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Sammanfattning/abstract  
 

Syftet med studien är att ta reda på hur lärare i slöjd kan inspirera barn och ungdomar att 
arbeta kreativt. För att ta reda på mer om kreativitet och dess förutsättningar respektive hinder 
har jag studerat för ämnet aktuell litteratur samt utfört fyra kvalitativa intervjuer med 
verksamma grundskolelärare i slöjd. Fokus i arbetet har lags på olika undervisningsformer 
och hur dessa kan påverka elevernas förutsättningar för ett kreativt arbete inom slöjden. 
Resultatet av intervjuerna samt litteraturstudien tyder på att eleverna ges bäst förutsättningar 
för att utveckla sin kreativitet i de miljöer där undervisningen sker utefter lärarstyrda riktlinjer 
men där eleverna inom denna givna ram har en stor individuell frihet.  
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Inledning  
 
 

I kursplanen för slöjd står det bland annat att skolan ska sträva mot att eleven: ”utvecklar 

kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och intressen” 

(Skolverket, kursplanen i slöjd). Frågan är här vad som egentligen menas med ett kreativt 

skapande? Vad är kreativitet och hur kan det utvecklas? 

 

Kreativitet är ett begrepp som låter sig lånas till allehanda sammanhang. Som ett 
honnörsord och till inte förpliktigande fras används det utan djupare analys, ibland t.ex. 
om en konstnärlig och vetenskaplig verksamhet för att framhäva subjektivitetens roll 
och som motsats till traditionalism (Marner, 2005:27) 

 

Under min verksamhetsförlagda utbildning har jag fått känslan av att begreppet kreativitet har 

en tendens att användas om de så kallade praktiskt estetiska ämnena oavsett undervisningens 

karaktär och utan djupare reflektion. Detta har troligtvis många orsaker, en orsak kan vara att 

kreativitet är svårgreppbart och i många fall saknar en tydlig förklaring. En annan förklaring 

kan vara att myterna kring kreativitet är många (Cederblad, 2000:132) och att det finns en syn 

på kreativitet som exempelvis rör sig om kontakt med något högre väsen eller att idéer 

kommer som ”blixtnedslag” från klar himmel.  

 

Slöjdundervisningen står i dagens skola inför en stor utmaning. Skolverkets nationella 

utvärdering av grundskolan 2003 visar att eleverna anser slöjd vara ett av de roligaste ämnena 

i skolan men har svårt att se ”nyttan” med slöjdundervisningen. ”Tillsammans med bild, idrott 

och hälsa och musik är slöjden ett av de roligaste ämnena i skolan, men eleverna har svårt att 

se ’nyttan’ med kunskaper från slöjden” (Skolverket, 2004:125). Anders Marner skriver i 

boken Möten och medieringar att efterfrågan på kreativitet i samhället har ökat och 

”iakttagelsen gör sannolikt att skolan tydligare måste ställa sig frågan om hur kreativiteten 

kan synliggöras där” (2005:73). Då estetiska uttryck ofta ses som något vagt och 

svårbeskrivet och det ofta undviks att diskutera och argumentera om detta med motiveringen 

att det rör sig om ”känslor” (Klarén, 2000:75) känner jag att jag som snart färdigexaminerad 

lärare behöver mer kunskap om kreativitet och hur denna kan utvecklas inom olika 

undervisningsformer i slöjdämnet.  
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Jag har en önskan om att i min framtida lärarprofession inspirera och ge mina elever de 

verktyg som behövs för att kunna utveckla och arbeta med den kreativa processen. Därför såg 

jag detta examensarbete som en chans att undersöka och fördjupa mina kunskaper om 

kreativitet och dess förutsättningar respektive hinder. Trots att det tidigare i lärarutbildningen 

nästintill har predikats om kreativitet och skapande processer i de estetiska ämnena, har jag 

upplevt att det har saknats en mer konkret diskussion om vad kreativitet är och hur lärare kan 

planera sin undervisning för att gynna denna. I och med att jag anser att slöjden behöver hitta 

nya medel för att kunna motivera sin roll i skolan ser jag att detta skulle kunna göras med en 

mer kreativ och processinriktad undervisning, då kreativitet och nytänkande är något som 

starkt efterfrågas i dagens samhälle.  

 

 

Syfte 

 

Syftet med min studie är att ta reda på hur jag som lärare i slöjd kan inspirera barn och 

ungdomar att arbeta kreativt. Förhoppningen med mitt arbete är finna redskap för att kunna 

planera en bra undervisning som gynnar mina framtida elevers kreativitet. 

 

 

Frågeställningar 

 

• Vad kan den absoluta friheten ha för inverkan på kreativitet i slöjd? 

 

• Vad kan en lärarstyrd uppgift ha för inverkan på kreativitet i slöjd? 
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Teoretiska utgångspunkter 

 

 

Mina frågeställningar 

 

Vad kan den absoluta friheten i slöjdundervisningen ha för inverkan på kreativitet? Det som 

här menas med ”den absoluta friheten” är slöjdlektioner som går ut på att eleven helt själv få 

välja arbetsområde och vad hon eller han vill arbeta med under en begränsad/obegränsad tid. 

Den absoluta friheten är ändå på sätt och vis begränsad av lokaler, material, ämne och så 

vidare. Marner (2005:34) menar att kreativitet ej kan uppstå i absolut frihet.  

 

Kreativitet uppstår inte ur absolut frihet, välmående och fritid. På en beach i 
Söderhavet, i en solstol och med en drink i handen, är kreativiteten kanske som minst 
sannolik. Varför vara kreativ när allt redan är förberett för njutning? Det är ofta ur 
bristen, behovet, problemet i relation till målet osv. som kreativiteten utvecklas. 
(Marner, 2005:34) 

 

När det kommer till ”den absoluta friheten” i slöjdundervisningen är ju som jag skrev ovan 

friheten på sätt och vis begränsad. Det som syftas på i frågeställningen är alltså ”den absoluta 

friheten” inom slöjdämnets ramar.  

 

Vad kan en lärarstyrd uppgift har för inverkan på kreativitet? Det som här menas med 

lärarstyrd uppgift är när läraren ensam bestämmer regler och ramar för ett elevarbete. Dessa 

regler och ramar kan vara mer eller mindre bestämda och styrande, det kan till exempel vara 

så att eleven själv få välja material men läraren avgör vad materialet ska användas till. Det 

kan också vara så att läraren avgör helt uppgiftens innehåll och elevens deltagande är lågt 

eller nästintill obefintligt, i det senare fallet rör det sig ofta om en produktfokusering från 

lärarens sida. Christina Nygren-Landgärds skriver: ”När idén, arbetssättet och resultatet finns 

färdigt uttänkt finns det inget rum för ’skapande, nydanande produktivitet’” (2000:140f). 

Nygren-Landgärds menar att en helt lärarstyrd uppgift har mycket svårt för att mynna ut i ett 

kreativt resultat. Dock kan som jag skrev ovan, en lärarstyrd uppgift se ut på många olika sätt 

och innehållet samt tanken med undervisningen kan skilja från uppgift till uppgift. 
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Vad är kreativitet? 

 

Kreativitet är ett begrepp som har kommit att användas i alla tänkbara och ibland oväntade 

sammanhang (Nygren-Landgärds, 2000:137). För att kunna skriva och resonera runt 

kreativitet i slöjden vill jag därför börja med att definiera begreppet utifrån den lästa 

litteraturen.  

 

Lev S Vygotskij (1995:11) menar att det vi kallar kreativitet är en mänsklig aktivitet som 

skapar något nytt. Norstedts stora svenska ordbok (1995:634) beskriver att vara kreativ med 

orden: ”[någon] som har förmågan att komma med nya idéer och utföra dessa”. Den tydliga 

skillnaden mellan Vygotskij och Norstedts svenska ordbok är att i Norstedts svenska ordbok 

läggs inte fokus enbart på att skapa något nytt utan också på att idén ska genomföras. 

