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Sammanfattning 

Uppsatsen bygger på kvalitativa intervjuer i grupp med elever ur årskurs 6 och 8, samt 

individuella intervjuer med lärare i textil och träslöjd. Jag undersöker inspirationens betydelse 

i slöjden och om det finns något specifikt som kan öka lusten att skapa, och som lärare - öka 

möjligheterna att inspirera. Jag finner att inspirationen ur elevperspektiv i stort är platsbunden 

och att den förväntas infinna sig i slöjdsalens miljö och genom lärarens engagemang. Andra 

faktorer som påverkar inspirationen är uppgifternas utformning och innehåll samt existensen 

av förlagor. Lärarna förväntar sig att eleverna själva till större del ska finna inspiration och 

lust från sin omgivning utanför skolan. Genom intervjuer synliggörs skillnader i elevers och 

lärares förväntningar på varandra vad gäller att inspireras och inspirera. Den röda tråden 

verkar svag mellan samhället, marknaden och skolan, samt att kunskapen om sakers 

tillverkning är bristfällig. 

Nyckelord: Kreativitet, lust, motivation  
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Inledning  

Efter några år som praktiserande slöjdlärare på väg mot examen har jag funderat en hel del på 

vad som föder skaparlusten hos eleverna. Vad är det de inspireras av när de får sina idéer till 

sina arbeten, och vidare - vad ska en uppgift innehålla för att bli lockande och stimulerande 

för eleverna? En kunskap som lärare behöver vara medveten om för att kunna skapa ett så 

lustfyllt lärandeklimat som möjligt. Själva ordet inspiration har sitt ursprung från latin, 

inspiro, inblåsa, väcka liv i, ett slags stimuli som sätter igång mental verksamhet. Inspiration
1
, 

förklaras följande: ”ingivelse eller påverkan som förlöser den skapande förmågan”. Ordet 

förklaras som något gudomligt som uppenbarar sig och har rent historiskt används av kristna 

för att beskriva en ingivelse just från Gud. Teorier från Platons tid är att poeter ansågs hämta 

inspirationen från icke-jordiska källor, källor som kom från en högre existens så som gudar 

eller muser. I det inspirerande ögonblicket anses den skapande konstnären vara skild från sitt 

förnuft och kan känslomässigt, lustfyllt hänge sig åt fantasin
2
. Synonymer till ordet inspiration 

och inspirera är besjäla, hänföras, entusiasmera, uppmuntra, stimulera, liva upp, influera, 

eggande, uppiggande och upplyftande, alla positiva och drivande. Om inspirationen är själva 

tändstiftet för kreativitet och motivation, så vill jag veta hur eleverna finner det och på vilket 

sätt en lärare kan bidra till möjligheter att inspireras. Jag har noterat att när eleverna själva får 

välja fritt vad de ska göra så gör de uteslutande något som de sett sedan tidigare, de kopierar 

med andra ord befintliga saker. Eleverna tenderar också vilja göra så enkla saker som möjligt, 

det ska gå fort att tillverka. Praktiska behov uppfylls; en speciell hylla, något till husdjuret, en 

liten ”snabb sak” att ge bort i present. Arbetet ska gärna vara klart samma dag det påbörjas. 

När det gäller de obligatoriska uppgifterna där de yttre ramarna är bestämda av läraren, verkar 

det som om inhämtning av inspiration till uppgiften sker mer medvetet än när de väljer helt 

fritt. Som att eleverna söker en speciell krydda för att ge det man ska göra ett extra bra 

resultat. I de obligatoriska uppgifterna jag använder mig av, uppmuntras eleverna till att skapa 

något nytt, kanske något oväntat och framförallt att prova något som de tidigare inte har 

provat på. Det kan vara ett nytt material, en ny kombination eller ett nytt sätt att arbeta. Då 

kommer idéer som är mer genuint olika och eleverna själva är måna om att ingen får kopiera 

just dem – de finner nya former och lösningar på både funktion och utseende. Var finner 

eleverna sin inspiration vid dessa tillfällen? Vad motiverar dem?  Vad triggar igång elevernas 

lust att skapa? Och hur arbetar lärare med att inspirera elever? 

Syfte och frågeställningar 

I denna studie utvecklas kunskaper om hur och vad eleverna sporras av för att i sin tur kunna 

utveckla lärarrollen och därmed bidra till ett mer lustfyllt lärandeklimat.  

Fråga 1. Finns det skillnader i lärarnas och elevernas förväntningar på varandra när det gäller 

inhämtandet av inspiration och idéer?  

                                                           
1
 Prismas svenska ordbok (Nordstedts Akademiska Förlag 2003) 

2
 Christer Skoglund, Kreativitetsbegreppet i idéhistorisk belysning ( Stockholms Universitet, Institutionen för 

idéhistoria, 1982) 
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Fråga 2. Vad vill eleverna att en obligatorisk uppgift ska innehålla för att vara inspirerande?  

Fråga 3. Hur inspireras elever och hur arbetar läraren för att inspirera eleverna? 

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen börjar med en redovisning om inspiration och dess utrymme inom skolan historiskt 

sett. Det har gjorts genom att jämföra de läroplaner som finns och funnits inom skolans 

slöjdundervisning. Jag har även fördjupat mig lägre tillbaka till den tid där slöjden från allra 

första början gavs plats inom skolans utbildning. Därefter presenteras litteratur och forskning 

som på olika sätt berör ämnet. Den empiriska delen presenterar metod, upplägg och 

genomförande. Val av undersökningsgrupp anges där. Redovisningen av resultat visar på en 

vidare bredd på fyra större skilda aspekter som jag funnit i svaren från intervjuerna. Det 

efterföljs av en diskussion med de fyra huvudrubrikerna ifrån resultatdelen, tillsammans med 

underrubriker som skapats utav det som jag bedömer som relevanta spår. Därefter kommer en 

metoddiskussion samt tankar om vidare forskning. Avslutningsvis presenteras de slutsatser 

jag dragit av det totala arbetet. 
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BAKGRUND 

Ämnets historiska kontext och slöjdens styrdokument 

För att få en historisk bakgrund har jag undersökt vad som står nämnt om inspiration i de 

läroplaner för slöjdundervisning som verkat i skolan. Jag har även gjort nedslag i 

skolväsendets historiska styrdokument för att se om inspiration har getts utrymme.  

När slöjden gjorde debut i skolan var det som svar på en kritik att alltför mycket teori 

härskade i utbildningen. Det skedde på 1860 talet, och enligt Kajsa Borg
3
, forskare inom 

slöjddidaktik, utformades slöjden inte utifrån en teoretisk bakgrund, eller att den skulle bidra 

till en allmänt högre bildningsnivå. Det var mer något som föräldrar ansåg konkret och 

nyttigt, något att bidra med till hemmets göromål. Tekniker och traditionella bruksföremål 

tillverkades. Vad som gav inspiration och motivation var troligtvis uteslutande de behov som 

fanns i hemmet. Otto Salomon
4
 som är en av de mest betydande människorna bakom 

slöjdämnet, drev hårt sin pedagogik att slöjden skulle vara individuell. Fokus låg på en 

kunskapstrappa med fasta uppgifter där individualiseringen bestod i progression från 

tillverkningen av en blompinne till slöjdandet av en möbel. Den egna lusten gavs inget 

utrymme. Salomon ville med slöjden förmedla kärlek och aktning till kroppsarbete, samt 

noggrannhet och flit. Det var mer en fostran av ungdomar än att lyfta nytänkande och 

kreativitet. Trots Stockholmsutställningen år 1897 som visade upp slöjd och industri så syns 

inga friare spår vad gäller inhämtning av inspiration till skolans slöjd. Fortfarande stod vikten 

vid skickligheten och det tekniska kunnandet i hantverket. Skickliga hantverkare behövdes i 

industrin, men inte så många som kunde tänka ut egna uppfinningar. Det var de högre 

utbildades uppgift att bistå med detta. År 1955 blev slöjden obligatorisk i skolan, men först på 

1960-talet så blev ämnet mer inriktat på textil respektive trä och metallslöjd. I samband med 

den nya läroplanen för grundskolan 1962
5
, blev textilslöjden och träslöjden tillgänglig för 

båda könen, något som innan dess varit strikt uppdelat i flick och goss-slöjd. I den 

efterföljande läroplanen, Lgr69
6
, kom ämnets fokus i en större utsträckning att ligga på det 

fria skapandet, en ny tydlig riktning. Det separata flick och -gosslöjdstänkandet var nu upplöst 

för klasserna 3 till 6. I Lgr 69 står att ämnet ska planeras med hänsyn till elevernas 

individuella förutsättningar och att lärarna ska inspirera eleverna genom samtal, läroböcker 

och bildmaterial. Här genomsyras läroplanen av samhällets trend att skapa fritt. Ordet 

inspiration finns tydligt och konkret skrivet i slöjdens kursplan:  

Lärarna i slöjd bör se som en av sina främsta uppgifter, att i undervisningen skapa en 

inspirerande och positiv atmosfär…”
7
 

                                                           
3
 Kajsa Borg, Slöjdämnet, intryck, avtryck, uttryck (Lindköpings universitet 2001) 

4
 Otto Salomon, (f.1849-d.1907) en man som lade grunden för den svenska skolslöjdens utveckling. 

5
 Läroplan för grundskolan 1962, Skolöverstyrelsen 

6
 Läroplan för grundskolan 1969, Skolöverstyrelsen 

7
 Ibid., 157. 
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I Läroplan för grundskolan 1980, nämns inte orden lust eller inspiration. Det närmaste är att 

skolan ska stimulera elever, och på ett ställe nämns ordet egga; 
 

Läraren måste försöka bygga vidare på elevernas egen nyfikenhet, låta dem formulera och öka 

svar på egna frågor, ställa problem som eggar deras vetgirighet. 
8
 

Läroplan för grundskolan 1994
9
, utrycker viljan att eleven utvecklar kunskaper och lust till ett 

kreativt skapande utifrån egna erfarenheter och intressen – inget om inspiration eller miljö i 

själva kursplanen för slöjd. Slutligen står det i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, 

framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna 

utvecklar förtrogenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an 

utmaningar på ett kreativt sätt
10

 

Även ordet lust nämns under Skolans värdegrund och uppdrag, ”att skapa trygghet, vilja och 

lust att lära”
11

. Lust nämns men inte själva ordet ”inspiration”. Under rubriken Läraren ska, 

står följande: 

Läraren ska ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika uttrycksmedel
12

 

I Lgr 11 nämns det inte ordagrant att lärarens ska vara ”inspirerande” eller 

”entusiasmerande”, något som ofta återkommer i många aktuella undersökningar vad som 

förväntas av en lärare. Avslutningsvis vill jag backa tillbaka till Lgr62
13

 som påtalade vikten 

av utställningsmontrar i slöjdsalar och korridorer, att föremålen ska bytas ofta så att eleverna 

lockas till dem. 

Teoretiska tankegångar och tidigare forskning 

Den frågeställning som jag har valt har visat sig vara ett relativt outforskat ämne. Men det 

finns litteratur där området berörs både direkt och indirekt. Jag vill presentera en del av 

författarna till de skrifter som jag använt mig av. Lev S Vygotskjis
14

, psykolog, pedagog och 

filosof, är och har varit inflytelserik under en lång tid inom den moderna 

utvecklingspsykologin och pedagogiken. Jag har tagit del av Vygotskjis tankar om den 

kognitiva utvecklingen ur ett sociokulturellt perspektiv, men jag har också tagit del av olika 

tolkningar av hans forskning. Bl.a. Leif Strandberg
15

, psykolog, som sammanställt en lista på 

                                                           
8
 Läroplan för grundskolan 1980, Skolverket, 48. 

9
 Läroplan för grundskolan, förskoleklass 1994, Skolverket 

10
 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, 213. 

