nu är jag klar. Särskilt tydligt blir det om också medföljande pe-
dagoger har jagat upp barnen med att exempelvis tala om att de måste skynda sig 
om de skall hinna fika innan bussen går tillbaka.  
 
Artisterna beskriver också sambandet mellan process och produkt. Ofast ser man 
bara processen i deras del av föreställningen. men följande loggboksanteckning sä-
ger; Att process här kan vara att barnen lär sig hålla rytmen på instrumenten och 
hur kroppen fungerar som uttrycksmedel via dans. Produkten är här omedelbar, 
det blir musik som låter bra och som är funktionell dansmusik.  
 
Brit  Paulsen (1995) tar fram leken och det lekfulla som förutsättning för ett ska-
pande arbete, att arbeta under lekfulla former innebär att fokus flyttas från produk-
ten till processen. Dock påpekar hon att för att bli en god konstnär måste man till-
ägna sig en teknik, en hantverksmässig skicklighet vilken man inte klarar sig utan. I 
modern estetisk verksamhet har detta glömts bort och enbart processen satts i fo-
kus. Men som Ross påpekar (i Paulsen 1995) så bör denna träning genomföras un-
der ömsesidigt förtroende, viket innebär att läraren upptäcker och lär tillsammans 
med barnen. Återigen, det finns inget enkelt recept på hur man skall förhålla sig till 
process respektive produkt. Det är också något som är situations- och kontextbun-
det. I Slöjdcirkus var kontexten en tvärkulturellt möte, situationen var av tiden be-
gränsad. Hur skulle handledarna kunna lära ut en teknik på en dryg timma? I slöjd-
klubben kommer det vara en annan kontext, en annan situation. Då kommer frågan 
om hur teknikträningen skall genomföras i fokus. 
 
Av egen erfarenhet i projektet ”Räkna med textil” (Björkdahl Ordell & Eldholm 
2000), där vi exempelvis kunde arbeta med lappteknik under en hel termin, en dag i 
veckan, så var det viktigt att även slutprodukten blev användbar och estetiskt tillta-
lande. Samtidigt som det var viktigt att barnen, sex till åtta år, hade roligt under 
själva processen. Tiden var här en avgörande faktor. Ytterligare en faktor, viktig för 
processen och som framkom av forskningsresultaten, var att barnen uppmuntrades 
att berätta om hur de gjort, processen, när de kom hem med något avslutat och di-
rekt användbart. Något som de stolt visade upp. I en teknik som ofta inte föräldrar-
na hade kunskap om6. Då ställdes frågan, hur har du gjort? Till ett arbete, som inte 
blivit färdigställt och som då kanske göms i en låda, får barnen aldrig dessa frågor. 
                                                 
6 I projektet använde vi av oss många olika tekniker som textiltryck, färgning av garn och tyg, 
fritt broderi, tovning, klädsömnad, vävning både i stor vävstol och i ram etc. i projektet ingick 
också att uppmärksamma barnen på vilka moment av matematik som fanns inbäddade i de olika 
textila teknikerna.  
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Ytterligare en förändring från första till andra året var att man införde en ny avslut-
ning som i sig betonade processen framför produkten, ”Ordskattkistan”. Alla i per-
sonalgruppen var överens om att detta var en bättre avslutning än den tidigare då 
man bad barnen att visa upp sin produkt. Observationer från föregående år visade 
att många barn inte ville visa upp sin produkt. Detta resultat av forskningen gjorde 
att man omvärderade värdet av att visa upp. Ordskattkistan var ett förgyllt skrin 
fyllt med lappar på vilka man skrivit olika verb som gav associationer till innehållet 
i föreställningen. En av artisterna säger; – jag gillar de abstrakta orden som drömt 
och tänkt framför de mer konkreta, plåstrat, barkat. Hon uppfattar att det ger bar-
nen många fler och roligare associationer. Vid en av forskarnas observationer, sä-
ger en pojke när just verbet tänkt kommer upp, – jag har just tänkt, hur skall det 
här sluta. 
 
