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Sammanfattning 
 
Denna undersökning är framtagen för att få en ökad förståelse för hur elever i slöjden 
förhåller sig till olika former av inspirationsmaterial. Studien är baserad på en kvantitativ 
enkätundersökning samt observationer av de berörda slöjdsalarna. Eleverna som deltar i 
undersökningen är elever i fyra skolklasser i årskurs 5, 7 och 9.  
När det gäller olika inspirationskällor och inspirationsmaterial går det enligt undersökningen 
att konstatera, att detta är något som eleverna generellt ställer sig positiva till, samt att en 
övervägande majoritet även anser att det kan bidra till att det leder till nya idéer.  
När det gäller hur eleverna vill att inspirationsmaterialet bör vara urformat i slöjdsalarna, så 
visar undersökningen att de flesta eleverna föredrar att inspirationsmaterialet ska bestå av 
flera färdiga fysiska föremål, som visar flera olika svårighetsgrader 
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1. Inledning 
 

Efter att ha arbetat några år som trä-och metallslöjdlärare har jag ofta hört diskussionen, om 
huruvida det bör finnas synligt inspirationsmaterial för eleverna i slöjdsalarna eller inte. Där 
kan jag uppleva att det finns två olika synsätt på det hela. Det ena synsättet är att 
inspirationsmaterial hämmar kreativiteten hos eleverna, då vissa lärare menar att det enbart 
skulle leda till att eleverna kopierar de befintliga föremålen och att det på så sett hämmar 
elevernas kreativitet, eller deras sätt att på ett självständigt vis lära sig att skapa. 
Det andra synsättet är att inspirationsmaterial kan leda till nya idéer, vilket istället skulle 
kunna väcka fantasin och bidra till att öka kreativiteten, vilket även är en målsättning enligt 
läroplanen. 
I en av slöjdsalarna som jag tjänstgjort i delade jag slöjdsalen med en kollega med flera års 
erfarenhet inom skolslöjden. Min kollega hade valt att inte ha några synliga 
inspirationsmaterial framme över huvud taget, då hen menade att det bara skulle leda till att 
eleverna kopierar och att det skulle samla en massa damm. Enligt min mening så tycker jag att 
detta ledde till en något stel och tråkig slöjd miljö, vilket har lett in mig till denna studie.  
Jag tänkte nämligen på slöjdsalar jag tidigare sett, med mängder av inspirationsmaterial som 
fått hela rummet att leva, vilket även fick min lust och skaparvilja att vakna till liv. Då tänkte 
jag att det även skulle kunna vara så att man kunde få eleverna att känna något liknande. Jag 
tänkte speciellt på alla elever som har svårigheter att komma igång med sitt arbete i brist på 
idéer och inspiration. Ofta har jag använt mig av olika teman under lektionerna vilka jag 
presenterat för eleverna, detta för att jag upplever att eleverna bör få någon form av ramar att 
hålla sig inom. 

Diskussionen över om inspirationsmaterialets vara eller icke vara eller dess utformning, anser 
jag hela tiden handlat om vad vi som lärare tycker, då det är vi som ska veta bäst och följer 
läroplanen samt lägger upp lektionerna på det sätt som vi anser vara bäst för undervisningen. 

Att många lärare inte frågar sina elever om hur de vill ha det, kan jag bara spekulera om, men 
jag är inte förvånad om mycket skulle handla om bekvämlighet och att vissa lärare vill göra 
som de alltid har gjort och att de anser sig veta bäst. Frågan blir ändå hur det går att skapa en 
inspirerande och utforskande miljö i slöjdsalarna. 
 
Då det i dagens skola ofta talas om elevinflytande har jag framför allt funderat över hur 
eleverna förhåller sig till inspirationsmaterial i slöjdsalarna, eller hur eleverna själva skulle 
vilja ha det om de fick välja. Om det nu är så att eleverna vill ha synliga inspirationföremål 
i slöjdsalarna är även frågan i vilken form de i så fall skulle föredra att inspirationsmaterialet 
presenterades. För mig som nu ska ta över en tom sal efter min kollega, anser jag att detta 
examensarbete kan hjälpa mig att förstå vilken form av inspirationsmaterial som kan vara 
lämpligt att ha i slöjdsalen. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor  
 
Syftet med studien är att få kunskap om elevers uppfattningar om slöjdens 
inspirationsmaterial och vad dessa kan betyda för elevernas slöjdarbeten. 
 
 
 
1. Vilken typ av inspirationsmaterial föredrar eleverna i slöjden? 
 
 
2. Hur vill eleverna att inspirationsmaterialet ska vara utformat i slöjden? 
 
 
3. Kan inspirationsmaterial i slöjden bidra till att utveckla elevernas idéer i deras slöjdarbete? 
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2. Bakgrund 
 
Under rubrik Slöjdämnet redogör jag för slöjdämnets historia och lyfter fram personer som 
har haft stort inflytande över den svenska slöjdämnets utveckling. Jag tar även upp dagens 
slöjd och hur den förändrats genom åren. Jag tar upp delar av slöjden och vad slöjdämnet 
innebär, samt andra områden som även inkluderas inom slöjdämnet. 

Under rubrik Styrdokument redogör jag om läroplanen Lgr 11 och vad som står i det centrala 
innehållet. Där nämns även exempel på vad slöjdämnet fokuserar på i de olika årskurserna. 

Slöjdens estetiska uttryck är ett stycke där jag beskriver om människans behov av att uttrycka 
sig och testa sina gränser, men även om olika sätt att göra detta på. 

Under stycket kreativitet beskriver jag bland annat hur Vygotskij ser på kreativiteten. Där 
beskrivs vad kreativitet är och hur viktig den är för att kunna skapa nya idéer och lösa 
eventuella problem. 

  

2.1 Slöjdämnet 
 
Enligt Nationalencyklopedin (1993) är slöjden idag ofta en benämning som syftar på 
hemslöjd och skolslöjd och innefattar all form av tillverkning som inte är yrkesmässigt 
hantverk. Tonvikten läggs på praktiskt arbete och innefattar båda slöjdarterna, såväl trä-och 
metallslöjd som textilslöjd. Tanken är att inom skolslöjden ge eleverna erfarenheter att skapa i 
mjuka som hårda material och följa hela processen från ide till det färdiga föremålet 
(Nationalencyklopedin, 1993). 
 
I den moderna slöjden menar Mäkelä (2011) i sin avhandling, att den till skillnad från tidigare 
slöjdundervisning har gett eleverna mer utrymme till att själva få vara med att bestämma vad 
de vill arbeta med. Han menar att elevernas egna uttryck får större plats, såsom färg, form och 
funktion, men även det kreativa skapandet har fått större betydelse. Om man läser skolverkets 
kursplan (Skolverket 2011) om slöjd kan man läsa att slöjdämnet handlar om att kunna 
bearbeta olika material för att kunna framställa olika föremål, men även att ge eleverna nya 
idéer där både sinnesupplevelsen och handlingen samverkar för att kunna skapa nya 
uttrycksformer. Skolverkets tanke är att ge eleverna nya förutsättningarna till att utveckla sin 
nyfikenhet, sina idéer, överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera dess resultat. 
Detta är något som enligt Mäkelä (2011) benämns som slöjdprocessen. 

Enligt Skolverket (2011) är själva slöjdprocessen tänkt att ske med olika redskap som gör det 
möjligt för mäniskan att kunna uttrycka sig, men att det även ska innehålla ett skapande där 
man skapar konkreta lösningar och behov i olika situationer. Dessa lösningar kan vara så väl 
inom design så som inom hantverkstradition. För slöjdämnet innebär det att även använda sig 
av intellektet i kombination med det manuella arbetet för att utveckla sin kreativitet 
(Skolverket 2011). Enligt Skolverket (2011) är undervisningen inte enkom tänkt att ge 
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eleverna förutsättningar för att utveckla funktion eller konstruktion utan även att utveckla 
kunskaper om färg och form samt hur dessa kan kombineras för att skapa nya uttryck. 
Det är även tänkt att eleverna genom slöjdföremål ska ta till sig av andra tidsperioder och av 
andra kulturers estetiska uttryck och traditioner, detta genom deras idéer och design. 
Anledningen till detta är att få en ökad förståelse för dessa (Skolverket 2011). Vidare ska det 
inom slöjden inte bara handla om funktion eller skapande utan även inkludera arbetsmiljö, 
hållbar utveckling och säkerhetsfrågor, men även att kunna beskriva arbetsprocessen i ord, 
vilket även då inkluderar slöjdspecifika begrepp.  

  

2.1.1 Slöjdämnets Historia 
 
Lindström 2008 skriver om slöjdens tillkomst ur olika perspektiv. Bland annat om 
utvecklingen från husbehov till den pedagogiska slöjden. Mot slutet av 1800 talet inträffade 
den industriella revolutionen som förändrade behovet av att slöjda för husbehov. Istället 
tillverkades nymodiga föremål i fabriker vilket ledde till en oro att hantverkskunnandet skulle 
förloras. För att motverka detta bildades olika slöjdskolor där elever lärde sig att tillvarata 
gamla tekniker, som tillverkning av husgeråd, olika redskap och reparationer av byggnader 
för att nämna några. För att inte de konstnärliga värdena skulle gå till spillo bildades även 
”Svenska slöjdföreningen” och ”Handarbetets vänner” (Ibid). 
 
1877 när träslöjden fick sina första anslag av den dåvarande riksdagen var det många i 
Folkskolan som var skeptiska då de inte ansåg att detta var ett ämne som hade med 
folkupplysning att göra. En del av denna skepsis grundade sig i att lärarna inte var pedagoger 
utan hantverkare samt att den ordnade pedagogiska slöjdundervisningen ännu inte hunnit 
etablera sig. Slöjdarterna som lärdes ut var ett antal och härledde mer mot en 
yrkesundervisning med hantverk som snickeri, smide, bleckslageri, korgmakeri, borstbinderi, 
svarvning och vagnmakeri (Lindström 2008).  