11
 Ibid., 10. 

12
 Ibid., 14. 

13
 Läroplan för grundskolan 1969, Skolöverstyrelsen, 330. 

14
Lev Semjonovitj Vygotskij f. 1896 (dagens Vitryssland), död 1934, en sovjetisk judisk psykolog, pedagog och 

filosof som har varit inflytelserik inom den moderna utvecklingspsykologin och pedagogiken. 
15

 Leif Strandberg, Vygotskij i praktiken, bland plugghästar och fusklappar (Norstedts, 2006) 
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egenskaper som ett kreativt rum ska innefattas av. Dessa är interaktioner, aktivitet, artefakter, 

utvecklingshopp och kreativitet. Strandbergs teorier påtalar att när barnen tillåts att förhålla 

sig kreativ till sin miljö så använder de delar som är meningsfulla för dem, att de utvecklar 

egna metoder som gagnar deras lärande. Att det är hur miljön upplevs och existerar för barnen 

som är det väsentliga. Ivar Bråten
16

, forskare i pedagogik, menar att lusten är människans 

motor, drivkraften att vilja utvecklas och lära. Birgitta Kullberg
17

, pedagogisk forskare, ser till 

lärarnas betydelse i eleveras lärande och Rollo Mays
18

, amerikansk psykolog, belyser vikten 

om modet att skapa. Det efterföljs av Rob Barnes
19

, forskare inom konst, psykologi och 

pedagogik och hans betraktelser om att lära barn att skapa. Ett klassrum som lockar
20

 av Ann 

Johansson, Anna Skillström- Carlsson och Carina Rings, pekar på att miljöns utformning kan 

bli ett inspirerande instrument till lärandet. Svenska kommunförbundets Förnyelse och 

utveckling av skolans lokaler
21

, delar därefter in skolans totala miljö i fyra delar, den fysiska, 

den psykiska, den sociala och den pedagogiska miljön. Den estetiska utformningen är 

placerad under den fysiska miljön och egna upplevelser och motivation i den psykiska. Rådet 

för arkitektur form och design, Vår tids skola, hur ska den byggas?
22

, har samman med de 

övrigt nämnda namn och rubriker bildat en teoretisk bas för uppsatsen. Där ingår också 

Tidskriften för lärarutbildning och forskning, nr2/3 2000 med temat Kreativitet, och den 

webbaserade forskningsforumet forskning.se. Den senare lyfter bl.a. frågan om det 

överhuvudtaget finns något som kan kallas för kreativa platser. 

Kreativa platser 

 

På webbsidan, forskning.se
23

 har journalisten Liselotte Englund sammanfattat vad 

forskningen anser om kreativitet och miljöns påverkan. Hennes text backas upp av en rad 

ledande forskare som utsetts till kritiska granskare av innehållet. Frågan ställs om det finns 

kreativa platser, något det visas råda delade meningar om. En åsikt är att kreativiteten skapas 

där människor är och samlas. Platsen kan med andra ord inte vara kreativ, men kan inneha 

förutsättningar som gynnar ett kreativt flöde. En annan åskådning menar att om bara 

förrutsättningarna är gynnsamma så kan alla människor bli kreativa, något som också Eivor 

Neikter
24

, universitetslektor vid Umeå universitet menar. Kreativitet är en förmåga som alla 

har, men den behöver lockas fram och bli stimulerad och tränad. En rapport som påvisar 

betydelsen av miljön på skolor och arbetsplatser är Svenska kommunförbundets skrivelse
25

. 

Där slås fast att lokalerna har stor betydelse för barns och ungdomars lärande och utveckling. 

Utformning och standard sätter stor prägel på skolans inre klimat, oavsett vilket utrymme som 

                                                           
16

 Ivar Bråten, Vygotskij och pedagogiken (Studentlitteratur AB, 1998) 
17

 Birgitta Kullberg, Lust och undervisningsbaserat lärande – ett teoribygge (Studentlitteratur AB, 2004) 
18

 Rollo May, Modet att skapa (Natur och Kultur, 2005) 
19

 Rob Barnes Lära barn att skapa (Studentlitteratur, 1994) 
20

 A Johansson, A Skillström-Carlsson, C Ring, Ett klassrum som lockar (Studentlitteratur AB, 2007) 
21

 Göran Eriksson, Förnyelse och utveckling av skolans lokaler (Svenska kommunförbundet, 2002) 
22

 Kulturdepartimentet, 2007. Rådet för arkitektur form och design Vår tids skola, hur ska den byggas?  
23

 Liselotte Englund, Tema Kreativitet 
http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/kreativitet/tiofragorochsvar/kanmiljonpaverkakreativiteten 
(2010, 17november) 
24

 Neikter Eivor, Kreativitetens vara eller inte vara. (Tidskrift för lärarutbildning och forskning nr 2/3, 2000) 
25

 Göran Eriksson. Förnyelse och utveckling av skolans lokaler (Svenska kommunförbundet, 2002), 4. 

http://www.forskning.se/nyheterfakta/teman/kreativitet/tiofragorochsvar/kanmiljonpaverkakreativiteten
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avses. Skrivelsen delar in skolans totala miljö i fyra delar, den fysiska, den psykiska, den 

sociala och den pedagogiska. Den estetiska utformningen är placerad i den fysiska miljön, 

egna upplevelser och motivation i den psykiska. ”I vår tids skola”
26

 påpekas också miljöns 

olika betydelser. Där läggs vikt på att pedagogiken och rummet samverkar, att klassrummet 

stödjer vald pedagogisk modell.  

Kvaliteten i den fysiska miljön påverkar trivsel, trygghet och stimulans. Miljöer där elever 

och läraren trivs bidrar till fysisk och psykisk stimulans. Det kan också skapa delaktighet vid 

utformning av den fysiska miljön genom att lyssna in de behov som lärare, elever samt 

verksamheten har. Skolbyggnaden är en symbol i samhället. Skolmiljöer och skolbyggnader 

ger signaler till alla som ser dem men inte nödvändigtvis vistas i dem. Den fysiska miljön 

kommunicerar värden som ger status och anseende – eller motsatsen.  Likt Leif Strandberg 

sammanställda checklista
27

 med egenskaper som enligt författaren bör finnas i ett lärande rum 

så presenterar även Ett klassrum som lockar
28

 ett flertal checklistor. Under rubriken 

”Stämningsskapande” nämns vackra mobiler och tilltalande anslagna elevalster som två 

punkter av innehållet. En klassrumsförändring kan ge ett inbjudande klassrum som i sin tur 

skapar lust, ansvarskänsla, glädje och stolthet. 

Lusten som drivkraft 

Vygotskij, via Ivar Bråtens
29

 tolkning, menar att lusten är en slags motor som startar 

lärandeprocesser och håller dessa vid liv. Finns inte lusten så engagerar sig inte eleven i 

samma utsträckning. Lust – ett ord som kan förklaras med synonymer som bland annat 

fallenhet, intresse, vilja, längtan, frestelse, nöje, glädje och fröjd o.s.v.
30

 Helene Illeris
31

, en 

dansk konst och bildpedagog skriver om konsten att fångas av viljan att göra. En kombination 

av kognitiva och emotionella lockelser. Hon menar att barn och ungdomar söker efter konst 

och förebilder som fångar dem direkt och att det handlar om en emotionell lockelse. Att se, 

inspireras och väcka skaparlust – att fångas av en lockelse. Rob Barnes
32

 menar att läraren 

upplever ofta det som svårt att generera intressanta idéer och spännande alternativ som väcker 

elevens intresse. Samtidigt skriver han att det finns ett tyst antagande om lärarens skyldighet 

att göra det, att inspirera trots att lärarna själva kan vara tomma på inspirerande idéer. Men i 

grunden handlar det enligt Rósa Kristín Júlíusdóir
33

, isländsk universitetslektor, om en 

estetisk upplevelse och vad den kan bidra till. Hon beskriver vad estetiska upplevelser kan 

handla om och bland annat citerar hon en 15 årig elev som uttrycker sig enligt följande: 

                                                           
26

 Rådet för arkitektur form och design. Vår tids skola, hur ska den byggas? (Kulturdepartimentet, 2007), 15. 
27

 Ibid., 23. 
28

  Ann Johansson, Anna Skillström – Carlsson & Carina Ring, Ett klassrum som lockar (Studentlitteratur AB, 
2007), 30. 
29

 Ivar Bråten, Vygotskij och pedagogiken (Studentlitteratur AB, 1998), 23. 
30

 Svensk synonymordbok (Nordstedts Förlag AB, 2003) 
31

 Fredrik Lindstrand & Staffan Selander, Helen Illeris (red) Estetiska lärprocesser (Lund: Studentlitteratur AB, 
2009), 92. 
32

 Rob Barnes, Lära barn att skapa (Studentlitteratur, 1994), 57. 
33

 Alerby, Eva., Elídóttir, Jórunn & Rósa Kristín Júlíusdóir (Red.)  Lärandets konst – betraktelser av estetiska 
dimensioner i lärandet (Malmö: Studentlitteratur AB, 2006), 127-140. 
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När jag ser något vackert känns det bra på ett märkligt sätt. Det stimulerar något. Det känns 

egendomligt, upprört men hur som helst bra.
34

  

Birgitta Kullberg
35

 menar att den som känner lust för att lära har en inre positiv drivkraft och 

känner tillit till sin förmåga. Att på egen hand och tillsammans med andra söker ny kunskap, 

som är betydelsefull både för individens utveckling och för samhällets behov. Kullberg 

skriver att lärarna betyder mest i elevers lärande. Men hon har inte empiriskt underlag för det. 

Hon grundar sin uppfattning på en allmän förståelse av innehållet i de forskningsarbeten och 

litteratur hon tagit del av. Hon betonar läraren som en betydelsefull faktor i lusten att lära. 

Kullberg har en lista
36

 med önskvärda läraregenskaper. Läraren ska vara positiv, tålmodig och 

aldrig vara arg. Läraren ska kunna inspirera och inte bestämma allt själv, samt kunna 

uppmuntra att finna mod och prova sig fram. Något som också den amerikanske psykologen 

Rollo May
37

 nämner. Mod att själv prova sig fram i sitt lärande och att lusten också hela tiden 

måste styrkas med mod. May kallar det för det Skapande modet, modet att upptäcka nya 

former, mönster och symboler – att våga tänka och göra själv, något läraren bör uppmuntra 

till. 

Motiverande lärmetoder 

Stig Broström
38

, dansk forskare i pedagogik, talar om hur fria ramar kan stimulera eleven i sitt 

lärande. På samma gång kritiserar han detsamma utifrån andra perspektiv. Det positiva med 

de fria ramarna – eller saknadet av strukturerade ramar, är att lek, fantasi, glädje, lust, humor 

och spontanitet får en framträdande plats. Självverksamheten ger en meningsfull upplevelse 

och betraktas som betydelsefull. Stor vikt läggs på aktivitetens praktiska och sinnliga sidor. 

Men utifrån andra synvinklar kritiserar Broström företeelsen och menar att självval blir 

bortval. Han menar att om barnet själv får bestämma så kommer det att välja något som de 

redan känner till sedan tidigare, och det hindrar dem att gå vidare i sin utveckling. Därmed 

hindras också den medvetna, känslomässiga och intellektuella utvecklingen och barnet förblir 

i ett slags ”lilleputtvärld”. Han menar också att om alla väljer fritt vad de önskar göra så kan 

det bli en individualisering som stör utvecklingen av den nödvändiga grupporienteringen och 

gemenskapskänslan. 

Verklighetsbaserade uppgifter 

 

Anders Marner
39

, universitetslektor vid Umeå Universitet anser att skillnaden inom och 

utanför skolan är ett problem. Marner menar att slöjdämnet kan belysa konstindustriell design, 

som i Sverige exemplifieras av företag som Hennes & Mauritz och IKEA genom att arbeta 

utifrån ett designperspektiv på slöjden. Han menar att ett sådant perspektiv kan motivera till 

                                                           
34

 Ibid., 131. 
35

 Birgitta Kullberg, Lust och undervisningsbaserat lärande – ett teoribygge (Studentlitteratur AB, 2004), 31. 
36

 Ibid., 112.  
37

 Rollo May, Modet att skapa (Natur och Kultur, 2005), 22. 
38

 Broström Stig, Virksomhed og personlighedsutveckling (Köpenhamn: Forlaget Born nog Unge, 1983), 62-66. 
39

 Anders Marner, Ett designerperspektiv på slöjden och ett kulturperspektiv på skolan (Umeå : Tidskrift för 
lärarutbildning och forskning nr 3-4 Umeå universitets tryckeri, 2004) 
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ett kreativt lärande och motverka fokus på ett traditionellt hantverk och konstarter. Istället 

skulle det vidga ämnet mot just kreativitet, identitet, mediering, samhälle och samtid. Marner 

anser att slöjden ofta lägger fokus på själva framställningen av föremålet medan ett 

designperspektiv sannolikt skulle ha bredare fokus. Han beskriver designprocessen som ett 

skissande och prövande och som står i förhållande till användandet, presentation och 

utställningsmetodik. Med ett sådant perspektiv finns det en tydlig början och ett mål – och att 

det är lika viktigt som resan däremellan. 