10.7 Slutsummering  
 
Efter den andra turnén har vi återigen ett avslutande samtal. Personalen är samlad i 
en av husvagnarna, det är bara några dagar kvar tills Slöjdcirkus gör sin sista före-
ställning. Vi forskare frågar vad som är det mest bestående minnet och får till stor 
del samma svar som förra året, även om delar av personalstyrkan är ny för i år. Det 
är mötet med alla barn och mötet med de som jobbar, samarbetet, samvaron. Det är 
helheten, att vara på turné med Slöjdcirkus.  
 
De upplever att det är ett mycket speciellt liv som utspelar sig på en mycket be-
gränsad yta, men att där händer mycket. Det är intensivt då man upplever att man 
arbetar hela tiden. Kontakten med yttervärlden stängs av under de nio dagar som ett 
arbetspass brukar bestå av. Intensiteten beror delvis på att det är ett projekt tror 
man.  
 
En av slöjdhandledarna som var med förra året säger att han vågat vara rakare. Att 
säga till när saker inte fungerat. I samtalet återkommer man ofta till musikens makt. 
Hur den kan användas till att öka eller sänka tempot. Lugna ner eller sätta fart på en 
grupp. Man har blivit känsligare för hur grupper fungerar. Särskilt tydligt blev det 
efter att man nu i slutet har träffat på grupper med tonåringar som inte hakade på 
den ”inbyggda ordningen”.  
 
Man talar också om den välkomnande miljön. Slöjdcirkus är en miljö där allt är 
väldigt lugn, att det finns de här topparna då det är lite mera skoj, men det känns  
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alltid tillåtande på något sätt. /…/ det jag tror barnen får med sig är att jag kan ... 
kan göra och det gäller både slöjdandet och instrument och dansandet. Man ser att 
allt påverkar barnen, de är väldigt intresserade av allting.  
 
En av artisterna hakar på och säger – att idag var det en vuxen som kom fram och 
sa det är så skönt, man behöver inte vara så ordentlig. Det låg så mycket i det. Hon 
bara sa så. Säkert är det också en känsla som barnen kan känna, tillåtande… 
 
Samtalet glider över på vad som är tillåtet i Slöjdcirkus. En av slöjdhandledarna tar 
upp att –här är det tillåtet att gå och snacka med artisterna efter att de spelat Hur-
racan, var någon annan stans händer det? Det är ett gränsöverskridande att allt är 
tillåtet. Det bidrar till den här knasiga Slöjdcirkusstämningen säger samma handle-
dare. När man kommit in i den då händer saker vilka verkar knasiga utifrån men 
inte inifrån. 
 
Det skapas en magi genom det livfulla berättande som artisterna gör. Artisterna på-
pekar att denna magi också skapas i verkstäderna. När de har gjort inledningen går 
de ut ur tältet för en paus, när de kommer tillbaka är det oftast helt tyst i tältet. 40 
personer som koncentrerat slöjdar som är helt inne i det de gör, det är också magi.  
 
Slöjdcirkus etableras som en verksamhet där det finns ett genuint möte mellan 
slöjd, musik, dans och teater. Främst etableras detta genom att personalgruppen är 
så sammansvetsad. Men också för att man denna andra sommar har ”vågat ta ut 
svängarna lite mer”. Slöjdarna har vågat ta steget över till att agera, musicera och 
samspela med artisterna. Artisterna har vågat göra mer med barnen, påverkat dem 
mer. Den spontana dansen har utvecklats och lockat många barn att röra sig till-
sammans med dansarna. Fler musikinstrument för barn har funnits och de har också 
använts mer. Barnen har därigenom uppmuntrats till eget gränsöverskridande.  
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11. VILKA SLUTSATSER KAN DRAS?  
 
11.1 Slöjd och cirkus i ett tvärkulturellt möte  
 
Slöjd och cirkus är ett komplicerat samband. För cirkusdelen vilket är artisternas 
ansvar, är deras största bidrag att skapa stämning. Vygotsky (1995) menar att 
konstnärliga verk som en roman eller musik- och teaterstycke utgör en breddning 
och fördjupning av känslan. Det har vi forskare ofta sett i inledningen av en före-
ställning. Barnen låter sig fångas av dansen, musiken och teatern. De är själva med 
och dansar. Stämningen kan vara förtätad. Vi ser hur barnen lämnar det som finns 
utanför tältet. De går sedan med slöjdhandledarna till verkstäderna som nu innebär 
något nytt. När slöjdhandledarna tar över förändras stämningen. Här blir berättan-
det mer sakligt även om det görs med stor entusiasm och inlevelse.  
 