Under denna tid var det en person vid namn Otto Salomon (1849-1907) som kritiserade 
mångslöjderiet och menade att ur uppfostrings-ändamål var träslöjden den lämpligaste 
slöjdartern, och utvecklade därmed övningar baserade på olika arbetstekniker. Dessa tekniker 
var hämtade från husbehovs-slöjden och ingick i ett förutbestämt system där eleverna övade 
sig genom att kopiera olika föremål i ökande svårighetsgrad. Systemet kom att kallas för Nääs 
systemet, då det utvecklades på slöjdskolan på Nääs utanför Göteborg och leddes av Otto 
Salomon (Lindström 2008). Det Salomon hade skapat var en standardmetod med förbestämda 
modellserier i ökande svårighetsgrader som kunde kopieras i alla skolor och som kom att bli 
en förebild för slöjdundervisningen i landet men även internationellt. 

Det var många pedagoger under tidigt 1900 tal som var kritiska mot Salomon och hans sätt att 
lära ut. Då de menade att han var för rationell och att hans sätt att lära ut inte var anpassat 
efter barnens behov, då det saknades utrymme för fantasi och kreativitet i hans undervisning. 
Efter hand ökade motståndet ytterligare mot en för uppstyrd slöjd. Denna gång kom det 
avgörande motståndet från USA där man ville ge lärare och elever större möjligheter till 
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variation och eget skapande, vilket även skulle ge utrymme för fantasi och projektarbeten. 
Dessa idéer spreds snabbt internationellt och en av förespråkarna för detta var Amerikanen 
John Dewey. Efter hand ändrade även Salomon slöjden till att mer tillfredsställa barnens 
behov (Lindström 2008). 
 
Lindström (2008) beskriver fler personer som har haft stort inflytande över utvecklingen av 
den svenska slöjden. En av dessa var arkitekten och möbelformgivaren Carl Malmsten(1888-
1972), som grundade egna hantverksskolor. Även om hans pedagogiska sida inte är lika 
omtalad, så var han till skillnad från Otto Salomon en förespråkare av den naturliga slöjden 
och mån om att ta tillvara elevernas lust att skapa, deras intressen och mognadsgrad. Vilket 
innebar att han var starkt kritisk till Nääs systemet och dess tvångs-kopierande. Hartman 
(2008) skriver om en av skolorna han grundade, Capellagården, som var en skola för 
konsthantverkare. Då Malmsten betraktade slöjden som bildningsmedel ville han där låta 
människor utveckla sitt sinne för form, skapande och gestaltning. Malmsten menade att 
gestaltandet kom från bilder som man bar inom sig och som med verktygets hjälp kunde 
gestaltas då den rymde både ande, intellekt och kropp (ibid). 

 
Malmstens syn på skolan och barnen var att studierna skulle väcka ett intresse hos barnen som 
skulle leda vidare till självstudier, vilket för slöjdens del kunde innebära slöjdande för att 
skapa en personlig prägel på hemmets miljö. För att skapa detta menade Malmsten att vikten 
låg vid att skapa en skola som formades till elevernas arbetsplats, för att därigenom väcka 
detta intresse (Lindström 2008). Likväl som idag insåg Malmstens vikten av elevernas 
hemförhållanden och hur detta kunde påverka elevernas inlärning. Malmsten menar att för 
barn var hemmets miljöer avgörande för deras möjligheter till en god utveckling. Han menar 
att eleverna som levde i gynnsamma hemförhållanden kunde utveckla sina inneboende 
resurser, men att för elever som levde under sämre hemförhållanden kunde det istället bli en 
motsatt effekt. 
 
Malmsten menade att om undervisningen gick i den riktningen han önskade skulle 
handskickligheten och även formsinnet hos de unga förbättras och leda till att goda hem 
präglade av egenproducerade hem föremål. Han menade att människor föds med en drift att 
med händerna bearbeta och undersöka saker, en drift som även finns kvar under uppväxtåren 
man att det är en drift som måste underhållas i såväl skolan som på fritiden för att inte tyna 
bort. Överlag menade Malmsten att slöjden måste bedrivas på ett sådant sätt att aktivitets-
lusten togs till vara och inte som den bedrevs enligt Nääs Systemet, där Malmsten menade att 
den kvävde elevernas skapande och glädje och att eleverna inte visste varför de gjorde det de 
gjorde (Lindström 2008). 
 
 

2.1.2 Styrdokument  
 
När man läser Läroplanen för slöjd, Lgr 11 (Skolverket, 2011) och det ”centrala innehållet”, 
kan man läsa under ”slöjdens arbetsprocesser” för årskurs 1-3 om slöjdarbetets olika delar. En 
utav dessa delar som nämns är ideutvecklingen. För att stimulera barnens fantasi och därmed 
deras idéer till nya uppslag, kan man under ”slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer” 
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läsa om berättelser som inspirationskällor. Dessa sagor eller berättelser kan verka som 
förebilder för elevernas egna idéer samt utvecklande för deras eget skapande. Under slöjdens 
material, redskap och hantverkstekniker kan man även läsa om skisser, vilket skulle kunna 
vara ett sätt att vidareutveckla elevernas idéer samt de det fantiserar om. Skisser är även något 
som återkommer ända upp till årskurs 9.   
 
 I det ”centrala innehållet” för årskurs 4-6 nämns även där ideutveckling som en av punkterna, 
samt att det under ”slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer” finns att läsa om andra 
inspirationskällor för idéer och skapande, nämligen hantverk och slöjdtraditioner från olika 
kulturer, vilket skulle kunna innefatta kulturer från vårt närområde likväl som från andra delar 
av världen (Skolverket, 2011). När det gäller kulturer så är även en av inspirationskällorna 
som nämns och som kan väcka nya idéer ungdomarnas egen värld. Där nämns deras symboler 
och färger som används inom deras egen kultur och vad de kan ge för olika signaler. 
  
I årskurs 9 tillkommer nya källor för inspiration, förutom skissandet och ide utvecklingen 
baseras mycket på egna idéer. Under ”slöjdens estetiska och kulturella former” står skrivet att 
mycket av inspirationen hämtas från arkitekturen men även från konstens och designens värld, 
något som även leder till formgivning med hjälp av färg och former i olika material. Annat 
som nämns är olika trender och moden som även kan leda till nya idéer. Under ”slöjden i 
samhället” nämns olika slöjdformer som design, konsthantverk och hemslöjd (Skolverket, 
2011) 
 

2.1.3 Slöjd som uttryck 
 
Cecilia Andersson (2009) skriver om människans behov av att uttrycka sig genom symboler 
och bilder, och menar att det är detta behov av berättande som skiljer oss människor från 
andra arter. Även om lusten att skapa varierar mellan olika individer menar hon att det ändå 
verkar finnas ett gemensamt behov och en kraft som på olika sätt kommer till utlopp i slöjd. 
Även i slöjdens styrdokument nämns det om vikten att ta tillvara ungdomarnas sätt att 
uttrycka sig via symboler och färger som används inom deras egen kultur och vad de kan ge 
för olika signaler (Skolverket, 2011). Enligt Broman, Frohagen och Wemmenhag (2013) är 
det därför av stor vikt att läraren för en diskussion med sina elever om möjligheterna att 
kunna kombinera material, färg, form, mönster och symboler, samt hur man kan bearbeta 
dessa för att kunna komponera olika uttryck.  

Vidare skriver Cecilia Andersson om att uttrycka sig genom berättandet, där hon skriver 
”Berättandet är en av de viktigaste grundstenarna för människans socialisering, 
identitetsskapande och överlevnad” (Andersson, 2009, s. 25). 

I sin text refererar hon även till Homi Bhabha (2003), (i Lindstrand & Selander, 2009, s. 25), 
att berättandet är det som kännetecknar det civiliserade samhället, och att samhällen där 
människor inte får utlopp för denna rätt, är samhällen styrda av auktoriteter som polisstater 
eller främlingsfientliga länder. Bhabha skriver om rätten att tilltala och om att bli tilltalad och 
tolkad. Han nämner som exempel gatukonstutövaren med sina olika verktyg att uttrycka sig 
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med och dess meningsskapande som inkluderar den etiska lärprocessen, där det uppstår ny 
kunskap på olika nivåer. 
Björn Andersson (2002) beskriver ungdomar och deras behov av att testa gränser och menar 
att det är en del av livets läroprocesser som gör att ungdomar vågar utmana, genom att pröva, 
frihet och självständighet samt nya saker. Enligt Skolverket (2011) går det bland annat att läsa 
att när det manuella och det intellektuella arbetet möts skapas kreativitet, vilket enligt Mäkelä 
(2011) är starkt förknippat med både estetik och gestaltning. Enligt Skolverket är det inte bara 
kreativiteten som stärks utan även tron på sig själv samt viljan att våga och förmågan att klara 
uppgifter i det dagliga livet. 
  

2.2 Slöjd-pedagogik 
 
Om man jämför den svenska slöjden med andra länder, kan man i våra nordiska granländer se 
att dessa länder ser slöjden som ett färdighetsämne med mer inriktning åt det 
hantverksmässiga kunnandet, men även åt design och konstruktion. I den Svenska slöjden kan 
man istället se en unik pedagogisk undervisning, där man i ämnet lyfter fram 
personlighetsutvecklande egenskaper hos eleverna (Borg & Lindström, 2008). Dessa 
egenskaper kan vara egenskaper som skapande, förstärkt självkänsla, med tilltro på den egna 
förmågan och självständigheten. Genom att blicka tillbaka i tiden går det även att konstatera 
att det inte var förrän det yrkes- och hantverksmässiga motiven tonades ner, som den Svenska 
slöjden fick sitt genombrott. Det var då man istället började se ”slöjdandet” i skolan som ett 
av de främsta medlen till att fostra eleverna till just självständigt tänkande och handlande 
individer (ibid). Denna personliga utveckling stärker kreativiteten och även tilltron hos 
eleverna att själva klara uppgifter i det dagliga livet, något som skrivs fram i Lgr 11 
(Skolverket, 2011). 
 