Entreprenöriellt lärande 

Det entreprenöriella
40

 lärandet som idag är en rådande trend inom skolan är snarlikt Marners 

designperspektiv men ska innefatta samtliga ämnen i skolan. Den nya trenden ska låta 

eleverna bli ännu mer delaktiga, de ska lära sig att ta ansvar och planera. Skolverkets 

beskrivning av vad entreprenöriellt lärande innebär är att utveckla och stimulera generella 

kompetenser som att ta initiativ, ansvar och omsätta idéer till handling. Att det handlar om att 

utveckla nyfikenhet, självtillit, kreativitet och mod att ta risker. Det främjar också kompetens 

att fatta beslut, kommunicera och att samarbeta. Genom att skapa kunskap om hur exempelvis 

en produktionskedja kan se ut, kan världen tas in via ett vidare blickomfång av eleverna och 

skapa förutsättningar för en medveten inhämtning av inspiration och idéer. Utbildningsradions 

program och filmer, Ur Access,
41

 kan vara en god källa. En källa på internet med tusentals 

filmtitlar som är väl värt ett besök. Uppgifterna eleverna får i skolan och som baseras på det 

entreprenöriella lärandets grund, kan se olika ut. Ett exempel som brukats på gymnasienivå är 

att eleverna på Nordnets Aktieskola får 100´000: - i fiktiva pengar att köpa och sälja aktier 

efter det dagsaktuella värdet som gäller på Stockholmsbörsen. Eleverna får träna utifrån den 

rådande marknaden vilket gör att de får träning på det verkliga livet och ett direkt syfte med 

uppgiften. De blir bekanta med verkligheten och blir väl förberedd på livet efter skolan. 

I Lgr 11, under slöjdens arbetsprocesser, poängteras slöjdarbetets olika delar som 

idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen 

samverkar till en helhet, något som kan ske i muntlig eller skriftlig form. Gerd Arfwedson i 

Hur och när lär sig elever?
42

, har studerat de skrivna ordens betydelse. Hon menar att eleven 

förvärvar en medvetenhet när de uppmuntras uttrycka sina tankar i ord och hon hänvisar till 

en rad forskare som kommit fram till samma slutsats. Arfwedson menar att skrivandet för 

elever som inte har förstått vad de arbetat med kan innebära att skrivandet kan bli som en rad 

snubbeltrådar. Hon menar att skrivandet ger en medvetenhet om sin okunskap och att det 

därmed kan vändas till något positivt, en språngbräda till att lära sig det man inte lyckats med 

innan. Detta senare påstående menar dock Arfwedson är en utopi, något behjärtansvärt och att 

det kan vara väl värt ett försök. Hon ser mer att diskussionen/dialogen är svaret på hur 

kunskap ska nås och att det reflekterande skrivandet hjälper till att befästa kunskap. 

 

                                                           
40

 http://skollyftet.se/2011/09/09/entreprenoriellt-larande-vad-ar-det/ 
41

 http://www.ur.se/Webbar/Om-UR/UR-Accsess 
42

 Gerd Arfwedson, Hur och när lär sig elever? (Stockholm: HLS Förlag, 1992), 112. 
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Inspirerande förlagor 

Enligt Júlíusdótir
43

, sänder impulserna som en estetisk upplevelse ger ett flöde av känslor. 

Känslorna som genomströmmar en skapar i sin tur ett behov av att genom någon sorts 

handling generera ett nytt konstverk. Det innebär enligt henne att få inspiration av andras 

konstverk eller slöjdade föremål inte nödvändigtvis leder till en direkt kopiering av det 

föremål som inspirerat, utan kan leda till något helt annat. John Dewey
44

 definierar konst som 

en egenskap i upplevelsen, där han menar att det som skapats bara är en produkt om det inte 

finns en mottagare som ser och upplever det som skapats. Han menar att om det värdefulla 

finns inlåst utan möjlighet att kunna betraktas av människor, så förlorar det också det 

egentliga värdet. Värdet av att ses och kunna ge impulser till en betraktare och därmed 

fungera som en källa till inspiration. Barn lär av att härma och reproducera, det är en naturlig 

del i en människans utveckling. Vygotskij
45

 menar att vi kan se två grundläggande typer av 

handlingar hos människan. Det ena är den återskapande, den reproduktiva och den andra är 

den kombinatoriska, kreativa. Han påvisade hur människan lär, och att den reproduktiva delen 

i lärandet lägger grunden för det kombinatoriska sättet att lära. Det bidrar till en 

kulturskapande funktion i samhället. Genom att ta upp spår av tidigare intryck, eller upprepa 

dessa, så bevaras samt byggs det vidare, baserat på tidigare erfarenheter i vår kulturhistoriska 

tradition.  

Vygotskij menar att det barnet kan göra idag tillsammans med mera försigkomna elever samt 

den vuxnes hjälp, kan barnet klara av själv imorgon. Han betonar också det är i dialogen dem 

emellan som tänkandet utvecklas. Mallslöjden som är en del i det reproduktiva lärandet, 

härskade i slöjdens tidigare år och fram till 1960-talet då skolan främst var riktad emot det 

industrisamhälle som var rådande. Eleverna skulle formas till dugliga arbetare och vikten 

lades mer på i vilken omfattning eleven kunde reproducera ett föremål där mallar stod som 

grund att utgå ifrån. Det fria skapandet hade inget utrymme men 60-talet slog sig fri från detta 

och gav lusten och den fria viljan stort spelrum. Att undervisningen i slöjd bör ske efter 

modeller och blott undantagsvis efter ritning enligt Otto Salomon
46

 var borta. Teknikerna var 

inte längre det viktigaste och vidare in på 1970-talet och 1980-talet försvann malltänkandet i 

stora delar ur slöjden, trots att det i Lgr 80 återgick till en tydligare teknisk åskådning av 

ämnet som utgick från att åter bedöma estetiska värden samt arbetsmetoder och resultat. 

Mallarna var på många platser bortstädade och eleverna skulle tillverka egna – några val 

fanns oftast inte. Det kunde finnas förlagor att se på och då förväntades eleverna själva räkna 

ut hur de skulle tillverka saken och i vilken ordningsföljd, eller så tillfrågades läraren.  

 

                                                           
43

 Alverby, Eva & Elídóttir, Jórunn. Rósa Kristín Júlíusdóir (Red.)  Lärandets konst – betraktelser av estetiska 
dimensioner i lärandet (Malmö: Studentlitteratur AB, 2006), 127-140. 
44

 John Dewey, Art as experience (New York: Perigee Books, 1980, org 1934), 39. 
45

 Lev S Vygotskij, Fantasi och kreativitet i barndomen ( Daidalos, 1995), 11. 
46

 Sven G Hartman, I mästarens tjänst (Sven G., Hartman (red.), Kulturarv och utveckling,  
inom skolslöjden: Rapport från ett slöjdhistoriskt symposium. Linköping: Linköping 
universitet. 1989), 63. 
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Förlamande frihet 

Brit Paulsen i Estetik i förskolan
47

 anser att eleverna måste lära sig utrycksmedlens ”alfabet” 

så att de sedan förmår att utrycka viktiga tankar, känslor och idéer. Hon utrycker en lättnad 

över att det åter igen är tillåtet att framhäva betydelsen av teknik och hantverk. Paulsen menar 

att den länge verkande pedagogiska utvecklinsmodellen som kallas för uttryckstraditonen, är 

förlamande i all sin frihet. Rädslan att påverka barnens egen skaparförmåga gjorde att 

teknikerna fick stå i skuggan och lusten fick fritt spelrum. Utvecklingen har gått från 

industrisamhället, där läraren förmedlande kunskap i tekniker – till sextiotalets revolt som såg 

barnet som egen utvecklare av kunskap och som inte fick ”förstörars” genom uppfostran - till 

att nu förena de två synsätten till ett nytt. Det gamla förkastades helt för något som stod för 

dess raka motsats. Ännu existerar olika blandningar av dessa synsätt, men via den allt mer 

tydliga läroplanen kanske slöjdämnet kan få en gemensam plattform där det grundläggande 

ser lika ut på landets skolor. Rob Barnes citerar en lärare i bild som uttrycker en fara med att 

själv visa egna gjorda förslag och förlagor. 

Det enda som händer när du visar barnen hur de ska rita är att de upprepar din stereotypi. Om de 

kopierar från böcker eller kalkerar, så fastnar de i det och gör inga framsteg. Det blir som en 

formel som de upprepar hela tiden. Så vi ägnar mycket tid åt att titta på och jämföra olika 

former (Lärare för 6 åringar)
 48

 

Här gällde det bildämnet medan Carl Malmsten
49

 beskriver användandet av mallar i slöjden 

där ändå inget blir det andra riktigt likt. Han har beskrivet förfarandet i slöjden som en glad 

iver och förväntansfull spänning som sveper som ett solsken genom slöjdsalar, en verksamhet 

som byggdes upp genom mallslöjdande. Han beskriver vidare att blossande varma barn eller 

vuxna kapar, hyvlar, holkar och fogar samman ting som på ett särskilt sätt blir deras egna. 

Han menar på att alla kanske inte har sådan stor uppfinningsförmåga, men att de trots allt 

skapar nytt, en ny variant av arten ljusstake, brödfat, bil, aldrig en standardiserad kopia som är 

på pricken lik, vad man sett många gånger förr. Just uppfinningsförmågan menar Marner
50

 

kan ibland bli lidande genom ett snävt utbud av material till traditionell slöjd och att det kan 

verka som en hämmande faktor för kreativiteten. Han menar att om det finns modernare 

material av olika slag så ökar möjligheterna till nya kombinationer och därtill också utrymmet 

för det kreativa. 

 

 

                                                           
47

 Brit Paulsen, Estetik i förskolan (Lund: Studentlitteratur, 1994), 17. 
48

 Rob Barnes, Lära barn att skapa (Studentlitteratur AB, 1994), 43. 
49

 Carl Malmsten, Ung slöjd. (Stockholm: Natur och Kultur 1941), 12. 
50

 Anders Marner, Ett designerperspektiv på slöjden och ett kulturperspektiv på skolan (Umeå: Tidskrift för 
lärarutbildning och forskning nr 3-4 Umeå universitets tryckeri, 2004), 37. 
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Metod 

Uppsatsen är baserad på kvalitativa intervjuer både i grupp och enskilt. Intervjuerna med 

eleverna skedde i form av en fokusintervju, en samtalsmodell som jag hoppades ge ett mer 

uttömmande resultat. Metoden tillåter också ett mer subjektivt förhållningssätt ur både 

individuell konstruktion och sociokulturell konstruktion enligt Jarl Backmans Rapporter och 

uppsatser
51

. Jag ville ta del av intervjupersonernas betraktelser och tankar om deras 

omgivning. I största mån önskade jag se mina källor ansikte mot ansikte för att samman med 

svaren tolka kroppsspråket som en andra informativ källa. Valet att intervjua eleverna i grupp 

och i par är av två skäl. Enligt Bo Johansson & Per Olof Svedners Examensarbete i 

lärarutbildningen
52

 har minnesforskare kommit fram till att minnet är associativt uppbyggt. 

Det är därmed lättare att minnas om fler får tillgång att skjuta till information, att hjälpa 

varandra att minnas. Det andra skälet är att ge eleverna trygghet genom att vara flera 

tillsammans, dvs. trygghet genom de relationer och den miljö som de är vana vid. Tryggheten 

av en närvaro med väl kända personer där fokus ligger på samtalet och inte på person. En 

kvantitativ metod med bl.a. svarsenkäter såg jag som direkt omöjlig då det är svårt att få 

uttömmande svar samt att få dessa tillbaka att arbeta med. Avståndet till de intervjuade såg 

jag heller inte som en fördel.  

Eleverna i årskurs 8 har parvis intervjuats under pågående lektioner och eleverna i årskurs 6 

har intervjuats i grupp efter lektionstid. Dessa intervjuer har skett i deras respektive slöjdsalar. 

Intervjun med årskurs 6 spelades in och skrevs därefter ned i sin helhet. Bandupptagningen av 

intervjun för årskurs 8 gick inte att genomföra då bakgrundsljuden från den pågående 

lektionen överröstade samtalet. Intervjun med årskurs 8 genomfördes i samband med min 

VFU. Den misslyckade bandupptagningen uppdagades just innan intervjuerna skulle börja när 

jag och min VFU-handledare provade ljudinställningen. Jag beslutade mig för att ersätta 

ljudupptagningen med anteckningar. Annars hade intervjutillfället blivit uppskjutet i flera 

veckor p.g.a. lov och studiedagar, en tid som jag inte ville förlora. Intervjun har haft 

frågeområdet inspiration som utgångspunkt där utrymmet av följdfrågor lämnades öppet 

beroende på vad intervjun mynnade ut i. Samma frågor har använts för både årskurs 6 och 8. 

