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Sammanfattning

I denna uppsats tar jag upp hur man kan inspirera och skapa lust till slöjdande för

eleverna i skolan. Jag tycker att det är betydelsefullt att man som lärare vet vad

som skapar lust hos eleverna och att man kan sporra alla i skolan. Syftet med

studien är att undersöka hur jag som lärare ska inspirera och få eleverna

intresserade av slöjd. För att få fram information har jag intervjuat

hemslöjdskonsulenten i Skellefteå samt läst pedagogiska böcker, styrdokumenten

och sökt information på Internet. Jag har funnit att det är leken och fantasin som

inspirerar barn och ungdomar till slöjdande, samt att jag som lärare måste skapa

förutsättningar för att slöjden ska vara lustfylld för alla. Slöjden är viktig i skolan

för att barnen tränar sin motoriska förmåga och man får använda båda

hjärnhalvorna, vilket leder till bättre resultat i övriga ämnen också. Jag har

kommit fram till att det är handens enkla arbete som skapar kreativitet och lust

hos barn och ungdomar.

Sökord: inspiration, lust och kreativitet

Handledare: Eivor Neikter
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       Inledning

Under mitt första år i lärarutbildningen arbetade vi med tekniker och diskuterade

ofta hur slöjden i skolan skulle vara. Jag var en av dem som inte ville att slöjden

skulle handla om att man ska sy rakt eller kunna sticka och ofta fick jag mothåll

av andra i klassen. Det kändes redan då att jag ville arbeta på ett annat sätt, när jag

är klar som lärare, men visste inte då hur. Under utbildningens gång, och efter alla

otaliga böcker som vi har bearbetat, har det klarnat en del för mig hur jag vill att

slöjden ska vara. Slöjden ska vara lustfylld, barn och ungdomar ska kunna arbeta

kreativt och själva utveckla slöjden tillsammans med mig som lärare. Det var med

detta som utgångspunkt som jag började fundera på mitt examensarbete. Det som

jag ville studera var hur man som lärare ska uppmuntra och få eleverna

intresserade av att slöjda. Det är min uppgift att som lärare kunna hitta på saker

som mina elever blir inspirerade av. Slöjden ska vara till för alla, och att var och

en av eleverna ska kunna känna att slöjden tillför dem någonting oavsett om man

är bra eller dålig på att sticka eller att sy rakt.

Jag har tänkt skriva om barns inspiration till att slöjda. Många elever har svårt att

själva kunna hitta på saker att arbeta med och jag tror att det beror på att läraren

styr mycket. Det vore tänkvärd för mig som blivande lärare att titta närmare på

vad det är som gör eleverna inspirerade och vad de helst vill göra. Det borde vara

intressant för alla slöjdlärare att veta vad elever helst arbetar med på slöjden och

utifrån det lättare kunna nå ut och inspirera alla elever.

Det grundläggande för mig är att ta reda på det, för att lättare kunna bygga upp

min undervisning när jag är klar som lärare. Jag vill inte arbeta som många

fortfarande gör idag där eleverna inte får bestämma någonting.

Det är viktigt att man som lärare följer den pedagogiska och didaktiska

forskningen och diskuterar vad som är modernt inom modet.

Problemet för mig som lärare är att låta eleverna vara med och bestämma

undervisningen. Även om jag nu kommer att finna mycket bra och matnyttigt i

litteraturen så kanske den har ändrats innan jag är klar som lärare. Jag har

förhoppningsvis fått en grund att stå på och kan då lättare omvandla alla ny tankar

till slöjdandet. Jag tror att nya tankar slår igenom inom slöjden också.
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Det känns därför angeläget att man kan få en liten guide till hur man ska hitta om

ungdomars kultur och på ett bra sätt ta till sig det och arbeta med det i sin

undervisning.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur jag som lärare ska inspirera och få

eleverna intresserade av att slöjda.

Frågeställningar

Jag vill veta mer om …

Var kan barn och ungdomar finna inspiration till skapande?

Var kan jag som lärare finna nya tankar om undervisningen i skolans slöjd?
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       Metod

Min undersökning är baserad på litteraturstudier och en intervju med

hemslöjdskonsulenten i Skellefteå. Har även sökt intressanta och relevanta realia

på Internet.  Jag har använt mig av följande böcker för att få svar på mina frågor.

Litteratur

Jag har läst Sven G. Hartmans bok Lärares kunskap – traditioner och idéer i

svensk undervisningshistoria (2002). I den skriver han hur skolan och utbildningar

har utvecklats under skolans historia.  Den här boken tycker jag känns relevant för

mig eftersom jag som blivande lärare undersöker lärarens roll i lärandet.

I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet

( Lpo 94)(2001) och i Kursplaner och betygskriterier (2001) har jag tittat på vad

styrdokumenten säger om lust och skapande i skolan och på slöjden.

