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Sammanfattning 
 
Syftet med min studie har varit att undersöka elevers upplevelser av hur ramfaktorer påverkar en 
skapande process främst med fokus på pedagogens roll. Dels om elevers upplevelser av ramars 
påverkan i stort och mer specifikt hur eleverna upplever att klassrum, klasskamrater och läraren 
påverkar deras skapande process. Halvstrukturerade kvalitativa intervjuer har genomförts med sex 
elever som läser det textila ämnet tredje året på gymnasiet eller på folkhögskola. Förhoppningen har 
varit att intervjuer med äldre elever skall ge en tydligare bild av hur de upplever ramfaktorers 
påverkan på sitt skapande arbete. Gemensamt för alla informanter är att de i huvudsak läser sömnad, 
vävning, formgivning samt får prova på andra textila tekniker. Elevernas upplevelser av ramar i den 
skapande kontexten varierar beroende på vilken typ av ramar det rör sig om. Riktlinjer kan upplevas 
som negativa medan begränsningar kan vara en hjälp att komma vidare i sitt skapande arbete. Vilka 
ramar som påverkar den skapande kontexten är beroende av miljön i vilken skapandet sker, där 
material, maskiner, klasskamrater och framförallt läraren är påverkande faktorer. Eleverna ser läraren 
med sin kunskap, kompetens och erfarenhet som den ramfaktor som har störst betydelse för deras 
skapande arbete. Läraren ska bistå med teknisk expertis men även handledning genom den skapande 
processen efterfrågas. 

Nyckelord: Begränsningar, gränssättningar, lärarroll, klassrummets påverkan. 
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1. Inledning 
För den som är en skapande individ finns det ofta något vilsamt och positivt i själva 

skapandet. För några år sedan läste jag en bok med titeln Medan handen arbetar vidgas 

blicken1, en liten antologi där olika personer berättar sina tankar och erfarenheter om vad som 

händer när de får använda sina händer och göra något konkret. Just titelmeningen har stannat 

kvar hos mig. Det händer något när händerna får arbeta, i skapandeprocessen. Nya tankar föds 

som driver processen framåt. Det är just processen som föder tankarna, delar sorteras bort 

andra fogas samman och blir till något nytt som annars inte skulle kunnat uppstå. Det var som 

en aha upplevelse för mig. Genom att våga begränsa mig kan något nytt uppstå som är helt 

beroende av just denna bortsortering av andra till synes bra idéer. Det nya som uppstår är en 

produkt av andra idéer, erfarenheter och upplevelser som vävs samman genom processens 

gång.  

Att se skapandet som en process har hjälpt mig mycket. Det finns hinder man kommer stöta 

på men också verktyg för att ta sig igenom dem. Det krävs dock mod att vänta in och ge 

idéerna tid. Pirjo Birgerstam beskriver problematiken i den skapande processen i sin bok 

Skapande handling2. 

Det handlar om att våga vara i det kaotiska icke-vetandet en stund. Att slappna av och hålla på 

att leka lite. Att tänka på frågorna. Att var öppen och nyfiken inför möjligheter. Att inte drabbas 

av kramp och tro att man ska hitta på några märkvärdiga saker… Och att våga låta kroppen 

jobba och rita.3  

Jag tror att rätt verktyg och handledning från någon som är mer erfaren på området kan vara 

till stor hjälp. Birgerstam menar också, för att lära sig det estetiskt-intuitiva arbetssättet krävs 

självreflektion över sitt eget förhållningssätt i den skapande processen. Här kan handlednig av 

en mer erfaren person vara till stor hjälp.  

Det blir tydligt att lärarens roll är av betydelse för elevernas skapande process. Birgerstam 

menar att man kan lära ut tekniker. Det svåra är att hjälpa eleverna att hitta ett förhållningssätt 

eftersom detta är mer personligt och därför att känsligare område för individen.  

                                                

1 Aase, Maja. (red) Medan handen arbetar vidgas blicken. (Stockholm: Bromberg, 2002)  
2 Birgerstam, Pirjo. Skapande handling. (Lund: Studentlitteratur, 2000)  
3 Ibid. 84. 
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Min erfarenhet är att det krävs begränsningar för att komma vidare i en skapande process. Att 

våga släppa vissa idéer är en förutsättning för att nya ska födas. Saknas denna insikt hos 

eleverna har läraren här en viktig funktion att fylla. ”Skapande handlar ju om en spänning 

mellan spontanitet och begränsningar”4 och många gånger är begränsningarna minst lika 

viktiga som spontaniteten eller kanske till och med en förutsättning för spontaniteten menar 

jag. 

Vilka faktorer som påverkar den skapande processen intresserar mig och det är därför jag valt 

att koncentrera innehållet i mitt examensarbete kring detta område. Helen Knutes nämner i sin 

avhandling Gestaltandets pedagogik. Om att skapa konsthantverk5 hur läraren kan 

hämma/främja individens skapandeprocess. Några av de frågor som jag genom detta 

examensarbete vill söka svar på är: På vilket sätt kan jag som lärare hämma respektive främja 

elevernas skapandeprocess? Vilka ramfaktorer styr? Knutes menar också att rummet där 

skapande sker har betydelse både när det gäller utformning och atmosfär. Finns det ett 

tillåtande klimat klasskamrater emellan eller råder konkurrens och hur upplever eleverna 

detta? Påverkas deras skapande av rådande ramfaktorer? 

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka elevers upplevelser av hur ramfaktorer påverkar en skapande process, 

med särskilt fokus på pedagogens roll.  

 

1.3 Frågeställningar 

• Hur upplever elever ramar i den skapande processen?  

• Hur upplever eleverna att arbetet påverkas av klasskamrater och klassrum? 

• Hur upplever eleverna lärarens roll i en skapande process? 

 

                                                

4 Burton, Nina. Det som muser viskat. (Eslöv: Brutus Östlings bokförlag Symposium, 2002), 82. 
5 Knutes, Helen. Gestaltandets pedagogik. Om att skapa konsthantverk. (Stockholmsuniversitet, 
Pedagogiska institutionen, doktorsavhandling, 2009) 
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1.3.1 Definitioner 

Skapande process: Med skapande process avser jag den process i vilken något kreativt 

skapas, med utgångspunkt i en idé och utmynnar i någon form av produkt. Den skapande 

processen kan likställas med det som Kajsa Borg och Lars Lindström6 samt kursplanen för 

slöjd i grundskolan7 benämner som slöjdprocess. 

Ramar: Med ramar avser jag de förutsättningar som finns för den skapande processen, både 

fysiska och psykiska, det som Gunnar Lindström och Lars Åke Pennlert8 benämner som 

ramfaktorer. 

                                                

6 Borg, Kajsa & Lindström, Lars (red) Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. (Stockholm: 
Lärarförbundets förlag, 2008) 
7 Skolverket, Kursplan för Slöjd, (2000-07) 
8 Lindströn, Gunnar & Pennlert, Lars Åke, Undervisning i teori och praktik – en introduktion i 
didaktik. (Umeå universitet, Institutionen för svenska och samhällsvetenskapliga ämnen, 2004).  
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2. Bakgrund 
Här följer en genomgång av litteratur som jag finner relevant utifrån mitt valda syfte och 

frågeställningar. I den tidigare forskning jag tagit del av inom området slöjd och slöjdprocess 

påpekar flera av forskarna att det är ett relativt nytt forskningsområde och att utbudet av 

tidigare forskning är ganska begränsat. Med anledning av detta sträcker sig den valda 

litteraturen i en vidare kontext. Exempelvis kan begreppet skapandeprocess innefatta 

skapande processer inom olika estetiska ämnen och inte bara det textila. Även om jag riktar 

min studie mot gymnasieelever som läser det textila ämnet i någon form har jag valt att även 

ta del av forskning som berör ämnet slöjd i grundskolan.  

Eftersom jag valt att rikta min studie mot elever som läser det textila ämnet i någon form på 

gymnasienivå har jag studerat kursplanerna för kurserna Formgivning A och B som bland 

andra innefattar det textila ämnet. Jag har fokuserat på vad de uttrycker om den skapande 

processen.  

 

2.1 Kunskapande i en skapande process 

Som lärare inom det svenska skolväsendet har vi en rad styrdokument som talar om vad som 

ligger i vårt uppdrag som professionella lärare. Yrkesetiska principer för lärare9, har antagits 

av Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund med förhoppning om att fungera som stöd och 

vägledning för yrkesverksamma lärare. I inledningen kan man läsa ”lärare vägleder eleverna 

till den kunskap som kan hjälpa dem i deras olika val och prioriteringar”10. Här blir det tydligt 

att eleven är delaktig i sin kunskapsprocess men att läraren har en viktig roll att handleda och 

bistå eleven på ett relevant sätt utifrån elevens behov och bidra till att skolan blir en bra 

arbetsplats där lärande kan ske.  