Vygotskij (1995:11) menar å andra sidan att kreativitet är att skapa något nytt oavsett om det 

sker i den yttre världen eller i människans inre. Nygren- Landgärds skriver i sin artikel 

Slöjdundervisning och kreativitet att:  

 
I denna artikel ansluter jag mig till den mer konkreta beskrivningen av begreppet 
kreativitet. Det räcker inte med att man förmår tänka på ett nydanande sätt, man bör 
också kunna förverkliga sin idé (2000:137).  

 

Elisabet Skoglund (1998:8) utvecklar begreppet kreativitet ytterligare och beskriver det mer 

utförligt:  

Ordet kreativitet kan låta pretentiöst och krävande. Jag använder det ändå i brist på 
andra ord i betydelsen: en strävan, ett förhållningssätt som innebär utveckling och 
öppning, att skapa något nytt, ställa egna frågor, hitta egna lösningar, att gå vidare, ge 
form och ordna kaos. 

 
Både Nygren-Landgärds och Skoglund är här överrens om att genomförandet av en idé krävs 

i kreativt skapande. Nygren-Landgärds uttrycker det genom att idén bör förverkligas medan 

Skoglund uttrycker det som att ge form och ordna kaos. Bengt Renander (2005) skriver att 

allt kreativt skapande innehåller både en idé och ett genomförande. Han menar att idén är 

nästintill värdelös om den inte utförs på något sätt: ”Idén till en film måste genomföras på så 

sätt att den skrivs ner i ett manus. Idén till en skulptur måste genomföras på så sätt att den 

hugges ur till exempel sten” (Renander, 2005:15).  
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Att skapa något nytt är ständigt återkommande i den lästa litteraturen angående kreativitet. 

Frågan är dock, nytt för vem? Nygren-Landgärds frågar sig: ”… vem är idéerna nya för? – 

För mänskligheten eller den lilla människan?” (2000:138). Författaren menar att betydelsen 

av begreppet kreativitet skiljer sig beroende på sammanhanget det används i. Alltså 

kreativitet har en betydelse när det används i samband med exempelvis samtal om stora 

innovatörer och en annan betydelse när det används i samband med elevers slöjdverksamhet. 

En idé kan därför vara tillräcklig om den är ny för elever och idén har fått eleven att tänka på 

ett exempelvis skapande och för den enskilda individen nytänkande sätt (Nygren-Landgärds, 

2000:138).  

  

 

Kreativa processer 

 

När vi talar om kreativitet i slöjden talar vi oftast egentligen om kreativa processer. Jarl 

Cederblad skriver i sin artikel Kreativitet i slöjden – en affärsidé om hur slöjden ofta 

använder slogan ”från egen idé till färdig produkt” (2000:131). Cederblad fortsätter med att 

beskriva den frustration många elever och slöjdlärare kan känna inför uppgiften att komma 

med nya idéer. Idéer menar Cederblad finns överallt men är svåra att finna när de behövs 

som bäst (2000:131).  ”De kreativa genombrotten kommer ofta efter en lång period av 

sökande efter en lösning på ett problem. Uppfinningar som resultat av snilleblixtar hör till 

undantagen” (Cederblad, 2000:132).  

 

Gemensamt för mycket av den lästa litteraturen är att författarna oftast har för avsikt att dela 

upp den kreativa processen i mindre delar, detta för att processen ska kunna göras tydligare. 

Utifrån dessa kan sedan modeller för en kreativ process formas. Vad de olika delarna kallas 

kan dock skilja sig åt. Skoglund menar att för att en människa ska kunna vara kreativ krävs 

mod, lust och tillit. Mod att prova något nytt och därmed mod att misslyckas, lyckas, glädjas, 

leka, känna, vara öppen och så vidare. Lust att tycka om mitt ämne och mig själv. Tillit till 

mig själv, att vara stolt över det jag kan och inse vad jag inte kan utan att känna mig dålig 

(1998:9). Renander delar upp en kreativ process i delarna: problem, viljan, motivationen, 

idén, framgång, svårigheter samt nytta och nöje. Nedan visas den modell Renander 

presenterar som en sammanfattning av den kreativa processen (2005:23). 
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Bild 1. ”den kreativa processen” (Efter Renander, 2006:23) 

 

Problem menar Renander är råvaran i den kreativa processen, utan problem finns ingen 

kreativitet. Viljan kommer naturligt ur problemet, alltså viljan att lösa problemet. 

Motivationen, det måste finnas en nytta och ett nöje med att lösa problemet, någon form av 

belöning. Idén menar Renander är det centrala momentet i processen, idén löser problemet. 

Framgång, att vara på väg att göra verklighet av sin idé. Nytta och nöje är belöningen och 

resultatet av den färdiga kreativa processen (2005:18-21). Marner lyfter i boken Möten och 

medieringar fram Wallas kreativitetsmodell som sammanfattar Renanders innehåll i den 

kreativa processen i fyra steg/faser: 

1. Preparation 

2. Inkubation 

3. Illumination 

4. Verifikation 

I preparationsfasen sker insamlandet av information, erfarenheter, fakta och intryck. 

Informationen bearbetas sedan i inkubationsfasen mentalt, detta sker alltså före idén, 

illuminationen.  I fjärde fasen, verifikationen, behandlas idén och utvecklas till att fungera i 

ett sammanhang (2005:38). 
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Bakgrund 

 

 

Kreativitet för vem? Kreativitet sett ur ett historiskt perspektiv 

 

Förr sågs kreativitet som en gåva från gud som tilldelades det manliga Geniet, skapande 

uppstod i ögonblicket och var fri från den skapandes påverkan. Ängquist skriver att: 

 

Inspirationens del i kreativt skapande kan historiskt härledas ur inspirationsteorin som 
utvecklades ur tankar om idéernas uppkomst som någonting från ovan givet och fritt 
från människans påverkan I det inspirerande ögonblicket är den skapande människan 
skild från sitt förnuftiga jag och ger sig känslomässigt hän i fantasin (2000:19). 

 

Ängquist menar också att trots att Geniet ofta beskrevs och hyllades för sina traditionellt 

”kvinnliga egenskaper” som exempelvis sensibilitet, känsla och intuition var det ändå mannen 

som betackades som kreativ. Kvinnan kunde istället straffas om hon gav sig hän för 

skapandet. Detta menar Ängquist berodde på att när mannen skapade var det en gåva från gud 

men kvinnans skapande var inspirerats av satan (2000:19). Marner skriver att ”Män förväntas 

stå för kreativiteten, medan kvinnorna ska stå för reproduktionen” (2005:29). 

Jarl Cederblad menar också att det fanns en syn på kreativitet som innebar att smarta idéer 

kom utan ansträngning. Dessa idéer kom till människor som var mycket intelligenta ”eller 

dom som var lite galna” (2000:132)  

  

Det är inte endast föreställningar om kreativitet kontra manligt och kvinnligt eller intelligens 

som präglar vår syn på kreativitet. Det finns även föreställningar om kreativitet kontra barn, 

tonåringar och vuxna. En tydlig uppfattning är att barn är mer kreativa än vuxna. Barndomen 

räknas enligt Vygotskij som den tid då ”fantasin är mest utvecklad och i enlighet med den 

åsikten minskas barnets föreställningsförmåga och fantasikraft i takt med att det [barnet] 

utvecklas” (1995:39) 

 

Barn kan göra allt, sa Goethe, och denna kravlöshet och anspråkslöshet hos barnets 
fantasi, medan den vuxna människan redan är ofri, har ofta uppfattats som en frihet och 
rikedom hos den barnsliga fantasin. Vidare skiljer sig den barnsliga fantasin skarpt och 
tydligt från den vuxna människans erfarenheter, och härav har man också dragit 
slutsatsen att barnet lever i en fantasivärld än en verklig värld (Vygotskij, 1995:39-40) 
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Denna uppfattning menar dock Vygotskij är felaktig då kreativitet och fantasi härstammar och 

kommer med erfarenhet, något som barnet har mindre av än den vuxna. Detta menar 

Vygotskij resulterar i att barnets fantasi är mindre och torftigare än den vuxnas (1995:40). 

Cederblad skriver om kreativitet: ”Myterna är många och gör att många avstår från att ens 

försöka vara kreativa eftersom de inte anser sig ha förmågan” (2000:132). 