 

2.3 Kreativitet 
 
Enligt Skolverket (2011) utvecklas kreativiteten när det manuella och det intellektuella arbetet 
möts, när detta sker är det inte bara kreativiteten som stärks utan även tilltron och förmågan 
att klara uppgifter i det dagliga livet. När det talas om kreativitet menar Renander (2008) att 
kreativitet handlar om att skapa något nytt, eller att förändra något till det annorlunda. Han 
menar att det inte behöver handla om konstnären som skapar sin konst, utan att det även kan 
vara stunder i det dagliga livet där kreativiteten används för att lösa eventuella problem. Han 
menar att kreativa lösningar inte bör sökas hos andra utan att lösningarna redan finns inom oss 
själva, även om vi skulle känna oss helt tomma på idéer. När det gäller problemlösning menar 
Renander (2008) att det är något som väcker kreativiteten hos människor och att den då är en 
process uppdelad i tre delar. Dessa tre delar skulle enligt Renander först och främst bestå i att 
identifiera själva problemet, för att därefter få idéer till att lösa det, och slutligen att 
genomföra själva lösningen på det eventuella problemet.  
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Även Vygotskij (1995) menar att kreativitet inte behöver vara ett fysiskt föremål, utan att det 
även kan bestå av en känsla eller bilder som kommer inifrån oss själva. Han menar att vårt 
sätt att handla baseras på två aspekter. Den ena utav dessa är den reproduktiva, vilket även 
kallas för den återskapande handlingen och den andra är den kreativa eller den 
kombinatoriska handlingen. Vygotskij menar att den reproduktiva handlingen baseras på 
saker vi har gjort tidigare och som vi minns och upprepar. Detta skulle enligt Vygotskij då 
inte klassas som kreativitet utan snarare som hjärnans sätt att anpassa sig till sin omvärld. Han 
menar att om vi människor enbart reproducerade det förgångna skulle det leda till att vi endast 
skulle kunna leva i en framtid där det förgångna konstant återupprepade sig. Istället menar 
han att vi människor är framtidsinriktade varelser som lever i en föränderlig nutid och att vi 
därigenom skapar vår framtid. Han menar att om vi tog tillvara det vi tidigare lärt oss och 
satte in det i nya situationer skulle det istället ske, det Vygotskij kallar för, ett kombinatoriskt 
handlande. Vilket skulle innebära att hjärnan inte bara bevarar och reproducerar tidigare 
erfarenheter, utan att den även bearbetar, kombinerar och skapar nya begrepp som ger oss nya 
uppfattningar i nya situationer. Eller som psykologen May Rollo (2005) menar är när vi anser 
oss skapa fritt och vi i själva verket hämtar våra idéer från undermedvetna källor av tidigare 
upplevelser. 
 
Enligt Vygotskij (1995) är det den kombinatoriska förmåga som inom psykologin även kallas 
för föreställning eller fantasi som utgör grundpelaren för varje kreativ aktivitet. Men för att 
fantasin ska fungera så menar May (2005) att psyket behöver frigöras från människans inre 
kontroll för att nya idéer ska kunna komma fram. Vidare menar Vygotskij att när det gäller 
barnens kreativitet är det något som redan går att observera i deras barndom. Där den kreativa 
processen yttrar sig i barnens olika lekar. Han menar att barnen visserligen återskapar det 
barnen sett i verkligheten genom sina lekar och fantasi, men att de samtidigt som de 
återskapar gör det på sitt egna kreativa sätt för att motsvara sina behov.  
 
Enligt Nationalencyklopedin (1993) tycks ändå klarlagt att kreativiteten inte är konstant utan 
att den växlar mellan olika åldrar och att den är som starkast några år innan barnen når 12 
årsåldern. Generellt är kreativiteten starkare hos yngre personer än hos äldre, då den hos 
många verkar avta i tidig medelålder för att hos andra leva kvar även i hög ålder 
(Nationalencyklopedin 1993). Denna syn på kreativitet är något som inte delas av Vygotskij 
då han menar att barnen blir mer kreativa med åren genom att de lär sig att realisera sina 
fantasier genom att införskaffa sig kulturella redskap. Han menar att ju rikare en mäniskas 
erfarenheter är ju rikare blir även dess fantasi (Vygotskij, 1995) 
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3. Metod 
 

3.1 Val av metod och empiri 
 
Jag hade från början tänkt genomföra denna undersökning med den kvalitativa metoden 
intervjuer. Intervjuerna var tänkta att genomföras på skolan där jag arbetar med elever som 
jag själv undervisar. På grund av tre anledningar bestämde jag mig slutligen för att genomföra 
min undersökning på andra skolor än den jag arbetar på. 

Den första anledningen, och den jag tycker är den mest logiska, är att jag anser att 
inspirationsmaterialet i slöjdsalarna där jag arbetar är bristfällig. Vilket skull kunna innebära 
att eleverna inte har någon bra grund att utgå ifrån eller något att jämföra med när de ska 
besvara enkätens frågor. 
Den andra anledningen är att skolan där jag arbetar är en 1-6 skola vilket innebär att eleverna 
har mindre erfarenhet av slöjd än elever på högstadiet. Den sista anledningen är att jag inte 
ville riskera att jag på något sätt skulle riskera att påverka elevernas svar i och med att jag har 
en relation med dessa elever som deras lärare. 

Detta fick mig att slutligen till att även ta kontakt med andra skolor där slöjdsalarna hade mer 
inspirationsmaterial än min egen. För att få mer spridning bland de tillfrågade eleverna 
bestämde jag mig slutligen för att genomföra undersökningen i årskurserna 5, 7 och 9, 
fördelade mellan tre olika skolor. I en av skolorna som låg belägen i min egen kommun och 
var en mellanstadieskola, valde jag att göra undersökningen med årskurs 5. Undersökningen 
omfattade två klasser och inkluderade båda slöjdarterna. De andra skolorna var belägna 
utanför min egen kommun, och bestod av högstadieelever, med mer erfarenhet av slöjd 

För att lättare kunna nå ut till eleverna övergick jag till att genomföra min undersökning med 
den kvantitativa metoden ”enkäter” istället för ”intervjuer”. Anledningen till detta var att jag 
ansåg att det skulle spara både min och andras tid som annars skulle behöva läggas på fler 
intervjuer, istället för enkätundersökningen som varade som längst i ca 15 minuter per klass. 
En annan anledning var att jag nådde ut till fler elever på ett enklare sätt. 

Då en av skolorna föll bort på grund av sjukdom och tidsbrist, bestod undersökningen 
slutligen av två olika skolor, en låg och mellanstadieskola och en högskola. Klasserna jag 
undersökte blev totalt fyra stycken två i varje skola. Att jag valde de berörda skolorna beror 
på att samtliga lärare inom trä-och metallslöjden i dessa skolor ingår i mitt kontaktnät.  

 

3.1.1 Enkät 
 
För själva insamlandet av informationen till min undersökning har jag valt den kvantitativa 
metoden enkäter. När det gäller enkäter finns det olika sätt att genomföra en 
enkätundersökning. För att nämna några så finns det Postenkäter, Internetenkäter, 
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Telefonenkäter, Besöksenkät samt Gruppenkät (Dimenäs, 2017). Den vanligaste av dessa 
enkäter är inom lärarutbildningen gruppenkäter som delas ut till grupper av elever. Enligt 
Dimenäs (ibid) är fördelen med detta att den som delar ut enkäterna har koll på hur det hela 
sköts och att allt går rätt till, samt att deltagarna har möjligheten att få svar på eventuella 
oklarheter gällande frågorna. En annan fördel med gruppenkäter är att vederbörande som 
genomför undersökningen har möjligheten att förklara syftet till enkäten på ett mer ingående 
sätt, vilket skulle kunna få fler elever som deltar i undersökningen att engagera sig i frågorna 
på ett mer ingående sätt. Även om man lyckas engagera eleverna att delta så menar Dimenäs 
att det ändå är viktigt att det sker utan tvång och att eleverna förstår att det är på en frivillig 
basis de fyller i enkäten. 
 
En annan vanligt förekommande variant av enkätundersökningar är postenkäter vilket innebär 
att den som gör undersökningen inte behöver vara på plats, då enkäterna skickas via post eller 
internpost till de berörda deltagarna (ibid). När det gäller postenkäter är det viktigt att 
upprätthålla förtroendet med personerna som deltar i undersökningen, så att de försäkras om 
att de insamlade materialet inte hamnar på avvägar. Ett sätt att förhindra detta är att enkäterna 
läggs i kuvert. Så fort dessa är ifyllda förseglas de av deltagaren på platsen, något som även är 
att föredra för gruppenkäterna (ibid). I dag med dagens it-samhälle är även internetenkäter 
gångbara. Som hörs på namnet så är det enkäter man svarar på via internet. Detta förutsätter 
visserligen att alla deltagare har tillgång till internet för att kunna genomföra undersökningen, 
men är annars ett smidigt sätt att nå många deltagare. På distans är även telefonenkäter ett 
alternativ, vilket innebär att den som sköter undersökningen, personligen ringer upp berörda 
deltagare för att få svar på frågorna via telefonen, vilket är ofta förekommande i olika 
marknadsundersökningar (ibid). Innan man lämnar ut en enkät är det enligt Dimenäs viktigt 
att introducera undersökningen med ett så kallat missivbrev.  