De estetiska ämnena ger i den skapande processen eleverna utrymme för problemlösning och 

att formulera och pröva antaganden för att finna en lösning till de problem som uppstår under 

processens gång. Under mål att sträva mot i Lpf 94 står det, när det gäller kunskaper, att 

eleven ”kan använda sina kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och 

                                                

9 Lärarförbundet, Lärarens handbok; Yrkesetiska principer, (Stockholm, 2002) 
10 Ibid. 131. 
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lösa problem”11. Marléne Johansson skriver i sin artikel Kommunikation i skolans 

slöjdpraktik12 som ingår i Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. 

Vid estetiska överväganden betraktar, resonerar och medagerar elever och lärare utifrån 

erfarenheter och situation. Föreställningar och fantasi formas i aktiviteter med materialen, i 

interaktion med andra och den situation som skapas.13  

Läraren finns med som ett stöd för eleven och handleder arbetet genom processen. Den 

kunskap som växer fram kommer av de erfarenheter de inblandade individerna bär med sig 

och ”nya redskap kan formas med utgångspunkt i vad som redan finns”.14 Att vägledas av 

någon som kommit längre, detta kan både vara en lärare eller annan elev, ger en utmaning i 

den skapande processen. 

I kursplanen för Formgivning A står det att ”kursen skall utveckla förmågan att kunna 

genomföra formgivningsprocessen från idé till färdig produkt”.15 I kursplanen för 

Formgivning B står det sen att kursen ska ge eleven möjlighet att vidareutveckla denna 

förmåga. Alltså att utgå från sina erfarenheter och kunskaper och sammanväva dem till nya. I 

en senare punkt kopplas även den skapande processen till det specifika materialet. ”Eleven 

skall kunna genomföra en idéskiss till formgivning i ett specifikt material samt ha erfarenhet 

av att utveckla denna skiss till ett förslag och en produkt.”16 

Eleven förväntas använda teoretiska kunskaper så väl som praktiska för att nå målet. Detta 

framgår mer uttryckligt i kursplanen för ämnet slöjd för grundskolan.  

 

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.17 

 

Även om det går att utläsa i kursplanerna för Formgivning A och B på gymnasienivå så 

                                                

11 Lärarförbundet, Lärarens handbok; Yrkesetiska principer, (Stockholm, 2002), 43. 
12 Johansson, Marléne. Kommunikation i skolans slöjdpraktik. I Borg, Kajsa & Lindström, Lars (red) 
Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. (Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2008) 
13 Johansson, Kommunikation i skolans slöjdpraktik, 151. 
14 Säljö, Roger. Den materiella kulturen och vårt kunskapande. I Borg, Kajsa & Lindström, Lars (red) 
Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. (Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2008), 13. 
15 Skolverket, Kursplanen för Formgivning A, (2000-07) 
16 Ibid. 
17 Skolverket, Kursplan för Slöjd, (2000-07) 
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framgår det inte lika tydligt som i kursplanen för slöjd för grundskolan att den skapande 

processen innefattar teoretisk och praktiska kunskaper och att de kompletterar varandra och 

möjliggör själva processen. Borg uttrycker i sin avhandling18 att det inte råder någon tvekan 

om slöjdämnet har både en praktisk och en teoretisk karaktär, tillsammans utgör de en helhet 

och bör därför inte diskuteras var och en för sig. Sie Kronberg menar i sin artikel Relationen 

mellan teori och praktik19 att när det handlar om skapande arbete skiljer sig relationen mellan 

teori och praktik från det mer traditionella sättet att se på praktik/teori inom västerländsk 

utbildningskultur. Då man ofta utgår från teoretiska strukturer för att sedan genom praktik 

bearbeta teorins syfte. En skapande process är en ständig växelverkan mellan teori och 

praktik, de fungerar inte som varandras motpoler utan är snarare ett komplement till varandra. 

Kronberg menar att kärnan i det skapande arbetet ligger i att kunna leva sig in i och distansera 

sig till sitt arbete. Genom detta förhållningssätt sker en ständig reflektion och analys av 

bearbetningen av materialet. Tillsamman med tidigare erfarenheter bidrar samspelet mellan 

teori och praktik till att nya kunskaper uppstår. Kronberg lyfter fram slöjdprocessen med sina 

fyra steg, idé, planering, genomförande och analys20 som ett bra exempel som belyser 

relationen mellan teori och praktik. Kunskap växer fram ur samklang mellan dessa två och 

ingen av dem är överordnad den andra.   

 

2.2 Att skapa goda förutsättningar  

I sin artikel Formsinnets fostran – Carl Malmstens bildningssyn redogör författaren Per 

Hartman, forskare inom pedagogik, för Carl Malmstens syn på bildning och hans arbete inom 

pedagogikens område. Bildning handlade enligt Malmsten om att ”människan skulle få hjälp 

att forma sin förmåga och sitt omdöme”.21 Han liknade gärna människans väg till bildning vid 

växtens förmåga att skapa frukter. Men för att frukter ska bildas krävs näring och andra, för 

växten livsavgörande, beståndsdelar. ”På samma sätt såsom ett träds grönska och storlek är 

                                                

18 Borg, Kajsa. Slöjdämnet: Intryck – uttryck – avtryck. (Linköpings universitet, Institutionen för 
beteendevetenskap, doktorsavhandling, 2001) 
19 Kronberg, Sie. Relationen mellan praktik och teori i skapande arbete. I Nygren- Landgärds, 
Christina & Borg, Kajsa (red), Lärarprofessioner genom skapande arbete i vetenskaplig belysning, 
(Vasa, 2006),  
20 Kronberg utgår från Sjögren (1984) i sin definition av slöjdprocessens fyra steg men påpekar att 
andra benämningar kan förekomma. 
21 Hartman, Per. Formsinnets fostran – Carl Malmstens bildningssyn. I Borg, Kajsa & Lindström, Lars 
(red) Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. (Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2008), 66. 
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beroende av växtplatsens betingelser är människans växt beroende av växtplatsens mylla.”22 I 

Läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) står att läsa att skolans huvuduppgift är ”att 

förmedla kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla 

kunskaper”23. Detta handlar om att skapa en god lärande miljö, en näringsrik mylla i vilken 

elevers kunskaper kan få växa. Denna växtplats påverkas av en rad ramfaktorer och där 

pedagogen spelar en avgörande roll för elevernas kunskapsutveckling. Vidare ska skolan 

sträva mot att eleven har en tro på sin egen förmåga och ser sina möjligheter att utvecklas.24 

Skolans kan då ses som växtplatsen och de verksamma pedagogerna är de som skapar 

växtplatsens mylla, det vill säga de pedagogiska ramar som ger förutsättning för elevers 

lärande. 

 

2.3 Främjande med begränsningar?  

Kronberg tar upp, i sin artikel Relationen mellan teori och praktik i skapande arbete, att 

begränsningar är avgörande för fortskridandet i en skapandeprocess. Kronberg lyfter fram 

gränser och expansion som två fenomen som hon menar är beroende av varandra i en 

skapande process 

Skapandet uppstår ur människors kamp med och mot det som begränsar. Mötet med gränser kan 

vidga människans personlighet. Gränser och expansion går hand i hand. Genom att ringa in 

problemområde, begränsa medlen eller materialet kan en spänning uppstå mellan spontanitet 

och begränsningar som kan vara mycket fruktbar. Gränserna kan till exempel utgöras av det 

tänkta materialet eller tekniken eller finnas i kombination av båda. Tillgången till material eller 

bristen på material eller specifika verktyg är också en gräns, som kan bidra till nya insikter och 

ny kunskap kan möjliggöras i en skapande process.25  

Kronberg trycker även på vikten av att distansera sig från sin praktik för att kunna koppla 

ihop den med teorin och genom denna process få nya insikter och lösningar på problem i sitt 

arbete. En paus kan vara mycket viktig för att klarhet skall uppstå. Den omedvetna 

bearbetning av problemet som då sker är en frukt av de medvetna ansträngningar som 

                                                

22 Hartman, Formsinnets fostran – Carl Malmstens bildningssyn, 67. 
23 Lärarförbundet, Lärarens handbok; Lpf94, (Stockholm, 2002), 39. 
24 Ibid. 
25 Kronberg, Relationen mellan praktik och teori.   
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genomförts och skulle inte kunnat uppstå ur intet. Bearbetningen påverkas även av tidigare 

erfarenheter men är framförallt beroende av begränsningar för att komma upp till ytan.  