 

 

Kreativitet, motivation och lärande 

 

Renander skriver att en kreativ process alltid måste ha ett ”nytta och nöje” (2005). Alltså den 

kreativa processen måste ha något som driver dig och gör dig motiverad att utveckla och hitta 

lösningar på problemet. Detta menar Renander kan till exempel vara att du har ett problem 

med att ditt porslin är smutsigt och behöver diskas. Nyttan och nöjet/motivationen blir då att 

om du diskar slipper du köpa nytt porslin för det redan befintliga porslinet kan användas på 

nytt (2005:23). Olga Dysthe skriver i boken Dialog, samspel och lärande att: ”Vilken 

grundsyn man än har på lärandet är motivationen och engagemang avgörande” (2003:39). 

Det är alltså grundläggande för elevens lärande att undervisningen är motiverad och därmed 

känns meningsfull. Detta beskriver Jank och Meyer i boken Didaktik. Författarna menar att 

”Om man inte inser varför man skall lära sig någonting lär man sig också sämre” (1997:69). 

Slöjdundervisningen står i dagens samhälle inför ett legitimeringsproblem. ”Tillsammans 

med bild, idrott och hälsa och musik är slöjden att av de roligaste ämnena i skolan, men 

eleverna har svårt att se ’nyttan’ med kunskaper från slöjden” (Skolverket, 2004:125). 

Marner skriver i sin artikel Ett designperspektiv på slöjden och ett kultur perspektiv på 

skolan om hur fler elever och föräldrar hade kunnat se ”nyttan” med slöjden om 

undervisningen hade präglats av ett designperspektiv. 

  

Det förefaller klart att om design förenats med traditionellt hantverk kommer 
kompetensen hos aktörerna att öka istället för att erodera. Processer som är mer 
kreativa kommer till stånd. Det framställda föremålet kan modifieras i högre grad, nya 
möjliga kombinationer kan genomföras, eftersom förstadierna i den kreativa processen 
uppmärksammas i högre utsträckning (2005:75-76). 
 

Om kompetensen nu ökar och ”nyttan” med slöjden blir tydligare borde även lärandet öka 

utifrån Jank och Mayers påstående. Eleverna borde alltså ha lättare att förstå slöjdens syfte, 

bli mer motiverade och därmed gynnas även lärandet, då Dysthe menar att motivation och  
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engagemang är grundläggande för att lära (2003:39). 

 

 

Kreativitetens yttre faktorer 

 

Som det skrevs tidigare finns det föreställningar om att kreativitet och skapande kommer från 

ett högre väsen. Denna föreställning innebär också att den skapande är tämligen opåverkad av 

sin omgivning och endast skapar med dennes inre. Marner (2005) menar dock att barn och 

ungdomars bilder snarare kan placeras i en kulturteori än tanken om det personliga fria 

skapandet. När exempelvis bilder skapas gör de det utifrån förebilder, andras bilder och även 

den kultur som den som skapar befinner sig i. Bildutveckling följer alltså inte ett bestämt 

mönster utan är beroende av lärande och denna står i sin tur i förhållande till samhället och till 

andra människor (Marner, 2005:30f).  

 

Kreativitet är alltså inte endast personlig, utan också intersubjektiv. Vi tänker bättre om 
vi kan använda någon annan som ett ’bollplank’. Bollplank är kanske ett fel valt ord. 
Planket ger en stum studs, och ger ingen egen riktning på bollen. Tankarna bygger på 
varandra. ’Sparringpartner’ kan vara en bättre metafor (Marner, 2005:31). 

 

Renander skriver i sin bok En bra idé att imitation är livsavgörande för människan. Vi lär oss 

tala och lär oss hur vi ska bete oss i olika sociala samanhang för att vi imiterar andra 

människor i vår omgivning. Renander menar sen att det som gör oss till individer är att vi 

skapar någonting nytt men även detta är sen tidigare inspirerat av andra. Vi skapar något eget 

baserat på någon eller några andra (2005:89). Kreativitet är alltså inget som endast finns inom 

den ensamma individen, kreativitet kan också finnas i en grupp och i ett möte med andra 

människor.  

 

Marner menar att det finns kreativa miljöer. Det som det här syftas på är inte, som Marner 

beskriver det, geografiska orter, utan platser där exempelvis människor möts. Marner menar 

att ”Kreativitet kan förekomma eller inte förekomma i skolan” (2005:32). Det som kan hindra 

skolan från att vara kreativ kan till exempel vara ett anpassande och kompromissande från 

läraren eller från elever. Det kan även bero på den stämning eller de informella regler som 

finns på en skola (Marner, 2005:32). Skoglund skriver att det krävs tid för att kunna och hinna 

vara kreativ, hon menar därför att de korta lektionspassen ska slopas och att eleverna ska få 

möjlighet att arbeta utan att ideligen bli avbrutna och distraherade (1998:9). Det är viktigt att 
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läraren själv känner lust för det uttrycksmedel som visas annars kan läraren förmedla en 

negativ bild till eleverna oavsett hur god avsikt läraren än har (Skoglund, 1998). Skoglund 

menar att det viktigaste inte är ”vad man gör, utan hur man gör” (1998:13). Alltså det centrala 

i undervisningen är inte hur ”fint” och högt kvalitetsmässigt material som används utan att 

läraren förmedlar lust och en glädje för att skapa. Marner menar också att det behövs 

presentationsytor utanför klassrummen: 

 

Om det kreativa arbetet är socialt till sin karaktär krävs också presentationsytor, så att 
de arbeten som har genomförts kan visas på lämpligt sätt, inte endast i klassrummet 
utan på centrala platser i skolan. Kontakter med kommunen kan också tas för att 
lämpliga presentationytor även i närsamhället kan komma tillstång, temporärt eller fast 
(2005:33) 

 
 

 

Kreativitet i läroplanen 

 

I kursplanen för slöjd står det att syftet med slöjden och dess roll i skolan är bland annat att 

utveckla kreativitet, nyfikenhet och självständigt arbete. 

 

Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar kreativitet, 
nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem. Detta 
kommer till uttryck i slöjdprocessen, som startar i en idé och resulterar i en färdig 
produkt. Slöjdarbete i textil, trä och metall syftar till att stärka elevens tilltro till den 
egna förmågan och utveckla kunskaper som ger en beredskap för att klara uppgifter i 
det dagliga livet. (Skolverket, 2000) 
 

Skolverket lägger här inte bara fokus på utvecklandet av exempelvis kreativitet utan även på 

den kreativa processen och problemlösning. Genom att använda uttrycket ”en idé som 

resulterar i en färdig produkt” så finns det här stöd för Nygren-Landgärds tankar om att 

genomförandet av en idé krävs i kreativt skapande i slöjdundervisningen. I kursplanens 

strävansmål (2000) står det även att skolan skall i slöjdämnet sträva mot bland annat att 

eleven: 

 

- bygger upp sin självkänsla och tilltro till den egna förmågan att slöjda, 
- utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och 
intressen, 
- utvecklar förmågan att självständigt planera arbeten och att på ett konstruktivt sätt lösa  
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- utvecklar förmågan att göra och motivera personliga ställningstaganden kring 
estetiska, etiska och funktionella värden, 
 
 

Nygren-Landsgärd skriver att man i Finlands slöjdhistoria men även idag har sett 

slöjdundervisningen som produktbaserad även fast det redan på mitten av 1800-talet fastslogs 

i Finland att slöjdundervisningen bör vara problem- och individbaserad. Trots att detta även 

finns med i dagens kursplan menar författaren att slöjdundervisningen i dagens skola är i 

första hand produktbaserad och att detta enligt författare inte leder till någon fostran i 

kreativitet (2000:140).  
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Metod 

 

 

I denna del redogörs den valda metoden för uppsatsen och de val som har gjorts angående 

metod, urval samt informations inhämtande. 