Lärarna har intervjuats enskilt både per telefon, och via besök i deras respektive salar. Detta 

beroende på vilka avstånd som förelåg och huruvida det rent schematekniskt var möjligt att 

genomföra. Frågorna mailades ut i förväg och en lärare valde att svara skriftligt då hon hade 

tid att formulera sina tankar i lugn och ro. 

Etiska dilemman 

Etiska dilemman fanns. Närheten till min roll som slöjdlärare och till det som jag vill studera, 

d.v.s. relationen mellan forskaren och det som studeras, kan vara till både nackdel och fördel 

beroende på hur man ser till det. I Anderas Fejes och Robert Thornbergs Handbok och 
                                                           
51

 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Studentlitteratur AB.) 2008), 23. 
52

 Bo Johansson & Per Olof Svedner, Examensarbete i lärarutbildningen. (Uppsala: Kunskapsföretaget AB, 
2010), 36. 
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kvalitativ analys
53

, ställs frågan om forskaren kan återge ”verkligheten” som den är, 

oberoende av sin egen subjektivitet. Jag i egenskap av slöjdlärare blir mycket nära till det jag 

valt att studera genom att intervjua de elever jag själv undervisar. Det kan på ett sätt ge mer 

eftersom vi redan etablerat en relation vilket förhoppningsvis kan gynna ett närmare samtal. 

Men det finns alltid risk för en maktposition där eleven kan känna sig ofri att uttrycka det den 

egentligen känner i rädsla för vad det kan ha för inverkan på ett eventuellt betyg. Intervjun 

med årskurs 6 inträffade våren 2012, innan betygen infördes för årskursen. Den relation jag 

hade med årskurs 8 var svag. De kände till mig endast i egenskap som en lärarstuderande som 

utövade sin praktik på deras skola. Detta kan vara positivt i egenskap utifrån ett mer objektivt 

förhållningssätt och kanske kan resultera i mer spontana svar från intervjupersonerna. Men, 

känslan kvarstår att en mer stadigvarande kontakt hade kunnat ge mer utömmande svar än det 

som skedde i årskurs 8. De intervjuade personera gavs senare fingerade namn för att hålla 

deras identitet anonym. 

Urval och bortfall   

Samtliga elever ur den egna klassen i årskurs 6 tillfrågades om de skulle vilja delta i en 

intervju. Eftersom hela klassen tillfrågades gjordes inget strategiskt urval. Vårdnadshavarna 

informerades om mitt examensarbete och syftet med det via veckobrev som klassläraren delar 

ut. De elever som slutligen önskade ställa upp fick av mig lappar att ta med sig hem för 

påskrift som gav samtycke till elevernas deltagande och den valda intervjuformen. Väl på 

plats avvek ytterligare två av skilda skäl så som en bortglömd gitarrlektion och en 

hockeyträning. De intervjuade var lika delar flickor och pojkar. Deras omdömen i ämnet slöjd 

var olika, från att kunskapsmålen är uppfyllda till godkänd nivå till att kunskapsmålen är 

uppfyllda med god marginal. Intervjun byggdes på 10 grundfrågor som i sin tur kunde ge 

utrymme för spontana följdfrågor beroende på vad eleverna svarade. 

Årskurs 8 valdes genom rekommendation av berörd lärare. Läraren var den handledare jag 

haft under den större delen av min praktik. Läraren rekommenderade en klass innehållande 

särskilt många av dennas mentorelever. Dessa valdes ut i egenskap av att förenkla förfarandet 

med information till vårdnadshavare och för medgivande av deltagande. Dessa förmedlade 

min VFU-handledare via mail och sms kontakt. 

De lärare som jag kontaktat är 6 till antalet och arbetar i grundskolan. Ett par av dem har jag 

mött under min studietid via VFU och de fyra övriga har jag träffat på kommunens 

gemensamma slöjdträffar. Jag har inte haft någon större inblick i hur de arbetade innan 

intervjun. Samtliga tillfrågade lärare tackade ja till att intervjuas och är en blandning av trä 

och textillärare där alla män är träslöjdslärare och kvinnorna textillärare. De arbetar i tre 

skilda kommuner och har varit verksamma slöjdlärare mellan 4 och 35 år, samtliga är 

behöriga. 
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Genomförande 

För att undvika att eleverna i årskurs 6 skulle känna sig utsatta i intervjutillfället valde jag att 

intervjua dem i grupp vid ett enda tillfälle. Eleverna var informerade om ljudupptagningen 

men den hölls dold så att den inte skulle bli ett störande moment. Jag ville skapa ett naturligt 

och avslappnat intervjutillfälle och undvika att eleverna upplevde det som en utfrågning där 

det fanns rätta och fel svar. Intervjun utfördes i elevernas egen träslöjdssal efter avslutad 

lektion och resultatet skrevs sedan ner för att analyseras närmare. De intervjuade eleverna fick 

vid sammanställandet fingerade namn. 

Information till årskurs 8 angående det planerade intervjutillfället skickades ut via mail av 

läraren som också är deras mentor. Intervjuerna har skett på skoltid under pågående lektioner 

p.g.a. den berörda lärarens rekommendation. Motiveringen att utöva intervjun på skoltid var 

för att förenkla för elever att delta. Frågorna var desamma som jag ställde till årskurs 6. Jag 

valde återigen att inte göra enskilda intervjuer då jag tror på mer uttömmande svar i 

situationer eleverna känner sig trygga. Intervjuerna gjordes sedan parvis och berörde åtta 

elever. Jag skrev ner svaren direkt vid tillfället då ljudupptagningen inte gick att genomföra. 

Efter intervjun kontaktade läraren de berörda målsmännen via mail och fick skriftligt tillstånd 

till användandet av intervjumaterialet. Anonymitet utlovades. Eleverna går på en 

högstadieskola och består av en blandning av pojkar och flickor där vissa har textilslöjd och 

andra har träslöjd. Denna skola ger eleverna möjlighet att efter ett avslutat projekt byta 

slöjdart mitt under pågående termin var av jag hade förmånen att intervjua elever med 

erfarenhet av att ha arbetat i båda slöjdsalarna. 

Frågorna till lärarna mailades i förväg och en av de tillfrågade lärarna valde att skriva ner sina 

svar. Intervjuerna med lärarna har delvis skett per telefon och delvis i möten i deras 

verksamma slöjdsalar. Detta på grund av att stora avstånd har förekommit hos de lärare som 

verkat i andra kommuner och därmed försvårat en träff.  Intervjuernas anteckningar har sedan 

renskrivits och analyserats. 
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Redovisning av resultat 

Resultatet av intervjuerna väljer jag att redovisa genom fyra huvudrubriker vilka trädde fram 

under analysen av materialet. De presenteras samman med utdrag ur intervjuerna för att 

förklara vad jag funnit. Huvudrubrikerna är Medveten och omedveten inspiration som börjar 

med att förklara hur eleverna definierar ordet inspiration och efterföljs sedan av några utdrag 

ur elevintervjuerna. Sedan kommer Slöjdsalens utformning och innehåll som visar ur vilket 

perspektiv eleverna betraktar slöjdsalens interiör och former. Därefter kommer Förväntningar 

mellan lärare och elever som visar vissa skillnader som finns mellan lärarnas och elevernas 

förväntningar på varandra. Slutligen kommer rubriken Uppgifternas utformning – dess 

inverkan och påverkan. Där har lärarnas utformning av uppgifter sammanfattats samt 

elevernas egna önskemål om uppgifters utformning och innehåll och hur de uppfattas.  

Medveten och omedveten inspiration 

Det är inte med enkelhet som eleverna besvarar frågan om vad ordet inspiration innebär för 

dem. Det vanligaste svaret på den frågan är ”att få idéer” och att inspirera andra är ”att göra så 

att andra får idéer”. Ur intervjuerna med eleverna framkommer också olika aspekter när det 

gäller inspiration som begrepp, om hur den kommer och vad som skulle kunna ge mer 

inspiration. Användandet av fokusintervju i grupp visade sig vara användbar.  

Minnesforskarnas tes i Johansson och Svedner, över att minnet är byggd på associationer blir 

tydligt i studien
54

. Här en del av intervjun från årskurs 6 där flickan Bella själv inte kommer 

ihåg det jag frågade om. Något som hennes vän hjälpte henne att minnas. 

Jag: ”Du då? (jag riktar mig mot Bella) ”du valde en trekantig form, hur kom du på den?” 

Bella: ”Jag kommer inte ihåg” 

Cissi: ”Det var ju du som tipsade oss om att göra bakverk ju”( Hänvisning till mig.) Cissi gör en 

muffins och Bella en tårtbit). 

Årskurs 6 ville ha konkret inspiration, något att se och ta på - exempel som kan generera i nya 

idéer. Saker som de själva tillverkar har de ofta sett hemma eller i skolan – vid min fråga om 

de såg saker ute i affärer som gav dem idéer så var svaret först nej. Vid mer närgående frågor 

kunde det visa sig att de ändå hade gjort det utan att vara direkt medveten om detta. Det 

framgår tydligt i samtalet att det finns en tro bland eleverna att det som står på butikernas 

hyllor främst är tillverkade i fabriker, och därmed av maskiner och inte av människor som styr 

dem.  

Bella: ”Nja, när jag tänker efter så har jag sett presentaskar i papper som sett ut som tårtbitar” 

Jag. ”Vart har du sett det?” 

Bella: ”På Ombonat tror jag, (inrednings och presentbutik)” 

                                                           
54

 Bo Johansson & Per Olof Svedner, Examensarbete i lärarutbildningen. (Uppsala: Kunskapsföretaget AB, 
2010), 36. 
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Jag: ”Tänkte du då att du skulle kunna göra en själv med?” 

Bella: ”Nej, men dom är ju gjorda på fabrik!” 

Årskurs 8 önskar också mer konkret inspiration. Eleverna känner sig mer lockade av att se 

och känna på verkliga saker än att få idéer från böcker. De använder sig mer av sökmotorn 

Google på internet för att finna bilder som förlagor och inspiration än årskurs 6. 

Tillgängligheten till dator och internet ser dock olika ut mellan årskurs 6 och 8. I årskurs 8 har 

samtliga elever en tilldelad dator från skolan medan årskurs 6 har en dator i sitt hemklassrum. 

Ett stort avstånd finns mellan hemklassrummet och slöjdsalen. För årskurs 8 är 

internetanvändandet en större inspirationskälla än slöjdsalarnas idéböcker och tidningar, med 

undantag för textilslöjden där böcker och modetidningar mestadels används. Stor skillnad 

finns mellan trä och textilslöjd när det gäller tidningar. Textilslöjden har exemplar av både 

heminredning och mode medan tidningar helt saknades på träslöjden. Det beror enligt lärarna 

i trä och metallslöjd att utbudet är klent till obefintligt. Eleverna i årskurs 8 anser sig mera 

medvetet sökande av inspiration och har en större förståelse att saker som finns i stadens 

butiker är skapad av människor, även om de tillverkas på fabrik.  

Lärarna tycker sig alla se att inspirerande förlagor i slöjdsalarna är det som ger eleverna mest 

lust och idéer till sitt skapande, oavsett ålder. De anser att sökandet på internet främst är 

tillgängligt och används för högstadiet medan efterfrågan av internet är näst intill obefintligt i 

årskurs 6. Trots att eleverna i årskurs 8 själva ser sig inspirationssökande på internet så 

uppfattar lärarna inte att det sker självmant i större utsträckning utan uppmaning. Vissa av trä 

och textilsalarna saknar egen dator men högstadiets elever har tillgång till egna bärbara 

datorer. Två av sex lärare påtalar spontant en förvåning över att inte fler elever tycks inhämta 

inspiration och idéer från stadens affärer och dylika ställen, men endast en ställer sig frågan 

om det beror på okunskap om produktionskedjan mellan ritbordet och produkten. Bilder kan 

användas av lärarna i ett inspirationssyfte men ingen använde sig av film. Här är ett utdrag 

ifrån intervjun med årskurs 6 där inspirerande förlagor är samtalsämnet: 

 

Bella: ”Men det är ju lättare att förstå hur svår en sak är om man kan ta på den, du skulle ha 

glasskåp här lika som utanför matsalen, bara det att man kunde öppna och känna på sakerna” (hon 

hänvisar till två smala skåp av glas med elevarbeten och inspirationssaker från slöjden som står 

utanför matsalens ingång) 

Benjamin: ”Dom skulle vara större bara, det går ju inte in så stora saker i dem” Benjamin pekar på 

en stor båt som en elev håller på att bygga. Han får medhåll från de andra. 