Att begränsningar kan gynna den skapande processen förstärks även av Emelia Hansson i 

hennes examensarbete vid lärarutbildningen på Umeå Universitet. Hansson undersöker i sin 

studie bland annat hur gymnasieelever på ett designprogram upplever att arbeta utifrån någon 

annans idé. Hansson frågar sig om man i skapandet kan få för stor frihet eller om vissa givna 

förutsättningar kan främja den skapande processen.26 Den svenska möbelarkitekten och 

pedagogen Carl Malmsten menar i motsats till Hansson att behovet av att känna sig fri är 

grundläggande för den mänskliga naturen. Att begränsa detta behov riskerar att få negativa 

konsekvenser. Genom att tvinga in individen i något kan man framkalla ett motstånd 

gentemot detta, motstånd i sin tur hämmar den skapande viljan.27 Hansson anser att 

begränsningen utgör den utmaning som krävs för att komma vidare i processen. Hon medger 

dock att det kan vara svårt att utmana sig själv och att givna begränsningar blir ett medel som 

gynnar den skapande processen.28 

 

2.4 Miljöns betydelse för den skapande processen 

Lindström & Pennlert tar upp ramfaktorers påverkan på det pedagogiska arbetet. Som 

exempel tar de bland annat upp lokalens betydelse och menar att ”lärandemiljöns utformning 

är viktig för att stimulera elevers lust att lära”.29 Den fysiska miljön påverkar vilka didaktiska 

val läraren gör och kunskap om ramfaktorer och hur de påverkar undervisningssituationen är 

därför viktig.30 

 

Även Knutes tar i sin avhandling upp miljön som en påverkande faktor för skapandet, i 

miljöbegreppet innefattar hon den fysiska miljön såväl som den mentala. 

Den miljö som själva gestaltandet sker i är en del av skapandet, och kan ses som ett pedagogiskt 

villkor i sig då miljön på flera sätt utgör ramar för ett arbete. Till arbetsmiljö räknas det fysiska 

                                                

26 Hansson, Emelia. Utmaningen i skapandet: Att arbeta efter någon annan idé. (Umeå Universitet, 
Institutionen för estetiska ämnen, examensarbete, 2007) 
27 Hartman, Formsinnets fostran – Carl Malmstens bildningssyn. 
28 Hansson, Utmaningen i skapandet: Att arbeta. 
29 Lindströn & Pennlert, Undervisning i teori och praktik., 46. 
30 Ibid.  
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rummets utformning, men också den mentala miljön. Den mentala miljön skulle också kunna 

beskrivas som det sociala klimat vilket råder på skolan.31  

Den fysiska miljön både begränsar och ger möjligheter. Det är viktigt att lokalen där arbetet 

sker är utformad på ett ändamålsenligt vis. I första hand handlar det om funktion men 

helhetsintrycket kan vara minst lika viktigt menar Knutes. Det kan vara en inbjudande miljö 

att arbeta i även om vissa brister finns. Även den mentala miljön bär på begränsningar, det 

sociala klimatet kan bidra eller hindra i en pedagogisk situation. Eftersom läraren ofta är den 

mer erfarne i en pedagogisk situation är lärarens förhållningssätt gentemot material och 

arbetsprocess avgörande för de mentala ramar som gäller i undervisningssituationen. Men 

även kamraters bemötande är en viktig faktor. En vilja till öppenhet och ömsesidighet har 

positiv inverkan på den skapande processen medan ett konkurrerande klimat verkar 

hämmande.32 Jonas Aspelin analyserar i sin bok Den mellanmänskliga vägen Martin Bubers 

teorier om relationsfilosofi som pedagogisk vägledning. Buber menar att mötet med andra och 

att känna trygghet i den gemenskapen är avgörande för att kunna lära av varandra. Genom 

relationer med andra lär man känna sig själv och mötet bidrar till den personliga utvecklingen. 

Enligt Buber består allt verkligt liv av möten och hans teorier innefattar både möten med 

människor och möten med ting. För att verklig kommunikation ska uppstå krävs att mötet 

består av ett Jag-Du möte, som är en ömsesidig relation där två subjekt möts.33  

 

2.5 Betydelsen av förtrogenhet med material, tekniker och verktyg 

Kronberg34 nämnde ovan att material, tekniker och verktyg spelar en väsentlig roll i 

skapandet. Lars Lindström citerar den danske slöjdforskaren Bent Illums som menar att det är 

viktigt att vara förtrogen med dessa tre för att inte fastna i den skapande processen. Annars 

riskerar man att det blir ”alltför många omtagningar under slöjdprocessens gång, kanske så 

                                                

31 Knutes, Gestaltandets pedagogik., 140. 
32 Ibid.  
33 Aspelin, Jonas, Den mellanmänskliga vägen. (Stockholm/Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag 
Symposium 2005) 
34 Kronberg, Relationen mellan praktik och teori.   
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många att individen tappar modet och processen avstannar helt och hållet”.35 I en senare 

artikel av Lindström som ingår i samma samling skriver han följande:  

Pedagoger och hantverkare är överens om att den person som saknar kunskaper i hantverk har 

dåliga förutsättningar för ‘slöjdprocessen’. Han uppfattar inte materialets möjligheter, blir 

famlande i sitt sökande och blir styrd av materialet och dess egenskaper istället för att själv råda 

över slöjdprocessen.36  

Knutes diskuterar hur upplevelsen av att skapa konsthantverk skiljer sig mellan den mindre 

erfarne och den mer erfarne utifrån kategorierna kompetens, krav och tillit. Kunskaper om 

processen och material med tillhörande tekniker är viktigt för att en individ ska kunna 

genomföra en skapande process på ett tillfredställande sätt. Den mindre erfarne har ofta 

svårare att avgränsa ett arbete och är mer osäker på hur den kreativa processen skall 

genomarbetas. Knutes ser arbetsprocessen som ett dynamiskt förlopp som utgörs av ett 

reflekterat görande, vilket innebär att man under processens gång hela tiden gör 

återkopplingar till tidigare erfarenheter och till vad man vill att processen ska leda. Den mer 

erfarne har större förmåga att fatta egna beslut för att ta sig vidare i processen och är inte lika 

beroende av andra personer för att genomföra processen. Med ett ”mindre erfarenhetskapitel” 

däremot blir individen mer beroende av andras åsikter och av att verka i ett accepterande och 

tillåtande klimat. Det är också viktigt att individen känner tillit till den som leder situationen, 

vilket i en klassrumssituation ofta är läraren.37  

 

2.6 Kommunikation i den skapande processen 

Johansson beskriver i sin artikel Kommunikation i skolans slöjdpraktik38 olika typer av 

kommunikativa aspekter som förekommer i skolans slöjdverksamhet. Artikelns innehåll 

utgörs av delar av hennes forskning som år 2002 resulterade i doktorsavhandlingen 

Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap. Eleverna 

kommunikation mellan varandra i slöjdsalen sker både verbalt och icke verbalt, med icke 

                                                

35 Lindström, Lars, Intuitionens roll i estetiska läroprocesser. I Borg, Kajsa & Lindström, Lars (red) 
Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. (Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2008), 142. 
36 Lindström, Lars, Novis eller expert? Om bedömning inom slöjd och hantverk. I Borg, Kajsa & 
Lindström, Lars (red) Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. (Stockholm: Lärarförbundets förlag, 
2008), 164. 
37 Knutes, Gestaltandets pedagogik. 
38 Johansson, Kommunikation i skolans slöjdpraktik.  
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verbal kommunikation menar Johansson genom ”kroppsspråk, gester, mimik och 

medhandlingar”39. Även om eleverna arbetar med individuella projekt så sker det ett samspel 

eleverna emellan där de konstruerar och löser problem med hjälp av varandra. Genom att i en 

klassrumssituation växla mellan att vara den som hjälper och den som får hjälp fungerar 

eleverna som ett stöd för varandra i läroprocessen. ”Eleverna lär av varandra och av att 

‘undervisa’ andra. Eleverna agerar tillsammans med inslag av den sorts kommunikation som 

kännetecknar mästar – lärlingssituationer och där läraren i slöjdsalen inte nödvändigtvis är 

mästaren.”40 

Detta visar på att kommunikation i slöjdsalen sker på flera olika sätt och med stöd av olika 

resurser. Denna resurs kan utgöras såväl av lärare och klasskamrater som av andra styrande 

ramfaktorer, där arbetsredskap kan vara ett exempel. ”Slöjdens fysiska arbetsredskap 

medierar tanke i handling och fungerar som strukturerande resurs. Arbetsredskapen blir 

hjälpmedel för att lösa problem.”41  

Kommunikationen i klassrummet lär eleverna tänka, agera och bli delaktiga i sitt eget sökande 

efter kunskap. Kunskaper som de även har nytta av i sitt dagliga liv utanför slöjdsalen. 

Johansson menar att kommunikationen i klassrummet även är det som utvecklar själva 

slöjdaktiviteten som är ett resultat av interaktion med ”personer, situation och omgivning 

såväl i skolan som utanför skolan och mellan slöjdtillfällena, över tid”.42  Olga Dysthe 

hänvisar till en rad forskare som menar att kunskapsutveckling är ett sociokulturellt fenomen, 

något som sker i samspel med andra och inte kan begränsas till en enskild individ. Bland 

annat tar Dysthe upp Meads tankar om att i mötet sammanfogas individernas olika perspektiv 

och i det mötet ges förutsättningar för något nytt att uppstå. Lärande är en livslång process 

som är starkt knuten till interaktion med andra och det är endast genom att inta de andras 

perspektiv som man fullt ut kan förstå sig själv.43  

                                                

39 Johansson, Kommunikation i skolans slöjdpraktik. 150. 
40 Ibid. 149. 
41 Ibid. 150. 
42 Ibid. 150. 
43 Dysthe, Olga, (red) Dialog samspel och lärande. (Lund: Studentlitteratur 2003), 119. 
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3. Metod 
I denna del redogörs för urval, vald metod samt hur informationsinhämtande gått till. 