Artisternas tar också rollen som pedagog men inom sitt eget gebit. Man tar hand 
om barn som hellre vill testa musikinstrument eller pröva att dansa. Barn vågar 
däremot testa nya roller. Rollen som slöjdare med både yxa och kniv. Rollen som 
dansare eller musiker. Artisterna uttalar en önskan om att barnen skall få möta vux-
na som kan gå ur och i olika roller och man vill att också barnen skall våga pröva. 
Man vill att barnen skall lära sig något om vem de är, till och med att lära sig något 
om livet, hur det är att leva. Slöjdarna är mer jordnära i sina önskningar, de vill att 
barnen skall uppleva att de kan göra saker som de aldrig prövat förut. Att se att de 
kan bara de försöker. 
 
När det är som bäst samverkar dessa båda delar, slöjd och cirkus, till en helhetsupp-
levelse där barnen inte säger att de upplever någon skillnad mellan de båda delarna. 
Vuxna är mer reflekterande utifrån invanda föreställningar om vad slöjd respektive 
cirkus traditionellt brukar vara. Många vuxna tar dock mer reservationslöst emot 
”konceptet”, i intervjucitat som –”allt är så sinnligt här, både att slöjda och att vara 
med i teatern”. 
 
11.2 Lärande i ett extramuralt sammanhang 
 
Lärande innebär förändring och nya sätt att tänka. Estetiken tar form i olika gestalt-
ningar där känslor, kunskap och upplevelser bidrar till en förändring av tänkande 
och föreställningar (Aulin Gråhamn & Thavenius 2003). Bidrar verksamheten i 
Slöjdcirkus till estetiska läroprocesser?  
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Utifrån sociokulturell teori sker lärande i samspel och kommunikation. Lärande är 
kopplat till situationen, kontexten och den omgivande verkligheten som tolkas i 
samspel och aktivt utbyte mellan människorna och mellan människor och föremål 
(Säljö 2000). Föremålen "talar" men deras språk kan endast förstås i ett socialt och 
kulturellt sammanhang. Föremålen laddas av den stämning som finns i tältet utan-
för har de inte samma värde.  
  
Relationen produkt respektive process är något som förändras under de två åren. I 
mötet mellan slöjd och cirkus uppstår nya synsätt. När föreställningen väl materia-
liseras blir helhetsupplevelsen överordnad de olika delarna. För slöjdens del bety-
der detta att man lyssnar till vad barnen säger. Barnen är inte så fokuserade på pro-
dukten, inte heller om den blir klar. Man tar gärna med material hem om man inte 
hinner klart. För ”cirkusdelen” betyder det att man ersätter aktiviteten att visa upp 
produkten i avslutningen, med Ordskattskistan. Orden, som alla är verb, speglar 
processen istället för produkten. Alla i personalen är mer nöjda med denna avslut-
ning. 
 
11.3 Individen och kollektivet 
 
Individen och kollektivet är ett annat motsatspar utifrån vilket man kan analysera 
vad som händer i en föreställning. Sett ur ett traditionellt historiskt perspektiv är 
slöjdaren oftast en individ som arbetar ensam, cirkusen däremot är ett kollektiv. I 
Slöjdcirkus växlar verksamheten mellan det kollektiva och det individuella. Det 
finns en rytm i föreställningen som styrs av artisternas agerande. Det är de som är 
dirigenten. Indansningen är kollektiv, alla är med. Man ser varandra, håller var-
andras händer och bildar en temporär grupp. Ibland är man en mindre grupp till-
sammans med handledaren i verkstaden. Deltagarna sitter i en ring, tilltalet är kol-
lektivt, uppgiften är kollektiv, alla gör samma sak, men tolkningen är individuell. 
Dovemark (2004) visar i sin studie av den ”nya skolan”, som försöker tillämpa en 
undervisning baserad på honnörsorden, ansvar, flexibilitet och valfrihet, att detta 
innebär att den kollektiva klassrumsundervisningen skärs ner till förmån för mer 
”eget arbete”. Det är den enskilde eleven som skall ta ansvar för det egna skolarbe-
tet, som skall vara flexibel och som skall klara av att välja. I Slöjdcirkus slapp bar-
nen välja verkstad, och ingen protesterade. I Slöjdcirkus tog de vuxna ansvar för att 
alla barn fick hjälp med att genomföra en slöjdaktivitet, men man hade också de 
personella förutsättningarna. Artisterna lyfte fram och visade på betydelsen av det 
kollektiva tilltalet för att skapa en gruppkänsla, en gemensam upplevelse.  
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11.4 Slöjdcirkus och skolan 
 