I boken Temaarbete Lärarens metodik och barnens förståelse (1998) tar

Doverberg och Pramling upp hur man kan på bästa sätt arbeta med temaarbete i

skolan. Det ville jag ta med eftersom jag under min utbildning har fått chansen att

arbeta med temaarbete och tyckt att det har varit väldigt inspirerande. Därför ville

jag se hur man i skolan kan använda temaarbete för att inspirera eleverna till

slöjdandet.

Jag fortsatte med boken Pedagogiska kullerbyttor (2003) av Karin Wallin där hon

beskriver hur man arbetar med tema utifrån Reggio Emilia. Hur barnen utvecklas

och inspireras av detta arbetssätt.

I barnens konstskola (2001) av Lars Borenius och Lillemor Borenius hittade jag

hur man inom bildämnet inspirerar barn i skolan och tänkte då att man kan

omvandla vissa delar till att passa skolslöjden. Den tar upp många bra tips på hur

man väcker barns lust och skapande och det anser jag passar in i mitt arbete.
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Jag har läst Lev. S Vygotskij bok Fantasi och kreativitet i barndomen (2003). Han

var en rysk forskare som studerade människan i sin helhet och han ansåg att

eleven utvecklas bäst genom en varierad och stimulerad omgivning.

Jag läste i boken Fria fantasier (2003) av Clas Rosvall om hur han inspirerar barn

till skrivande genom dikter som han skapar i rim. Eftersom jag tycker att det är

viktigt att man inspirerar barn till skapande anser jag att man då kan använda sig

av alla de sinnen man har som lukt, syn hörsel, känsel och smak. Det är en bok

som väcker fantasin och skaparlusten hos barnen eftersom den innehåller många

roliga bilder och texter som man kan använda sig av i slöjden.

Jag läste boken Pedagogiska pärlor (1998) av Bengt Björklund och i den tar han

upp olika sätt att börja och avsluta lektioner. Det är viktiga avbrott för eleverna

och det kan på sitt sätt skapa mer ork och motivation till skapandet och även

inspiration från de små övningar man arbetar med.

I Elisabet Skoglunds bok Lusten att skapa (1998) skriver hon om hur viktigt det är

att man vågar vara kreativ och använda sin lust till skapande.

Intervju

Jag gjorde en intervju med hemslöjdskonsulenten i Skellefteå, för att få veta hur

de inspirerar barn och ungdomar till att slöjda. Jag intervjuade

hemslöjdskonsulenten per telefon där jag antecknade alla svar utifrån de frågor

som jag ställt. Jag ville ta reda på var de får sin inspiration till vad barnen ska göra

på slöjdkvällarna.

Internet

Jag har sökt mycket på Internet för att titta på hur ungdomskulturen påverkar vad

eleverna vill arbeta med i slöjden. Jag har sökt på sidor som har med slöjd och

inspiration att göra.
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        Resultat

Jag kommer att börja resultatdelen med att skriva en kort inledning om hur

slöjden har utvecklats. Det har betydelse för hur man ska kunna arbeta vidare med

slöjden i dagens skola. Skolan i dag ska vara inspirerande och lustfylld. Den har

inte alltid sett ut så och jag tror att man genom att veta slöjdens historia lättare

som lärare kan sätta sig in i vad som är relevant att få med sig från slöjden idag.

Slöjdens historik

1842 kom folkskolestadgan och i den nämndes inte skolslöjden bland de ämnen

som skulle förekomma i folkskolan. Men det förekom slöjdundervisning i landet

och den var under hushållssällskapens regi. Avsikten var att bevara gamla folkliga

slöjdtekniker som höll på att falla i glömska. Författaren menar att man kan

urskilja fyra stadier i slöjdens utveckling i skolan.

 1. Omkring år 1860 var slöjdundervisningens största uppgift att lära barnen slöjda

så att de kunde förbättra hemmets försörjningsförmåga och hygieniska standard.

Det var främst yrkesfolk från de olika slöjdarterna som undervisade eleverna efter

en kort lärarutbildning.

2. Från 1880-talet och 50 år framåt hade skolslöjden sin höjdpunkt. Man lärde

barnen att slöjda för att det var nyttigt för deras karaktärsdaning. De skulle lära sig

tycka om kroppsarbete och det var viktigt med renlighet, noggrannhet och

arbetsflit. De fick träna både handen, ögat och hjärnan. Slöjden blev ett

pedagogiskt hjälpmedel för att bryta den ensidigt teoretiska inriktningen. Det var

främst folkskollärare och småskollärare som höll i undervisningen.

3. Från år 1930 betonades färdighetsträning i skolans slöjundervisning. Eleverna

fick lära sig viktiga hantverkstekniker och träna sin färdighet för att producera

slöjdalster med god puts och kvalitet. Det började nu finnas särskilda ämneslärare.