 

3.1 Urval  

Enskilda intervjuerna har genomförts med elever som läser det textila ämnet på gymnasiet 

samt textilkurs på folkhögskola. Min förhoppning var att få en tydligare bild av elevers 

uppfattning om ramfaktorernas betydelse i en skapande process genom att genomföra 

intervjuer med äldre elever och har därför valt elever som går tredje året på gymnasiet. Detta 

medförde dock en begränsad urvalsgrupp. Jag valde därför att även genomföra intervjuer med 

personer som läser textilkurs på folkhögskola. Dels för att bredda min urvalsgrupp men även 

med anledning av att jag ser folkhögskola som en möjlig arbetsplats i framtiden.  

Sammanlagt har jag genomfört sex intervjuer. Fyra med elever som läser designprogram med 

textilinriktning i en medelstor stad. De resterande två intervjuerna har genomförts med 

deltagare i en textilkurs på en folkhögskola i anslutning till en mindre by. Gemensamt för alla 

informanter är att de i huvudsak läser sömnad, vävning, formgivning samt får prova på även 

andra textila tekniker. Gymnasieskolans lokaler består av ordinära, lite äldre, klassrum där 

maskiner står framme medan det mesta av övrigt material förvaras i skåp. Folkhögskolans 

lokaler ligger i ett gammalt trähus där vinklar och vrår påverkar klassrummens utformning. 

Maskiner och material finns synligt och lättillgängligt och väggarna pryds med inspirerande 

prover och bilder. 

Urvalet har gått till så att jag kontaktat ansvarig lärare för de två utbildningarna via telefon. 

Jag har beskrivit syftet med min studie och angett den tid intervjuerna beräknas ta. Lärarna 

har sedan efter att ha frågat eleverna om de har tid och möjlighet att delta, återkommit till mig 

med aktuell tid för intervjuerna.  
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3.2 Datainsamlingsmetod 

I denna studie har jag använt mig av kvalitativ intervju44. Jag har valt att använda den form 

som Kvale benämner som halvstrukturerad intervju45. Detta för att utifrån studiens syfte 

använda relevanta frågor men samtidigt ge utrymme för förändring i strukturen under 

intervjuns gång för att kunna följa upp informantens svar och exempel. När det gäller 

intervjuns upplägg har jag utgått ifrån de riktlinjer som finns för genomförande av intervju i 

Examensarbete för lärarutbildningen46 samt Den kvalitativa forsknings intervjun47. Utifrån 

mitt valda syfte och frågeställningar har jag konstruerat en så kallad intervjuguide48 (se bilaga 

1) med elva frågor, detta för att bibehålla en övergripande struktur i samtliga intervjuer. 

Intervjuguiden har i huvudsak bestått av öppna frågor som syftat till att belysa elevernas egna 

upplevelser av ramfaktorer i en skapande process. Genom att använda formen 

halvstrukturerad intervju har utrymme funnits att följa upp svar som jag funnit relevanta 

utifrån studiens syfte med spontana följdfrågor.  

 

3.3 Procedur 

Intervjuerna genomfördes i klassrum som var lediga vid intervjutillfället. Intervjun inleddes 

med att jag presenterade mig själv och varför jag var där. Med syfte att avdramatisera 

intervjusituationen och få informanterna att känna sig bekväma ställde jag några allmänna 

frågor om elevernas utbildning. Därefter informerades de muntligt om syftet med min studie 

där jag även klargjorde vad jag menade med begreppen ramfaktorer och skapande process. 

Informanten informerades även om de etiska aspekter som undersökningen tog hänsyn till 

samt att deltagandet var frivilligt och att de närsomhelst kunde avbryta intervjun. Jag 

klargjorde även att eventuella svar i min rapport skulle presenteras helt anonymt alternativt 

med fingerade namn. Intervjuerna tog 15-25 minuter var att genomföra. Intervjuerna spelades 

in på en bandspelare och har sedan transkriberats. Vid transkriberingen har talspråk och 

dialektala uttryck skrivits om. Varje intervju genomfördes utifrån frågorna i bilaga 1. 

                                                

44 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov, Examensarbetet i lärarutbildningen. (Uppsala: 
Kunskapsföretaget, 2006) 41ff 
45 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun. (Lund: Studentlitteratur, 1997), 117ff 
46 Johansson & Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen.  
47 Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun.  
48 Ibid. 121. 
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4. Resultat 
Här följer en presentation av det analyserade stoffet från mina genomförda intervjuer. 

Eftersom jag är intresserad av hur elever uppfattar ramar i en skapande process i stort har jag 

valt att inte ange vilket informant som sagt vad. I de fall jag anser det relevant har undantag 

gjorts när det gäller om informanterna studerar på gymnasiet eller folkhögskola. Detta är då 

angivet i texten. Alla citat i resultatdelen är hämtade från det transkriberade intervju 

materialet. För att tydliggöra vad informanterna sagt har jag valt att presentera alla citat med 

indrag och mindre tecken storlek. Resultatet presenteras utifrån tre huvudkategorier utifrån 

studiens frågeställningar: Elevers upplevelser av ramar i den skapande processen, 

Klassrummet och klasskamraters påverkan på den skapande processen och Elevernas syn på 

lärarens roll i en skapande process. De olika kategorierna är sedan indelade i underrubriker 

efter de teman jag funnit vid min analys av det transkriberade intervjusamtalen.   

 

4.1 Elevers upplevelser av ramar i den skapande processen 

4.1.1 Ramar - positivt eller negativt? 

Huruvida ramar upplevs främst som positiva eller främst som negativa varierar mellan 

informanterna. Hälften anger att de upplever ramar både som positiva och som negativa 

beroende på vilken typ av ramar det handlar om.  

Beror på vilken form av ramar det handlar om men ofta kan det vara negativt. Beroende på om 

det är riktlinjer eller om det är för att läraren tycker att det ska vara på ett visst sätt för att de 

tycker att det blir bäst så. 

Så länge ramarna inte hindrar eleverna från att förverkliga sina idéer är de bra. Några elever 

ser ramar som en hjälp att komma igång men menar samtidigt att om de bidrar till att arbetet 

blir för styrt och upplevs som tvång är det negativt med givna ramar. En elev uttrycker att 

synen på ramar kan förändras. 

 Även om man ibland kan uppleva att begränsningar kan verka negativa först så är de ofta bra 

om man tänker efter. 
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En informant som endast tycker att ramar är negativa motiverar det främst med tråkiga och 

oinspirerande skolmiljöer. Hon poängterar också att det är i skolan hon upplever ramar som 

negativa. 

 

4.1.2 Behov av fokusering 

Flera av informanterna uttrycker att de har ett behov av att kunna fokusera på sitt arbete när 

de arbetar kreativt. Att bli avbruten eller på annat sätt distraherad kan hindra dem från att 

fokusera på sitt arbete. En annan orsak till distraktion kan vara om man har en massa andra 

saker som upptar ens tankar. Några pratar om att det är viktigt att komma in i ett flyt, då 

upplever de större glädje i skapandet. 

En informant uttrycker att ramar kan vara en hjälp att kunna fokusera. 

Det är positivt att någon begränsar en när man har massor med idéer och vill göra allt kan man 

behöva hjälp att koncentrera sig på en sak. Det är bra i skolan att läraren begränsar. Nu jobbar vi 

i det här materialet eller i mönsterkonstruktion, nu jobbar vi med kjol. 

Det finns en trygghet i att ha vissa ramar att förhålla sig till. 

Men det kan ju vara bra med ramar så att det inte blir för fritt heller om man inte känner sig 

säker på området. 

 

4.1.3 Givna uppgifter 

Att få en uppgift att förhålla sig till kan vara en ram som främjar ett skapande arbete. En av 

informanterna uttrycker att hon kan uppleva det som väldigt problematiskt om en lärare säger 

att hon får göra vad hon vill. En ram i form av en uppgift upplever hon då som positivt. En 

annan informant är lite mer kluven inför att få uppgifter. 

Det är nog lite både och. Ibland kan det vara skönt att få en uppgift. Om man har jättemycket att 

välja på så blir det ju mycket svårare att bestämma sig. Men i vissa fall kan det ju vara dåligt 

också, men då beror det ofta på tid och sådant.   

En informant uttrycker att hon tycker att det är tråkigt att göra uppgifter bara för övnings 

skull, utan att de leder någonstans. Det är inte så roligt och hon upplever det som en negativ 
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ram.  Hon medger dock att hon kan ha nytta av det kunskaper hon får i övningen vid senare 

tillfällen.  