 

 

Datainsamlingsmetoder  

 

Förutom att använda mig av för ämnet aktuell litteratur har jag använt mig av så kallade 

kvalitativa intervjuer. Jan Trost beskriver i boken Kvalitativa intervjuer skillnaden mellan en 

kvalitativ intervju och en kvantitativ intervju samt vilka olika aspekter som kan vägas in när 

det väljs arbetsmetod. ”Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så 

skall man göra en kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att 

hitta mönster så skall man göra en kvalitativ studie” (Trost, 2005:14). Det vill säga att här 

måste valet av metod utgå ifrån de aktuella frågeställningarna och själva syftet med arbetet. 

Conny Svenning skriver i Metodboken så här:  

 

Exemplifierade undersökningar vilar inte på en statistisk godtagbar grund. I själva 
verket är statistiken ointressant i den här typen av undersökningar. Här vill vi i stället, 
utifrån ett fåtal exempel, skapa oss en förståelse för hur verkligheten ser ut. Det är den 
här typen av undersökningar som vi traditionellt kallar för kvalitativa undersökningar 
(2003:3).  

 

Syftet med en kvalitativ intervju är att få informanten att ge så uttömmande och utförliga svar 

som möjligt inom det ställda frågeområdet. En kvalitativ intervju har inga fasta förbestämda 

frågor utan som jag skrev innan består intervjun av olika frågeområden, detta för att den 

intervjuade själv ska kunna få fram det som hon/han anser viktigt. För att lättast kunna fånga 

hela samtalet, inklusive eventuella pauser, röstlägen och så vidare, så brukar intervjuerna 

spelas in. En svårighet med den kvalitativa intervjun kan vara enligt Johansson och Svedner 

att få informanten att svara utförligt och att svaren verkligen svarar utifrån den tillfrågades 

inställning och erfarenheter (1998).  
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Urval 

 

Val av informanter:  

Den initiala kontakten med informanterna togs via e-post. Anledningen till detta var i första 

hand att skolorna ej var villiga att lämna ut lärares telefonnummer. Tanken var ursprungligen 

att jag skulle intervjua sex lärare verksamma inom slöjämnet. Av dessa sex var grundidén att 

tre skulle vara verksamma i textilslöjd och de övriga tre inom trä- och metallslöjd. Denna 

tanke föll dock när det visade sig att få lärare var villiga att ställa upp och majoriteten av de 

tillfrågade aldrig svarade på e-postkontakten. Totalt skickades 25 förfrågningar om 

medverkande ut till slöjdlärare i Umeå kommun. Var av det slutligen etablerades kontakt med 

fyra informanter varav tre var grundskolelärare i textil- och en grundskolelärare i trä och 

metallslöjd. De olika lärarna representerade totalt tre olika skolor i Umeå kommun. 

 

 

Forskningsetik 

 

Johansson och Svedner (1998) skriver i boken Examensarbetet i lärarutbildningen att det 

finns vissa etniska regler för examensarbete. Detta är något jag har lagt stor vikt vid 

utförandet av intervjuerna. Johansson och Svedner menar att arbetet måste bygga på respekt 

för det människor som deltar, de måste bland annat ha gett sitt godkännande för att delta och 

ha rätten att bryta deltagandet utan att erhålla några negativa konsekvenser. Eftersom min 

kontakt med informanterna först innebar en e-postkontakt hade de tillfrågade lärarna chansen 

att enkelt avböja min förfrågan om deras medverkan. I det första e-postmeddelandet 

medföljde även en kort beskrivning av examensarbetet och inom vilka områden frågor skulle 

ställas. Vid själva mötet informerade jag även de deltagande om arbetets syfte och gav dem 

chansen att ställa ytterligare frågor. Johansson och Svedner skriver (1998:29f):  

 

• Deltagarna skall erhålla en rättvisande och begriplig beskrivning av 
undersökningsmetoderna och undersökningens syfte. 

• Deltagarna skall ha möjlighet att när som helst ställa frågor om undersökningen 
och få sina frågor sanningsenligt besvarade. 

 

Intervjuerna spelades in på mp3spelare efter att informanterna givit sin fulla tillåtelse till 

detta. De fick även informationen att inspelningarna enbart kommer att användas i 
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examensarbetet och efter arbetets slut ska raderas. Informanterna upplystes även om att deras 

deltagande är helt frivilligt och att undersökningen kommer att vara anonym.  

 

 

Texttolkning 

 

Efter avslutade intervjuer lyssnade jag av inspelningarna och förde skriftliga anteckningar. 

Anteckningarna var utförliga och intervjuerna skrevs ner i princip ordagrant efter 

informanternas uttalanden. I och med att syftet, som jag skrev tidigare, med den kvalitativa 

intervjun är att få de intervjuade att ge så uttömmande svar som möjligt samt att jag hade 

frågeområden och inte specifika frågor, resulterade intervjuerna i tämligen långa texter utan 

en uppenbar ”röd tråd”. Jag valde därför att i texttolkningen av resultatet använda mig av den 

fenomenologiska tolkningsläran hermeneutik.  

 

Idag används hermeneutik för tolkning av alla typer av texter, inklusive människors 
berättelser om olika livserfarenheter. Den fenomenlogiska forskningens arbetsmaterial 
utgörs av människors berättelser (narratives) om olika livshändelser och 
livserfarenheter. Dessa berättelser eller texter kan utgöras av protokoll som en forskare 
för över ett samtal med en informant en utskrift av en bandinspelad djup intervju, en 
uppsats om en speciell livshändelse, anteckningar från en nära observation av ett barns 
lek, en dagbok, en sjukjournal, en biografi eller en litterär text (Stensmo, 2002:113) 

 

Enligt Stensmo (2002) är den hermeneutiska textanalysen en flerstegsprocess som innebär att 

texten först granskas i sin helhet för att sedan delas upp och granskas i mer eller mindre 

isolerade delar. I första steget menar Stensmo bildas en uppfattning om texten i sin helhet. I 

nästa steg, steg två, söker författaren efter eventuellt tema/teman i texten. Enligt Stensmo kan 

temasökandet både vara globalt och detaljerat i texten, temasökningen kan också begränsas 

och inriktas mot vissa partier i texten som enligt författaren är särskilt intressanta. I steg tre 

jämförs olika texter med likartade teman. Slutligen i steg fyra återvänder författaren till att se 

texten i sin helhet med den erfarenhet som kommit ur textfördjupningen i steg två och tre 

(Stensmo, 2002:133-117).  
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Procedur  

 

Som jag skrev tidigare inleddes kontakten med informanterna via e-post där jag förklarade 

syftet med kontakten samt gav information om vad en eventuell intervju skulle innebära. Det 

gavs också en kort beskrivning av examensarbetets syfte och inom vilket/vilka område 

frågorna skulle ställas. Vid intervjutillfällena gavs informanterna ytterligare information om 

arbetet samt om hur intervjuerna skulle användas. Intervjuerna ägde rum ute på de skolor där 

informanterna var verksamma och efter att de intervjuade lärarnas gett sin tillåtelse spelades 

samtalen in på mp3spelare. Efter avslutad intervju fördes intervjuresultatet ner i skrift, detta 

gjordes snarast möjligt efter mötet då eventuella pauser och liknande fortfarande fanns färskt i 

minnet.  
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Resultat och analys 

 

 

I följande avsnitt redovisas resultatet av de kvalitativa intervjuer som har ägt rum. Totalt är 

det fyra lärare som har intervjuats varav av dessa är det tre lärare i textilslöjd och en lärare i 

trä och metallslöjd. Dessa fyra lärare kommer att benämnas med A, B, C och D, bokstäverna 

har ingen särskilt ordningsföljd och är oberoende av när intervjuerna har ägt rum. Resultatet 

av intervjuerna är indelade i olika teman som jag har kunnat utläsa vid sammanställandet av 

intervjuerna.  