4. När grundskolan genomfördes på 1960-talet inriktades skolslöjden på skapande

verksamhet. Det viktiga kom att bli att stimulera eleverna till att finna personliga

uttryck i de material de arbetar med. Nu är det helt och hållet ämneslärare som

håller i undervisningen (Hartman, 1995: 104ff).
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I dagens skola är det inte så att det nya har ersatt det gamla utan det är snarare så

att man har byggt på det gamla med det nya. Så i dagens skola finns en bit av

varje epok bevarad.

Lpo 94

Om man tittar i Lpo 94 står det så här om dagens skola. Skolan ska ansvara för att

eleven blir nyfikna, utforskande och har en lust att lära sig. Man ska som lärare

sträva efter att undervisningen integrerar kunskaper på olika sätt och skapa en

harmoni för utveckling. Läraren ska utgå från varje elevs förutsättningar och

hjälpa alla elever efter deras förutsättningar. Läraren ska ge utrymme för eleverna

att själva vilja lära och ta eget ansvar, man ska stimulera eleverna till eget

skapande och att de själva litar till sin förmåga att klara arbetet.

Mål att sträva mot

Skolan skall sträva efter att varje elev

• Utvecklar nyfikenhet och lust att lära

• Utvecklar sitt eget sätt att lära,

Läraren skall

• Utgå från varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter

och tänkande.

• Stärka elevens vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan

• Ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika

uttrycksmedel (Utbildningsdepartementet 2001: 11ff).

I Kursplaner och betygskriterier (2000) står det att läsa att slöjden innefattar

hjärnan och handens arbete i förhållande till varandra och det utvecklar kreativitet,

nyfikenhet och förmågan att lösa problem. Kursplanen poängterar hela tiden

vikten av lusten till kreativt skapande.

Slöjden är ett redskap för andra ämnen och man har nytta av att eleverna lär sig

planera, manuellt arbete. Eleverna lär sig ta egna initiativ och komma med egna

idéer som påverkar arbetets gång.

Man får möjlighet att experimentera och jobba självständigt som alla ämnen har

nytta av (Skolverket, 2000:91ff).
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Temaarbete

Jag har under min utbildning fått arbeta tematiskt och därför tänker jag studera hur

det är att arbeta tematiskt i skolan. Jag tycker att det är intressant att arbeta

tematiskt eftersom alla fick samma uppgift men ändå blir slutresultatet så olika.

Det blir så många olika saker utifrån samma tema. Man får i lugn och ro arbeta i

sin egen takt och har därmed tid att skissa och fundera över vad man vill göra.

Man lär sig genom att pröva och utforska sina idéer.

Jag har läst en bok som heter Temaarbete lärarens metodik och barnens förståelse

(1998) av Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling. Redan på 1800- talet började

man att arbeta med temaarbete för att barnen skulle lära sig, man arbetade med

åskådningsövningar där barnen skulle se och uppleva det som de skulle lära sig.

Syftet med arbetet var att lära barnen att koncentrera sig på något intressant ämne.

Man bildade en helhet kring ämnet genom planeringen av aktiviteterna. Den som

har haft störst inflytande för temaarbete är pedagogen John Dewey. Han införde

begreppet ”lerning by doing” i pedagogiken, vilket innebar ett mer aktivt

arbetssätt i skolan (Doverberg & Pramling; 1998:19f). Han menade att barnet

skulle stå i centrum för undervisningen och inte ämnet. Elsa Köhlner menade att

barn har ett genuint intresse för verkligheten och det skaffar sig kunskaper om

detta genom att vara aktiva (Doverborg & Pramling; 1988:10ff).

I boken Pedagogiska kullerbyttor (2003) av Karin Wallin så möter jag Reggio

Emilia och får veta lite mer hur de arbetar med temaarbete. Man utgår från ett

tema som man väljer t.ex. Glasblåsarens barn. Boken ledde till olika projekt där

man integrerade svenska, matematik, NO, SO med praktiskt skapande

verksamhet. De ville utmana barnens lust för att lära sig mer och man utgick från

sina egna förutsättningar. Lärarna utgår från barnen och arbetar efter principen att

allt går att genomföra på något sätt. Barnen hjälper varandra att klura ut hur de ska

lösa uppgifterna. Demokrati är en viktig del av Reggio Emilia. Man vill att barnen

ska bli sedda och utgår därför från varje enskilt barn  (Wallin, 2003:120ff).
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Inspiration

I boken Barnens konstskola, en målarguide (2001) av Lillemor Borenius och Lars

Borenius skriver författarna om lusten och inspirationen till skapande. Boken

riktar sig till barn i de senare åldrarna. Jag tyckte att vissa delar även kan

användas i slöjden, trots att det är en bok som riktar sig till bildämnet i skolan.