 

4.1.4 Tid 

Samtliga informanter anger att tid är något som påverkar deras arbete i hög grad. Majoriteten 

av informanterna ser tiden främst som en ram som påverkar deras förvekligande av sina idéer 

negativt.  

Att det inte kommer att gå tidsmässigt kan stoppa upp arbetet. Att man har tagit på sig för 

mycket mot vad man kan eller vad man har tid med. 

Vilka projekt de tar sig an är beroende av vilken tid de har till förfogande. I vissa fall 

begränsar tiden redan i startskedet av ett projekt medan dess påverkan blir mer tydlig under 

processen i andra fall. 

Det är klart att man träffar ju på många återvändsgränder under arbetets gång och då kan det bli 

så att man måste börja om, och tänka på ett nytt sätt. Det kan kännas som om man har en 

jättebra idé som man verkligen vill förverkliga och sen så fungerar det inte på något sätt, så blir 

det ju ibland. Det kan vara väldigt lärorikt att hitta andra vägar och se andra lösningar på 

problemet. Men ofta är det ju ändå tidsbristen som gör att man måste begränsa sig i arbetet. 

En informant uttrycker dock tidsbrist som något positivt för sitt skapande. Genom att ha lite 

tidspress upplever hon att idéer triggas igång och det driver hennes skapande framåt. 

Då brukar jag börja med en massa andra grejer också av bara farten, som jag också kommer på. 

När jag däremot har hur mycket tid som helst så kan det bli så att det inte blir någonting alls. Så 

jag gillar när jag har lite tidspress.  

 

4.2 Klassrummet och klasskamraters påverkan på den skapande processen 

4.2.1 En inspirerande miljö 

Samtliga informanter poängterar att den fysiska miljöns utformning påverkar dem i sitt 

skapande arbete. De uttrycker ett behov av en inspirerande och trivsam miljö när de skapar, 

men alla upplever inte att de i skolan har tillgång till det.  
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De två informanter som studerar på folkhögskola upplever sin skolmiljö som väldigt 

inspirerande. Så här beskriver en av informanterna sitt klassrum.  

Det finns så mycket inspiration här. Det ligger saker framme, symaskinerna står framme på 

bänkar, du har tyger framme, du har färgburkar, det finns penslar, pennor, allting finns framme. 

Här är en kreativ atmosfär, man känner att man får inspiration att jobba. Jag tycker det är väldigt 

viktigt och att man känner att det är en trivsam miljö, att det är varmt och ombonat och att man 

känner att: här trivs jag! 

Det är positivt att det finns mycket att välja mellan och att materialet är lättillgängligt.  

Den andra informanten som går på folkhögskola beskriver hur den fysiska byggnaden 

inspirerar och påverkar hennes arbete.  

Skolan ligger i en gammaldags miljö och sen jag började här har jag gjort lite mer gammaldags 

saker. 

Hon är noga med att poängtera att det är ett spår hon aldrig tidigare varit inne på. 

Gymnasieeleverna tycker inte att deras klassrum är särskilt inspirerande, även om en av 

informanterna dock påpekar att textilsalen är trevligare än de vanliga klassrummen. En av 

informanterna uttrycker följande om klassrummets betydelse för hennes skapande. 

Just i ett klassrum kan jag tycka att det är väldigt viktigt, särskilt när man ska skapa, att man 

tillåts vara kreativ och att det finns inspiration i klassrummet som gör att man kan känna sig 

kreativ och kunna vara kreativ, det tycket jag är jätteviktigt. 

Liknande tankar finns hos en av hennes klasskamrater. 

Man kan känna ibland att man sitter i en inspirerande miljö och då får man en massa idéer, så 

det påverkar absolut. 

Dock upplever de inte att de textilsalar de har tillgång till i skolan tillfredsställer deras behov 

av inspiration. Den senare av informanterna tycker att lärarna borde ta med dem utanför 

klassrummets väggar och uppmuntra dem att inspireras av det som finns utanför i samhället 

och i naturen. Att bara arbeta inne i klassrummet ser hon som en begränsning.  
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4.2.2 Bra arbetsklimat  

Samtliga informanter lyfter på ett eller annat sätt fram att det är viktigt med en trygg miljö 

och ett tillåtande klimat när de skapar.  

Det är viktigt att man får göra vad man vill när man ska skapa någonting. Att man ska kunna 

känna sig trygg och inte bli nerklankad på för att man gör någonting som kanske inte anses så 

bra, att det är ett tillåtande klimat helt enkelt. 

Huruvida det är ett tillåtande klimat i klassrummet eller inte hänger samman med hur väl man 

känner varandra i klassen. 

När man känner sig mer tight i gruppen blir man tryggare och vågar göra mer grejer. 

Det handlar dels om att våga förverkliga sina idéer men också om att våga säga vad man 

tycker om andras arbeten. Att kunna ge konstruktiv kritik och ge ärliga svar när 

klasskamraterna ber om ens åsikt.  

En informant beskriver ett tillfälle då hon känt sig osäker och hämmad i sitt skapande. Vid 

detta tillfälle fanns en annan elev i hennes klass som var väldigt duktig, ”på allt”, som hon 

uttrycker det. Informanten upplevde då en konkurrens som gjorde att hon fick svårt att tro på 

sina idéer. Hon påpekar dock att detta var hennes personliga upplevelse som kanske inte 

delades av alla. Ett nytt sammanhang och bristande kunskaper inom området bidrog till denna 

upplevelse.  

 

4.2.3 Klasskamraters betydelse  

Av de elever jag intervjuat uttrycker alla att deras klasskamraters påverkan på deras skapande 

arbete både har positiva och negativa aspekter. De positiva handlar främst om att de kan få 

hjälp och stöd av varandra medan de negativa handlar mer om hur olika individers humör 

påverkar stämningen i klassrummet. Såhär säger en av informanterna om klasskamraternas 

betydelse för hennes skapande. 

Det gör mycket, ofta behöver man få bolla idéer och höra vad de andra tycker. Man kan snöa in 

på sitt eget och tillslut inte se varken det som blir bra eller det som blir tokigt. Och då kan det 

vara bra att få lite respons. Så att man kan tänka om eller fortsätta på den idén. 
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Hon påpekar att det är viktigt att ha möjlighet att utbyta idéer med klasskamrater och att hon 

har en bra klass när det gäller detta, eleverna utbyter ständigt erfarenheter med varandra.  

En informant berättar hur hon blivit inspirerad att sy mer för hand för att en annan elev i 

klassen brukar göra det. Hon menar dels att man får tips och idéer av varandra genom att 

diskutera sina arbeten sinsemellan men att även en stor del av inspiration och influenser 

kommer genom att man arbetar på samma plats och ser vad de andra håller på med. Samtliga 

betonar vikten av ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte men några menar att detta inte alltid är den 

rådande verkligheten i klassrummet. 

Det är väldigt olika, beroende på vilka man sitter och arbetar med. Det finns en del som tycker 

det är kul att utbyta idéer och ‘brainstorma’ och så, men sen finns det ganska många i klassen 

som faktiskt inte har så stort intresse av det egentligen. De gillar mest perioden när man syr, när 

man tillverkar, och inte själva idéprocessen. Men jag tycker att det är roligast att ta fram en idé, 

det kreativa tänkandet. Men sen finns det ju de som tycker att det är roligare att till exempel sy 

och vill ha en färdig idé, använda redan färdiga ritningar och mönster och sy efter. De sitter som 

i sin bubbla och då blir man ju inte så inspirerad av dem. 

Negativa aspekter som lyfts fram i samband med klasskamraters påverkan på det individuella 

arbetet handlar främst om att eleverna upplever att det kan bli rörigt och pratigt när flera 

personer arbetar tillsammans på samma plats. Arbetsklimatet påverkas av klasskamraternas 

humör och dagsform. Det är lättare att vara fokuserad på sitt arbete när de runt omkring också 

är fokuserade. 

 

4.2.4 De materiella förutsättningars betydelse 

Materiell tillgång påverkar det skapande arbetet likaväl som materiell brist. Om det verkar 

hämmande eller främjande i den skapande processen beror på sammanhanget. 

En informant uttrycker specifikt att hon finner mycket inspiration i materialet. Hon upplever 

dock att det ofta är brist på inspirerande material i skolan.  

Här har vi inte så jättemycket textilier heller, det får vi leta rätt på själva. Det är ju inspirerande 

om man hittar något material som är intressant, men oftast hittar man inte det på skolan. 
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För några elever är det viktigt att, för deras projekt, nödvändiga material finns tillgängliga 

eller åtminstone går att skaffa fram medan andra menar att de i sitt arbete utgår från de 

förutsättningar som finns. 

Jag tror mer att det är så att jag utgår ju från det som finns när jag ska få fram någonting.  Jag 

tänker ju inte att jag ska göra någonting av något som inte kommer finnas att använda mig av. 