De lärare som besökte Slöjdcirkus, vad kan de tänkas ha fått ut av att möta artister 
och slöjdhandledare? Slöjdcirkus hade en ambition att vilja visa upp sin verksam-
het, ”att utveckla nya samarbetsformer med läroanstalter på olika nivåer”. På vilket 
sätt Slöjdcirkus som lärandemiljö skulle inspirera skolan var inte problematiserat 
och därmed inte heller uttalat. Få av de lärare vi intervjuat har givit uttryck för att 
de blivit inspirerade av pedagogiken i avsikt att omsätta den i sin egen praktik. Var 
Slöjdcirkus för annorlunda? Lärare möter i Slöjdcirkus ett projekt som är tvärkultu-
rellt och upplevelseinriktat, ett uttryck för det postmoderna samhället, ett samhälle i 
ständig förändring, Besökarna behövde inte lära sig något särskilt de kunde bara 
uppleva om de ville. Hur skall lärare förhålla sig till detta? En lärare påpekar att 
han gärna hade haft en grupp med artister i skolan som kunde ta omhand de elever 
som tappat fokus, men han tänker inte att de skall påverka hans undervisning. Var-
för skulle han tänka så, inga andra lärare tänker så heller, inte ens slöjdlärarna såg 
möjligheten med att kombinera sitt ämne slöjden med de andra uttrycksformerna. 
Kan det ha att göra med det som Hargreaves (1998) skriver ”att för de flesta lärare 
är kärnpunkten i varje förändring frågan om den går att genomföra i praktiken” 
(s.28). Till undantagen hör några skolor som haft ett längre samarbete med hem-
slöjden i sina skolor. Här kom hela kollegiet och lät sig inspireras inför ett större 
temaarbete.  
 
Vi forskare hörde aldrig någon diskutera hur Slöjdcirkus skulle kunna förändra sko-
lans pedagogik. Endast en av personalen hade erfarenhet av att arbeta inom skolan. 
Han uttryckte något av den frustration som han trodde många lärare kände, hur 
skall en slöjdlärare som lite pengar till material, ofta slitna lokaler och i relation till 
Slöjdcirkus stora barngrupper, kunna se vad man kan ta med från Slöjdcirkus. Om  
projektet vill utveckla nya samarbetsformer med skolan på olika nivåer som man 
skriver som ett av sina mål, anser vi forskare att man kan lyfta upp erfarenheterna 
från Slöjdcirkus på en mer generell nivå. Att möta skolans personal i en diskussion 
omkring pedagogiskt förhållningssätt, arbetsformer och framförallt det tvärkulturel-
la mötets möjligheter till gränsöverskridande. Skolan har inom sina väggar företrä-
dare för de två personalgrupperna, artister och slöjdare. De har dessutom en oändlig 
mängd tid i jämförelse med en tretimmarsföreställning. Vad skolan inte har är de 
ekonomiska resurserna. Är de avgörande?  
 
11.5 Genus och mångkultur 
 
I det nationella uppdraget från Kulturdepartementet skall Slöjdcirkus ha ett genus- 
och mångkulturellt perspektiv. Både slöjdhandledare och artister har medvetet för- 
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sökt att motverka stereotypa könsroller. I förberedelsearbetet lades stor vikt vid 
detta perspektiv vid utformandet av innehållet i föreställningen och arbetet i verk-
städerna. Forskningsresultaten visar att man lyckats. I denna miljö som skapas av 
rummet och av personalen möter barnen en helt främmande kultur. - Vad är Slöjd-
cirkus? - Vad förväntas av mig här? Det främmande, det oväntade, hjälper barnen 
att frigöra sig från invanda föreställningar om hur pojkar respektive flickor skall 
bete sig. Ju äldre barnen är desto svårare är det dock att locka barnen att gå utanför 
sina traditionella roller.  
 