Kvalitetskillnader som inspirerar 

En elev i årskurs 8 berättar hur han blev inspirerad till att bli bättre och mer noggrann i sitt 

arbete genom att se skillnaden mellan två små lådor. Lådorna är likadant byggda men den ena 

lådan är slarvigt målad medan den andra är noggrant målad med häftiga mönster. Den 

sistnämnda har motiverat honom till att vilja prestera lika bra som den elev som tillverkat och 

målat den mönstrade. Eleven uttrycker att han får lust att vara noggrann genom att se 
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skillnaden på de båda lådorna. Två andra i årskurs åtta sa att slöjden är roligare nu när det 

ställs högre krav på deras prestationer, att det inte är att ”sno ihop” en sak och ta hem, och 

som oftast slängs kort därefter. De högre kraven inspirerar. De elever som är tvungna att ställa 

ut sina saker i utställningsmontrar på skolan säger att de inte vill skämmas över vad de har 

gjort, och att de därför anstränger sig mer för att göra ett bra resultat. Både elever ur årskurs 6 

och 8 uttrycker samma sak där dessa utställningsmöjligheter finns. 

Sammanfattning 

Eleverna har en omedveten koppling till den yttre omvärlden, den utanför hem och skola. Det 

kan hämma deras förmåga att medvetet inhämta inspiration vilket kan skapa en begränsning. 

Detta gäller främst årskurs 6 eftersom en större medvetenhet om omvärlden innehas av 

årskurs 8. Oavsett årskurs verkar högre förväntningar och krav av läraren inspirerande och 

sporrande för eleverna. Visuell kvalitetskillnad kan också verka motivationshöjande. Konkret 

inspiration via befintliga slöjdalster är önskvärda av elever och lärare. 

Slöjdsalens utformning och innehåll 

 

Eleverna i 6:an utrycker många idéer över slöjdsalens estetiska utformning, vad som kan 

förändras för att skapa en mer inspirerande miljö. Dess utseende och funktion diskuteras och 

likaså slöjdsalens innehåll. Synlighet och tillgänglighet spelar stor roll, d.v.s. var i slöjdsalen 

idéböckerna finns samt hur de kan placeras för att synas och locka till läsning. Under 

intervjun kommer samtalet in på böcker som inspirationskälla. Det visar sig att det är oklart 

för en elev vart böckerna är placerade och att det finns elever som inte använder dem just på 

grund av deras placering. En flicka önskar specifikt att böckernas framsida ska vara placerade 

mot betraktaren. Hon förklarar att det blir lättare att se vad som finns utan att behöva leta. En 

annan elev uttrycker sig så här: 

”Det är jobbigt att se vad det är för några böcker för texten blir så smal, du vet när de står packade 

liksom”.  

En förklaring till att eleverna inte använder sig av böckerna, trots vetskapen över deras 

placering i slöjdsalen, är att platsen är tråkig, den lockar inte. De uttrycker en önskan om en 

inspirationshörna med en skön fåtölj och en snygg bokhylla där böcker kan stå med framsidan 

ut. Det ska vara snyggt på väggarna, gärna med färg och mönster, kanske fondtapet. Även 

interiörernas färger diskuteras för och emot. Väggarna i slöjdsalen, enligt eleverna i årskurs 6,  

ska inte vara träfärgade utan målade i glada färger.  

 

Bella: ”Om jag fick bestämma skulle väggarna få lite glada färger (väggarna är omålade 

plywoodskivor och skåpen är av bokfaner)” 

Anna: ”Bänkarna med – de är fula!” 
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Praktiska och estetiska synpunkter och önskemål avlöser varandra. Eleverna önskar bland 

annat större utrymme med inspirationssaker att titta på, på vanliga hyllor eller i olåsta skåp av 

glas. De vill också ha ett större målarrum som inte är färgstänkt och som skulle ha bättre 

förkläden, större och med ärmar. De påtalar problem med färgburkar med dåliga lock som 

inte med lätthet går att försluta, penslar som är slarvigt rengjorda och oönskade färgstänk på 

de saker som står på torkhyllorna. Åter till böckernas placering. Ett påtalat önskemål av en 

elev är att hörnan med böckerna även ska inneha en dator med internet och färgskrivare, något 

de andra eleverna också ser nyttan med. Eleverna i årskurs 8 vet att böckerna står i ett fönster 

men säger sig inte ha ägnat dem något större intresse. Vid frågan om vad eleverna vill ändra 

på i slöjdsalen dyker även här upp önskemålet om en bokhylla, framför allt på träslöjden, där 

aktuella böcker kunde visas med framsidan utåt. I intervjun med årskurs 6 lät det så här; 

 

Bella säger att det skulle vara en bättre bokhylla och att hon ville se hela framsidan och inte 

böckernas ryggar, att hon inte kollat i dem. 

Jag: ” Skulle ni använda er mer av böckerna om de skulle placeras som Bella önskar?” 

Fyra av dem trodde det – utom Benjamin som tyckte att det fungerade som det var nu med. 

Jag: ”Varför tror ni att ni kommer det?” 

Anna: ”Det blir kanske lättare att se vad som finns och man slipper leta”. 

Carl: ”Det är jobbigt att se vad det är för några böcker för texten blir så smal, du vet när de står 

packade liksom” De andra eleverna nickar instämmande. 

 

När lärarna frågas över var i salen deras idéböcker finns så är det tydligt att de oftast är 

placerade tätt ihop i ett hörn. Ett par av lärarna brukar regelbundet ställa upp aktuella böcker 

på White boardens nedre kant och i fönstersmygarna med framsidan ut. Dessa lärare upplever 

att böckerna först då fick visat intresse utav eleverna. Lärarna påtalar oftast inte spontant 

böckernas existens eller placering i salen. När följdfrågor om böckerna ställs visar det sig att 

alla är missnöjda med deras placering och önskar trevligare bokhyllor och en bra plats för 

dessa. Något uttalat önskemål om bokhyllans kulör har inte lärarna, de nämner endast den 

praktiska aspekten. Vid frågan om de är nöjda med sin slöjdsal eller om de önskar förändra 

något så nämns många andra praktiska delar såsom bristande förvaringsmöjligheter för både 

elevarbeten och material. De nämner också målarrummens brister men påtalar en lösning på 

problemen med hjälp av större ytor. Inget nämns om exempelvis interiörens kulör. 

Åttondeklassarna har inga tydliga önskemål om någon ändring i slöjdsalens interiör ur estetisk 

synpunkt. Ett par elever uttrycker att slöjdsalen bara är en verkstad, och en sådan behöver inte 

vara snygg.  Några praktiska saker nämns dock, bland annat om bristande skyddskläder i 

målarrummet. Även årskurs 8 önskar heltäckande förkläden med ärmar för att skydda sina 

kläder från stänk från andra elever.  
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Sammanfattning  

Sammanfattningsvis önskar eleverna ur båda årskurserna att inspirationsböckerna ska vara 

lätta att hitta, väl synliga med framsidan åt betraktaren. De ska vara placerade i en snygg 

bokhylla (och omringas av en trevlig och snygg miljö enligt årskurs 6). Lärarna reflekterar 

mer över praktiska aspekter än estetiska, med visst undantag för lärarna i textilslöjd som visar 

ett större estetiskt tänkande vad gäller slöjdsalens miljö. En markant skillnad mellan textil och 

träslöjdssalarna är bland annat gardiner, något som endast innehas av textilslöjden. Den 

estetiska utformningen av slöjdsalen har synlig betydelse för årskurs 6 men inte för årskurs 8. 

Tillgång till internet och färgskrivare önskas som inspirationsmedel. Samtliga deltagare av 

intervjuerna påpekar målarrummens brister. Trångboddhet, nedstänkta alster, svårstängda lock 

på färgburkar och färg på kläderna nämns som problem. Större förkläden försedda med ärmar 

önskas av båda årskurser medan lärarna främst önskar större ytor som lösning av problemet. 

Förväntningar mellan lärare och elever 

Vid intervjuerna visar sig en skillnad i de förväntningar elever och läraren har på varandra. 

Eleverna förväntar sig att läraren ska bistå med idéer när de inte själva kommer på något. De 

förväntar sig även att läraren kan uppvisa en ansenlig mängd inspirationsalster som läraren 

själv har tillverkat. Lärarna säger sig se att färdiga inspirationsalster genererar mest lust och 

inspiration hos eleverna. De uttrycker en frustration över tidsbrist till att tillverka sådant 

material. Läraren förväntar sig även att eleverna utan påtryckning ska finna inspiration från 

stadens affärer och omgivning. Eleverna i sin tur har en mer platsbunden förväntan på 

inspiration, främst hos årskurs 6.  

Samarbete mellan eleverna sker enligt lärarna inte per automatik. I de fall elever har ett 

naturligt samarbete är det oftast mellan två jämlika parter som dessutom umgås även på 

fritiden. Lärarna förväntar sig att eleverna ska ha ett större samarbete och utbyte av varandras 

kunskaper än vad som sker. De utrycker en frustration över att eleverna oftast direkt går till 

dem vid behov av hjälp, utan att försöka ta hjälp av en kamrat. De menar att eleverna kräver 

färdiga svar utan att först prova egna teorier. En elev ur årskurs 8 förklarar varför hon går 

direkt till läraren utan att fråga sina klasskompisar om råd med orden; - men det kan väl 

knappast dom, tänk om de säger fel och så sabbar jag hela mitt arbete! Eleven uttrycker en 

rädsla att få dåliga råd som ger negativ inverkan på slöjdalstret, ett medvetet undvikande av 

att be sina klasskompisar om hjälp. Men det förekommer även mer omedvetet. Här ett utdrag 

ur intervjun med årskurs 6. 

 

Jag: ” Pratade du med dina bänkkompisar om tips och så då, att du bollade dina idéer med någon 

annan?” 

Cissi: tvekande ”Neeej, jag tror inte det, eller gjorde jag?” hon ställer frågan till två av 

bänkkompisarna som rycker på axlarna. Hon fortsätter ” jag gick nog till dig direkt”. 
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Förväntade egenskaper hos läraren 

Eleverna kommer under intervjun in på olika egenskaper som de önskar en lärare ska besitta. 

Lärarna ska vara snälla, men hålla ordning i klassen. De ska le ofta samt vara duktiga på att 

lyssna på sina elever. Ett par elever beskriver hur de påverkas av det sätt läraren bemöter dem 

på. De beskriver en lärare som de tidigare haft som var butter och tvär. Eleverna menar att det 

aldrig var roligt på dessa lektioner, trots att eleverna säger sig gilla ämnet slöjd. Den lärare de 

nu har är de nöjda med. Denna beskrivs som glad och lugn, samt lyssnande på sina elevers 

idéer. Läraren bör också enligt eleverna ha mängder med idéer och mycket saker att uppvisa. 

De ska älska sitt jobb och vara tålmodiga och rättvisa, något som eleverna i årskurs 6 påtalar 

mest. Först i högstadiet poängterar eleverna att läraren ska vara kunnig i sitt ämne. På frågan 

om vad eleverna tror att en lärare förväntar sig av eleverna så kommer följande svar från 

årskurs 6. Läraren förväntar sig att eleven ska komma i tid – inte prata rakt ut, räcka upp 

handen och vänta på sin tur. Lite trevande tror eleverna att läraren förväntar sig av eleverna att 

de kan hjälpa varandra och samarbeta mer. Årskurs 8 svarar mer betygsinriktat där de tror att 

självständigt arbete utan större inblandning av läraren är det som ger högst betyg. Därefter är 

det att komma i tid samt att utföra den fasta uppgiften.  

Sammanfattning 

Det personliga mötet med läraren har stor inverkan på elevernas lust till ämnet. Eleverna i 

årskurs 6 ser mer till egenskaper för upprätthållning av ordning och regler. Först i årskurs 8 

påtalas vikten av att läraren bör vara kunnig i sitt ämne. Hos årskurs 6 finns en medvetenhet 

över lärarens önskemål om ett större samarbetade mellan eleverna medan årskurs 8 tror att 

läraren premierar självständiga arbeten. 

De obligatoriska uppgifterna ur elev och lärarperspektiv 

På frågan vad eleverna anser att en inspirerande uppgift ska innehålla så svarar alla elever 

oavsett ålder, frihet - att de ville arbeta helt fritt. Om en uppgift är obligatorisk att utföra vill 

de att det ska finnas ett stort utrymme för självbestämmande. Uppgiften ska vara lagom 

utmanande så att de blir sporrade av att göra den. Eleverna vill också ha tydliga riktlinjer på 

vad som krävs av dem för att klara uppgiften och för att nå högre mål/betyg. Nästan alla 

elever, oavsett årskurs, sade sig anstränga sig mer för att göra ett bättre resultat på en 

obligatorisk uppgift än om de fick välja fritt arbete. Sjätteklassarna tror det har att göra med 

en tävlingskänsla, att alla vill vara vinnare medan åttondeklassarna tror att den obligatoriska 

uppgiften spelar störst roll för betyget. 