Det är ju en typ av begränsning fast det kan ju vara både bra och dåligt. Då kanske man inte ens 

tänker på att göra saker som man vet att det inte finns material till. 

Att ha riklig tillgång på varierande material kan vara viktigt för att finna inspiration. En elev 

beskriver hur de på hennes skola har möjlighet att använda små mängder av olika material för 

att prova. Detta tycker hon är bra eftersom hon då inte hindras av att det blir för dyrt. Samma 

informant beskriver också hur nya maskiner inspirerar henne att göra nya saker om hon inte 

skulle kommit på utan dem. Att ha tillgång till bra maskiner kan bidra till att arbetet blir 

roligare. 

Även begränsad tillgång på material kan ha positiva effekter. Under intervjuerna framkom två 

exempel på detta. Det första exemplet handlar om en klasskamrat till en av informanterna som 

skulle sy en kappa. Det visade sig att hon hade för lite tyg och eftersom tyget var inhandlat på 

second hand gick det inte att få tag i mer. Detta gjorde att hon fick tänka om. Genom att 

skarva in ett annat tyg på vissa delar av kappan fick hon dels tyget att räcka till men också ett 

nytt uttryck med hjälp av detaljerna. Detta uttryck hade hon inte fått fram om hon haft 

tillräckligt med tyg från början. Det andra exemplet handlade om att skapa klänningar med 

hjälp av svarta sopsäckar, limpistol och ballonger. Resultatet visades sedan upp på en 

modevisning. Informanten uttrycker det som positivt att tvingas se till det hon har och tänka 

utanför sina normala ramar.  

Att begränsa sig till en specifik teknik kan också främja den skapande processen. Genom att 

arbeta med en teknik utmanas man att se teknikens möjligheter och vilka uttryck som går att 

få fram. Fokuseringen på en teknik kan bidra till att man blir mer uppfinningsrik.  

 

4.3 Elevernas syn på lärarens roll i en skapande process 

4.3.1 Uppmuntra, motivera och inspirera 

Ur genomförda intervjuer framgår att lärarens inställning till sitt yrke påverkar eleverna.  
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Läraren måste vara glad och motiverad när den kommer till lektionen. En glad och trevlig lärare 

skapar ju bra stämning i klassen.  

Lika viktigt som att läraren är motiverad verkar också förmågan att kunna motivera sina 

elever vara. Samtliga informanter betonar att de vill att läraren ska uppmuntra och motivera 

dem i deras skapande.  

Lärarens största drivkraft ska vara att hjälpa eleverna, och att vilja se en utveckling hos 

eleverna, vilket jag tycker att många lärare inte gör, de är ganska less på sitt yrke. 

En inspirerande lärare som kan komma med konstruktiv kritik är en stor hjälp för att komma 

vidare i sitt skapande. Det motsatta, en passiv lärare som inte engagerar sig i sina elevers 

arbeten kan ta död på skaparglädjen anser några medan en informant menar att det varken gör 

till eller från. Om läraren är oengagerad blir det att man arbetar självständigt istället menar 

hon. 

 

4.3.2 Att få hjälp av någon som kommit längre 

Att ha tillgång till någon som har mer kunskap i ämnet än en själv är något som samtliga 

informanter uttrycker som betydelsefullt. En informant uttrycker även att brist på kunskap hos 

läraren påverkar hennes skapande negativt och menar att det är viktigt att lärarna är behöriga. 

Nedan följer tre exempel från intervjuerna angående lärarens betydelse för elevernas 

skapande arbete. 

För de (lärarna) har ju en bredare kunskap om ämnet än vad man själv har, därför är läraren 

jätteviktig. 

Läraren har stor betydelse för mig när jag skapar. Just att jag känner att det finns någon med 

mer kompetens som jag kan vända mig till då jag inte kan. 

Även om man jobbar ganska mycket själv så kan det ge en trygghet att kunna gå och fråga 

någon. Annars skulle jag nog inte våga ge mig på vissa grejer. 

En informant menar att det är extra viktigt med lärarens stöd och vägledning när man är ny 

inom ett område, annars skulle det vara svårt att komma vidare. En annan menar att utan 

lärarens tips och råd hade hon inte kommit någonstans eftersom hon saknade förkunskaper 

när hon började på utbildningen. Även om man kan läsa sig till vissa saker så upplever hon 

det som en trygghet att ha någon att fråga och kunna stämma av med att hon förstått rätt. En 
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tredje informant säger att det är viktigt att förstå teorin för att kunna arbeta praktiskt och här 

har lärarens kunskaper stor betydelse för henne och gör att hon känner sig mer trygg i sitt 

skapande. 

En informant säger att läraren har förmågan att se mer realistsikt på saker och ting. 

Förutsatt den tid man har så måste man ju ändå kunna se att det ska vara realistiskt. 

Hon ser dock inte detta som ett hinder utan snarare en hjälp för henne att komma vidare i sin 

skapande process. 

 

4.3.3 Hjälp med tekniker 

De områden då informanterna upplever att de har mest hjälp av läraren är främst när det 

handlar om olika tekniker, hur de ska gå till väga samt hjälp med att finna alternativa 

lösningar när de kört fast. 

Två av informanterna säger att de uppskattar hjälpen de får med den tekniska kunskapen men 

uttrycker samtidigt att de saknar hjälp att utveckla sina idéer.  En av dessa informanter 

påpekar dock att de tekniska kunskaper läraren ger henne hjälper henne att tänka vidare. Att 

ha kunskaper i tekniker ger nya möjligheter menar hon, även om hon uttrycker ett behov av 

mer handledning i den skapande processen. 

 

4.3.4 Hitta sitt eget uttryck 

Samtliga informanter uttrycker, mer eller mindre, ett behov av att få förverkliga sina idéer och 

göra något eget. I denna process är det vikigt för dem att känna tilltro till sitt eget skapande 

och känna lärarens stöd i det och att läraren tror på deras idéer.  

Om läraren inte tror på mig och mina idéer kan det hindra mitt skapande. 

En bra lärare ska utgå från eleven. Här innebär det att ha förmågan att bortse från sina egna 

estetiska ideal och förställningar och istället se hur den kan hjälpa eleven utifrån dennes idéer. 

Att komma med konstruktiv kritik, vilket är särskilt viktigt då eleverna är nya på ett område. 

Flera informanter uttrycker ett behov av att få möjlighet att förverkliga sina idéer och inte 
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lärarens. Det är viktigt att läraren förstår och kan sätta sig in i elevens idéer så att eleven inte 

känner sig överkörd.  

Lärarens förhållningssätt kan medföra negativa begränsningar. Ett exempel kan vara en lärare 

som upplevs som konservativ och inte uppmuntrar sina elever till nytänkande i sitt skapande. 

De fastnar lätt i rutiner och gör som de alltid har gjort. Eleverna efterlyser inspirerande lärare 

som uppmuntrar dem till att prova saker de inte skulle gjort själva. 

Samtliga informanter uttrycker en vilja att hitta sitt eget uttryck och några betonar vikten av 

stöd från sin lärare för att nå dit. Läraren har stor betydelse i denna situation. En informant 

lyfter fram vikten av att få lära av sina misstag och att utvecklas därifrån. Läraren kan påpeka 

att det kan bli tokigt men får inte hindra eleverna från att försöka och pröva sina idéer. 

Läraren ska kunna förklara för eleven vad den mister genom att ta genvägar i den skapande 

processen. Men det är viktigt att eleven får göra det den vill och får möjlighet att utveckla sina 

idéer. Det blir en balansgång mellan att få göra sitt eget och att lära genom sina misstag. Här 

har lärarens roll stor betydelse för att eleven ska utvecklas utan att hamna alltför snett.  

Flera informanter menar att en lärare ska kunna motivera sin undervisning inför sina elever 

och inte avfärda en idé som eleven kommer med utan att motivera varför. En bra lärare ska 

kunna se möjligheter i elevernas idéer, ibland måste läraren begränsa idén eller utveckla den 

men läraren får absolut inte avfärda en idé.  

 

4.3.5 Utmaning 

I några intervjuer framkommer att eleverna efterlyser att bli utmanade av sina lärare i den 

skapande processen. En informant uttrycker specifikt att läraren inte ger tillräckligt med 

utrymme för det kreativa.  

Jag blir inte direkt uppmuntrad att tänka i jättekonstiga banor.  

Informanten säger att det är mer fokus på själva görandet än det kreativa tänkandet. Hon vill 

bli utmanad och tänka utanför sina gränser. Hon saknar att kunna ”brainstorma” med läraren 

och vill ha stöd i sin kreativa process mer än bara genom teknisk expertis. 

Man får mycket hjälp och man lär sig mycket även om jag tycker att man blir lite stoppad i den 

kreativa delen.  
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En av informanterna som läser på folkhögskola upplever att hon blir utmanad av sin lärare. 

Läraren får henne att tänja på sina gränser och gå utanför det hon är trygg i. 