Man bör även ta sig tid att skissa och att bli inspirerad inom slöjdämnet.  Boken

tar upp allt om skapandets grunder med enkla och bra uppgifter som barnen kan

arbeta efter.

Jag fann ett avsnitt om inspirationslekar. Författarna menar att man kan inspirera

barn till skapande genom att titta på konstvykort och foton, för det väcker deras

fantasi och de får möjlighet att fritt fantisera kring vad de ser. Det som är bra är att

det passar alla barn eftersom man inte behöver några förkunskaper i bild.

Dessutom tar det inte så lång tid att göra utan man kan avsätta 15-30 minuter av

lektionen. Läraren kan även låta eleverna klippa och klistra från tidningar och

kataloger och göra egna vykort. Läraren kan dessutom arbeta utifrån att man går

på Musée eller galleri, besöka eller titta i konstböcker och konsttidningar.

Eleverna kan få mycket inspiration utifrån det som de ser och många utställningar

är både udda och experimentella och det gör det roligt för barnen att titta på. Det

är betydelsefullt att man tycker om det man gör. Det är inte lätt att teckna en

människa och i boken tar författarna upp övningar som kan vara till hjälp. Det kan

man ha nytta av även på textilslöjden då man har klädsömnad. Man får lära sig

enkla teckningsknep som gör det lättare när man ska skissa.

Boken är en stor inspirationskälla för läsaren och ger många tips om material och

tekniker (Borenius, 2001: 126ff).

 Jag har läst en bok av Bengt Björklund som heter Pedagogiska pärlor (1998).

Det är verkligen en bok med små pärlor för oss som är nybörjare inom ämnet

undervisning. Med pedagogisk pärla menar han det lilla extra som gör att man kan

motivera, variera, inleda och återkoppla sin undervisning. Det är små metoder

som du får och skaffar dig för att inspirera dina elever.



9

Syftet med att ha små pedagogiska pärlor är att få de grundläggande

förutsättningarna för inlärning, som är motivation, aktivitet, association,

återkoppling och repetition..

Det kan vara bra att ha ett lager med pärlor att plocka fram när det känns svårt att

nå fram till eleverna med undervisningen. Han tycker det finns fyra

utgångspunkter för lärarskap

- kunskaper i ämnet

- vana att undervisa

- engagemang i deltagarna och ämnet

- tid att planera och utveckla en bra pedagogik.

                                                                                      (Björklund, 1998:5 ff).

Han tycker även att man ska vara tydlig i sitt lärande och engagerad som lärare.

Sedan kommer det förslag på flera pedagogiska pärlor som man kan använda sig

av och utveckla egna som man anpassar till sin egen undervisning

Kreativitet

 Elisabet Skoglund skriver i sin bok Lusten att Skapa (1998) att det krävs mod att

skapa och att det är grundläggande med lusten i undervisningen. ”Om vi lockar

fram lusten blir vi modigare” (Skoglund, 1998:8ff).  Hon menar att ordet

kreativitet är ett förhållningssätt som innebär utveckling, att skapa någonting nytt

och att man ska hitta egna lösningar Barn har en förmåga att hitta lösningar och

ersättningar för brister men de vuxna behövs för att ge trygghet och bekräftelse.

Skoglund menar att för att man ska kunna vara kreativ behövs mod, lust och egen

tillit. Det krävs mod att våga pröva någonting nytt, misslyckas och vara öppen. En

rädd pedagog är en farlig pedagog, att kunna säga ja och nej. Som lärare ska man

tycka om barnen, ämnet och sig själv. Skoglund anser också att en lärare ska

känna glädje och lycka, för att en uttråkad pedagog blir en tråkig pedagog.

Dessutom  ska läraren känna tillit till sig själv och barnen, lita till det man kan och

inte kan och inte skämmas över det. En pedagog utan självtillit kan inte respektera

barnen.
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”Barn är guldgruvor, det är vår uppgift att få guldet att glimma” (Skoglund,

1998:11f). Det är viktigt för barnet att leka och man utvecklar en skapandekraft

genom leken.

Vi ska låta barnen utvecklas att bli självständiga och skapande människor. Vi ska

som vuxna inte hindra barnen i deras lek eller fantasi utan låta dem vara i fred från

oss, vi ska bara finnas där för dem annars hindrar vi dem i deras utveckling.

Vi ska låta barnen ha sin fantasi och inte se det som någonting negativt. Det som

är viktigt för oss som lärare är att använda oss av rätt uttrycksmedel för att

förmedla en viss känsla. Man ska göra det man tycker om att göra även med

barnen, det är inte viktigt vad man gör utan hur

(Skoglund,1998: 8ff).

Jag läste sedan Lev.S Vygotskijs bok Fantasi och kreativitet i barndomen (2003).