Vad gäller det mångkulturella perspektivet så var det främst via skolklasser som 
man nådde barn med annan kulturell bakgrund än den svenska. När barnen kom 
med sina föräldrar på familjedagar fick vi intrycket att det mest var svenska famil-
jer. I forskningsuppdraget ingick inte att föra statistik över besökarna, så vi kan 
inte med någon statistisk säkerhet uttala oss. Vi har dock i våra intervjuer med an-
svariga i mottagarlänen och med turnerande personal fått bekräftat våra intryck. 
Det är en av de stora utmaningarna, säger ansvariga att nå nya grupper och då gäll-
er det inte endast barn med annan kulturell bakgrund, lika med annan nationell 
bakgrund, utan även barn vars familjer inte redan har en kontakt med hemslöjden. 
Det finns en stor frustration att man trots denna stora satsning inte i större utsträck-
ning nådde ut till nya grupper. En ny grupp man lyckades nå ut till var barn med 
funktionshinder. Föreställningens upplägg och den samlade kompetens som perso-
nalen besatt gjorde att man skickligt anpassade aktiviteterna och fick god kontakt 
med dessa barn.  
  
Kan Slöjdcirkus förändra liv? Slöjdcirkus är en tillfällig företeelse och kan inte för-
väntas ha en långsiktigt förändrande effekt på barns lärande eller kognitiva kun-
skapsutveckling. Men sett ur ett sociokulturellt perspektiv kan meningsfulla och 
starka upplevelser skapa insikter och förändra liv. Vår utvärdering visar att barns 
upplevelser i Slöjdcirkus varierade mycket. Medan de vuxnas upplevelser formades 
av förväntningar och roller i samhället tycktes barnen har en mer öppen och för-
domsfri inställning till Slöjdcirkus.  
 
11.6 Att iscensätta ett estetiskt lärande   
 
Finns det något som kan benämnas slöjdcirkuspedagogik? Projektledaren för Slöjd-
cirkus utgick från fem grundstenar; rummet, det tvärkulturella mötet, genusaspek-
ten, det mångkulturella samt det pedagogiskt förhållningssättet. Iscensätta är ett 
verb som passar väl i sammanhanget. Lärandet sker i en föreställning. Kvaliteten 
var beroende av hur mötet mellan slöjdhandledarna och artisterna lyckades. Vår 
forskningsbaserade utvärderingen visar att detta möte var satt under ständig diskus- 
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sion. Efter att ha turnerat i två somrar hade personalen utvecklat ett arbetssätt som 
innebar ett gemensamt synsätt på barn, på lärande och på kunskap. När det gällde 
barn var det tron på att alla barn kan om de får rätt uppbackning. Man visade barnet 
stort respekt och laddade hela föreställningen med en positiv stämning som fick 
barn att våga pröva nya slöjdsätt men även nya roller. När det gällde lärande var det 
att barn lär med alla sinnen och när de får lära i sin egen takt. När det gällde kun-
skap handlade det ofta om livet. Här var det främst artisterna som uttalade detta, 
teater handlar om livet.  
 
Det är också på detta sätt man skickligt manövrerar förbi de ”lömska undervattens-
skären” genus och mångkultur. Man uppmuntrar barnen att gå ur sina invanda rol-
ler genom att se vuxna som vågar gå utanför och man bjuder in till ett rum som inte 
signalerar om skillnader mellan människor. I våra observationer ser vi att barn be-
handlas med respekt, som människor, oberoende av kön eller etnicitet. Detta gäller 
även för barn med olika funktionshandikapp. 
 