Ibland är det bra att utmanas att göra saker som man inte vill, efteråt känns det jättebra att man 

gjorde det och man har lärt sig nya saker. 

 

 

 

 



25 

5. Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

På grund av studiens ringa omfattning går det inte att dra några generella slutsatser utifrån 

resultatet. En anledning till detta är det begränsade antalet informanter. Min studie omfattar 

sex informanter. Med tanke på studiens omfattning har jag valt att inte använda mig av fler 

informanter för att riskera att det insamlade materialet skulle bli för omfattande. För att få 

fram ett så trovärdigt råmaterial som möjligt har jag strävat efter att ge samtliga informanter 

samma förutsättningar. Jag har använt mig av en intervjuguide och försökt att genomföra 

samtliga intervjuer under liknande förhållanden. Jag anser att studiens ringa omfattning hindar 

mig från att göra några uttalanden beträffande validitet och reliabilitet, bortsett från det 

tillvägagångssätt som nämnts ovan när det gäller insamling av råmaterial. Jag vill klargöra att 

resultatet utgörs av det analyserade intervjumaterialet och kan endast ge en bild av mina 

informanters upplevelser inom området och kan inte ligga till grund för några generella 

slutsatser. 

 

5.2 Elevers upplevelser av ramar i en skapande process 

Hur elever upplever ramar i en skapande process beror främst på vilken typ av ramar det rör 

sig om. De skiljer mellan betydelsen i begränsningar och att begränsa sig. Ofta väljer de att 

använda ordet begränsning och förknippar det då med något som hindrar dem i sitt skapande. 

Detta tyder på att de i första hand ser ramar som något begränsande och inte i första hand 

något som kan främja en skapande process. Det är få elever som ser den skapande processen 

som en kunskapsinhämtning. Fokus ligger på att förverkliga sina idéer och det upplevs som 

viktigare än de nya kunskaper processen medför. Hos några finns dock en insikt om att för 

stor frihet kan vara problematiskt i en skapande process och att vissa begränsningar kan vara 

en hjälp för dem. Både Kronberg49 och Hansson50 menar att begränsningar är avgörande för 

att den skapande processen skall fortskrida, jag tolkar att de då syftar till det som eleverna 

menar handlar om att begränsa sig.  

                                                

49 Kronberg, Relationen mellan praktik och teori.   
50 Hansson, Utmaningen i skapandet: Att arbeta. 
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Hansson menar att vissa givna begränsningar gynnar den skapande processen till skillnad från 

total frihet. Hansson trycker på behovet av utmaning men medger att det kan vara svårt att 

utmana sig själv och att givna begränsningar blir ett medel som gynnar den skapande 

processen.51 Det kan alltså vara positivt att avgränsa sina idéer men eleverna behöver hjälp för 

att klara av detta. Läraren måste dock i dessa situationer utgå från eleven och dennes idé och 

inte försöka tvinga på eleven sina egna estetiska ideal. Detta upplevs negativt av eleven och 

kopplas samman med tvång vilket några anger som hämmande för den skapande processen. 

Enligt Malmsten kan tvång framkalla motstånd gentemot det eleven blir tvingad in i. Detta 

motstånd kommer av begränsningar vilket enligt Malmsten inte är bra eftersom ett 

grundläggande behov för den mänskliga naturen är att känna sig fri.52  

En yttre begränsning kommer inte från dem själva medan att begränsa sig är ett aktivt val av 

individen vilket kan vara anledningen till att de upplever detta som mer positivt. Känslan av 

att vara delaktigt och själv styra sin process tycks viktig. Någon typ av ramar för att ge 

struktur upplevs dock oftast som främjande för den skapande processen, en sådan struktur ger 

frihet i själva avgränsningen, vilket eleverna dock kan ha svårt att se själva. Därför har 

pedagogen en viktig roll ”lärare vägleder eleverna till den kunskap som kan hjälpa dem i 

deras olika val och prioriteringar”53.  

 

5.3 Elevers upplevelser av klassrummets och klasskamraters påverkan på 

den skapande processen 

Att miljön påverkar det skapande arbetet framgår tydligt. Knutes54 menar att den miljö i 

vilken själva gestaltandet sker är en del av själva skapandet och utgör därför ett pedagogiskt 

villkor som sätter ramar för det skapande arbetet. I miljön innefattas både den fysiska och 

mentala miljön. Klasskamrater kan ses som något som bidrar till den fysiska så väl som den 

mentala miljön, huruvida de påverkar arbetet varierar i olika situationer. Tydligt är dock att 

eleverna ser varandra som en resurs i sitt skapande arbete. 

                                                

51 Hansson, Utmaningen i skapandet: Att arbeta 
52 Hartman, Formsinnets fostran – Carl Malmstens bildningssyn. 
53 Lärarförbundet, Lärarens handbok; Yrkesetiska principer. 131. 
54 Knutes, Gestaltandets pedagogik. 
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Eleverna betonar vikten av en inspirerande miljö för att idéer ska födas. En inspirerande miljö 

kan dels kopplas samman med den fysiska byggnaden, rummet i sig men också vad som finns 

i rummet. God tillgång på material och bra maskiner framhåller eleverna som viktiga 

förutsättningar som kan inspirera dem i sitt arbete. Knutes menar att det är viktigt att lokalen 

där arbetet sker är utformad på ett ändamålsenligt sätt men att helheten är minst lika viktigt. 

Precis som eleverna lyfter hon fram vikten av en inbjudande och trivsam miljö som en 

förutsättning för lärande.55  

Begreppet trivsam miljö innefattar både den fysiska och mentala miljön. Den mentala miljön, 

det sociala klimatet, påverkas av läraren och klasskamraterna. Knutes menar att eftersom 

läraren ofta är den mer erfarne i en pedagogisk situation är lärarens förhållningssätt gentemot 

material och arbetsprocess avgörande för de mentala ramar som gäller i 

undervisningssituationen.56 Samtliga informanter i min studie menar att läraren har stor 

betydelse för dem i deras skapande process. Främst handlar det om att få hjälp av någon som 

kommit längre men också det behov av uppmuntran, motivation och inspiration som läraren 

kan tillgodose. Även om dessa till viss del kan tillgodoses av klasskamrater så ser eleverna att 

läraren har en mer avgörande roll i deras skapande process. Johansson menar dock att 

eleverna fungerar som stöd åt varandra i läroprocessen genom att i en klassrumssituation 

växla mellan att vara den som hjälper och den som får hjälp. Även om eleverna arbetar med 

individuella projekt så sker det ett samspel eleverna emellan där de konstruerar och löser 

problem med hjälp av varandra. Johansson talar om verbal och icke verbal kommunikation. 

Det senare är svårare för eleverna att upptäcka.57 Detta kan vara en anledning till att de främst 

ser läraren och inte sina klasskamrater som mest avgörande för sitt arbetes fortskridande.  

Många ser dock kamraters bemötande som en viktig förutsättning för en trygg och tillåtande 

miljö. Här ser de flesta eleverna sina klasskamrater som den största påverkande faktorn. 

Knutes menar att en vilja till öppenhet och ömsesidighet har positiv inverkan på den skapande 

processen medan ett konkurrerande klimat verkar hämmande.58 En elev ger exempel på hur 

hon upplevt konkurrens som negativt för sitt skapande, men hon kopplar samman detta med 

sin okunskap på området vilket hon menar ledde till en osäkerhet i kvalitén på det hon 

åstadkom. Knutes diskuterar problem som ”den mindre erfarne” konsthantverkaren kan ställas 
                                                

55 Knutes, Gestaltandets pedagogik. 
56 Ibid. 
57 Johansson, Kommunikation i skolans slöjdpraktik.  
58 Knutes, Gestaltandets pedagogik.  
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inför jämfört med ”den mer erfarne”. Den mindre erfarne har ett större behov av ett tillåtande 

klimat och är mer beroende av andras åsikter. Det är också viktigt att individen känner tillit 

till den som leder situationen, vilket i en klassrumssituation ofta är läraren. Den mer erfarne 

däremot har större förmåga att fatta egna beslut för att ta sig vidare i processen och är inte lika 

beroende av andra personers åsikter.59  

Kunskaper om processen och material med tillhörande tekniker är viktigt för att en individ ska 

kunna genomföra en skapande process på ett tillfredställande sätt. Den mindre erfarne har ofta 

svårare att avgränsa ett arbete och är mer osäker på hur den kreativa processen skall 

genomarbetas. Även Kronberg60, Illums61 och Lindström62 menar att förtrogenhet med 

material, tekniker och verktyg spelar en avgörande roll i elevernas försök att genomföra ett 

processinriktat arbete. Eleverna framhåller att en av lärarens viktigaste funktioner i deras 

skapande arbete är att bistå dem med teknisk expertis. De ser tekniskt kunnande som en 

förutsättning för att kunna förverkliga sina idéer. Knutes lyfter även fram kunskaper i 

processen som en förutsättning för det skapande arbetet.63 Detta är något som ett fåtal elever 

efterlyser. I dessa fall handlar det främst om en utmaning i det kreativa tänkandet men också 

om kunskaper i processen. Det verkar finnas en förståelse för att de teoretiska och de 

praktiska kunskaperna går hand i hand och förhåller sig som komplement till varandra snarare 