 

För att kunna analysera och arbeta med intervjuerna utifrån begreppet kreativitet krävs det här 

en definition av begreppet utifrån mig och den lästa litteraturen. Det som vidare i texten 

kommer att benämnas som kreativitet är därför min egen tolkning av kreativitet i 

slöjdundervisningen utifrån de lästa texterna och författarnas tankar. Som bland annat 

Vygotskij (1995) menar är kreativitet att skapa något nytt. När det kommer till 

slöjdundervisningen ute i skolan delar jag dock Nygren-Landgärds (2000) tanke om att det 

räcker med att idén är ny för den enskilde eleven. Precis som Nygren-Landgärds (2000) 

beskriver det är även min tanke att kreativiteten i slöjdundervisningen kräver ett 

förverkligande. Enligt Renander (2005) innehåller en kreativ process flera olika delar. Dessa 

delar är alla nödvändiga för att skapandet ska kunna utvecklas och inte leda till reproduktion.  

För att sammanfatta det blir alltså min tolkning av begreppet kreativitet sett ur ett 

undervisningsperspektiv i slöjd sett i perspektiv utifrån den enskilda eleven: förmågan att 

arbeta undersökande utifrån nya idéer samt att försöka förverkliga dessa. 

 

 

Hur informanterna motiverar sitt ämne 

 

Som det nämnts tidigare visar den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (2004:125) 

att eleverna har svårt att se ”nyttan” med slöjdämnet. Informant A berättade att han upplevde 

svårigheter med att motivera slöjdämnet inför sina elever. Resultatet av intervjuerna visar 

också på ett samband mellan att informanterna uppfattar undervisningen som svår/lätt 

motiverad och lärarens egen uppfattning angående varför slöjd är ett viktigt ämne. De 

informanter som hade en klar bild av varför eleverna bör läsa slöjd hade enligt intervjuerna ej 
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upplevt något problem med att motivera slöjden inför eleverna. De informanter som å andra 

sidan var mer osäkra på varför slöjden bör finnas kvar i skolan upplevde svårigheter i att 

försvara/förklara ämnet gentemot elever. Informant B beskrev att hon inte upplevde några 

svårigheter med att motivera slöjdämnet då B menade att hon hade en klar personlig bild av 

varför slöjd bör vara ett självklart ämne i skolan. A uppgav å andra sidan att han ibland 

upplevde det svårt att motivera sin undervisning och slöjämnets roll i skolan. Skillnaden som 

kunde ses mellan A och B var framför allt att de hade olika utgångspunkter i sin syn på 

slöjdämnet. B ansåg slöjdens största uppgift var att ge de undervisade eleverna en teknisk 

grund samt ge dem redskap för deras framtida roll som konsumenter och eventuella 

hobbyutövare inom slöjden. A och informant C menade till skillnad från B att de först och 

främst ville förmedla det kreativa tänkandet och en känsla för form samt att väcka elevernas 

intresse för att slöjda.  

 
Jag vill lägga fokus på att väcka elevernas intresse för att slöjda. Detta tror jag kan 
göras genom att man som lärare tar till vara på till exempel elevernas fritidsintressen. 
Teknikerna får eleverna på köpet i skapandeprocessen. Den största utmaningen för oss 
lärare tror jag är att vara lyhörd och försöka få eleverna motiverade och att som lärare 
kunna svara på frågan ”varför ska jag/vi göra det här?” (ur intervju med informant A) 
 

A menade dock att han hade upplevt slöjden som mer lättmotiverad om undervisningen hade 

utgått från ett designperspektiv och undervisningen varit mer experimentell och utforskande. 

Detta menade A hade bidragit till att slöjdämnet anpassats mer till dagens samhälle och haft 

en starkare förankring utanför skolan. C berättade att hon med tiden har ändrat syn och fokus 

på sin undervisning.  

 

Jag vill nu mer förmedla det kreativa tänkandet, jag har insett mer och mer genom åren 
att även fast det kan vara kul för eleverna att producera saker så är det kunskapen om 
det kreativa tänkandet eleverna kan ta med sig. Vissa elever kan fråga varför de 
exempelvis behöver lära sig att sy, de ska ju inte bli sömmerskor men jag förklarar att 
det handlar ju inte om det utan om ett tankesätt. Jag har upplevt att det är lättare att 
motivera slöjden ur ett designperspektiv även fast jag ibland fortfarande jobbar med 
traditionell kunskap som att sy i en knapp eller laga ett hål på ett par byxor (ur intervju 
med informant C)  
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Motivation i förhållande till eleven 

 

Alla tillfrågade hade vid ett eller flera tillfällen växlat undervisningssätt. Det fanns alltså inget 

tydligt mönster på hur informanterna valde att planera slöjdundervisningen. Däremot uppgav 

tre av de intervjuade lärarna att de vanligtvis har en typ av undervisning för att eventuellt 

avbryta den med något annat undervisningsinslag någon gång ibland. Anledningen till att en 

viss undervisningsform var återkommande menade B och D var för att de tyckte det var den 

undervisningen som gav eleverna mest utifrån informanternas och läroplanens mål med 

slöjdundervisningen. Målet var enligt B och D att ge eleverna en god teknisk grund att falla 

tillbaka på i kommande slöjd år samt att använda sig av i framtida hobbyutövning. A var den 

av de intervjuade som enligt det som framkom hade mest varierad undervisning. A upplevde 

att de lektioner där han som lärare själv hade bestämt idé, material, arbetssätt och även 

slutprodukt var svårast att motivera gentemot eleverna. A upplevde ofta att eleverna blev 

trötta, uttråkade och hade svårt att få perspektiv på sitt eget lärande. C uppgav även hon att 

den mycket lärarstyrda undervisningen ofta mottogs med brist på entusiasm och att eleverna 

ofta uppfattade som ett nödvändigt ont för att senare i terminen få göra något annat. C menade 

att trots att hon försökte motivera den lärarstyrda uppgiften för eleverna så var de fortfarande 

skeptiska och arbetade utan någon djupare begeistring. Jank och Meyer skriver att ”Lärare 

måste kunna rättfärdiga sina handlingar inför eleverna, inför föräldrar, överordnare och 

naturligtvis även inför sig själva” (1997:69). Om det nu är så att läraren har 

motiverat/rättfärdigat sin undervisning men eleverna trots detta är omotiverade och 

oinspirerade måste problemet ligga djupare än i lärarens motivering av lektionsinnehållet. 

Dysthe skriver: ”Å ena sidan är det avgörande för motivationen i vilken mån skolan lyckas 

skapa en god läromiljö och situationer som stimulerar till aktivt deltagande” (2003:38). Som 

jag tidigare har påpekat i arbetet menar Dysthe (2003:38) att motivation och engagemang är 

avgörande för lärande, detta borde alltså innebära att undervisning som ej är motiverande för 

eleven inte gynnar elevens lärande. I detta fall, undervisning där eleven inte är aktivt 

deltagande, skapar ej motivation och avsaknaden på motivation borde innebära att lärandet 

blir misskrediterat.  
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Tidsaspektens betydelse 

 

Gemensamt för informanterna var att de alla uppgav att ett hinder för att främja elevernas 

skapande var lektionstiden, eller som informanterna menade avsaknaden av lektionstid. De 

korta lektionspassen gjorde det svårt enligt informanterna att bedriva den undervisning de 

önskade. A uttryckte problemet med slöjdämnets knappa tid till förfogande så här: 

 

Det största hindret för elevernas kreativitet på slöjden, som jag ser det, är avsaknaden 
på tid. Jag upplever att eleverna känner att i och med att lektionerna är så korta och 
infaller endast en gång i veckan så har de inte tid eller råd att misslyckas. Detta tror jag 
bidrar till att eleverna känner att de måste göra uppgifter och arbeta med tekniker de 
redan behärskar för att inte exempelvis deras betyg ska bli lidande. (ur intervju med 
informant A) 
 

C sa att en av anledningarna till att eleverna i år åtta och nio arbetade så mycket fritt på 

hennes slöjdlektioner var just tidsbristen. C menade att hon inte ville styra dem när de hade så 

lite slöjdtid till sitt förfogande. Syftet med undervisningen var i stället att eleverna själva 

skulle få kontrollera det trånga tidsutrymmet och välja vad de var intresserade av och vad de 

exempelvis behövde. B å andra sidan menade att bristen på lektionstid bidrog till att hon som 

lärare bestämde vad eleverna skulle arbeta med. Det var då B kände att eleverna verkligen 

fick den grund i ämnet som hon avser.   