Rummet och dess inredning bidrog också till vad som kan kallas slöjdcirkuspeda-
gogik. Det runda rummet gav nya perspektiv. Barnen upplevde att de satt nära var-
andra i den lilla verkstadgruppen, på pallar utan bord. Allt man behövde fanns på 
armlängds avstånd. De var både i den lilla gruppen och i den stora. Ljuset i rummet 
var annorlunda, ett dagsljus som växlade och silades genom tältduken. Betydelsen 
av rummet i den pedagogiska situationen har uppmärksammats av Elisabeth Nordin 
Hultman. Rummet signalerar något till besökaren. Signaler som är starkare än det 
talade ordet. Hon refererar till en undersökning där barnen ansåg att ett traditionellt 
klassrum signalerar att man skall sitta still, medan ett rum med material och utrust-
ning, en slöjdsal, ger signaler om att här kan man göra något meningsfullt. Vad sig-
nalerade tältrummet? Vi frågade aldrig barnen men i observationer av dem ser vi 
hur de efter ett tag själva börjar upptäcka rummet och dess rika inredning. De frå-
gar om de får lämna verkstaden vilket är tillåtet, de rör sig i rummet. Manegen in-
bjuder till rörelse, där händer också oväntade saker. 
 
Barnen kom i kontakt med sitt eget lärande genom att både få pröva nya sätt att 
slöjda och att pröva sin roll som människa. Det är sällan som besökare har möjlig-
het att vara så interaktiva i en föreställning som Slöjdcirkus gav tillfälle till. Det 
gav barnen en upplevelse och en inspiration till att slöjda. De föremål man tillver-
kade hade dock ingen direkt anknytning till Slöjdcirkuskonceptet, men föreställ-
ningen visade många exempel på hur det rent konkret går till att skapa en för bar-
nen tillåtande och stimulerande lärandemiljö med estetiska förtecken. 
 



   

 
 

98 

En kritisk läsare kan nu tänka var det alltid så lyckat? I slutet av turnén möter man 
för första gången på motstånd. Konceptet håller t.ex. inte när några skolklasser med 
äldre storstadsungdomar kommer. De låter sig inte påverkas av den ”entusiastiska 
stämningen”, de tycker att det är för barnsligt. Den inbyggda ordningen fungerade 
bäst för de yngre barnen.  
 
Våra samlade erfarenheter visar dock att grundidén fungerade; att låta teater, musik 
och dans möta slöjden i ett annorlunda rum. Den kräver dock ett väl fungerande 
samarbete. Ett samarbete som inte byggs på en dag. Och som innebär att man dis-
kuterar och enas om grundläggande synsätt på barn, kunskap och lärande.  
 

 
 
Bild nr 17. Ordskattkistan som användes i avslutningen för att sammanfatta intrycken 
från föreställningen o ch där processen kom att fokuseras framför produkten. 



   

 
 

99 

Referenser 
 
Aulin Gråhamn, Lena & Thavenius, Jan (2003). Kultur och estetik i skolan. 

Malmö:Malmö Högskola, Lärarutbildningen.  
 
Aulin-Gråhamn, Lena & Persson, Mats & Thavenius, Jan (2004). Skolan och den 

radikala estetiken. Lund: Studentlitteratur. 
 
Berge. B-M. (1993). Slöjd är väl liksom inget riktigt ämne. I antologin Visst är vi 

olika! Från arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan. Utbildningsdepar-
tementet. 

 
Björkdahl Ordell, Susanne & Eldholm, Gerd (2003). Räkna med textil. Rapport 

2003:1 från Högskolan i Borås.  
 
Björkdahl Ordell, Susanne, Boström, Kristin & Kärrby, Gunni (2006). Slöjdcirkus 

– ett tält för lärande. I Lars Lindström & Kajsa Borg (red).Slöjden - kvarleva 
eller föredöme. (Opubl.manus.) 

 
Danielsson, Sofia. (1991). Den goda smaken och samhällsnyttan. Nordiska museets 

handlingar 111 
 
Dovermark, Marianne (2004). Ansvar – flexibilitet – valfrihet. En etnografisk studie 

om en skola i förändring. Göteborg studies in educational sciences 223,  
 Göteborg Acta Universitatis Gothoburgensis 
 
Froda, J. (2004). Vaerkstedsarbejde og aestetisk virksomhed. I Paedagogiske  
 Laereplaner, (Stig Broström red.). Århus: Systemeacademic. 
 
Giudici, C., Rinaldi, C. & Krechevsky, M. (Red.) (2001). Making Learning Visible. 