än motsatser. Detta framhåller både Borg64 och Kronberg65. Kronberg menar också att en 

skapande process är en ständig växelverkan mellan teori och praktik och att själva kärnan i 

det skapande arbetet ligger i att kunna leva sig in i och distansera sig till sitt arbete. Hon 

menar att slöjdprocessen är ett bra exempel på detta, där eleven måste distansera sig till sin 

praktik och reflektera och analysera sitt arbete för att något nytt ska uppstå. Knutes ser 

arbetsprocessen som ett dynamiskt förlopp som utgörs av ett reflekterat görande, vilket 

innebär att man under processens gång hela tiden gör återkopplingar till tidigare erfarenheter 

och till vad man vill att processen ska leda. Hon menar också att en person med mindre 

erfarenhet är mer osäker på hur den kreativa processen skall genomarbetas och kan behöva 

                                                

59 Knutes, Gestaltandets pedagogik. 
60 Kronberg, Relationen mellan praktik och teori.   
61 Lindström, Intuitionens roll i estetiska läroprocesser.  
62 Lindström, Novis eller expert?  
63 Knutes, Gestaltandets pedagogik. 
64 Borg, Slöjdämnet: Intryck – uttryck – avtryck.  
65 Kronberg, Relationen mellan praktik och teori.   
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hjälp att avgränsa sitt arbete.66 Detta tyder på att kunskaper om den kreativa processen utgör 

ett viktigt redskap för eleven i sitt skapande arbete.  

 

5.4 Elevers upplevelser av lärarens påverkan på den skapande processen 

Det är tydligt att läraren spelar en betydande roll för eleverna i deras skapande process både 

när det gäller att främja men även hämma arbetet. Eleverna sätter sin tilltro till lärarens 

kompetens och ser den som ett avgörande medel för sin egen utveckling. De inser sitt behov 

av att ha tillgång till någon som kommit längre inom området samtidigt som de också har 

höga krav när det gäller förväntningar på denna persons kunskaper. Läraren förväntas se 

alternativa lösningar till problem som uppstår i skapandet och vara en hjälp att förstå den teori 

som krävs för att förverkliga sin praktik. Det finns en rädsla att bli hindrad från att förverkliga 

sina idéer och även om eleverna ser läraren som en tillgång i denna process är de också 

medvetna om lärarens negativa påverkan på deras process. För att förhindra att lärarens 

förhållningssätt får negativa konsekvenser för elevernas skapande skulle kunskaper i och om 

den kreativa processen vara väsentliga för eleven. Detta efterfrågas av vissa elever men långt 

ifrån alla likställer dessa kunskaper med rent tekniska färdigheter. Jag menar att arbetet blir en 

balansakt för elever likaväl som för lärare. Eleverna vill förverkliga sina idéer med 

handledning som stöd för att inte riskera att hamna allt för snett. Läraren ska handleda på ett 

relevant sätt utan att påverka eleven med personliga ställningstaganden. Vilket förutsätter ett 

reflekterat arbetssätt och medvetenhet i den skapande processen, något som även yrkesetiska 

principer för lärare understryker ”lärare vägleder eleverna till den kunskap som kan hjälpa 

dem i deras olika val och prioriteringar”67.  

Det finns dels ett behov av teknisk expertis men också behov av mer emotionell karaktär som 

läraren förväntas tillgodose. Läraren ska inspirera, uppmuntra och motivera eleverna 

samtidigt som den ska ge förutsättningar för en trygg arbetssituation. Där eleverna vågar anta 

utmaningar och utvecklas från den punkt de står i sitt eget skapande. Martin Buber menar att 

mötet med andra, och att känna trygghet i den gemenskapen, är avgörande för att kunna lära 

av varandra. För att genuint lärande ska uppstå krävs att läraren möter sina elever som ett Du. 

                                                

66 Knutes, Gestaltandets pedagogik. 
67 Lärarförbundet, Lärarens handbok; Yrkesetiska principer. 131. 
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En Jag-Du relation är en ömsesidig relation där två subjekt möts.68 Knutes menar att eftersom 

läraren ofta är den mer erfarne i en pedagogisk situation påverkar dennes  förhållningssätt 

vilka mentala ramar som råder i undervisningssituationen.69 Att som lärare vara medveten om 

vilken påverkan ens eget förhållningssätt har på eleverna blir därför oerhört viktigt för att 

kunna se till varje elev och stötta och handleda dem utifrån deras förutsättningar och bortse 

från sina egna estetiska föreställningar. Lärarens förhållningssätt riskerar annars att bli en 

begränsande faktor i elevernas skapande process. Genom att känna lärarens stöd i sitt 

skapande ökar elevernas tilltro till sig själva som skapande individer. Att sträva mot att eleven 

har en tro på sin egen förmåga och ser sina möjligheter att utvecklas är något som uttrycks i 

Lpf 94 som skolans och lärarens uppdrag.70  

I Läroplanen för de frivilliga skolformerna står att skolans huvuduppgift är ”att förmedla 

kunskaper och skapa förutsättningar för att eleverna skall tillägna sig och utveckla 

kunskaper”71. Detta förutsätter att det finns kompetenta lärare som kan motivera sina val, 

något som eleverna efterfrågar.  

 

5.5 Slutsatser 

Elevernas upplevelser av ramar i den skapande kontexten varierar beroende på vilken typ av 

ramar det rör sig om. De verkar i första hand se ramar som något begränsande som hämmar 

deras skapande process, de talar då om begränsningar. De skiljer dock yttre begränsningar 

från att begränsa sig, som tycks handla mer om ett aktivt val av individen och därför inte 

antas ha lika negativa konsekvenser för deras skapande arbete utan snarare ses som något 

främjande. Ramar kan bidra till en struktur för det skapande arbetet som medför något positivt 

för den skapande individen. Vad som utgör dessa ramar varierar men den fysiska och mentala 

miljön i skapande situationen har stor betydelse. Den mentala miljön påverkas av 

klasskamrater och lärare som tillsammans med individen skapar de förutsättningar som det 

skapande arbetet bygger på. I huvudsak läraren, men även klasskamrater, utgör den källa till 

kunskap som eleverna efterfrågar. Det handlar främst om att bistå med teknisk expertis men 

också handledning genom den skapande processen. Genom sin erfarenhet samt sitt 
                                                

68 Aspelin, Den mellanmänskliga vägen.  
69 Knutes, Gestaltandets pedagogik.  
70 Lärarförbundet, Lärarens handbok; Lpf 94 
71 Ibid. 39. 
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förhållningsätt till material och arbetsätt bidrar läraren till de mentala ramar som råder i 

klassrummet. Dessa i sin tur påverkar huruvida eleverna känner sig trygga i den skapande 

situationen eller inte.  

Vilka ramar som påverkar den skapande kontexten är beroende av miljön i vilken skapandet 

sker, där material, maskiner, klasskamrater och framförallt läraren är påverkande faktorer. 

Eleverna ser läraren med sin kunskap, kompetens och erfarenhet som den ramfaktor som har 

störst betydelse för deras skapande arbete.  

 

5.6 Förslag på fortsatt forskning  

I min studie har det framkommit att läraren spelar en betydande roll för eleverna i deras 

skapande process och att det i huvudsak är läraren som sätter de ramar som råder i den 

skapande situationen. Jag har studerat elevernas upplevelser av ramar och ett förslag till 

fortsatt forskning skulle kunna vara att undersöka hur lärarna upplever ramar. Tänkbara 

aspekter kan vara hur ramar påverkar lärarens arbetssituation men också lärarens medvetenhet 

om elevernas upplevelser inom området. För att kunna handleda eleverna på ett relevant sätt 

krävs förståelse och medvetenhet. Det skulle därför vara intressant att undersöka lärarens 

upplevelser av sin funktion i elevens skapande process och huruvida de är medvetna om 

elevernas behov eller inte. 
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1 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

 

Vad upplever du driver arbetet framåt när du arbetar kreativt? 

Vad upplever du stoppar upp arbetet när du arbetar kreativt? 

Upplever du ramar i den skapande processen främst som positiva för skapandet? Varför? 

Upplever du ramar i den skapande processen främst som negativa för skapandet? Varför? 

 

Hur upplever du att ditt arbete påverkas av klassrummet?  

Hur upplever du att ditt arbete påverkas av de material och verktyg som finns där? 

Hur upplever du att ditt arbete påverkas av dina klasskamrater? 

Hur upplever du att ditt arbete påverkas av din lärare? 

 

På vilket sätt upplever du att läraren hjälper dig i din skapande process? 

På vilket sätt upplever du att läraren hindrar dig i din skapande process? 

Vilken betydelse har läraren för dig i den skapande processen?  

 

 


