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Sammanfattning 
Fokus för arbetet är idéutvecklingen hos slöjdelever i grundskolans årskurs 
åtta och nio som arbetar enligt Lgr11.  Syftet är att undersöka hur de ser på 
idé och inspiration i ämnet. Vad innefattar idéutveckling i praktiken? Hur ser 
de på skissen som verktyg? 

Studien innefattar observationer och enkätsvar från tre grupper i textilslöjd 
och tre grupper i trä- och metallslöjd. Via hermeneutisk vetenskaplig metod 
belyses elevers livsvärld samt hur den kan tolkas och beskrivas via 
litteraturen. 

Studien visar att elevernas idéer huvudsakligen hämtas från internet. Motiv 
för val av arbete är betyget, nyttoaspekten och nyfikenhet på tekniken. 
Inspirationen kommer från elevernas fritidsintressen och mediavanor. Det 
finns skillnader mellan stadier och slöjdarter i hur idéerna yttrar sig. 

Elevernas skisser fungerar som kommunikationsverktyg till läraren. För de 
elever som har svårt med de kreativa processer som idéutveckling innebär 
blir slöjden problematisk. Mallslöjdandet kan då vara ett bra alternativ. 
Framställningen eller görandet i slöjden är alltjämt fokus för slöjdarbetet. 

Elevernas idéutveckling äger rum, men hur mycket tid eleverna ägnar åt att 
utveckla sina idéer är en fråga för kommande forskning. 
 

Nyckelord: entreprenörskap, inspiration, kreativitet, mallslöjd
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Inledning 
En skolsal fylld av flickor år 1920 och en lärarinna som barskt kommen-
derar – ” Ner i prick, upp i ruta!” Slöjdforskare Kajsa Borg har beskrivit 
situationen, hur flickorna sitter i sina bänkar med var sin bit skolrutigt tyg av 
bomull med 5 mm kvadratiska rutor ändamålsenligt för sitt syfte, i Slöjda för 
livet.  Med jämnt fördelade stygn sydda i ett raskt tempo ska de framställa en 
gymnastikpåse eller kanske ett förkläde. Ett liknande scenario finns i trä-och 
metallslöjden under samma tid. Mallslöjdandet har under flera decennier haft 
ett starkt inflytande på skolslöjden. Att kopiera det som läraren visar, 
metodiskt och korrekt, fostrar generationer av slöjdelever. Senare ska många 
verka för en utveckling i riktning mot egna idéer och eget skapande. 

Idéer och drömmar som senare utvecklar och bidrar till kreativitet kan 
förekomma under dessa lektioner men den avsikten finns inte skriven i 
läroplanen när fröken Berg i Västervik uttalar dessa ord (Borg & Lindström, 
2008, s. 61).  

 

Bild 1: Handsömnad från Värlebo folkskola, Kalmar län 1955. Foto: Författaren. 

Sedan 1999 har jag undervisat i textilslöjd på högstadiet. Diskussioner och 
dialog med eleverna om slöjdens mål och mening samt vikten av idéer, 
inspiration, processtänkande, prövande och reflektion är ett självklart inslag i 
undervisningen. Ett exempel är ett samtal med en elev i årskurs åtta som 
hittat ett korsstygnsbroderi som tilltalar henne mycket men där hon saknar 
erfarenhet av tekniken. Efter att jag instruerat henne frågar hon:  ”Varför 
måste man göra så?”, men låter sig inte nöja med min förklaring att det är det 
vanligaste  sättet  för  att  få  samma  resultat  som  på  bilden.  ”Men man måste 
väl inte göra så? Det är svårt.” Jag säger åt henne att öva, pröva, erövra! 
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Elevens förmåga att på ett korrekt, vedertaget sätt brodera korsstygn mot att 
försöka lösa uppgiften kreativt med egna stygn intresserar mig.  Skolslöjden 
har stark förankring i hantverkstraditionen men ska samtidigt verka för de 
syften som tiden kräver. Ett flertal tidigare kursplaner har verkat för att 
stärka elevernas inflytande över sitt lärande, inte minst i slöjden. 
Idébegreppet är viktigt som bas för kreativitet och entreprenörskap, men för 
att utveckla dessa förmågor måste det finnas en grund i hantverket. 