Detta brev är för att informera deltagarna i undersökningen om vem som genomför 
undersökningen. I brevet ska det enligt Dimenäs även framgå vilken grupp som undersöks 
och i vilket syfte det är tänkt att undersökningen genomförs. Innan enkäten lämnas ut är det 
även viktigt att de forskningsetiska reglerna uppfylls. Dessa regler innebär förutom att 
deltagarna har fått information om undersökningen också ett samtycke från deltagarna, 
speciellt om dessa är minderåriga. Om situationen skulle vara sådant krävs även ett 
godkännande från målsman. I brevet informerar man även om vem som får använda sig av 
resultaten. Detta skulle till exempel kunna vara att man garanterar deltagarna att resultaten 
inte kommer att hamna i orätta händer, för att användas i andra ändamål än det var tänkt från 
början. Något annat som deltagarna ska få information om är vart de ska vända sig för att få 
svar på eventuella frågor. 
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3.1.2 Observationer 
 
När det gäller observationer finns det flera olika sätt att utföra dessa på, men även flera saker 
att ha i åtanken beroende på vilken form av observation man tänkt sig att utföra. En sak är det 
etiska ställningstagandet, vilket skulle betyda att innan man påbörjar en observation har tagit 
del av reglerna inom de Forskningsetiska principerna. Vilket bland annat innebär att föräldrar 
måste informeras för att kunna ge sitt samtycke till att observationerna genomförs när det är 
barn eller elever inblandade (Kihlström, 2007).  

Själva utförandet av en observation kan variera på många olika sätt, ett av de vanligaste sätten 
är att dokumentera i så kallade löpande protokoll. Detta innebär att man beskriver det man ser 
med korta kommentarer. Ett annat sätt är att i förväg planera vad som ska observeras för att på 
så sett få en bättre struktur, och att man noterar det man ser när det sedan händer. Även i detta 
fall så noterar man i löpande protokoll. Under observationens gång kan det ske saker som 
observatören lägger extra märke till, vilket kallas för ”Critical incidents” och är något som 
observatören kan focusera på i de fortsatta observationerna (ibid).  

Efter observationen menar Kilström att det är viktigt att läsa igenom sina anteckningar och 
reflektera över vad man sett. Oavsett vilken form av observation man genomför så är det 
viktiga att försöka se saker på ett nytt synsätt. Eller som Kilström skriver ”För att börja från 
början så handlar observation om att se med nya ögon på något som redan är bekant” (ibid, 
s.31). Med det menar Kilström att man som observatör ofta ser det man vill se, och att man är 
påverkad av sina egna intressen och förutfattade meningar.   
 
När jag besökte de olika skolorna för att göra min enkätundersökning har jag observerat 
skolornas slöjdsalar, detta för att få en uppfattning om hur dessa är planerade och i vilken 
omfattning de innehåller inspirationsmaterial. Jag har även observerat hur det eventuella 
inspirationsmaterialet är placerat i salarna. Slöjdsalarnas planering med inspirationsmaterial 
precenteras avritade under observationer 4,1.  

 

3.1.3 Insamling enkät 
 
För att samla in materialet till min undersökning har jag skrivit ihop en enkät (se Bilaga 2) 
med de frågor jag ville ha svar på. När enkäten var färdig kontaktade jag tre olika skolor och 
dess slöjdlärare, för att förvissa mig om att det gick bra att göra en enkätundersökning under 
deras lektioner. Därefter har jag via mail skickat missivbrev (se Bilaga 1) till de berörda 
lärarna. Lärarna har i sin tur skickat breven vidare till elevernas vårdnadshavare för att få ett 
godtagande om att deras barn deltog i min undersökning. I brevet framgick även slutdatum för 
när deras svar senast önskades. Av alla tillfrågade var det ingen elev som nekades att delta av 
sina vårdnadshavare.  

På det förutbestämda datumet besökte jag skolorna och de berörda klasserna. Innan enkäterna 
delades ut i klasserna förklarade jag även muntligt för de berörda, anledningarna till att jag 
gjorde denna undersökning och att elevernas deltagande var avgörande för de kommande 
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resultaten. Jag förklarade även att undersökningen var frivillig och att de elever som inte ville 
delta i undersökningen kunde lämna in blanketten tom, tillsammans med de andra eleverna 
när undersökningen var klar. Alla enkäter samlades in i ett kuvert som förseglades när den 
sista enkäten kommit in. Kuvertet märkte jag med slöjdart, skola och årskurs. Detta 
repeterades i alla berörda klasser. 
 

3.1.4 Insamling observation 
 
När jag var i skolorna utförde jag observationer som gick ut på att rita av salarna samt att 
notera var de fysiska inspirationsföremålen var placerade. 

 
3.2 Hur jag bearbetat materialet 
 
För att bearbeta materialet jag fick in via mina enkäter var jag tvungen att omvandla elevernas 
svar till siffror i tabellform. Fördelningen blev att eleverna delades in i årskurs, kön samt 
slöjdart. Detta resulterade i att jag hade två helklasser i mellanstadiet årskurs 5 och två fulla 
klasser i högstadiet, en i årskurs 7 och en i årskurs 9. För att på ett effektivt sätt hantera 
enkätsvaren överförde jag svaren till ett Google Formulär som sammanställde svaren på ett 
kalkylblad. Det underlättade tolkningen av alla svar och gjorde det möjligt att ta fram diagram 
för att underlätta tolkning, analys och presentation av mätdata. 

3.3 Forskningsetik 
 
Om Vetenskapsrådet och de fyra huvudkraven vid forskning. Där av har jag i min Hej 
undersökning i god tid informerat de föräldrar vars barn deltagit i min enkätundersökning, 
samt följt de forskningsetiska principerna enligt de fyra huvudkraven. 
De fyra huvudkraven är enligt Vetenskapsrådet(2002): 

Informationskravet: som lyder ”forskaren skall informera de av forskningen berörda om den 
aktuella forsknings uppgiftens syfte”.  

Samtyckeskravet: som lyder ”Deltagarna själva har rätt att själv bestämma över sin 
medverka”  

Konfidentialitetskravet: som lyder ”Uppgifter om alla i en undersökningen ingående personer 
skall ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt 
att obehöriga inte kan ta del av dem” 

Nyttjandekravet: som lyder ”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas 
för forskningsändamål” 

  
Informationen till föräldrarna skickades via mail som beskrev min forskningsundersökning 
och anledningen till denna, samt om frågornas innehåll. Föräldrarna informerades även om att 
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undersökningen var helt frivillig och att om de inte ville att deras barn skulle delta i 
undersökningen så bads de höra av sig innan utsatt datum. Mailet vidarebefordrades till 
föräldrarna av de berörda slöjdlärarna på respektive skola. Både missivbrevet (bilaga 1) och 
frågeställningen (Bilaga 2) finns för närmare granskning under bilagor. I (bilaga 3) finns även 
elevernas svar presenterade i Stapeldiagram.  

 



 

14 
 

4. Resultat 
 
I följande stycke redovisar jag resultaten bestående av både enkäter och observationer, där jag 
analyserat data och även presenterar resultaten i stapeldiagram. 
 

4.1 Observationer 
 
Vid mina observationer av slöjdsalarna noterade jag att salarna skiljde sig en hel del mellan 
textilslöjden och trä-och metallslöjden. Det jag framförallt lade märket till var att antalet 
fysiska inspirationsföremål som stod framme att beskåda, var fler i trä- och metallslöjden än i 
textilslöjden. Nedan följer en kort beskrivning av salarna samt en skiss av varje sal för att öka 
förståelsen av var de fysiska inspirationsföremålen var placerade. Inspirationsföremålens 
placering är på skisserna markerat med orange. På skissen som visar trä-och metallslöjdssalen 
i Årskurs 5 finns det fyra stycken plustecken i orange vilket symboliserar inspirationsmaterial 
hängande från taket. 

 
Undervisningslokalerna för eleverna i årskurs 5 visade det sig bestå av inhyrda moduler med 
väggar av metall, vilket innebar att det inte var tillåtet att spika eller skruva i dessa väggar. 
Detta försvårade för uppsättning av inspirationsmaterial, speciellt för textilslöjden, då mycket 
av deras alster bestod av mjuka material som behöver hängas upp för att synas ordentligt. Det 
medförde att det var väldigt sparsmakat med inspirationsmaterial i textilsalen och bestod av 
några enstaka alster hängandes på några av väggarna samt ett glas skåp med ytterligare 
inspirationsmaterial. Själva salen bestod förutom ett antal skåp av 13 platser där eleverna 
arbetade med sina egna alster. Platserna bestod av fyra grupper av bord, tre grupper med tre 
bord i varje och en grupp med fyra bord och var placerade så att det var två grupper på varje 
sida av salen, med ett stort tillskärarbord i mitten.  
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Figur 1. Salen för textilslöjd. Årskurs 5. 
 
I trä-och metallslöjdsalen för årskurs 5 fanns det där emot fler fysiska inspirationsmaterial 
bestående av olika alster som hängde från taket eller som stod på hyllor och skåp. Föremålen 
var till stor del gamla elevarbeten som blivit kvar i salen, men även diverse alster som var 
tillverkade av läraren. 
Själva salen var något större än textilsalen och hade förutom ett antal skåp för förvaring, 16 
hyvelbänkar placerade i fyra grupper med fyra bänkar i varje grupp, samt ett litet bord för 
läraren. 
I anslutning till slöjdsalen fanns där även ett målarrum och ett rum för diverse metallslöjd. 
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Figur 2. Salen för trä-och metallslöjd. Årskurs 5. 
 