 

Den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 visar att: ”Lärarna anger tiden som den 

mest begränsade faktorn för att nå målen för undervisningen i slöjd” (2004:130). 

Svårigheterna med avsaknaden av tid är alltså inte en upplevelse som är unik för de tillfrågade 

lärarna inblandade i denna uppsats. D sade under intervjun att hennes erfarenhet är att 

människor har en tendens att se hinder och därför ibland missar möjligheterna, detta enligt D 

kan vara en anledning till att tidsaspekten inom slöjdämnet ses som ett problem. 

  

 

Undervisningens upplägg 

 

B beskrev hur hon i stora drag bestämde undervisningsinnehållet tillsammans med hennes 

kollega (som också är verksam textillärare), för att sedan själv gå in i sina klasser och ensam 

planera det mer specifika lektionsinnehållet. Eleverna kan i vissa fall själva välja vilken 

produkt de vill framställa inom det av läraren bestämda området, i vissa fall är dock även 
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produkten färdigbestämd och elevernas inflytande sträcker sig till exempelvis vilka färger på 

materialet de vill ha.  A har en varierande undervisning beroende på år och om slöjdlektionen 

var valbar eller obligatorisk. Lektionsinnehållet på ”elevens val” bestäms oftast helt av 

eleverna medans lärare A kan variera mellan ganska styrda uppgifter till mindre lärarstyrda 

uppgifter på övriga slöjdlektioner. C uppgav att hon i år sju har lärarstyrda uppgifter med 

tämligen lite utrymme för eleverna att påverka medan hon i år åtta och nio arbetar helt med att 

eleverna själva får bestämma vad de ska göra. D uppgav att hennes elever alltid arbetade efter 

en viss styrning. Eleverna arbetade efter olika pärmar där varje pärm innehåller ett visst tema. 

Eleverna kan själva bestämma vad de vill göra och hur de vill arbeta inom ramarna för 

pärmens tema och innehåll. D berättade att hon ibland har en mer lärarstyrd uppgift där alla 

elever arbetade efter en av D helt förbestämd uppgift, men att detta arbetssätt inte var ofta 

förekommande.  

 

 

Informanterna om den lärarstyrda uppgiften 

 

D upplevde att den lärarstyrda uppgiften var den undervisningsform som lade bäst grund för 

elevernas personliga skapande. D menade att vissa ramar alltid fanns i hennes undervisning 

och att hon trodde detta var nödvändigt. Till sin förvåning tyckte informanten sig gjort 

iakttagelsen att en tämligen styrd slöjduppgift var det som gav det mest kreativa resultatet:   

 
Jag har upplevt det som mest kreativt när alla gör ungefär likvärdiga saker konstigt nog. 
Då är alla med på samma tåg och kan hjälpa och titta på varandra. Oj, kanske en elev 
tänker, sätter hon på pärlor, det kan ju jag också göra men på ett annat sätt. Om man ser 
alla som håller på och skapar får man nya tankar och inspireras av varandra (ur 
intervju men informant D).  
 

A delade till viss del D:s åsikt. Även han ansåg att elevernas skapande gynnades av lärarens 

ramar men menade dock att ramarna inte få bli för dominerade. A ansåg att eleverna måste ha 

möjlighet att arbeta utifrån sig själva inne i ramarna och läraren måste vara lyhörd samt att ta 

till vara på elevernas tankar och intressen. Resultatet av en mycket lärarstyrd uppgift gjorde 

ofta att eleverna blev uttråkade och enligt A föll in i ett reproduktionsarbete snarare än ett 

skapande. D berättade att hon medvetet valde att inte ha några färdigslöjdade exempel i 

klassrummet då hon märkt att detta ofta bidrog till reproduktion från elevernas sida. Den 

främsta anledningen till att D:s undervisning alltid hade vissa ramar menade D berodde på att 

eleverna behöver en kunskapsgrund för att kunna vara kreativa.  
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Eleverna behöver verktyg och erfarenhet för att kunna skapa och inom slöjden även 
vissa tekniker. Det är ju ingen som förväntar sig att man på första matematiklektionen 
ska kunna räkna sista sidan i matematikboken. Eleverna ska inte syssla med 
reproduktion på slöjden men jag vill ge dem en tekniskgrund så de vet att det de gör är 
bra och hållbart (ut intervju med informant D). 
 

C:s erfarenhet av helt lärarstyrda uppgifter var att eleverna oftast hamnar i ett 

reproduktionsläge där eleverna utan djupare reflektion producerade det som läraren på 

förhand bestämt. C ansåg sig se att eleverna såg de lärarstyrda uppgifterna som något tvunget 

och något som måste göras för att komma vidare till nästa uppgift. C uppgav att hon också 

oftast kunde se en klar skillnad på resultatet på den lärarstyrda produkten kontra den produkt 

som eleven själv vald att arbeta med, där den av eleven självvalda uppgiften oftast mynnade 

ut i ett enligt C bättre resultat. 

 

Anna Craft skriver i boken Creativity in Schools att forskning i England har visat att 

undervisning som syftar till att eleverna ska göra en lärarstyrd uppgift där det saknas utrymme 

för eget beslutsfattande har en begränsande påverkan på kreativiteten.  

 

The resarch team found that the following pedagogical practices limited pupil 
creativity: Strategies that prevent pupils from taking responsibility for their own 
learning, from making desicions and solving problems, but which instead placed them 
in the role of following instructions and reciving information, through spoon-feeding, 
though working through the pupils’ problems and offering a solution step by step as 
opposed to offering insights into the process of problem solving (Craft, 2005:123) 
 

Nygren-Landgärds menar att den produktbaserade undervisningen inte kan leda till kreativitet 

från elevernas sida då färdiguttänkta arbetssätt och resultat utelämnar utrymme för skapande 

och nytänkande (2000:140f). Från resultatet av intervjuerna går det att utläsa att 

informanterna delar upp den lärarstyrda uppgiften i två kategorier. Den lärarstyrda uppgiften 

där läraren bestämt arbetssätt och slutprodukt samt den lärarstyrda uppgiften där läraren har 

bestämt vissa ramar men där eleven har ett eget spelrum inom ramen. Författarnas 

ovanstående påståenden skall troligtvis snarare placeras in under den första kategorin alltså 

undervisning där läraren helt bestämmer arbetssätt och slutprodukt. De informanter som 

uppgav att de använder sig av den lärarstyrda undervisningen på så sätt att de sätter ramar 

men eleverna får själva spela fritt inom ramen, ansåg att detta var en undervisningsform som 

gynnade elevernas skapande och kreativitet. Detta menade A bland annat berodde på att 

många elever saknar förmågan att välja helt fritt och behöver vägledning och hjälp för att inte 
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bli förvirrade och tappa lusten för ämnet. Som bland annat Renander (2005) hävdar kommer 

idéen i en kreativ process ur ett problem. I slöjdundervisningen skulle detta kunna innebära att 

läraren med hjälp av ramar konstruerar ett problem för sina elever, det betyder dock inte att 

ramarna även konstruerar en idé till lösningar på problemet. Problemet kan dock hjälpa elever 

att smala in sitt sökande efter en idé och borde därmed kunna förenkla den kreativa processen.  

 

Kreativiteten gynnas inte av ensidig frihet, som föreställningen om fritt skapande 
hävdar, utan snarare av begränsningar och problem som måste lösas. Är problemet för 
stort kommer vi dock inte att orka eller kunna lösa det. Är det däremot för enkelt 
kommer vi inte att bli stimulerade nog för att vilja lösa problemet. (Marner, 2005:35)  

 

Intervjuerna med informanterna visar på att eleverna ofta känner sig uttråkade och 

oinspirerade av den mycket lärarstyrda undervisningen. Detta kan enligt Marner (2005) beror 

på att problemet är för enkelt och därmed saknar eleverna stimulans. I och med att uppgiften 

är färdigplanerad och resultatet redan bestämt hamnar eleverna i en reproduktionsfas och även 

fast arbetet kan innehålla tekniska svårigheter är själva problemet enkelt och lösningen redan 

visad.  