Lev. S Vygotskij går mot många andra teorier när han menade att alla människor

är kreativa, även små barn. Det är det kreativa som gör att människan kan skapa

någonting nytt. Den kreativa förmågan är fantasin och det finns ingen motsättning

mellan fantasi och verklighet. Grunden för skapandet finns redan i barns lek. Lev.

S Vygotskij teori har en helhetssyn. Han menar att fantasin är grunden för allt

skapande och utan fantasin skulle det inte finnas någonting som är skapat av den

mänskliga handen. Det känns därför viktigt att barn får möjlighet att leka och

fantisera för att kunna vara kreativa och skapande i sitt arbete (Vygotskij,

2002:11ff).

För att koppla vidare på Lev. S Vygotskij teori om fantasin i skapandet, läste jag

en bok som heter Fria fantasier (2003) av Clas Rosvall. I sin bok vill han

medverka för att utveckla fantasin och skapandet hos barn i de lägre åldrarna.

Boken handlar mer om språkliga fantasin men jag tyckte att den kunde vara en

inspirationskälla även för skapandet i slöjden.  Boken vill inspirera till fritt

tänkande och skapande i alla de former. Clas Rosvall tycker att man ska utgå från

olika verkliga händelser eller saker för att hitta på rimmande texter som sedan kan

inspirera barnen i sitt skapande. Han skriver utifrån händelser som barnen själv

fantiserar om.
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Hans motto är ”vad händer om man gör tvärtom”. Han arbetar mycket med att

skriva texterna i rim och han har skrivit flera böcker till som bygger en

inspirationsbro för barn så att de kan utvecklas och känna glädje i sitt skapande.

Om så himlen blev gul

Om så solen blev blå

Och citroner och senap

Och smör likaså

Om så havet blev gult

Om så månen blev blå

Och vaniljsås och saffran

Och raps likaså

Om så hoppet blev gult

Om så stjärnorna blev blå

Och trumpeter och lejon

Och guld likaså

Så skulle ändå

Den svenska flaggan

Förbli gul och blå.

(Rosvall,2003:20ff)

Detta är en av alla hans dikter som han använder för att inspirera barn till

skapande. Han skriver i rim och kopplar texterna till händelser som barnen känner

igen och kan ha en uppfattning om (Rosvall,2003:20ff).
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Jögge Sundqvist är i botten en träslöjdslärare som även kallas Surolle. Numera

driver han företaget Surolle och har skapat en hemsida med samma namn.

Surolles hemsida vill verkligen försöka beskriva hur man hittar inspiration till att

slöjda. Surolle leder även kurser där han strävar efter att sprida glädjen att slöjda.

På Surolles hemsida kan man hitta både inspiration i form av produkter som han

har tillverkat samt material för att inspireras från dikter, filmer och böcker. Han

tycker att slöjden ska var lustfylld och delar gärna med sig av sina erfarenheter.

Han har även skrivit en bok som heter Tälja i trä. Han arbetar mycket utifrån att

man blir inspirerad av musik, texter, konstverk och jag har i bilaga 2 gett exempel

på vad Surolle blir inspirerad av (Sundqvist,2004).

Jag tycker att man kan använda sig av hans metoder till att inspirera barn och

ungdomar, men att man söker efter sådan musik och konstnärer som har en stark

koppling till barn och ungdomars värld.

Intervju

Jag har intervjuat hemslöjdskonsulenten i Skellefteå. Jag valde att göra en intervju

med henne därför att man i Skellefteå arbetar väldigt aktivt med barn och

slöjdandet. Hon har arbetat sedan år1992 som hemslöjdskonsulent och hon har en

textil bakgrund innan hon började som konsulent. Hon har både hård och mjuk

slöjd i sin kompetens. Frågorna finns i sin helhet i bilaga 1.

Projekt som du arbetar med just nu?  Hon är med i ett projekt just nu som ska

verka mot barn och ungdomar genom pedagogiskt arbete. Det är Slöjdcirkus, det

syftar till att inspirera barn till slöjdande. Dessutom arbetar hon med Norra

slöjdvägen som är en träffpunkt för hantverkare som säljer sina alster. De har haft

en butik i ett galleri Arkaden i Skellefteå där man har fått sälja sina saker.

Hemslöjdskonsulenterna driver även lördagsslöjd som är slöjdträffar på

lördagarna för barn mellan nio och tolv år, sedan har de måndagsslöjd som är

träffar för barn och ungdomar mellan tretton och tjugofem.

Hur gör ni för att locka barn och ungdomar till era slöjdkvällar/slöjdlov?

Hemslöjdskonsulenterna annonserar i kulturkalendern. Slöjdintresserade föräldrar

tar gärna sina barn till deras träffar för att barnen ska upptäcka glädjen med
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slöjden. Hemslöjdkonsulenterna arbetar även med att informera på skolorna och

sprida sin information genom att prata om sina träffar när de möter barn och

ungdomar. Sedan hoppas de att det ska spridas genom att fler och fler hittar dit.