 

Dokumentationen är något de flesta elever är emot. Det anses som onödigt och fråntar dem tid 

från att arbeta med händerna. De tycker också att de skriver tillräckligt i skolans övriga 

ämnen. De elever som är tvungna att skriva loggbok efter varje avslutad slöjdlektion tycker att 

det är trist och onödigt. Endast ett fåtal inser fördelen med att de blir hjälpta av loggboken att 

minnas vad de gjort och vad de ska göra inför nästa lektion. Det visar sig också att de flesta 

elever försöker undkomma att skriva logg i hopp att läraren inte ska märka det. Vid 
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presentation av en obligatorisk uppgift önskar de flesta eleverna att se förslag på olika 

arbeten, både genom bilder men gärna verkliga saker. Några i årskurs 6 säger sig till och med 

att de skulle vilja se ”massor” av saker. Vissa vill det för att kunna förstå på ett ungefär vad 

läraren är ute efter – andra för att få idéer och inspiration. En elev ur intervjun uttrycker sig så 

här: 

När du sa att askarna inte behövde vara fyrkantiga, utan kunde vara runda och så, så tänkte jag att 

det lät kul. 

När frågan kom till obligatoriska uppgifter så använder sig alla intervjuade lärare av minst en 

sådan per termin. Uppgiften ser mycket olika ut för varje lärare men alla har skrivit ner 

kriterium samman med syfte och mål. De har alla en samlad muntlig presentation av 

uppgiften och samtliga elever får det utskrivet på papper. Redovisningsformerna är mycket 

olika. Några lärare har särskilda montrar av glas på skolorna där elevernas färdiga alster ska 

visas upp samman med en förklarande skylt. En lärare låter sina elever skriva ett recept till 

sina slöjdalster på samma sätt som ett recept på exempelvis kakor är uppbyggt. Receptet 

innehåller rubrik, material och en förenklad arbetsordning. Andra lärare låter eleverna göra en 

muntlig presentation inom klassen där eleven berättar hur de har gått till väga i sitt skapande. 

Samtidigt gör eleverna en slags muntlig utvärdering av sitt arbete. I högstadiet är det vanligt 

att skriva om den obligatoriska uppgiften samman med ett foto av resultatet, men det är inte 

ovanligt att de genast får ta hem sina arbeten utan att visa upp dem utanför klassrummet. De 

lärare som inte har tillgång till lämpliga utställningsmontrar på sina skolor, uttrycker alla en 

önskan att vilja ha det, och tid inom tjänsten att underhålla och uppdatera dem.  

Uppgiftens ramar 

Uppgiftens ramar kan se helt olika ut. Några har en viss teknik som uppgiften skulle innehålla 

men låter eleven helt bestämma det estetiska uttrycket. Andra har uppgifter med fasta mått 

och delar, men också där lämnas färgval och mönsterkombinationer helt till elevens 

bestämmande. Andra har ett tema, ett slags stort paraply, där elevens självbestämmande får 

stor frihet. Ett sådant tema kan till exempel vara ”Miljö och återvinning” där kriterierna är att 

det ska vara miljövänligt och där det inte spelar någon större roll vad de väljer att göra inom 

detta. Obligatoriska uppgifter anses av de intervjuade lärarna som ett måste för att kunna 

synliggöra läroplanen intentioner samt att ge ett bättre bedömningsunderlag. En av 

slöjdlärarna berättar att textil och träslöjden ofta gör integrerade arbeten och att eleverna då 

också måste använda sig av de båda slöjdarterna. De startar alltid upp med att läsa en historia 

ur en bok och nu senast var temat ”Drömmar”. En dröm ska på något sätt gestaltas och 

uppgiften är tilldelad årskurs nio.  

Sammanfattning 

Eleverna anser att dokumentation är onödig inom slöjden. Argumentet eleverna har är att de 

skriver i samtliga andra ämnen och att de får den skriftliga träningen genom dessa. De arbetar 

helst fritt men tillstår att de anstränger sig mer när en uppgift är obligatorisk. Eleverna vill ha 

tydliga ramar för en uppgift och vill veta konkret hur de kan uppnå ett högre betyg. 
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Uppgiftens ramar ska enligt eleverna vara formade så det ger dem stort självbestämmande. 

Uppgifterna ska inte heller vara för lätta, utan utmana lagom mycket så att det sporrar 

eleverna till att utföra den. Lärarna anser att en obligatorisk uppgift är nödvändig för att kunna 

bedöma elevernas arbete enligt Lgr 11. En offentlig redovisning av elevernas arbete via en 

utställningsmonter är önskade av samtliga lärare, man alla har inte möjligheten. Det är vanligt 

att elever i högstadiet får ta hem sin slöjdprodukt direkt när den är klar. Samtliga lärare kräver 

muntliga eller skriftliga redovisningar av en obligatorisk uppgift. 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Mitt val av en kvalitativ metod via intervjuer, var det alternativ som jag fann bäst passande för 

att undersöka min frågeställning. Intervjumetoden anser jag vara mer uttömmande än en 

kvantitativ modell via en analys av exempel en enkätundersökning.  Metoden att intervjua i 

grupp valdes för att skapa trygg stämning, samt att jag tycker mig ha märkt att eleverna 

många gånger tänker bättre tillsammans, även när det gäller individuella insatser. De hjälper 

varandra att minnas och ibland synliggöra det omedvetna inhämtandet av inspiration. I en 

vidare studie och med ett varierande antal deltagare i intervjutillfällena, hade kanske fler 

mönster kunnat särskiljas beroende på den intervjuandes resonemang kring ämnet och 

frågeställningarna. Det skulle också ha varit intressant att få följa ett antal elever från olika 

skolor under en hel termin för att kunna studera elevernas arbeten från start till redovisning av 

en färdig produkt.  En sådan studie skulle även behöva innehålla observationer, något som jag 

nu inte haft möjlighet att göra p.g.a. att jag samtidigt arbetar och har svårt att finna tider som 

skulle passa. Observationstillfällena skulle ha inkluderat starten av terminen och redovisning 

av färdigt arbete, samt med något nedslag under terminens gång. Nu har jag istället efter några 

års arbete med egna klasser samlat på mig egna observationer som gjort att jag valt att vilja 

lära mig mer om just detta, att få reda på vilka sätt som eleverna finner sin inspiration till att 

skapa.  

Tankar kring resultatet 

En av de många tankar som slår mig efter att ha studerat intervjuerna är att fantasin är så 

mycket mer sprudlande i årskurs 6 än i årskurs 8. Med liv och lust lät årskurs 6 svepa in sig i 

drömmar om hur de skulle vilja utforma slöjdsalen. De ser brister i den estetiska utformningen 

på ett sätt som inte årskurs 8 var i närheten av. Lustens roll är mer delaktig i fantasin av 

utformandet medan kanske ett allmänt accepterande av slöjdsalens utseende har blivit en 

självklarhet för årskurs 8, och som därmed inte hade en anledning att påpeka något om det. 

Men, det är bara en spekulation. När det gäller förväntningar lärare och elever emellan så 

påtalar årskurs 6 mer de ordningsregler som anses ska följas. Trevande kommer slutligen 

exempelvis förmågor att samarbeta genom att hjälpa varandra. De betygfokuserande åttorna 

anser att de i stort skulle vara oberoende av läraren för att anses som en högre presterande 

elev. En av de många aspekter som kommer fram genom intervjuerna är att eleverna vill bli 

lockade till en plats, både för att platsen i sig är inspirerande men även att innehållet ska vara 

det. En annan är den bristande röda tråd mellan skolans yttre värld och den inre och hur det 

kan komma sig. Jag ser att kopplingen mellan omvärlden och skolan är svag och jag ser ett 

kunskapsglapp som kan hämma eleverna i sitt medvetna skapande. 
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Om den medvetna och omedvetna inspirationen 

Kunskapsbrist kan bli ett hinder av medvetet inhämtande av inspiration. Det uppdagas en 

kunskapslucka hos eleverna som inte självklart inser att alla saker som finns i vår omvärld är 

skapat av människan - inte bara mekaniskt på en fabrik via en robot. – Nej, men de är ju 

gjorda på fabrik! svarar en elev när jag i intervjun ställer frågan om hon får sina idéer/ 

inspirationen till sitt arbete från någon butik. Ett tydligt kunskapsglapp som bör överbryggas. 

Läraren bär ett ansvar att förmedla en röd tråd mellan omvärlden och skolans värld. De bör se 

till att eleverna på något vis får inblick i hur en tillverkning startar och vad t.ex. ordet prototyp 

innebär. Den elev som omedvetet hämtar sin inspiration/ idé, delvis genom ett synintryck på 

en inredningsaffär, kanske har gjort det medvetet om förståelsen för tingens uppkomst finns 

hos eleven innan arbetet börjar. En grundläggande kunskap om varors tillverkning kanske gör 

att elever vågar ta sig an nya utmaningar när insikten om handens skapande möjlighet nås.  

 

Den röda tråden är svag, den löper inte tydligt ifrån omvärlden och in i skolans slöjdsal. Det 

finns risk för en tillverkning av saker för sakens skull, och att det sker utan koppling till livet 

annat än den insikt det föder att kunna göra själv. Ur ett sociokulturellt perspektiv kan man 

säga att medieringen mellan omvärden och eleven är bristfällig.  

Om uppgifternas utformning - dess inverkan och påverkan 

 

Det designperspektiv på slöjden som Marner
55

 förespråkar passar in på skolverkets krav över 

vad ett entreprenöriellt lärande innebär. De båda poängterar att lyfta in till exempel, kända 

svenska och utlänska företag för att vidga synen, att koppla skolan mot verkligheten. Om jag 

jämför Marners designperspektiv och det entreprenöriella lärandet så finns där inga direkta 

skillnader, bara att designperspektivet riktar sig enbart till slöjden medan det entreprenöriella 

lärandets synsätt gäller samtliga ämnen i skolan. Arbetessättet poängterar starkt kopplingen 

mellan omvärld och skola där man på olika sätt vill förtydliga syftet med det vi lär i skolan 

utifrån en stark förankring från samhället, något som skapar en röd tråd från omvärlden och in 

i skolan. 

 

I slöjdämnet skulle man kunna tala om designmässors betydelse och hur det går till för att 

sedan förslagsvis ha en egen mässa inom eller utanför skolan. Kanske kan bildämnets 

reklamkunskap samman med marknadsföring integreras och på så vis ge bildens 

reklamuppgift ett mer meningsfullt och tydligare syfte. Kanske skulle detta sätt att arbeta 

undanröja det meningslösa lärandet som många elever tycks finna sig i?  

Det är inte ovanligt att elever ifrågasätter meningen med de uppgifter och ämnen de har i 

skolan. En av de elever jag mötte ställer mig frågan varför de ska tillverka en leksak när det 

som finns i leksaksbutiken är mycket snyggare än vad hon anser sig kunna göra? För henne är 

det en meningslös uppgift att skapa en leksak och hon ser inte heller något behov att uppfinna 

något helt nytt, allt finns ju redan.  Om jag vid detta tillfälle vetat om de materialbankar som 
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exempelvis UR-access
56

 innehar, kanske jag hade på ett givande sätt kunna upplysa mina 

elever om hur världen ser ut. Leksakstillverkningen i Asien och arbetarnas livssituationer kan 

lyftas upp, och kanske upplever denna elev att uppgiften får en mening. Motivation och 

inspiration kan komma genom den nya kunskapen. Uppgifternas utformning och syfte är av 

stor vikt om vi ska undanröja enligt eleverna ett meningslöst lärande. 

Inspirerande uppgifter 

Ordet lust nämns under Skolans värdegrund och uppdrag, - att skapa trygghet, vilja och lust 

att lära. Ingenstans i dessa rader nämns ordet ”inspiration”. Utan att inspirera kan vi inte 

förvänta oss att elever ska utforska och experimentera med olika material och ta sig an 

utmaningar på kreativa sätt. För att en uppgift i sig ska vara inspirerande bör läraren 

presentera den på ett sådant sätt att det triggar igång skaparlusten hos eleverna, något som 

eleverna verkar vilja i sin önskan att få del av en mängd inspirerande artefakter. Enligt 

Marner
57

, så kan ibland det snäva utbudet av material till traditionell slöjd verka som en 

hämmande faktor för kreativiteten. Material av olika slag ökar möjligheterna till nya 

kombinationer och därtill också utrymmet för det kreativa som vidare kan inspirera till nytt 

skapande. Kullberg
58

, menar att läraren är den viktigaste faktorn i barns inlärning, att dennas 

sätt att verka har största vikt för utgången. En sal fylld av olika sorters material kan inte själv 

bidra till inspiration om inte läraren utmanar eleverna med uppgifter som inspirerar dem.  