Children as individual and group learners. Project Zero. Reggio Children. 
Reggio Emilia: Reggio Children. Stockholm: Reggioemiliainstitutet 

 
Hargreaves, A. (1998). Läraren i det postmoderna samhället. Lund: Studentlittera-

tur. 
 
Hultman Nordin, Elisabeth. (2006).Det pedagogiska rummet speglar vår syn på 

barn. Pedagogiskt magasin nr 1: 2006. 
 



   

 
 

100 

Johansson, Marlene. (2002) Slöjdpraktik i skolan - hand, tanke, kommunikation och 
andra medierande redskap.  Göteborg studies in educational sciences 183, 
Göteborg: Acta universitatis gothoburgensis 

 
Lindström, Lars, Borg, Kajsa, Johansson, Marlene & Lindberg, V. (2003). Kom-

munikation och lärande i slöjdpraktiker. Forskningsprogram till Vetenskaps-
rådet, Utbildningsvetenskapliga kommittén. 

 
Mathiasson, Lennart (2004). a De små stegens pedagogik. Pedagogiskt magasin nr 

2, maj 2004. 
 
Mathiasson, Lennart (2004). b Konsten lär oss förstå livet. Pedagogiskt magasin nr 

2, maj 2004. 
 
NFH Visa mig! Ungt möte med slöjd. ISBN 91-97302-1-5. 
 
Nordin Hultman, Elisabeth (1998). Det pedagogiska rummet speglar vår syn på 

barnet. I Pedagogiskt Magasin 2006:1) 
 
Paulsen, Brit. (1996). Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Pramling, Ingrid. (1988). Att lära barn lära. Göteborgs Studies in Educational  
 Science 70 Göteborg: Acta Universitatis Gothoburgensis. 
 
Säljö, Roger. (2000). Lärande i praktiken. Ett sociokulturellt perspektiv.  
 Stockholm: Prisma. 
 
Vygotsky, Lev. S. (1995). Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Bokför-

laget Daidalos. 
 
SOU 1997:157. Att erövra omvärlden. Förslag till läroplan för förskolan. Slutbe-

tänkande av Barnomsorg och Skolakommittén. Stockholm: Utbildnings-
departementet. 

 
Utbildningsdepartementet.(1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för-

skoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94. Stockholm: Fritzes.  
 
Waldén, Louise (1994). Handen och anden. De textila studiecirklarnas hemligheter. 

Carlssons Bokförlag.  
 



   

 
 

101 

Öhrn, Elisabet (2002). Könsmönster i förändring? - en kunskapsöversikt om unga i 
skolan. - Stockholm : Statens Skolverk 

 
 



   

 
 

102 

 2005-07-03 
 
Till målsman 
 
Utvärdering av projekt Slöjdcirkus 
 
Ditt barn kommer att deltaga i en verksamhet anordnad av projekt Slöjdcir-
kus.  
 
En utvärdering av detta spännande och annorlunda projekt sker av två fors-
kare, Gunni Kärrby professor i pedagogik och Susanne Björkdahl Ordell 
lektor i pedagogik. Utvärderingen sker genom att vi finns med i tältet vissa 
dagar och samtalar med barnen om vad de gör och vad de tycker om slöjd. 
Resultatet av detta kommer att publiceras i form av en rapport. I den är det 
inte möjligt att kunna känna igen enskilda barn.  
 
Slöjdcirkus är den största satsning som gjorts för barn och ungdom inom 
Hemlöjdsrörelsen. Den skall turnera runt landet under två somrar 2004 och 
2005. Slöjdcirkus är en verkstad, en utställning och en föreställning, allt 
samlat i ett cirkustält. Hemslöjden som representerar den folkliga slöjden, 
den urgamla slöjden vårt kulturarv, vill locka barnens och de vuxnas sinnen 
till att lära. Slöjdcirkusen vill inspirera och stå modell för en kreativ arbets-
form, där vi tränar handen att göra vad tanken vill. I Slöjdcirkusen upptäcker 
du hemslöjdens material och möjligheter. (ur det informationsmaterial som 
ges ut av projektet) Tillsammans med teaterns berättarkonstnärer och mu-
siker vill man ge besökarna en helhetsupplevelse.  Man vänder sig till barn 
mellan 7-14 år och till de vuxna kring barnen. Vidare information finns på 
hemsidan; www.slojdcirkus.se  
 
Om du har några frågor som rör själva utvärderingen kan du vända dig till:  
 
 
Susanne Björkdahl Ordell   Gunni Kärrby 
031/88 63 50   031/40 08 24 
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  2004- 08-04 
 
Till målsman 
 
Utvärdering av projekt Slöjdcirkus 
 
Ditt barn kommer att deltaga i en verksamhet anordnad av projekt Slöjdcir-
kus.  
 