I högstadieskolan bestod textilsalen av två rum, där man öppnat upp vägen mellan dem för att 
på så sätt få en större sal. Trots detta så upplevde textilläraren att lokalen var för trång, något 
som läraren menade även påverkade mängden inspirationsmaterial, då det inte fanns mycket 
plats över för det ändamålet. Läraren menade att de var så trångt att de många gånger använd 
sig av golvet för diverse arbeten. Inspirationsmaterialet som fanns framme var av mindre 
mängd och bestod dels av småsaker gjorda av återbruk men även sådant som var 
återkommande uppgifter under de olika terminerna. Det mesta utav inspirationsmaterialet för 
årskurs 9 förvarades i ett glasskåp i salen, men även i ett antal glasmonter placerad i skolans 
entré där inspirationsföremål för skolans alla årskurser visades upp. Läraren menade att 
inspirationsmaterialet ofta plockades fram till specifika uppgifter. 
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Figur 3. Salen för textilslöjd. Årskurs 7 och 9. 

Högstadiets trä-och metallslöjdssal bestod av tre rum, där ett av dessa användes som 
materialrum samt förvaring av elevernas arbeten, i detta rum fanns även en spån-sug samt en 
rikthyvel. Själva slöjsalen bestod av ett stort rum som man skapat genom att montera ner ett 
flertal väggar. Bänkarna i slöjdsalen hade en speciell placering med plats för 14 elever och 
bestod av två grupper med fyra bänkar, två grupper bestående av två bänkar, samt två 
fristående bänkar vända mot ett stort fönsterparti. Enligt slöjdläraren var tanken med de två 
fristående bänkarna att dessa var till för elever som ville arbeta utan att bli störda.  
Då slöjdsalens ytterväggar hade sju stora fönster, var det i dessa fönsterpartier som de hade 
placerat det mesta av sitt inspirationsmaterial. Andra ställen de placerat inspirationsmaterial 
på var ovanpå de befintliga skåpen. Mycket av detta material var slöjdföremål i processens 
olika stadier, från påbörjat, halvfärdigt till färdigt. Det sista rummet bestod av ett teorirum 
kombinerat med målarrum. Detta rum användes till längre genomgångar samt målning och 
filmvisning. 
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Figur 4. Salen för trä-och metallslöjd. Årskurs 7 och 9. 

 

 

4.2 Elevsvar enkät 
 
De första sju frågorna är slutna frågor där eleven har valt på en grad lös skala mellan 1-6 där 1 
svarar mot Instämmer inte och där 6 svarar mot Instämmer helt.  

För att underlätta sammanställningen av elevsvaren har jag tolkat att de elever som svarat 
någonstans mellan 1-2 på en fråga inte håller med i frågan. Min tolkning av elever som svarat 
mellan 3-4 är att de delvis håller med i frågan men i svagare grad. Elever som svarat mellan 5-
6 har jag tolkat som att de i starkare grad håller med i frågan. Då elever svarat med 
exempelvis 2,5 har jag valt att avrundat uppåt till närmsta större heltal.  

Fråga nr 8 består av en sluten fråga som följs av en öppen följdfråga. Även fråga nr 9 och 10 
är öppna frågor. Svaren på frågorna har redovisats i form av stapeldiagram. Sista enkätfrågan, 
nr 11, består av kryssfrågor där eleverna har kunnat kryssa för de alternativ de instämmer 
med, även här är svaren redovisade i ett stapeldiagram. 

Cirkeldiagrammen nedan ger en överblick över fördelningen av slöjdart, kön och årskurs. Det 
är två skolorna som har deltagit i undersökningen. Den ena skolan är en låg- och 
mellanstadieskola, där två klasser med totalt 34 elever från årskurs 5 har deltagit. Den andra 
skolan är en högstadieskola där två klasser deltog, 21 elever från årskurs 7 och 22 elever från 
årskurs 9, deltog i undersökningen.  
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Undersökning inkluderar en enstaka elev som bara har svarat på några av frågorna. 
Fördelningen mellan flickor och pojkar i de deltagande klasserna är relativt lika, 43 st pojkar 
och 35 st flickor. 

Samtliga diagram som presenteras i detta avsnitt finns även i ett större format i bilaga 3. 
Svaren från de olika elevgrupperna är markerade med olika färger utifrån kön och slöjdart. 
Blå ... representerar pojkar som har trä- och metallslöjd, Röd ... representerar pojkar som har 
textilslöjd, Gul ... representerar flickor som har trä- och metallslöjd och Grön ... representerar 
flickor som har textilslöjd.  

I min analys undersöker jag likheter och skillnader mellan flickor och pojkar, trä- och 
metallslöjd samt olika åldersgrupper/klasser. För att göra det möjligt för läsaren att se dessa 
skillnader och likheter väljer jag att presentera resultatet under en frågeställning med 
resultatet från samtliga fyra grupper/klasser i samma figur, se färgkodning vid figurerna. 

 

 

 

 

Figur 5. Sammanställning av enkätsvar rörande skola, slöjdform, kön och årskurs. 

  



 

20 
 

4.2.1 Synliga inspirationsföremål i slöjdsalen kan hjälpa mig att komma på nya idéer. 

 
Figur 6. Fråga 1, Synliga inspirationsföremål i slöjdsalen kan hjälpa mig att komma på nya idéer. 
Sammanställning av enkätsvar för de olika klasserna.  Blå – pojkar trä- och metallslöjd, Röd – pojkar 
textilslöjd, Gul – flickor trä- och metallslöjd, Grön – flickor textilslöjd.  
 
 
När jag analyserar svaren av denna fråga kan jag konstatera, att en övervägande majoritet av 
eleverna tycker att inspirationsföremål kan hjälpa dem att komma på nya idéer. Av de totalt 
78 eleverna är det endast tio elever som inte håller med i frågan och svarat mellan 1-2 i 
enkäten. Av dessa tio elever som inte håller med är det endast en pojke i årskurs 9 som har 
trä- och metallslöjd, annars är det enbart flickor i textilslöjden som inte håller med. De flickor 
som var mest negativa till detta var flickorna i textilslöjd årskurs 7 där tre av fyra var emot. 
Av de 78 elever som höll med var det 31 elever som höll med i svagare grad, av dessa så var 
det pojkar i 5B inom textilslöjden som utmärkte sig, där fem av sex pojkar höll med av den 
svagare graden och där den sjätte pojken höll med till fullo. 

Den grupp som var mest positiva till att ha inspirations föremål framme i salen var jämt 
fördelat mellan könen i 5B, där sex av åtta höll med i den starkare graden och de övriga två 
som höll med gjorde det av den svagare graden. 
 
Fördelningen mellan trä- och metallslöjden och textilslöjden visar att de elever som var mest 
positiva till att ha inspirations föremål framme i salen var elever inom trä-och metallslöjden, 
där 22 elever höll med i starkare grad gentemot textilslöjden som hade 14 elever som höll 
med i starkare grad. 

 Av de elever som höll med i svagare grad var det jämnt mellan bägge slöjdarterna, med 16 
elever i varje slöjdart. Av de elever som inte höll med till att ha inspirations föremål framme i 
slöjdsalen, var dessa elever till den största delen elever inom textilslöjden, där det var nio 
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elever av tio som var emot. Det som framgår av analysen är att de flesta av dessa elever går på 
högstadiet. 

När det gäller könsfördelningen mellan eleverna kan man enligt analysen konstatera att det 
var fler flickor än pojkar som inte höll med i frågan 

 

4.2.2 Om jag vill ha inspiration använder jag internet. 
 

 

Figur 7. Fråga 2, Om jag vill ha inspiration använder jag internet. Sammanställning av enkätsvar för 
de olika klasserna. Blå – pojkar trä- och metallslöjd, Röd – pojkar textilslöjd, Gul – flickor trä- och 
metallslöjd, Grön – flickor textilslöjd.  
 
 
När jag analyserar svaren på denna fråga kan jag se, att en övervägande majoritet av eleverna 
tycker att det är en bra ide att söka inspiration på internet. Av de totalt 78 eleverna är det 
endast 15 elever som inte håller med. Av de elever som inte höll med var det grupp 5B som 
utmärkte sig, där var tre av fyra flickor i trä- och metallslöjden var emot, medans bland pojkar 
i textilslöjden var tre av sex stycken emot. 

Av de 63 eleverna som höll med i frågan, var det 25 elever som höll med i svagare grad. 
Analysen visar att dessa 25 var rätt jämnt fördelade mellan könen och årskurserna, men att det 
var några fler inom trä- och metallslöjden, närmare bestämt 15 st jämfört med tio st från 
textilslöjden. 
 

Den grupp som var mest positiv till att söka inspiration på internet var flickorna i 5A inom 
textilslöjden, där fem av fem flickor höll med i en starkare grad. En annan grupp som var 
starkt positivt till frågan var pojkarna i årskurs 7 även de inom textilslöjden, där fem av sju 
höll med i starkare grad i frågan.  
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Gör man en helhetsanalys av frågan går det att konstatera att eleverna inom textilslöjden är 
mer benägna att hålla med i denna fråga, och att eleverna i högstadiet är mer positiva till att 
söka inspiration på internet än eleverna i mellanstadiet. Intressant är att flickor i trä- och 
metallslöjden är som helhet den grupp som minst håller med i denna fråga. 
 

4.2.3 Om jag tittar på inspirationsföremål är det för att kunna göra en kopia av originalet 
eller så likt jag kan. 
 

 

 

Figur 8. Fråga 3, Om jag tittar på inspirationsföremål är det för att kunna göra en kopia av originalet 
eller så likt jag kan. Sammanställning av enkätsvar för de olika klasserna. Blå – pojkar trä- och 
metallslöjd, Röd – pojkar textilslöjd, Gul – flickor trä- och metallslöjd, Grön – flickor textilslöjd. 
 