Kreativitet betonas i Läroplanen för grundskolan 2011 (Lgr 11).  I 
Skolverkets kommentarmaterial står att läsa, 

Andra aspekter av slöjdundervisningen som tydligt skrivs fram i 
kursplanen är att den ska väcka nyfikenhet och utveckla elevernas förmåga 
att ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt. Kreativitet är väsentligt för att 
eleverna ska kunna utveckla ett förhållningssätt som främjar 
entreprenörskap, något som lyfts fram i den första delen av den samlade 
kursplanen (Skolverket, 2011a). 

Det centrala innehållet i slöjden vilar enligt Lgr 11 på fyra hörnstenar: idé, 
övervägande, framställning och värdering. För att förtydliga dessa begrepp 
exemplifieras i kommentarmaterial från Skolverket hur detta kan tolkas. 
Eleverna ska under sin skolgång möta olika inspirationskällor och förstå hur 
idéer skapas utifrån dem själva eller med inspiration från arkitektur, konst 
och design, obligatoriska utgångspunkter i slöjdundervisningen i 
grundskolans årskurser 7-9 (Skolverket, 2011b). 

Syfte och forskningsfrågor 
Syfte med arbetet är att undersöka elevernass idéutveckling i slöjden under 
högstadiet.  

x Vilka idéer och inspirationskällor har eleverna?  

x Hur och var yttrar sig elevernas idéer i arbetsprocessen? 
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Bakgrund 
Entreprenörskap är en av åtta nyckelkompetenser för ett livslångt lärande 
som betonas av Europeiska Unionen1 (EU) och som finner stöd i den senaste 
läroplanen. Lärarförbundets ämnesråd i slöjd förklarar varför det moderna 
slöjdämnet är väl anpassat för entreprenöriellt lärande 

 Slöjd är grönt, lönt, och skönt: 

Allt som är producerat bygger på att någon har haft en idé eller sett ett 
behov, och sedan omsatt detta till en verklig produkt. Nyfikenhet, 
initiativförmåga, att samarbeta och våga prova är delar i ett kreativt och 
problemlösande förhållningssätt. Genom att genomföra ett slöjdarbete med 
arbetsprocessens alla delar får eleven förutsättningar att utveckla dessa 
förmågor. Ett begrepp som sammanfattar dessa är entreprenöriellt lärande 
(Lärarförbundet, 2015). 

För att utveckla idéer krävs inspiration. I det centrala innehållet i Lgr 11 
beskrivs hur eleverna i slöjd ska möta olika typer av inspirationskällor och 
förebilder under sin skolgång. Detta ska fungera som utgångspunkter till eget 
skapande arbete. ”Med inspirationskällor och förbilder avses emellertid inte 
återinförande av mallslöjdande.(---) Progressionen ligger i att utgå från det 
enkla till det mer sammansatta genom att involvera allt fler inspirations -
källor och förebilder som utgångspunkt för elevernas slöjdarbete”. 
(Skolverket, 2011b, s. 16).  

Skolslöjden behöver föklaras och ges legitimitet. Detta görs genom att stärka 
ämnets centrala innehåll genom att tydliggöra dess inspirationskällor och 
lyfta fram idéutveckling samt koppla detta till entreprenörsskap. 

 

                                                 
1 europa.eu/rapid/press-release_PRES-08-120_sv.htm 
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Litteraturgenomgång 
Aristoteles kunskapsbegrepp episteme och techne är ursprunget till 
kunskaper kring lärandet i slöjden. De är grunden även för teorier kring 
slöjdens väsen: hand och tanke, tanke och hand. Det är i skärningspunkten 
mellan dessa som något händer; de förutsätter varandra för att bli till 
kunskap som kan skapa kreativitet. Då bildas det tredje begreppet fronesis, 
enkelt uttryck praktisk klokskap (Liedman, 2010). Slöjd är etymologiskt 
besläktat med ordet slug, den som är slug kan förväntas hitta lösningar (NE, 
2015). Kreativitet kommer ursprungligen från latinets creo och kan 
definieras som förmågan att skapa nytt av tidigare kända begrepp, material, 
problem och idéer. Inspirera betyder enligt Saol ingiva, framkalla, intala, 
påverka, hänföra, elda, ge inspiration (Svenska akademiens ordlista, 2015). 

Om skolslöjden och traditionen 
Skolslöjden finns tidigt inskriven i folkskolans läroplan, men som ett 
frivilligt ämne. Sedan 1955 är ämnet obligatoriskt. Slöjden har varit 
omdiskuterad och inriktningen på ämnet har växlat över tid. Tyngdpunkten 
förskjuts från pedagogisk fostran och färdighetsträning till skapande 
verksamhet. 