Varför ska vi ha slöjd i skolan? För att det är det mest utvecklande som finns för

barn och ungdomar. Man tränar sin motoriska förmåga och det bidrar till att det

även går lättare i alla andra ämnen. Det är viktigt för barn och ungdomar att

utveckla tanke, ord och sinne och kopplingen mellan dessa. Den motoriska

förmågan är viktig för barns fortsatta utveckling och lärande.

Man använder sin motorik hela livet och det är viktigt att man får möjlighet att

träna den och att man känner lusten med att skapa med sina händer.

Hur tycker du att slöjd påverkar barn och ungdomar? Hon tycker att hon har sett

en positiv attityd bland de barn som hon har sett slöjda. Hon tycker att det är en

viktig del i barns självkänsla att när man slöjdar blir man någonting och man kan

något. Det är bra att arbeta med processer och eftersom hon ser att det är många

tystlåtna barn som slöjdar stärker man deras självkänsla och det blir en positiv

erfarenhet för dessa barn. Man stärker sitt självförtroende när man känner att man

klarar av att göra de saker man vill samt att man träffar nya vänner med samma

intresse.

Var hittar ni influenser/inspiration till era slöjdkvällar för barn? Hon använder

sig av sin utbildning och de kunskaper som hon har med sig i sin ryggsäck. Hon

arbetar mycket med att det ska vara tekniker som är positiva för händerna. Det kan

vara att tälja eller att tova. Det ska finnas en koppling mellan handen och

tekniken. Hon försöker att tänka sig in i barnets värld och vad som är viktigt för

dem, det kan vara att man tovar en dyna till pulkan. Hon använder sig även av

sina kolleger inom hemslöjdskonsulenterna och tittar i tidskriften Hemslöjden.

Hon tar även inspiration från äldre föremål som hon ser på museer eller andra

platser.

Vet du vad som gäller inom ungdomskulturen just nu? Hon tror att musiken har en

stor del i ungdomarnas liv och spelar därför en viktig del i deras kultur.
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Det är mycket i dagens kultur, hur man ser ut, vad man tycker och tänker och

vilken grupptillhörighet man har. Man visar sin tillhörighet genom musiken och

kläderna. Dagens ungdomar är starkare i sitt uttryck än vad hon var som ung, hon

tänkte inte lika mycket på vad hon tog på sig för kläder som ungdomarna idag gör.

Dagens ungdomar är mer ”egna” d.v.s. de törs stå för vad de tycker i positiv

bemärkelse.

Hur tycker du att vi som blivande slöjdlärare ska utveckla slöjden i skolan? Hon

tycker att vi ska arbeta mycket mer med enkla tekniker som man klarar av att

arbeta med hemma som t.ex. stickning och täljning.

Det är enkelheten som ska vara det viktiga och slöjden ska var mer handmässig.

Om man kan de enkla teknikerna så kan man inspireras till vad som helst. Och

man påverkar processen genom att ge eleverna enkla tekniker som de sedan kan

inspireras av.

Man ska ge eleverna förutsättningar för att inspireras och kunna skapa hemma.

Det behöver därför inte bara bli små och enkla arbeten utan man ska som lärare

våga anta utmaningen om någon elev vill göra ett större arbete, för de mäktar

oftast med det. Hon tycker inte att det är någonting fel med att ge läxa i slöjden,

det kanske kan vara den enda roliga läxan. För att man ska ha råd att skicka hem

material till läxorna kan man arbeta mycket mer med återbruk. De har en väldigt

liten budget till varje elev på sina slöjdkvällar men de arbetar mycket med att

återanvända de material som de redan har använt.

Tycker du att vi ska låta eleverna vara med och bestämma vad de ska arbeta med

i  slöjden? Hon tycker att det är en svår fråga, det är en balansgång. Eleverna kan

inte vara med och bestämma om de inte vet vad det handlar om. Man har inte den

kunskapen att kunna välja vad man vill arbeta med om man inte vet vad det finns

att arbeta med. Hon tycker att det ska vara ganska styrt med vad man gör i

slöjden. Det är bra om eleverna får prova innan de får välja. Sedan kan de få

chansen att välja när de kan lite mer om slöjd. Man har så kort tid med slöjd i

skolan och därför vill man hinna presentera mycket nytt för dem.
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Hur ska man få alla elever att tycka att slöjd är lustfylld och rolig: Hon tror att

det alltid kommer att finnas de som inte gillar slöjd. Man måste försöka att göra

slöjden dräglig för alla istället. Hon tycker att det behövs mindre grupper så att

man har tid med alla elever. Hon tycker att mellan sju och tolv elever i en grupp är

lämpligt, då kommer man att ha tid att hjälpa alla. De som tycker att slöjd är pest

måste få chansen att fråga annars tycker de bara att det blir ännu tråkigare. Man

ska aldrig ha självstudier i slöjd utan man måste hela tiden ha någon som man kan

fråga för att tycka att slöjd är roligt och för att kunna utvecklas.
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Diskussion

Jag känner att jag efter mitt examensarbete om barns lust till slöjdande är ännu

mer övertygad om att det är vi som lärare som måste förändra slöjden i skolan

idag och göra den mer inspirerande och lustfylld. Jag fick många funderingar efter

min intervju med hemslöjdskonsulenten där hon menar att man inte kan göra

slöjden lustfylld för alla utan man kan bara se till att den är dräglig för alla elever.