Ramarnas betydelse 

Eleverna ville också ha möjlighet att styra den obligatoriska uppgiften mot något de själva 

finner intressant. Det tyder på att ramverket måste innehålla så pass mycket frihet att detta 

möjliggörs i största mån. Anmärkningsvärt nog verkar det som eleverna i intervjuerna 

anstränger sig mer när de får uppgifter med fasta ramar än när de arbetade fritt.  Det verkar 

som krav ger större inspiration till nytänkande och individuell utformning av elevernas 

arbeten. En faktor som verkar motivera elevernas vilja att göra ett väl genomarbetat 

slöjdalster är betyget. En annan faktor som får dem att anstränga sig mer är vetskapen att 

deras föremål ska ställas ut i skolans utställningsmontrar, då de inte vill skämmas för sina 

arbeten. Detta gäller bara de elever där läraren har ett uttalat krav att elevernas arbeten ska 

ställas ut när de är klara, oavsett om de har en presenterande namnskylt eller inte. Det verkar 

som en yttre granskning av elevernas produkter får dem att anstränga sig mer, att lyfta sig. På 

de skolor där elevarbeten har visats upp för allmänheten utanför skolans område, upplever 

läraren ett ännu större lyft av elevernas prestationer. Men lyftet kommer endast om läraren 

redan innan arbetets start har informerat eleverna att deras saker ska visas offentligt. Det kan 

fungera som morot och piska. Vad gäller de obligatoriska uppgifternas ramar säger lärarna att 

de håller dem relativt snäva i de tidigare åldrarna för att försäkra sig att de lär slöjdens 
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grundläggande tekniker. Ramar som begränsar kanske är ett måste för att utmana elevens 

kunskapsutveckling?  Mina tankar är: Om ett barn leker fritt ställs den inför en rad problem 

som den kan lösa på kreativa sätt och barnet lär genom detta. Men eleven kan också välja att 

undvika att lösa problemet genom att gå runt det – vilket också på sitt sätt löser problemet i 

sig. Kunskapen hon erövrar kanske blir en tyst kunskap som man bara vet men inte sätter ord 

på. Kanske läggs den till det undermedvetna och kanske inte prövas genom diskussion med 

andra, vuxna eller barn. Utan uppföljning och diskussion kan man inte kontrollera om 

kunskapen har befästs. Det är en grundläggande aspekt i lärandet och ett kontrollorgan för 

läraren så den kan se om eleven har nått en förståelse i och med lösningen på ett problem. Om 

problembaserat lärande stimulerar elevernas kreativitet att lösa en uppgift, innebär det per 

automatik att de blir mer inspirerade av detta arbetssätt än det fria skapandet?  

Elevernas önskan att helst arbeta fritt i slöjden styrs av den kravlösa lusten. Eleverna 

inspireras utifrån behov från den närliggande miljön. Oftast verkar den vara kommen från 

motivationen att lösa ett problem av praktisk karaktär där det estetiska uttrycket får stå 

tillbaka. Det kan handla om att lösa ett närliggande problem, t.ex. en speciell hylla för 

mobiltelefonen som kan minimera letandet efter telefonen när den ska användas. Eller så 

skapas en leksak för exempelvis katten eller hamstern som ger sitt husdjur möjlighet till lek 

eller trygghet. Verksamheten styrs av lust som kommer från ett behov, vilket gör att 

motivationen blir högre då den gagnar jaget. Om inspirationen har en grund skapad av lust så 

borde det fria vara mer lustbetonat än den fasta uppgiften. Snarare är det läraren, som inför 

uppgiften står för uppmuntran och som försöker inspirera och motivera barnet till att lösa den. 

Ur det perspektivet blir motivationen en slags handelsvara, något som en människa försöker 

sälja till en annan som i sin tur värderar belöningens värde kontra uppoffringen för uppgiften.  

Om förväntningar mellan lärare och elever 

Eleverna ser läraren som en slags bank för inspiration. Om inte eleverna själva kommer på 

idéer så förväntas det av läraren att bistå med det, något som Barnes
59

menade att lärare ofta 

upplevde svårt att generera. Lärarna förväntar sig att eleverna självmant ska leta upp 

inspiration när idéerna tryter, vilket inte händer i den utsträckning som lärarna önskar. Något 

man kanske ska ta upp och samtala om vid terminstart – vilka förväntningar lärare och elever 

har på varandra och se om de sammanfaller eller om skillnader uppstår. Läraren ska för övrigt 

bidra till ett lustfyllt lärandeklimat, något som alla lärare i intervjuerna anser, och något som 

eleverna också indirekt uttrycker när de vill att läraren även ska älska sitt arbete. När jag söker 

efter ordet inspiration i skolans läroplaner genom tiderna ger det endast en träff och det är i 

Lgr69. Annars återkommer orden stimulera till, motivera, skapa förutsättningar, lust, locka, 

och i Lgr80 uppkom ordet egga - att eleverna ska eggas. Eggas känns mer som ”motiveras” 

men kanske ändå också att ”inspireras”. I Lgr 11 är det närmaste ordet jag kommer 

”stimulera” som i sin tur kan beskrivas med synonymer som ”uppiggande, uppfriskande, 

stärkande, livgivande, eggande och livgivande”. 
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Läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven utvecklas efter sina förutsättningar 

och samtidigt stimuleras att använda och utveckla hela sin förmåga
60

. 

Läraren ska med andra ord massor av saker – men inte uttalat inspirera sina elever enligt Lgr 

11.  

Tydliga krav  

Eleverna eftersöker tydliga krav över vad som förväntades av dem. Uppgiften ska inte vara 

svår men ändå sporrande. Det ställer krav på läraren att ge tydliga och konkreta ramar för 

olika åldersgrupper, att formulera sina uppgifter på ett sätt som eleverna förstår. Ett tydligt 

syfte med uppgiftens mening är också önskvärt, en formulering som knyter an till det verkliga 

livet och därmed kan motivera till lärandet. Kanske kan det minska känslan av meningslöst 

lärande som många elever verkar känna. Likt en frustrerad elev i årskurs 8 sa - vad fan ska 

man kunna det här för! Jag tänker inte bli nån jävla snickare!!  

 

Själva dokumentationen inom slöjden verkar ha ett starkt motstånd hos eleverna trots att 

loggskrivning i olika form tycks vara ett vanligt krav av lärarna. En viss förståelse finns hos 

eleverna att de lär mer genom att skriva ner tankar och tillvägagångssätt. De kan även förstå 

att det är bra med en framåtsyftande planering inför kommande lektion. Trots det anser 

eleverna ur båda åldersgrupperna att de skrev tillräckligt i övriga ämnen. Marner
61

 ser ett 

problem med att ge slöjden ett designperspektiv och det var att det kan styras till teoretisk 

slöjd. Idag står det i slöjdämnets kriterier att eleverna ska kunna utvärdera och dokumentera 

arbetsprocessen. Det är en av de olika förmågor som bedöms och betygssätts. Men ännu 

verkar många elever inte bryr sig om dokumentationen, utan är mer koncentrerade på de 

övriga aspekterna i de bedömningsmatriser som elevernas lärare använder. 

Om slöjdsalens fysiska utformning och innehåll 

 

Eleverna uttrycker en önskan att även arbetsmiljön ska vara lockande och lustfylld. En rad 

olika rapporter och litteratur påvisar betydelsen av miljön på skolor och andra arbetsplatser. 

Svenska kommunförbundet
62

, delade in skolans totala miljö i fyra delar, den fysiska, den 

psykiska, den sociala och den pedagogiska miljön. Här ligger den estetiska utformningen 

under den fysiska miljön och egna upplevelser och motivation i den psykiska. Återigen kan 

jag se vad eleverna menar med de önskemål de kommit med. Slöjdsalens utformning är endast 

tillgodosedd genom dess funktion och inte via estetiska värden. Kan en plats vara kreativ eller 

bli kreativ? Artikeln om kreativitet som forskning.nu
63

, anser att en obefolkad plats inte är 
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kreativ utan blir det när den fylls av människor. Den pekar även på exempel på geografiska 

miljöer likt danska Skagen, sjön Racken i Värmland och åtskilliga miljöer i Paris där kreativa 

människor har bestämt sig för att samlas. Miljöerna i sig själv kanske är lockande och 

inspirerande, men kreativiteten kommer först när det sker en kommunikation människor 

emellan.  

Även det yttre utseendets starka symbolvärde poängteras i ”I vår tids skola”
64

, som menar att 

ett ordnat intryck ger status i samhället. Man kan ställa sig frågan hur man bäst skapar ett 

kreativt och lustfyllt intryck som lockar till att gå in i en byggnad som också ska innehålla det 

samma. I Lgr 11, under skolans värdegrund och uppdrag står det ”Skolan ska stimulera 

elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och 

lösa problem”, något vi ska möta upp till på landets alla skolor. Uppdraget gäller endast 

skolans innehåll men bör vi inte också fundera på hur vi ska tillmötesgå detta genom att också 

skapa ett yttre skal som är tilldragande och väcker nyfikenhet? När det gäller utformningen av 

slöjdsalar och dess innehåll synliggörs brister både ur elevsynpunkt och ur lärarperspektiv. De 

skiljer sig inte så mycket, möjligtvis att lärarna ser mer till den praktiska arbetsmiljön i första 

hand och därefter till uttryck och innehåll. Eleverna har tydliga önskemål om att lockas till 

inspirationsplatsen, locka, som jag tidigare i uppsatsen påvisade att Lgr 62 ansåg vara viktig. 

Den påtalar vikten av utställningsmontrar i slöjdsalar och korridorer, att föremålen ska bytas 

ofta så att eleverna lockas att gå dit. Locka – att känna lust till något, viktiga aspekter i en 

estetisk verksamhet. Huruvida en slöjdsal som eleverna i årskurs 6 målar upp i fantasin, ska 

påverka skapandet vet jag inte, men det skulle vara oerhört intressant att få möjlighet till att 

studera det.  

 

Det enda brist eleverna påtalar om deras praktiska arbetsmiljö är målarrummets litenhet och 

de olyckor som alltid ser ut att hända där. Trångboddheten är det största problemet och 

därefter att inte alla elever gör rent efter sig vilket drabbar de som är näst i tur. Trots mobila 

stänkskydd som går att ställa mellan elevernas arbetsplatser eller mellan själva arbetsplatsen 

och andra elevers färdigmålade alster, så blir saker nedstänkta med annan färg, gång på gång. 

I elevernas iver att måla glöms stänkskydden oftast bort och det samman med trångboddheten 

skapar de olyckor. Att eleverna tänker just på detta störande fenomen är kanske inte så 

konstigt eftersom det sker alldeles på slutspurten av deras tillverkning av sin slöjdprodukt. 

Klimax kan bli till antiklimax och trots de flesta elever har upplevt detta så händer det om 

igen. Mellan 2 till 3 kvadratmeter fri golvyta i målarrummet är inte ovanligt. Lusten kan 

slockna där den borde vara som störst – i slutskedet när eleverna strax når i mål. 
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Inom väggarna på ett inspirerande rum 

Leif Strandberg
65

 menar att när barnen tillåts förhålla sig kreativ till sin miljö så utvecklar de 

metoder som gagnar deras lärande. Strandberg har listat egenskaper som enligt författaren bör 

finnas i ett lärande rum. Den innehåller interaktioner, aktivitet, artefakter, utvecklingshopp 

och kreativitet. Strandbergs tanke är att dessa egenskaper ska finnas i samtliga av skolans 

ämnen. När jag ser listan kan jag tycka att slöjdsalen innehåller allt detta, men att eleverna 

finner vissa delar begränsande i sin utformning. Interaktioner sker hela tiden i aktiviteten och 

samtalen där elever blandar sin värld utanför skolan och innanför skolan. Artefakter i form av 

verktyg finns i mängd, men föremål skapade i slöjden för slöjdsalen är en bristvara, något som 

eleverna tycks sakna och vill att läraren tillhandahåller. Utvecklingshopp finns där, något som 

jag anser försvinner om inte läraren försöker lyfta sina elever till nya nivåer. Kreativitet att 

skapa, våga prova, våga tänka och prova själva finns och har stort utrymme. Men trots detta så 

finns här mer att fylla upp bakom rubrikerna i checklistan. Ännu ett argument för 

inspirationsalsters positiva närvaro i slöjdsalen finner jag ur Ett klassrum som lockar
66

. Där 

nämns vackra mobiler och tilltalande anslagna elevalster som två punkter, och att en 

klassrumsförändring kan ge ett inbjudande klassrum, lust och ansvarskänsla, glädje och 

stolthet.  