 
När jag analyserar svaren kan jag konstatera att av de 78 eleverna som deltog i 
undersökningen var det 75 elever som svarade på den här frågan. Av dessa 75 eleverna är det 
53 elever som håller med. Av de eleverna som var benägna att kopiera var den största gruppen 
elever som höll med av den svagare graden, närmare bestämt 41 stycken.  

Av alla dessa är det en grupp av pojkar i klass 5A, trä- och metallslöjd, där alla pojkar höll 
med i svagare grad. Samma gällde för textilslöjdspojkarna i 5B där två elever valde att inte 
svara, medans de övriga fyra i gruppen höll med i svagare grad. 

De övriga tolv var elever som höll med i starkare grad och de var jämt spridda mellan 
slöjdarterna och könen. Det man kan konstatera är att det var några fler elever på högstadiet 
jämfört med mellanstadiet som höll med i starkare grad. I högstadiet var det åtta av tolv som 
höll med i starkare grad och i mellanstadiet var det fyra av tolv elever som gjorde det. 



 

23 
 

De elever som inte höll med i denna fråga och alltså inte var benägna till att kopiera bestod av 
22 elever. De eleverna var jämnt fördelade mellan slöjdart, årskurs och kön. De elever som 
inte svarat på alla frågorna, var två pojkar i 5B textilslöjd och en pojke i årskurs 7 trä- och 
metallslöjd.  

 

4.2.4 Om jag tittar på inspirationsföremål är det för att få idéer till att göra en egen 
variant av det jag tittat på. 

 

Figur 9. Fråga 4, Om jag tittar på inspirationsföremål är det för att få idéer till att göra en egen 
variant av det jag tittar på. Sammanställning av enkätsvar för de olika klasserna. Blå – pojkar trä- och 
metallslöjd, Röd – pojkar textilslöjd, Gul – flickor trä- och metallslöjd, Grön – flickor textilslöjd.  
 
 
Enligt analysen visar svaren att en övervägande majoritet av eleverna gärna använder sig utav 
inspirationföremål för detta ändamål. Av de 77 elever som svarat på frågan är det endast sju 
elever som inte håller med i frågan. Dessa sju elever har alla textilslöjd och är jämt fördelat 
mellan årskurs och kön. Av de elever som håller med i frågan kan det konstateras att det är 
fler elever i högstadiet än mellanstadiet som håller med i starkare grad. Av de 48 eleverna 
som håller med i starkare grad är det 32 elever som går på högstadiet och 16 på mellanstadiet. 
Det går även att konstatera att det är fler elever som kan tänka sig att göra en egen variant av 
inspirations föremål i trä- och metallslöjd än i textilslöjd. Där visar analysen att det är 28 av 
48 elever i trä- och metallslöjden som kan tänka sig detta, gentemot textilslöjden där det är 20 
elever som håller med i starkare grad. 
 
Den grupp som mest höll med i starkare grad var pojkarna i trä-och metallslöjden årskurs 7 
där alla höll med, bland flickorna i samma årskurs så var det fyra av fem som höll med och 
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den femte flickan höll med i svagare form. Av de elever som höll med i den svagare graden 
var det jämnt fördelat mellan kön, årskurs, och slöjdart. 

4.2.5 Om det ska finnas inspirationsföremål framme i salen ska det vara halv-färdiga 
föremål för att behålla min egen fantasi vid liv. 

  

Figur 10. Fråga 5, Om det ska finnas inspirationsföremål framme i slöjdsalen ska det vara halvfärdiga 
föremål för att behålla min egen fantasi vid liv. Sammanställning av enkätsvar för de olika klasserna. 
Blå – pojkar trä- och metallslöjd, Röd – pojkar textilslöjd, Gul – flickor trä- och metallslöjd, Grön – 
flickor textilslöjd. 
 
 
De flesta elever vill inspireras av halvfärdiga föremål för att inte låsa den egna fantasin. Enligt 
analysen av denna fråga kan jag konstatera att av de 77 elever som svarat är det 59 elever som 
höll med i frågan. Av dessa 59 var det en mindre del som höll med av den starkare graden, 
närmare bestämt 15 elever. Den gruppen som utmärker sig är pojkarna i 5B på textilslöjden, 
där fyra av fem pojkar höll med i frågan i den starkare graden och den eleven som skilde sig 
från de andra höll med i svagare grad. Av de elever som håller med i frågan av den starkare 
graden kan man konstatera att 13 av de 15 eleverna, är elever i årskurs 5. 
Den gruppen som höll med i svagare grad var helt klart den största gruppen och bestod av 44 
elever. Av dessa 44 elever var det 30 elever som gick på högstadiet och var relativt jämt 
fördelat mellan årskurs 7 och 9. Den gruppen där alla elever höll med i den svagare graden 
var eleverna på trä- och metallslöjden i årskurs 7.  
De elever som inte höll med i denna fråga bestod av arton elever, där de flesta går i årskurs 9.  
Den grupp som var minst benägen av att hålla med i frågan var pojkarna i trä- och 
metallslöjden årskurs 9 där fem av tio inte höll med i frågan.  
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4.2.6 Om det ska finnas inspirationsföremål framme i salen är det bra att ha flera färdiga 
föremål, men i olika svårighetsgrader. Exempelvis ett skåp med flera hyllor där man kan 
visa olika svårighetsgrader. 
 

Figur 11. Fråga 6, Om det ska finnas synliga inspirationsföremål framme i salen är det bra att ha 
flera färdiga föremål men i olika svårighetsgrader. Exempelvis i ett skåp med flera hyllor där man kan 
visa olika svårighetsgrader. Sammanställning av enkätsvar för de olika klasserna. Blå – pojkar trä- 
och metallslöjd, Röd – pojkar textilslöjd, Gul – flickor trä- och metallslöjd, Grön – flickor textilslöjd. 
 
 

Av de 77 eleverna som svarat på denna fråga kan man konstatera att de flesta eleverna är 
benägna av att hålla med av de 77 eleverna är det 73 elever som håller med i olika grad. Av 
dessa är det 49 elever som håller med i den starkare graden och är relativt jämt fördelat mellan 
eleverna, dock går det att konstatera att antalet som håller med i den starkare graden är något 
fler i trä- och metallslöjden. Där är det 27 elever som håller med jämte textilslöjden där 22 
håller med i den starkare graden. 

De elever som är benägna att hålla med i den svagare graden består av 24 elever, även dessa 
var relativt jämt fördelade mellan årskurser, slöjdarter och kön. Det är enligt analysen ändå en 
grupp som sticker ut och det är pojkarna i årskurs 7, textilslöjd. Där sex av sju elever håller 
med i den svagare graden och en elev håller med i den starkare graden. 

De elever som inte höll med bestod av fyra elever, där tre av fyra hade textilslöjd, annars var 
det jämnt fördelat mellan könen. Fördelningen mellan årskurserna var två elever i årskurs 5 
och två i årskurs 9, där även den enda eleven som hade trä- och metallslöjd gick. 
 
 



 

26 
 

4.2.7 Om det ska finnas inspirationsföremål framme i salen är det bra att ha föremål som 
inte är gjorda i slöjden för att knyta an till samhället i övrigt.   

Figur 12. Fråga 7, Om det ska finnas inspirationsföremål framme  i salen är det bra att ha föremål 
som inte är gjorda i slöjden för att knyta an till samhället i övrigt. Sammanställning av enkätsvar för 
de olika klasserna. Blå – pojkar trä- och metallslöjd, Röd – pojkar textilslöjd, Gul – flickor trä- och 
metallslöjd, Grön – flickor textilslöjd. 
 
 
Av de 75 eleverna som svarat på frågan kan man enligt analysen konstatera att de flesta 
eleverna inte håller med i denna fråga.  

De elever som höll med i frågan bestod av tolv elever där nio av dessa gick i årskurs 5. Den 
gruppen där flest höll med i starkare grad var pojkarna i 5A som hade trä-och metallslöjd. 
I denna grupp var det fyra av sex som höll med i den starkare graden och två som höll med i 
den svagare graden. I de andra grupperna där pojkarna hade träslöjd var det inga som höll 
med i starkare grad. 

De elever som höll med i den svagare graden bestod av 39 elever och var den största gruppen. 
Dessa elever var jämt fördelade mellan årskurser, kön och slöjdart. 

Gruppen av elever som inte höll med i denna fråga bestod enligt analysen av 24 elever. Av 
dessa elever var det 19 som gick på högstadiet och var jämt fördelade mellan årskurs 7 och 9. 
När det gäller slöjdarterna och kön var det relativt jämt fördelat. 
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4.2.8 Om man vill få inspiration ska men söka den utanför slöjdsalen. 

 
 
Figur 13. Fråga 8 Om man vill få inspiration ska man söka den utanför slöjdsalen. Sammanställning 
av enkätsvar för de olika klasserna. Sammanställning av enkätsvar för de olika klasserna. Blå – pojkar 
trä- och metallslöjd, Röd – pojkar textilslöjd, Gul – flickor trä- och metallslöjd, Grön – flickor 
textilslöjd. 

 

Av de 77 elever som svarat på frågan kan man enligt analysen konstatera att de flesta eleverna 
inte höll med i denna fråga. Av de 77 eleverna så var det endast 14 elever som höll med i den 
starkare graden. Av dessa 14 elever var det 12 elever från årskurs 5 som höll med, och av 
dessa tolv så var nio pojkar. Mellan slöjdarterna var fördelningen relativt jämn. 
Eleverna som höll med i den svagare graden bestod av 37 elever, där man enligt analysen kan 
notera att det är något fler elever i högstadiet som är mer benägna att hålla med i svagare grad. 
I högstadiet var detta antal 24 gentemot årskurs 5 där det var tolv elever som höll med i den 
svagare graden. När det kommer till slöjdarterna och kön så var det relativt jämt. 