 

 

Informanterna om den absoluta friheten 

 

C berättade att hon i år åtta och nio lät eleverna helt planera och välja sina egna slöjdarbeten. 

Detta menade C var på grund av att eleverna hade så lite lektionstid inom slöjdämnet och 

därför själva fick avgöra vad de valde att lägga tiden på. C menade att hon aldrig sett 

elevernas frihet som ett problem utan tyckte att de flesta elever klarade av det över förväntan. 

Detta trodde C till största delen berodde på att eleverna bar med sig en bra teknikgrund från 

slöjdundervisningen i tidigare år. Den enda nackdel C hade upplevt var att hon själv kunde 

känna sig trött av alla olika projekt och att det som lärare var svårt att hinna med att se alla 

elever och ge dem den hjälp de ofta behövde. A:s erfarenhet av när elever själva väljer sina 

arbeten var att de ofta valde slöjdarbete utifrån kunskap de redan besitter. Eleverna, menade 

A, tog inga risker då de var rädda för att misslyckas. Många elever enligt A blev låsta av 

friheten och hade därmed svårigheter att komma med egna idéer. B och D uppgav att de ej 

använder sig av uppgifter där eleverna få välja helt fritt. Anledningen till detta menade D var 

att det krävs redskap för att skapa och vara kreativ och om lektionsinnehållet släpps fritt ansåg 
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D att hon inte längre kunde avgöra om eleverna fick exempelvis den tekniska grund och det 

processtänkandet som hon och läroplanen avser.  

 

Craft (2005) skriver att forskning om kreativitet i skolan i England visar att det inte är endast 

den mycket lärarstyrda undervisningen som kan ha en negativ inverkan på elevers kreativitet1. 

Craft menar att forskningen tyder på att undervisning som syftar till att eleverna själva får 

utforma sitt lärande och bestämma lärandets syfte utan att läraren strukturerar och guidar kan 

ha en negativ inverkan på elevernas kreativitet.  

 

The research team found that the following pedagogical practices limited pupil 
creativity: Strategies that place pupils in the role of discovering, so that pupils work out 
meaning for themselves, without the benefit of structured guidance and tasks. This 
strategy involves the teacher’s role being reduced to the provision of the learning 
opportunities, and means that pupils are faced with drawing of their own limited 
experience and knowledge. It also embodies an assumption that there is some personal 
authenticity in the task for the learner, an assumption that is rarely checked out of 
validity (Craft, 2005:123f)  
 

Citatet ovan stämmer överens med A:s åsikt om att eleverna ofta använder sig av kunskaper 

de redan besitter och är rädda att ta risker när de själva fritt väljer arbete. Marner menar också 

att kreativitet inte gynnas av ensidig frihet och att det behövs begränsningar samt problem för 

att kunna vara kreativ (2005). C menade att hon inte använde sig av undervisning där eleverna 

själva fick välja helt fritt då hon menar att det krävs erfarenhet för att kunna arbeta kreativt 

och detta är något som läroplanen eftersträvar. Detta är något som även Dysthe skriver om 

dock inte specifikt för slöjdämnet men min tolkning är att Dysthes tankar är användbara i all 

undervisning och lärandesituationer. Dysthe menar att det är lärarens skyldighet att ge 

eleverna kunskap i de arbetssätt som undervisningen kräver (2003). C ansåg att eleverna i 

årskurs åtta och nio klarade av det fria arbetet i slöjden, detta trodde C berodde på att de i 

slöjdundervisningen i tidigare årskurser fått en bra kunskapsgrund. Detta kan i så fall bero på 

enligt Dysthe (2003) att tidigare lärare tagit sitt ansvar och att eleverna därmed har med sig de 

verktyg som krävs.    

                                                
1 Se Craft (2005) under underrubriken: Informanterna och den lärarstyrda uppgiften. 
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Sammanfattande analys 

 

 

Utifrån den lästa litteraturen samt informanternas berättande går det att utläsa att det finns 

uppenbara för och nackdelar med både den mycket lärarstyrda uppgiften och den elev fria 

uppgiften. Intervjuerna visade också på att det finns otaliga faktorer som kan spela in på 

undervisningen och bidra positivt/negativt till elevers kreativitet. En tydlig negativ faktor som 

spelade stor roll i slöjdundervisningen uppgav samtliga informanter var tidsbrist. Tidsbristen 

bidrog menade informanterna till att de ibland eller ofta genomförde undervisning som de inte 

hade valt om de hade haft mer tid till sitt förfogande. Några av informanterna berättade också 

att de ibland har eller har haft problem med att motivera slöjdundervisningen för sina elever, 

detta kan enligt Dysthe (2003) leda till att elevernas lärande blir lidande och därmed elevernas 

potentiella kreativa utveckling.  Samtliga informanter använde sig någon gång av lärarstyrda 

uppgifter dock kunde uppgifternas styrning variera. A och D menade att de upplevde att 

undervisning med vissa ramar gav ett mer kreativt resultat, dock på premisserna att 

undervisningen gav eleverna möjlighet att själva utforska och vara aktivt deltagande. 

Undervisning där arbetssätt, material samt produkt var av läraren färdiguttänkt utan elevernas 

medverkan ledde ofta till att eleverna kände sig oinspirerade och uttråkade enligt 

informanterna.   

 

För att analysera informanternas tankar och erfarenheter kring undervisning och kreativitet 

utifrån Renanders (2005) modell av den kreativa processen2 tyder resultatet på att vissa 

undervisningsformer är lämpligare än andra när det kommer till att främja elevers kreativitet. 

Den mycket lärarstyrda uppgiften saknar, sett ur elevperspektiv, en idé då idén redan är 

bestämd av läraren. Även problemet är eller kan vara näst intill obefintligt. Det kan dock 

finnas ett tekniskt problem till exempel att elev är osäker på hur uppgiften ska lösas utifrån att 

vissa tekniska kunskaper saknas. Enligt Renander (2005) kommer viljan att lösa problemet ur 

problemet självt, detta kan leda till att om idén och därmed även problemet är konstruerat av 

läraren saknar eleven viljan då problemet samt lösningen redan är färdiguttänkt. För att viljan 

att lösa problemet ska uppstå krävs det enligt Renander (2005) en nytta och nöje/motivation. 

C ansåg sig ha sett att eleverna ofta arbetade med de lärarstyrda uppgifterna för att kunna 

                                                
2 Se bild över modellen på sidan 6 i arbetet. 
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komma vidare till nästa uppgift i slöjdundervisningen, är detta tillräcklig motivation för att 

eleverna ska få viljan att lösa det eventuella problemet?  

 

Undervisning som bygger på att eleven helt fritt få bestämma över sitt eget 

undervisningsinnehåll kan i de bästa fall innehålla alla moment i Renanders (2005) modell. 

Marner (2005:35) menar dock att kreativitet ej gynnas av ensidig frihet utan underlättas 

snarare av begränsningar. Fritt skapande kan därför lika gärna leda till att eleverna använder 

sig av redan befintlig kunskap och ej utvecklar sitt skapande, något som informant A menade 

sig har sett exempel på. Ett arbete utan begränsningar kan också bidra till att elever känner sig 

okunniga samt saknar förmågan att skapa i slöjdämnet då det finns föreställningar om att 

kreativitet är något otvunget och kommer utan vidare ansträngning (Cederblad, 2000).  Om 

detta är fallet finns det en risk för att få/inga delar i Renanders (2005) kreativa modell 

framträder i elevens slöjdarbete.   
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Slutsatser och diskussion  

 

 

Givetvis kan inga generella slutsatser dras i detta arbete då undersökningsområdet har varit 

mycket begränsat och endast fyra intervjuer har ägt rum. Det som kommer redovisas nedan är 

därför slutsatser baserade på den lästa litteraturen samt de tillfrågade lärarnas intervjuer. Jag 

anser dock att resultatet, trots det knappa intervjuunderlaget, har visat på många intressanta 

tankar om kreativitet och dess förutsättningar respektive hinder.  