Lust och motivation 

Bråtens tolkning av Vygotskji, nämner att lusten är en slags motor som startar 

lärandeprocesser och att den sedan håller dessa vid liv. Jag tror alla vet hur svårt det är att 

uppbringa motivation när lusten inte finns. Det blir tungt och jobbigt, vare sig det gäller en 

enkel städning eller något annat. Att laga mat utan lust ger sällan gott resultat och listan kan 

göras lång. Samtidigt kan hunger ensam föda motivationen att skaffa mat, men utan den 

positiva drivkraft som lust inger. Jag undrar om lustfyllda, välarbetade förlagor på slöjden 

möjligtvis också kan innebära en kvalitetshöjning på elevernas arbeten? En sporre likt den 

viljan att verkligen prestera bra med vetskap att slöjdalstret ska visas upp för hela skolan eller 

allmänheten?  En motivation till att själv försöka göra sitt allra bästa? I grunden handlar det 

om en estetisk upplevelse och vad den kan bidra till, precis som Júlíusdóir
67

 menade. Att en 

impuls skapad av en estetisk upplevelse föder ett behov som genererar i ett nytt konstverk. 

Borde inte samma gälla i slöjden? Eleverna önskar mer slöjdalster att få inspiration av och 

lärarna önskar tid till att tillverka det då de anser att det gynnar kreativiteten. Det eleverna ser 

kan ge impulser och lust att skapa något själv – och då behöver det inte nödvändigtvis handla 

om kopiering, utan att elevens intresse har väckts av föremålet i sig och det i sin tur ger en 

positiv inverkan och startar drivkraften. Att fångas av en lockelse som Illeris
68

 uttrycker det. 

Hon menar att det handlar om en emotionell lockelse. Att se, inspireras och väcka skaparlust – 
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att fångas av en lockelse likt den elev som för mig berättade om hur den hade blivit motiverad 

till att lägga ner ett mer noggrant arbete i målningen efter att ha sett två förlagor, en slarvigt 

och en noggrant utförd. Ett lärande som fångar låter helt fantastiskt och jag tror att alla i olika 

mån brottas med hur de ska gå till väga för att fånga elevernas intresse vid varje uppgifts 

början. Men synen på förlagor och mallar skiljer sig, specifikt mellan slöjdarterna. 

Förlagans roll 

Jag tror det är viktigt att försöka avläsa den bakomliggande orsaken till att vilja kopiera. Är 

det för att se om man tekniskt kan klara av att göra likadant eller är det brist på 

självförtroende att inte våga formge något själv som är avgörande? Det skapar i sin tur ett 

tillfälle att ta upp samtalet om att ta till sig idéer och göra dem till sina, vad det innebär och 

vad som menas med bland annat mönsterskydd och patent i livet utanför skolan. Jag vill 

påtala Vygotskijs teorier om att återskapande är starkt förknippat med minnet och att det 

bidrar till vår kulturskapande funktion i det samhälle vi lever i. Barnes
69

 citerar en lärare vars 

farhåga är att barn endast upprepar lärarens stereotypi om denna ger förslag på utseende och 

tekniker. Det beskrivs som något negativt, men kanske är mer negativt i bildens ämne än i 

slöjden? Slöjd och bild, två estetiska ämnen, är lika till en del. Tekniker förmedlas genom att 

med färg och andra medel bygga upp en yttre bild, en ytbehandling. Det som skiljer är främst 

den konstruktiva sidan som är mer handgriplig i ett tredimensionellt utformande. Tekniken 

ligger i två plan, den konstruktiva och den bildmässigt tekniska. 

Instruktioner och mallar 

I slöjden finns det idag böcker, nya, med ritningar i skala, men ingen jag hittills har sett är 

anpassade för elever i yngre åldrar – det eftersom instruktionerna är skrivna på ett sådant sätt 

att det krävs stor läsvana och hantverkserfarenhet för att följa dem. Märkligt nog så verkar det 

som mer vedertaget accepterat att använda sig av mallar i textilslöjd än på träslöjden. Den 

utskällda mallslöjden har bara figurerat inom det hårda slöjdämnet och det har varit helt tyst 

från den textila sidan. Varför? På den textila sidan finns mängder av beskrivningar på mönster 

i stickning och virkning samt mönster på kläder, också de samman med instruktioner där det 

går att läsa sig till hur man ska gå till väga. På träslöjden är det mer tabu.  

Tankar på vidare forskning 

Jag kan tänka mig en rad olika områden att forska vidare om inom det som kommit fram ur 

min studie. Ett exempel är att se till utformandet av uppgifter och mål, och hur de sätts i 

relation med elevernas prestationer. Ett flertal skolor skulle kunna delta i studien. 

Undersökningen skulle kunna ske både genom granskning av uppgifternas utformning, 

observationer av elevernas genomförande och via kvalitativa intervjuer med eleverna. Ett 

annat exempel på vidare forskning är att gå djupare in på förlagors olika betydelse i 

utvecklandet av en idé. Vid fyra tillfällen har jag haft gruppövningar med elever från de två 
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skolor jag arbetar vid. Uppgiften bestod i att de inom gruppen ska bygga en trädkoja i 

miniatyr av givna material ur ett antal lådor. Det har utförts under tidspress. Två grupper à 16 

elever åt gången har genomfört övningen indelade i fyra smågrupper vardera. Den första 

gruppen hade inte någon förlaga att studera. Tre av fyra valde att nästan identiskt utföra 

liknande modeller, varav en av de tre var den grupp som snabbast påbörjade sitt arbete. Grupp 

2 utförde samma uppgift men på snabbare tid och mer avancerat än grupp 1. Min slutsats är 

att grupp 2 sett vad den första gruppen har skapat och att många idéer ofta kan föda en mängd 

nya, att eleverna kan dra nytta av deras föregångares kunskaper. Den första gruppen som inga 

förlagor hade, utförde tre snarlika lösningar. Vad är egentligen då ett gynnsamt klimat för 

kreativa idéer? Kan det vara att en starkt begränsad mängd förlagor/inspirationsmaterial kan 

verka begränsande och hämmande istället för utvecklande? Det finns mycket att lära sig mer 

om.  

Vidare skulle jag också vilja se hur eleverna själva skulle vilja forma sina uppgifter för att de 

ska bli lockande och lustfyllda, och samtidigt kunna generera i nya kunskaper. Hur skulle 

exempelvis skillnaderna se ut mellan olika åldersgrupper och mellan låg – mellan och 

högpresterande elever? Intressant skulle det också vara att se om det skulle förekomma 

nivåskillnader i kvalitet och utförande på elevernas alster mellan slöjdsalar som är 

traditionella och den utopi till slöjdsal som eleverna målade upp. I vilken grad skulle arbetena 

påverkas om det fanns en mängd olika förlagor och bilder kontra inga alls? Skulle det komma 

att handla om kopiering som en del hyser farhågor om? Jag ser mängder av spår som jag 

finner intressant, att på djupet vilja veta mer om dessa.  
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Slutsatser 

Studien är för liten i omfånget för att kunna göra en generalisering. Den kanske mer går att 

ses som en arbetshypotes, något som tar hänsyn till lokala betingelser som kan leda till 

spekulationer om tillämpbarhet på liknande skolor. Det kan ses som ett stickprov över elevers 

syn på vad det är som inspirerar just dem. Min frågeställning var av den sort som genom en 

kvalitativ intervju kan generera olika svar som ibland förgrenar sig i oväntade riktningar. Det 

förvånade att eleverna hade så starka åsikter över hur slöjdsalens inre miljö kunde göras mer 

inspirerande med färg och placering av litteratur och slöjdalster. 

Summering av resultatet 

De tre frågor uppsatsen är byggd på har jag delvis fått besvarade. Men hur de skillnader som 

visats ska åtgärdas lämnar flera möjliga vägval. Den första frågan var om det finns det 

skillnader i lärarnas och elevernas förväntningar på varandra när det gäller inhämtning av 

inspiration och idéer. Ja, det gör det. Eleverna förväntar sig att läraren ska bistå med idéer och 

inspiration medan lärarna förväntar sig att eleverna själva ska kunna finna inspirationen från 

rådande trender i butiker och dylikt. Varför eleverna förväntar att läraren ska bistå med 

inspirationen kan vara traditionsbundet – men också för bristande förståelse mellan ritbordet 

och produktionen i en tillverkningskedja. Av de resultat jag kan se kan ett entreprenöriellt 

lärandeperspektiv kunna ändra detta och ge eleverna större kunskap om omvärlden. Därtill 

kan det också mynna ut i en större inspiration och idébank när de förstår att hela vår tillvaro är 

tillverkade av människor.  

Den andra forskningsfrågan är vad eleverna vill att en obligatorisk uppgift ska innehålla för 

att vara inspirerande. Önskemålet från eleverna var tydliga ramar och riktlinjer. De ville ha ett 

stort självbestämmande, dvs. att uppgiften är utformad på sådant sätt att eleverna kan styra 

den mot egna intressen. I och med en hög grad av självbestämmande fick lusten större 

utrymme. Uppgiften ska också sporra eleverna, dvs. vara lagom utmanande men ändå vara 

fullt möjlig att genomföra med gott resultat. 

Den tredje och sista forskningsfrågan var hur elever inspireras och hur läraren arbetar för att 

inspirera eleverna. Elevernas tydliga svar vara att de främst inspirerades av slöjdade föremål, 

verkliga saker som gick att se och känna på. En handgriplig och platsbunden inspiration. De 

kunde också inspireras av bilder men främst uttryckte de en önskan om flera 

inspirationsföremål i slöjden. Lärarna önskade mer tid att tillverka föremål som inspiration 

eftersom deras uppfattning var att det var dessa föremål som mest genererade lust och 

inspiration. Lärarna och eleverna hade med andra ord samma känsla över dessa föremåls 

betydelse och ville ha mer av dessa. Förutom föremål så arbetade lärarna med att inspirera 

eleverna genom att beskrivande berätta och i vissa fall uppvisa bilder. Filmer användes inte av 

de lärare som ingick i intervjuerna och det kan bero både på tradition, bristande tillgänglighet 

samt utbud. 
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Ett par andra intressanta betraktelser som framkommit genom min studie är att eleverna 

tenderar att prestera högre i och med vetskapen att deras alster ska uppvisas offentligt eller 

inom skolans utställningsmontrar. En företeelse som är mycket intressant för sig. Jag fick 

känslan av att betygens betydelse jämställdes med en offentlig uppvisning av föremålet – 

eleverna ville inte skämmas för sin produkt och lade därför mer energi på framförandet. Något 

för alla verksamma lärare att fundera över. Den andra verkligt intressanta betraktelsen är de 

yngre elevernas estetiska perspektiv på slöjdsalen. Att de hade flera tankar på färger och 

utformning som inte årskurs 8 påvisade. Kanske en slutsats kan dras att årskurs 6 fortfarande 

ser på slöjdsalen med ”nya” ögon medan årskurs 8 omedvetet eller medvetet accepterat den 

traditionella utformningen. Men om träslöjdssalen skulle ändras enligt de önskemål eleverna 

hade, vilken inverkan på lusten och slöjdandet skulle det ha då? 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till elever 

 Kan ni förklara vad ordet inspiration betyder för er? 

 Hur fick du idén till ditt arbete? 

 Har du sett något liknande innan? 

 Hur fann du ut hur du skulle tillverka den? 

 Vad gör du när du har idébrist? 

 Vart vänder du dig då? 

 Vad skulle ni vilja göra för att göra slöjdsalen mer inspirerande? 

 Hur tycker ni att en obligatorisk uppgift ska vara utformad för att vara rolig att göra? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor med lärare 

 Har du en fast uppgift per termin eller läsår eller arbetar dina elever fritt? 

 Hur kan uppgiften se ut i stora drag? 

 Hur arbetar du med inspiration, att inspirera eleverna? 

 Tycker du att det krävs en medveten strategi att inspirera eleverna eller inte? 

 Varför? / Varför inte? 

 Skulle slöjdsalen kunna bli mer inspirerande eller är den bra och fungerande som den är?  

 