 

 

 

 

 

 

 



 

28 
 

4.2.8 B följdfråga till fråga 8 
 

Figur 14. Följdfråga till fråga 8. Elevernas egna förslag till inspirationskällor. Sammanställning av 
enkätsvar för de olika klasserna. Blå – pojkar trä- och metallslöjd, Röd – pojkar textilslöjd, Gul – 
flickor trä- och metallslöjd, Grön – flickor textilslöjd. 
 
 
I den öppna delen av frågan var det 51 stycken som lämnade förslag på alternativa platser till 
att söka inspiration, eller att på andra sätt söka den utanför slöjdsalen. Av dessa elever kan 
man se en markant skillnad på var eleverna kan tänka sig att finna denna inspiration. De som 
verkligen sticker ut är klass 5A inom trä-och metallslöjden där nio av tio elever nämner 
naturen som ett ställe där man kan få inspiration, den enda som inte nämner naturen som 
inspirationskälla är en pojke som nämner internet och böcker. I textilslöjden är den enda 
eleven som nämnt naturen en flicka. Andra inspirations platser som nämns vagt efter naturen 
är bland annat internet, som en annan flicka i textilslöjden svarat. 
I klass 5B är urvalet av inspirationsplatser mer varierat, där endast en pojke och en flicka i trä 
och metallslöjden har nämnt naturen som inspirationskälla, och i textilslöjden är det bara en 
flicka som nämnt naturen. I textilslöjden är det en pojke och en flicka som även nämner 
internet, annars är det väldigt spritt.  
I årskurs 7 var det inom trä-och metallslöjden inte många som svarade. Det var en pojke och 
en flicka som svarade naturen och en annan elev som svarade att hon fick inspiration av vad 
andra människor tidigare gjort. Inom textilslöjden var det betydligt fler elever som svarat. 
Ingen av eleverna svarade naturen med det var två pojkar och fyra flickor som svarade 
internet. 
I årskurs 9 var det endast två pojkar som svarat naturen och det var inom trä- och 
metallslöjden. I denna årskurs var det betydligt fler elever som svarat internet. I trä- och 
metallslöjden var det fem pojkar som svarade internet, bland flickorna däremot var det ingen 
som svarade internet. I textilslöjden var det en pojke som svarat internet och bland flickorna 
var det fyra stycken. Årskurs 9 sticker även ut med elever som tycker att de kan finna 
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inspiration genom möten med andra människor, men även i butiker. När det gäller möten med 
andra människor var det tre pojkar i trä-och metallslöjden som höll med men inga av flickorna 
som gjorde det. I textilslöjden var det en pojke och två flickor som tyckte att de fick 
inspiration av andra människor. Eleverna som fan inspirationer i butiken var något fler i 
högstadiet, men var fördelade enligt följande. En flicka i 5B inom trä-och metallslöjden, en 
flicka i 5B i textilslöjden. I årskurs 7 var det endast en pojke samt en flicka i textilslöjden 
slöjden som höll med. I årskurs 9, som hade flest elever som höll med om att de kunde finna 
inspiration i butiker, var det tre stycken som höll med och av dessa var alla flickor som gick 
textilslöjden.  
 

4.2.9 Om det ska finnas inspirationsföremål framme i slöjdsalen, tycker du då att det 
endast bör vara det eleverna arbetar med för tillfället, eller tycker du att det borde fullt 
av olika föremål. Både halvfärdiga som färdiga. 
 

 
 
Figur 15. Fråga 9. Om det ska finnas inspiration föremål framme i salen, tycker du då att det endast 
bör vara det eleverna arbetar med för tillfället, eller tycker du att det borde vara fullt av olika föremål. 
Både klara och halvfärdiga. Sammanställning av enkätsvar för de olika klasserna. Blå – pojkar trä- och 
metallslöjd, Röd – pojkar textilslöjd, Gul – flickor trä- och metallslöjd, Grön – flickor textilslöjd. 

 
Resultaten visar att en majoritet av eleverna föredrar att ha en massa olika varianter av 
inspirationsmaterial framme i salen. Av 74 eleverna var det 53 av dessa som var för att ha 
många olika inspirationsmaterialet framme i salen. De elever som har svarat med flera 
positiva svar har jag delat in i gruppen som svarat positivt till allt möjligt inspirationsmaterial. 
Av de 74 eleverna har ingen svarat att de var negativa till inspirationsmaterial i någon form. 
Den gruppen som var mest positiv till att ha olika inspirationsmaterial framme var årskurs 9 
inom bägge slöjdarterna, där alla 22 eleverna var för. 
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I årskurs 7 var det 14 elever av 21 som var för att ha olika former av inspirationsmaterial 
framme, fördelningen var där relativt jämn mellan slöjdarterna och även mellan könen. Dock 
var det två flickor i trä-och metallslöjden och två pojkar i textilslöjden som stack ut, och 
tyckte att det endast skulle finnas inspirationsmaterial kopplat till det man arbetade med för 
stunden.  
I årskurs 5 var det större spridning mellan svaren, även om majoriteten även där var för att ha 
olika former av inspirationsmaterial framme. Av totalt 28 eleverna i årskurs 5 som svarat på 
frågan var 17 av eleverna positiva till att ha olika inspirationsmaterial framme. Den gruppen 
som var mest positiv till detta var pojkarna och flickorna i textilslöjd i 5A, där alla som svarat 
på frågan var positiva till detta. I 5B var det jämnare fördelat mellan båda slöjdarterna, dock 
kan man se att pojkarna i trä- och metallslöjd och flickorna i textilslöjd var något mer positivt 
inställda till att ha olika former av inspirationsmaterial. 
 

4.2.10 Finns det andra former av inspirationsmaterial du kan tänka dig? Vad inspirerar 
dig? 
 

 
 
Figur 16. Fråga 10. Finns det andra former av inspirationsmaterial som du kan tänka dig? vad 
inspirerar dig? Sammanställning av enkätsvar för de olika klasserna. Blå – pojkar trä- och metallslöjd, 
Röd – pojkar textilslöjd, Gul – flickor trä- och metallslöjd, Grön – flickor textilslöjd. 
 
 
Andra former som kunde ge eleverna inspiration var enligt analysen rätt spridd. Av de 58 
elever som svarar på frågan var den största gruppen elever som nämnt Internet, och bestod av 
tolv elever. Av dessa tolv var det åtta flickor som hade textilslöjd, där en flicka gick i 
mellanstadiet och de övriga i högstadiet, där fyra av dem gick i årskurs 9. Övriga former av 
inspiration som eleverna nämnde var rätt jämnt fördelat mellan både kön och årskurs. Något 
av det som nämns som källa för inspiration var Natur eller Möten med andra människor 
där sju elever vardera hade nämnt dessa. 
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4.2.11 Nedan följer en tabell där eleverna kryssat för det som eleverna överensstämmer 
med. Frågorna löd i följande ordning 

 
 
 
Figur 17. Tabeller där eleverna kryssat för det som eleverna överensstämmer med. Sammanställning 
av enkätsvar för de olika klasserna. Blå – pojkar år 5, Röd – flickor år 5, Gul – pojkar år 7,  
Grön - flickor år 7, Lila – pojkar år 9, ljusblå - flickor år 9. 

A. Om det ska finnas inspirationsföremål i slöjdsalen ska det bestå av böcker med bilder som 
man kan bläddra i. 
 
Av de 76 eleverna som svarat var det 33 elever som instämde med frågan. De som var mest 
negativa till detta påstående var eleverna i årskurs 7. De elever som var minst negativa till 
frågan var eleverna i årskurs 9, där det var relativt jämt fördelat mellan elever som höll med 
och de som inte höll med. 

 
B. Om det ska finnas inspirationsföremål i slöjdsalen ska det bestå av fysiska föremål, synligt 
placerade i slöjdsalen. 

 
Enligt analysen av elevernas svar, går det att konstatera att det generellt sett är flest elever 
som instämmer med att om det ska finnas inspirations föremål i slöjdsalen. Dessa 
inspirationföremål ska då bestå av fysiska föremål synligt placerade i slöjdsalen. Av de 76 
eleverna som svarat så instämde 58 elever på denna fråga. De elever som var mest positiva till 
frågan var pojkarna i årskurs 9 där alla höll med i frågan. 
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C. Om det ska finnas inspirationsföremål framme i salen ska det vara saker som andra elever 
har gjort. 
 

Av de 76 eleverna som svarat kan man enligt analysen konstatera att över hälften av alla 
elever instämmer med denna fråga, närmare bestämt 52 stycken. I årskurs 5 och 9 var 
fördelningen jämn av elever som höll. Av svaren att döma är det tydligt att elever i årskurs 7 
var den klassen som var minst benägen att hålla med i frågan.  

  

D. Om det ska finnas inspirationsföremål framme i salen ska det vara saker som läraren har 
gjort. 
 

På denna fråga så var det 47 elever av 76 som svarat att de höll med i frågan. De elever som 
var mest benägna att hålla med i frågan var pojkarna i årskurs 9. Och de elever som var minst 
benägna av att håll med var pojkar i årskurs 7. 
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5. Diskussion  
 

5.1 Vart eleverna kan tänka sig finna inspiration 
 
När det gäller olika inspirationskällor och inspirationsmaterial går det enligt undersökningen 
att konstatera, att detta är något som eleverna generellt sett har en positiv inställning till, samt 
att en övervägande majoritet även anser att det kan bidra till nya idéer. Dock kan man se en 
tendens till en variation av vart eleverna kan tänkas finna detta, vilket jag tolkar som att 
eleverna har en förståelse för olika former av inspiration. I min enkät har jag bland annat ställt 
två frågor som i princip frågade efter samma sak. Dessa frågor handlar om andra ställen där 
eleverna skulle kunna tänka sig att söka inspiration utanför slöjdsalen och andra former av 
inspirationsmaterial som kunde inspirera eleverna. Personligen menar jag dessa två frågor är 
relativt lika men enligt resultaten går det ändå se att svaren skiljer sig åt mellan frågorna. En 
sak jag speciellt reagerat på, är att ett antal elever som nämner Datorspel som inspirationskälla 
i en del av enkäten, när de i en annan del inte tar upp detta över huvud taget. Detta får mig att 
fundera över om frågorna skulle formuleras annorlunda eller om det är eleverna som tolkar 
frågorna på ett annorlunda sett.  
 