 

Jag har tyckt mig kunna utläsa dels i intervjuerna men också i den lästa litteraturen att den 

undervisning som många av författarna och informanterna finner mest lämplig när det 

kommer till att främja elevernas kreativitet är undervisning med vissa ramar. Detta är dock 

utifrån förutsättningen att ramarna inte blir för dominanta. I den lästa litteraturen finns det 

även mycket som styrker att eleverna bör vara med och planera även ramarna och på det viset 

känna att de har inflytande i undervisningens alla delar. Undervisning med ramar men som 

ändå ger elever frihet att själva ta ansvar för sitt eget skapande kan i min mening uppfylla alla 

kriterier i Renanders (2005) kreativa process. Eleverna erhåller en viss begränsning från 

arbetets ramar och kan därför avgränsa sitt sökande efter en idé. Viljan och motivationen 

kommer naturligt enligt Dysthe (2003) om undervisningen stimulerar eleverna att vara aktivt 

deltagande. Nygren-Landgärds menar att eleverna bör vara med och planera undervisningen 

tillsammans med läraren då eleverna kan vara med och påverka så att arbetet känns 

motiverande och meningsfullt. Detta menar Nygren-Landgärds är ”en första utgångspunkt för 

att kreativt tänkande och handlande ska kunna frambringas under slöjdundervisningen” 

(2000:145). Ett undantag till undervisningen med ramar kan dock vara om eleverna har fått 

träning och verktyg för att klara av de moment och det ansvar det fria skapandet kräver. Om 

detta är fallet finns det mycket som tyder på enligt informanterna att även det fria skapandet 

skulle kunna gynna elevernas kreativa utveckling.   

 

Negativt med den lärarstyrda uppgiften är att eleverna, om undervisningen blir helt lärarstyrd, 

saknar inflytande och där med möjligheten att påverka sitt eget lärande. Detta enligt Nygren-

Landgärds (2000) bidrar inte till någon fostran i kreativitet då idén, arbetssättet och resultatet 

redan är av läraren färdigtuttänkt. Utifrån informanternas uttalanden orsakar den mycket 

lärarstyrda uppgiften att eleverna känner sig uttråkande, oinspirerade och genomförandet av 
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uppgiften sker oftast utan djupare tanke samt reflektion. Detta kan enligt Marner (2005) bero 

på att när uppgiften och resultatet redan är färdigtbestämt hamnar eleverna i en reproduktions- 

fas. Sådan undervisning kan inte enligt Nygren-Landgärds (2000) leda till kreativitet då det 

färdiguttänkta resultatet inte lämnar utrymme för nytänkande och skapande.  

 

Frihet kan då enligt resultatet av intervjuerna främja elevers kreativitet med förutsättningen att 

eleverna sen tidigare fått ta del av de verktyg och kunskap som behövs för ett fritt skapande. 

Dock finns det mycket som tyder på att för mycket frihet också kan skapa prestationsångest 

och en ”låsning” för elever. En av informanterna menade att eleverna ofta använder sig av så 

kallade säkra kort när det kommer till fria uppgifter, detta på grund av rädsla att misslyckas 

samt känslan av att tiden ej är tillräcklig för att prova något nytt. Det framgick även av 

intervjuerna att den av eleven fria uppgiften var arbetskrävande från lärarens sida och det 

fanns en tendens till att läraren inte kunde/hann hjälpa alla de elever som faktiskt behövde 

vägledning. Skoglund (1998) menar att det är viktigt som pedagog att förmedla en lust för 

ämnet till sina elever, en lust för innehållet, skapandet och för materialet. Detta kan i min 

mening vara svårt i en undervisningsform där en röd tråd saknas. I en slöjdsalssituation där 

elever besitter en stabil kunskap i ämnet och arbetar med projekt valda efter sina egna 

förutsättningar, skulle det dock kunna vara möjligt. Men min erfarenhet av den verksamhets 

förlagda utbildningen har visat på motsatsen.  

 

Att bedriva undervisning som gynnar elevers kreativa utveckling är givetvis komplicerat och 

det handlar självklart inte endast om vilken undervisningsform läraren väljer att använda sig 

av. Det finns otaliga faktorer som kan påverka arbetet och både underlätta samt försvåra 

processen. Eleverna måste få möjlighet att påverka och känna sig delaktiga, slöjdsalsklimatet 

måste uppmuntra till egna initiativ samt bidra till en trygg miljö. Även korta lektioner och 

tidsbrist kan ses som ett hinder, Skoglund skriver att den pedagogiska situationen måste ge 

eleverna möjlighet till koncentration för att kunna stimulera kreativitet. Skoglund menar 

vidare att för att kunna skapa och känna koncentration är det olika faktorer som spelar in, en 

av dessa faktorer enligt Skoglund är tid (1998:102). Skoglund uppmanar också skolan i boken 

Lusten att skapa att ta bort fyrtiominuterslektionerna: ”Slopa 40-minuterslektionerna genast! 

Vi måste ha tid för att hinna vara kreativa. Det måste få ta den tid det tar att finna svar på 

frågor. Ibland är vägen till svaren viktigare än själva svaren” (1998:9). Renander tar i boken 

En bra idé upp hur olika omständigheter kan påverka en kreativ process. När Renander talar 

om negativa omständigheter, alltså omständigheter som tillsynes påverkar den kreativa 
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processen negativt, delas dessa upp i två delar: svårigheter och olyckliga omständigheter. 

Skillnaden mellan dessa två är att svårigheterna kan övervinnas och är av den skapande 

påverkbara. Renander menar dock att ett vanligt förekommande problem är att de olyckliga 

omständigheterna och svårigheterna lätt förväxlas och kan då resultera i en hopplöshet och 

känslan av att de yttre faktorerna är så pass styrande att situationen är känns omöjlig 

(2005:103-112). Min uppfattning är att avsaknaden av tid blir ett oövervinnligt problem först 

när läraren börjar ser det som en olycklig omständighet (Renander, 2005). Frågan som bör 

ställas inför lektionsplaneringen är därför snarare, hur bör jag utnyttja tiden för att locka fram 

elevernas skapande? Vid detta tankesätt ser jag ej avsaknaden av tid som en olycklig 

omständighet utan snarare ett problem som går att övervinna.  

 

För att ge eleverna möjligheten att vara kreativa, anser jag utifrån resultatet samt den lästa 

litteraturen att läraren behöver ge eleverna mer kunskap om vad kreativitet egentligen innebär. 

Precis som informant D sa kan det inte förväntas att eleverna börjar räkna på sista sidan i 

matematikboken. Detta kan även gälla för de kunskaper som krävs för att kunna arbeta 

kreativt och undersökande. För att en elev ska ha möjlighet att arbeta utifrån ett 

processtänkande anser jag därför precis som Dysthe (2003) som menar att det är lärarens 

skyldighet att tillhandahålla de verktyg som eleven behöver för att kunna arbeta 

processinriktat. Ett problem som framkom dels av intervjuerna och dels av den lästa 

litteraturen var slöjdämnets legitimeringsproblem i dagens skola. Jag delar här Marners 

(2005) uppfattning om att slöjdundervisningen hade haft en mer självklar roll i dagens 

samhälle om fokus lagts på ett designperspektiv. Detta hade bidragit till att processtänkandet 

utvecklats och att slogan ”från idé till färdig produkt” (Cederblad, 2000) verkligen varit 

berättigad. Om slöjdundervisningen präglats av ett designperspektiv skulle detta kunna bidra 

till att processen samt det undersökande arbetet får en mer självklar roll i slöjdämnet och 

därmed gynna elevernas kreativa tänkande och utveckling. 
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Fortsatt forskning 

 

Jag känner att denna studie har bidragit till en djupare förståelse av begreppet kreativitet i 

förhållande till slöjdämnet samt dess förutsättningar respektive hinder. För att bygga vidare på 

samma tema och förhoppningsvis nå ytterligare förståelse skulle jag därför vilja uppmuntra 

andra studenter att göra komparativa studier där den kreativa processen i slöjdämnet jämförs 

med de andra estetiska ämnena. På så sätt skulle det vara möjligt att undersöka om de övriga 

estetiska ämnena har andra förhållningssätt för att främja elevernas syn på kreativitet och 

vilken lärdom de olika disciplinerna skulle kunna dra av varandra. 
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