Jag vet inte om jag håller med henne om detta. Jag tror och hoppas att man kan

hitta arbetssätt och material, som tilltalar alla elever och det kommer att vara mitt

mål som lärare. Hon säger även i intervjun att hon tycker att det ska vara handens

enkla skapande, som man ska satsa på i skolan, eftersom eleverna då lättare kan

arbeta hemma och skapa fritt med de enkla metoder som de behärskar till fullo.

Jag håller med hemslöjdskonsulenten att det är ett bra sätt att arbeta på genom att

arbeta mycket med handens kraft och enkla metoder, som man sedan kan arbeta

med hemma. Jag känner att man som lärare skulle använda sig mer av

hemslöjdskonsulenternas kunskaper för att hitta nya inspirationskällor för

slöjdandet i skolan. De har stor kunskap om hur man inspirerar och skapar lust till

slöjdandet bland barn och ungdomar.

Om man ser till slöjdens utveckling genom historien så ser man tydligt att man har

gått mot en mera skapande verksamhet. Men det nya har inte ersatt det gamla utan

det har blandat sig istället. Jag tror det är viktigt att vi fortsätter att ha slöjd i

skolan och då är det vi som lärare som måste lyfta fram vårt ämne och visa hur

viktigt det är för barn och ungdomar att få arbeta med handen och kroppen i

skolan. Jag tror det är viktig att alla barn och ungdomar får möjlighet att skapa

och känna lusten till ett eget skapande. De får chansen att upptäcka känslan med

att arbeta med handen och sinnet.

 Jag tycker att det är viktigt att man ser till varje elevs förutsättningar och försöker

att lägga upp undervisningen så att den tilltalar och stimulerar alla elever. Jag

valde att ta med ett avsnitt om temaarbete eftersom jag tycker att det har varit

inspirerande för mig under min utbildning och därför tror jag att man kan använda

sig av det i skolan för att uppmuntra barn till skapande.
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Jag tror det är bra för barn och ungdomar att få ta eget ansvar och arbeta

självständigt med en uppgift. Man kan ge eleverna en given uppgift som de sedan

får fritt inspireras av. Inom Reggio Emilia arbetar man mycket med tema och man

integrerar flera ämnen. Man utgår från varje enskilt barn och deras förutsättningar.

Man väljer ett tema utifrån en bok, en sång eller någonting annat som är

inspirerande. Sedan arbetar man med detta tema under en given tid inom alla

ämnen (Wallin, 2003:120 ff). Om man ser till Lpo 94 står det att man som lärare

skall lägga upp undervisningen så att eleven utvecklar nyfikenhet och lust

samtidigt som man stärker elevens vilja att lära och tillit till den egna förmågan.

Eleven ska tillägna sig goda kunskaper i skolans ämnen och områden för att få

kunskaper för livet (Utbildningsdepartementet 2001:11ff).

Jag känner att jag har hittat en del av en arbetsform som jag skulle vilja arbeta

med i min undervisning. Jag vill att mina elever ska var besjälade till att skapa och

slöjda. Att arbeta på ett kreativt sätt så att man får lust att skapa även utanför

skolan. Man ska ha modet att våga prova någonting nytt och inte vara rädd för att

utmana sina elever. Hemslöjdskonsulenten menar att man ska våga låta eleverna

göra ett större arbete om de själva vill för då klarar de oftast av det också. Jag tror

att allt för många lärare idag är rädda för att låta eleverna välja arbete själva för

det innebär mer tid och pengar från skolan.

Det märks att hemslöjdskonsulenten inte har samma pedagogiska bakgrund som

vi lärare, när hon säger att eleverna inte ska få vara med och bestämma

undervisningens innehåll. Styrdokumenten beskriver tydligt att skolan skall låta

eleverna själva vara med och bestämma innehållet i undervisningen. Det känns

viktigt för mig att det är på det sättet och att man som lärare tar det som en viktig

del i undervisningen. Jag vill att eleverna ska tycka att slöjd är lika roligt som jag

tycker att det är och jag hoppas jag ska kunna förmedla den lusten till slöjdandet

som jag har. Om eleverna själva får vara med och bestämma innehållet så tror jag

att slöjden på det sättet blir roligare för eleverna.  Jag har intervjuat

hemslöjdskonsulenten därför att det är viktigt för slöjdlärare att vända sig in mot

samhället för att få nya tankar kring slöjdundervisningen.