I mellanstadiet går det att se en tydlig skillnad mellan de två klasserna som deltar i 
undersökningen och var dessa elever kan tänkas finna inspiration. Från att det i ena klassen 
svaras väldigt spritt, till att i den andra klassen visa ett stort intresse för naturen och att 
därifrån få inspiration. Enligt undersökningen går det att se, att av eleverna som nämner 
naturen som inspirationskälla är majoriteten elever som har trä-och metallslöjd. Detta är något 
som även går att urskilja hos eleverna på högstadiet. På mellanstadiet går dessa elever i 
samma skola, bor i samma kommun med liknande hemförhållanden. Om skillnaden mellan 
dessa klasser kan beror på umgänge, fritidssysselsättning, klassamansättning, lärare eller 
slöjdart är svårt att säga. Att finna inspiration i naturen är något som enligt undersökningen 
många elever instämmer med, dock verkar detta intresse avta högre upp i åldrarna. En 
förklaring till detta skulle kunna vara att de yngre eleverna leker andra lekar till skillnad mot 
de äldre eleverna som finner nya intressen med stigande ålder.  
 
I årskurs 9 kan man se en tydlig förändring hos eleverna, då de har blivit mer intresserade av 
internet som inspirationskälla. Då dagens digitalisering breder ut sig kan jag tänka mig att 
eleverna själva kan söka efter inspiration på sina datorer där möjligheten finns att snabbt finna 
inspiration även utanför slöjdsalen. Det jag kan se som ett problem är: för att hitta det man 
söker måste man ändå veta vad man ska söka efter. Det jag tänker på är skillnaden av att se ett 
befintligt föremål och på så sätt få uppslag på nya idéer än att söka i blindo. Vilket kan betyda 
att eleverna som inte vet vad de ska leta efter och inte kommit igång med sina uppgifter 
istället kan börja syssla med annan på datorerna än vad som var tänkt från början. 
 
En annan källa till inspiration som framträder i årskurs 9 är andra mäniskor. Detta är något 
som får mig att spekulera om det kan handlar om att eleverna blivit mer mån av att jämföra 
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sig med andra och att passa in i en norm. Även på denna fråga går det att se en skillnad på 
svaren mellan de snarlika frågorna i enkäten. 
 

5.2 Inspiration i Lgr 11  
 
Enligt undersökningen går det att konstatera att en stor majoritet av eleverna tycker att 
inspirationsföremål i slöjdsalarna kan hjälpa dem att komma på nya idéer. Detta är något som 
går hand i hand med läroplanen där det under kunskapskraven går att läsa ”Eleven kan i 
slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial” (Lgr 11, s 
216). Hur detta material erbjuds är upp till den aktuella läraren att avgöra. Då det visade sig 
att vissa slöjdsalar permanent hade inspirationsmaterialet framme, när det i andra salar endast 
plockades fram till specifika arbetsuppgifter. Vad som är att föredra i dessa fall menar jag kan 
vara svårt att avgöra då jag anser att det finns både för och nackdelar med detta. 
Fördelarna med att inspirationsmaterialet jämt finns tillgängligt är att de kan väcka nya idéer 
under processen gång. En annan fördel jag kan tänka mig, är när eleverna får möjlighet till att 
jobba fritt. Då kanske det räcker med att se sig om i slöjdsalen för att få uppslag till nya idéer, 
istället för att börja bläddra i böcker eller att i blindo söka på nätet. 
 
Nackdelen med att jämt ha inspirationsmaterial fram anser jag skulle kunna vara att eleverna 
eventuellt tröttnar på föremålen och slutar att bry sig om dessa. För att detta inte ska ske så 
anser jag att dessa föremål då borde bytas ut med jämna mellanrum, åtminstone en gång varje 
läsår. Ett annat problem som skulle kunna uppstå är något som jag talat med en del 
specialpedagoger om. De menar att om inspirationsmaterialet blir för omfattande kan det leda 
till att elever med särskilda behov får svårt att koncentrera sig i miljöer med för mycket 
intryck.  
 

5.3 De fysiska inspirationsmaterialens urformning. 
 
När det gäller hur eleverna vill att inspirationsmaterialet bör vara urformat i slöjdsalarna, så 
visar undersökningen att de flesta eleverna föredrar att inspirationsmaterialet ska bestå av 
flera färdiga fysiska föremål, som visar flera olika svårighetsgrader. Föremålen får gärna vara 
tillverkade i slöjdsalen, men om de är tillverkade av andra elever eller av lärare har mindre 
betydelse. Detta är även något som jag märkt hos mina egna elever som jag vanligtvis 
undervisar. I de fallen har det oftast handlat om att eleverna vill se olika föremål med olika 
svårighetsgrader för att de tror att de ska få en ökad förståelse för olika betygskriterier. Tyvärr 
innebär detta att slöjdandet eventuellt koncentreras på den färdiga produkten, vilket skulle 
kunna innebära att eleverna inte reflekterar över själva slöjdprocessens olika delar. Dessa 
delar som nämns som slöjdens arbetsprocess är förutom framställning och värdering, även 
ideutveckling, övervägande och hur dessa delar samverkar till en helhet.  
Annat som även nämns är olika material och hantverkstekniker och dess möjligheter, men 
även dokumentation av själva arbetsprocessen (Lgr 11). 
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Det som förvånade mig var att de flesta av eleverna som inte höll med om att de ville ha 
inspirationsmaterial i slöjdsalarna, var elever som hade textilslöjd och av dessa elever var det 
flesta flickor. Vad detta kan bero på är svårt att med säkerhet veta, men det som slog mig när 
jag besökte de olika slöjdsalarna var att det fysiska inspirationsmaterialet var mer omfattande 
i trä-och metallslöjden än i textilslöjden. Om detta skulle ha någon påverkan kan jag bara 
spekulera om. Det är trotts allt läraren som formar sin sal och väljer salens utförande, men 
även sitt sätt att lära ut oavsett om det inkluderar inspirationsmaterial eller inte. 
 

5.4 Lärarens syn på inspirationsmaterial. 
 
Vissa lärare menar att inspirationsmaterial endast leder till att eleverna kopierar de befintliga 
slöjdföremålen. Något som skulle kunna jämföras med Otto Salomon tanke om slöjden där 
man kopierade efter förlagor (Lindström 2008), därför ställdes frågan till eleverna i 
undersökningen. Av svaren att döma visar det sig att dessa lärare kan ha en poäng när det 
gäller kopierandet av de befintliga föremålen. Av de fyra klasserna som deltog i 
undersökningen visade sig att majoriteten av eleverna skulle kunna tänka sig att titta på 
inspirations föremål för att kopiera, men att de flesta av dessa elever bara höll med i en 
svagare grad. Av de 53 eleverna som skulle kunna tänka sig att kopiera var det hela 41 
stycken elever som höll med av den svagare graden. Den grupp som synbart stack ut i detta 
fall var Årskurs 9 där majoriteten av eleverna visade ett intresse av att i högre grad kopiera 
inspirationsföremålen. Av dessa elever i årskurs 9 var det flesta flickor i textilslöjden, vilket 
kan få mig att i detta fall spekulera om det kan handla om klädmode eller trender de vill följa. 
Det jag kan finna märkligt är att det enligt undersökningen generellt sett pekar på att det var 
flickorna i textilslöjden som annars var mest negativa till inspirationsmaterial. 

Det går att konstatera att även om eleverna i undersökningen i viss grad skulle kunna tänka 
sig att kopiera befintligt inspirationsmaterial, var eleverna ännu mer benägna att titta på 
inspirationsmaterial för att göra en egen tolkning av föremålen efter egna idéer. Detta i sin tur 
skulle tala emot påståendet att de endast tittar på inspirationsmaterial för kopierandets skull. 
Att göra en egen tolkning av ett slöjdföremål kräver en insikt hur man bör gå till väga och 
kunna lösa eventuella problem som man kan stöta på under processens gång, vilket Renander 
(2008) menar väcker kreativiteten hos mäniskor. I kommentarsmaterialet till kursplanen i 
slöjden kan man i förtydligandet av processens olika delar läsa.  

Arbetsprocessens olika delar: – Idéutveckling syftar på själva utvecklings- och idéarbetet 
oavsett var idéerna kommer ifrån. I slöjdundervisningen är det viktigt att eleverna lär sig var 
och hur impulser till det egna arbetet kan uppstå, till exempel genom att iaktta fenomen, bilder 
och föremål i omgivningen. Idéutvecklingen kan ske utifrån elevernas egna idéer, en given 
uppgift där ett problem, ett behov, ett material eller en teknik kan vara utgångspunkt, eller 
utifrån ett övergripande tema. – Med överväganden menas de val och prioriteringar som 
eleverna gör (Skolverket, 2011).  
 
Detta med att iaktta bilder och föremål är något som jag förknippar med inspirationsmaterial 
vilket jag tolkar som att det även borde bidra till nya idéer och därför vara något positivt.  
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