En utvärdering av detta spännande och annorlunda projekt håller på att ske 
av två forskare, Gunni Kärrby professor i pedagogik vid Göteborgs universi-
tet och Susanne Björkdahl Ordell lektor i pedagogik vid Högskolan i Borås. 
Utvärderingen sker genom att vi finns med i tältet vissa dagar och samtalar 
med barnen om vad de gör och vad de tycker om slöjd. Resultatet av detta 
kommer att publiceras i form av en rapport. I den är det inte möjligt att kun-
na känna igen enskilda barn. Vad gäller film och foto är det inte möjligt att 
på samma sätt låta barn och vuxna vara anonyma. Vi frågar därför vid varje 
tillfälle om det är ok om vi kan använda det vi filmar och fotograferar för att 
visa i offentliga sammanhang. 
 
Om du har några frågor som rör själva utvärderingen kan du vända dig till:  
 
Susanne Björkdahl Ordell   Gunni Kärrby 
031/88 63 50   031/40 08 24 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Jag samtycker till att de foton och den film som idag spelats in får användas 
av forskarna för att visa för andra hur verksamheten i Slöjdcirkus kan gå till. 
 
 
Namn: 
…………………………………………………………………………………………………  
 
Adress……………………………………………………………..Telefon:……………….. 
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Loggboksbladen 
 
Artisterna och slöjdarna har skrivit loggbok i form av lösa blad som haft en given 
struktur, se nedan. Första sommaren skrev man utifrån de fyra första punkterna, 
andra sommaren utifrån alla punkter. Första sommaren var tanken att man skulle 
skriva vid minst två tillfällen, det blev ett för alla och ungefär hälften skrev ytterli-
gare en gång. Andra sommaren valde vi att be dem skriva vid ett tillfälle men då i 
gengäld utifrån från fler punkter. Hälften av handledarna respektive artisterna läm-
nade in. Vi har delvis kompenserat för detta genom att vid tre tillfällen intervjua 
personalgruppen. Detta gäller också för första sommaren. 
 
Loggboksbladen är skrivna så att halva sidan är vikt åt att beskriva själva situatio-
nen i presens, så som den faktiskt utspelade sig. Den andra halvan är avsedd för 
reflektion över den specifika händelsen. Detta gjordes för att vi forskare skulle få 
en tydlig beskrivning av den situation man relaterade till. Ytterligare en anledning 
var att slöjdarna och artisterna själva skulle göra en skillnad på att beskriva en hän-
delse och att reflektera över den. Om man först tvingas beskriva en händelse utan 
att direkt också skriva vad man ”tyckte om denna”, grundas reflektionen på en ”ne-
utral” beskrivning och inte på en redan ”reflekterad”. Följande instruktioner gick ut 
till artister och slöjdare.  
 
 

Vad skall jag skriva om? 
Händelser du söker är sådana med ett intressant innehåll. Det behöver inte 
vara särskilt udda händelser, även om de kan vara spännande. Det kan lika 
gärna vara en händelse som ofta återkommer och som du tänker är viktig för 
oss forskare att se.  
 

Teman för observation: 
1. Beskriv en händelse där du upplever att du lyckas särskilt bra.  
2. Beskriv en händelse som du upplever som problematisk. 
3. Beskriv en händelse där du lägger märke till att pojkar respektive 

flickor reagerar på olika vis. 
4. Beskriv en samarbetssituation mellan handledare och artister 
5. Beskriv en händelse/aktivitet som har en tydlig påverkan på barnen 
6. Ge ett eller flera exempel på en konkret händelse/aktivitet som visar 

på relationen mellan process och resultat 
7. Beskriv en händelse där du upplever att själva cirkusrummet har be-

tydelse  
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