18

Man ska göra det man tycker om att göra även med barnen, det viktiga är inte vad

man gör utan hur (Skoglund, 1998:8 ff).

Jag tycker att Elisabeth Skoglund har en bra syn på hur man ska använda sig av

lusten och leken i sitt skapande och hur hon tycker att barnen är det viktiga.

Hennes bok Lusten att skapa (1998) väcker många idéer och tankar och jag tror

att jag kommer att ta till mig mycket av hennes ord i min undervisning. Jag tycker

att hennes ord stämmer in på det som jag har läst om Lev. S Vygotskij och hans

tankar kring barn och kreativitet. Lev. S Vygotskij menar att fantasin är grunden

för allt skapande och därför är det viktigt att barn får leka och fantisera för att de

ska kunna vara kreativa och skapande i sitt arbete (Vygotskij, 2002: 11 ff). Om

jag som lärare vågar använda mig av leken och lusten i undervisningen så tror jag

att jag kommer att nå fler elever och fler av eleverna som kommer att upptäcka

glädjen med slöjdandet. När jag läser deras böcker och funderar över vad det

innebär så kommer jag fram till att det är viktigt att jag som lärare kan skapa

förutsättningar för undervisningen.

Clas Rosvall bok Fria Fantasier (2003) väcker fantasin hos barn genom roliga

fantasiberättelser och bilder, och jag tycker att det känns rätt att använda hans bok

i slöjden. Man kan använda den för att fantisera runt t.ex. textiltryck eller broderi.

Boken fantastiska bilder och texter som alla barn nog kan känna igen sig i

(Rosvall.2003:20 ff). Jag gillar hans bok och vill gärna ha den i min lektionssal

för att mina elever ska kunna bläddra och läsa i den. Jag känner att det finns

många sätt att inspirera barn och ungdomar till slöjdande och jag hittade många

sidor på Internet där barnen själva kan gå in och titta på. Jag skulle vilja bygga

upp ett album med alster som man kan bli uppfylld av.
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Slutord

Jag har lärt mig mycket om hur jag vill att min undervisning skall vara nu, återstår

bara att försöka arbeta efter de metoder och teorier som jag har funnit under mitt

arbete. Det känns intressant att komma ut och arbeta och få chansen att skapa en

lustfylld slöjd för alla och inte bara skapa en slöjd som är dräglig. Jag har fått svar

på mina frågeställningar och hittat många bra tips på var barn och ungdomar kan

hämtar sin skaparanda från. Musik och mode är en stor inspirationskälla och det

har givit mig som blivande lärare mycket användbart om hur jag själv ska bli

besjälad till att uppmuntra mina elever.

 Jag har upptäckt under min undersökning att jag som lärare måste vara inspirerad

och känna lust för att mina elever ska göra det. Även att jag ska lägga upp en bank

med enkla tekniker så vi kan skapa förutsättningar för ett livslångt slöjdande. Jag

har märkt vilket bra verktyg datorn och Internet är i mitt arbete i sökandet efter

inspiration material, det nya kontra det gamla från museerna.
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Bilaga 1:

Frågeställningar till hemslöjdskonsulenten

Bakgrund?

Yrke?
Antal verksamma år?

Projekt som du arbetar med just nu?
Hur gör ni för att locka barn och ungdomar till era slöjdkvällar/slöjdlov?

Varför ska vi ha slöjd i skolan?

Hur tycker du att slöjd påverkar barn och ungdomar?
Var hittar ni influenser/inspiration till era slöjdkvällar för barn?

Vet du vad som gäller inom ungdomskulturen just nu?
Hur tycker du att vi som blivande slöjdlärare ska utveckla slöjden i skolan?

Tycker du att vi ska låta eleverna vara med och bestämma vad vi ska arbeta med

på slöjden?
Hur ska man få alla elever att tycka att slöjd är lustfyllt och rolig?



Bilaga 2.

”Inspirerar
Livet som slöjdare har sina skarpa sidor. När inspirationskällorna flödar,

när kärleken är på topp, när svetten lackar och spånorna flyger; i det beatet
kommer slöjden.

Musik
Ryan Adams – Love is hell pt 1 & 2

Tom Waits – Lone Gone

The Who – Live at Leeds

Poesi
Lina Ekdahl – Nuförtiden

Tomas Tranströmer – Det vilda torget

Ann Jäderlund – Blomman och människobenet

Skönlitteratur
Siri Hustved – Vad jag var älskad

Torgny Lindgren – Berättelser

Jayne Anne Phillips – Sommarlägret

Konst
Andy Warhol

Bror Hjort”

(www.surolle.se/inspirera.htm, 2004)