För pionjärerna var slöjdens viktigaste mål att eleven under arbetets gång 
skulle öva sin självständighet och skaparkraft, men med tiden kom 
metodiken att bli ett stelbent system för kollektivt slöjdande, 
individualiseringen föll bort. Modellslöjden blev mallslöjd (Hartman, 
2012, s. 215). 

Den svenska skolslöjden utformas på slottet Nääs av Otto Salomon, 
systerson till affärsmannen och filantropen August Abrahamson, på1880-
talet. Den så kallade Nääsmetoden vinner internationell ryktbarhet och 
utformas för folkskolans lärare. Att lärare, inte hantverkare, undervisar är en 
viktig del. Den pedagogiska slöjden, med inriktning träslöjd, syftar till att 
fostra individen, företrädesvis gossar. Undervisningen är progressiv, eleverna 
lär sig hantera verktyg och tekniker efter en given ordning. Det estetiska 
sinnet utvecklas liksom förmågan att tillverka goda produkter. Elevens 
självständighet och självverksamhet är honnörsord. Eleven löser problem 
under ständig tankeverksamhet. Undervisningen individualiseras. (Borg & 
Lindström, 2008). 

För textilslöjden utarbetar pedagogen och lärarutbildaren Hulda Lundin en 
likartad metodik. Hennes Handledning i metodisk undervisning i kvinnlig 
slöjd är även den präglad av nyttoaspekten och används under decennier.  
Genom en rad tekniker och förutbestämda modeller i ökande svårighetsgrad 
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ska flickor förberedas för kommande arbete i hemmet. Metoden anses 
lämplig med tanke på de stora grupper som undervisas. Under mer än 50 år 
präglar dessa metoder slöjdundervisningen (Borg & Lindström, 2008). 

Kring 1900-talets början finns en rad idéer med en gemensam önskan: att 
sätta barnet i centrum. Barnet ska ges frihet under ansvar. 
Reformpedagogikens företrädare, författaren och opinionsbildaren Ellen 
Key, får stort genomslag med sina tankar i Barnets århundrade liksom bland 
andra också den amerikanske pedagogen John Dewey med sin kunskapsteori 
och pedagogik formulerad som ”learning by doing” (Hartman , 2012, s. 311). 
Deras inspiration hämtas i sin tur från tänkare som Jean Jaques Rosseau, och 
pedagoger som Pestalozzi och Fröbel. Gemensamt är praktiskt arbete för att 
utveckla barnet som individ vilket även inspirerar Otto Salomon. Den 
internationella spridningen av Otto Salomons idéer och den kritik den möter 
bidrar till att reformera slöjden (Hartman, 2012). 

Om förnyelsen av slöjdämnet 
Såväl Hulda Lundin som Otto Salomon är öppna för att deras arbeten ska ses 
som exempel med möjligheter att skapa efter egna idéer, dock har traditionen 
starka band som inte är så lätta att förnya. En av kritikerna till mallslöjdandet 
är möbelformgivaren, arkitekten och pedagogen Carl Malmsten som starkt 
opponerar mot vad han kallar mallslöjdandets tyranni. Han vill påverka 
slöjden att närma sig andra principer, ”den  naturenliga  slöjden”  (Hartman, 
2008), som inte bygger på modellserier utan utgår från elevens intresse och 
val av övningsobjekt. Fria formövningar ska prägla verksamheten. Dock 
ingår modeller även i hans undervisning. Hans teorier om skolslöjden 
praktiseras i Olofskolan på Lidingö, där slöjden får stort utrymme redan från 
elevens tidiga år. Den länkas till andra ämnen som fysik där det byggs 
mätinstrument och teateruppsättningar där rekvisita framställs. 

En påtaglig friskhet låg i den karaktär som de fritt slöjdade föremålen 
utstrålade. Här blev barnet tvingat att själv planera sitt arbete, själv lösa de 
snickeritekniska frågorna och själv avväga de formmässiga aspekterna 
(Borg, 2008, s. 72). 

Under lång tid finns motsättningar kring de tre skolorna ibland lärarna. 
Salomons och Lundins idéer är starka men Malmstens förnyelse av slöjden 
ger genomslag i läroplansarbetet framåt. Efterkrigstidens reformarbete med 
skolan som demokratisk fostrare vidgar begreppet kring slöjden som ett 
estetiskt, skapande ämne. Kajsa Borg har skrivit om upprinnelsen till 
slöjdprocessen och beskriver hur inspirationen kom från USA och England 
under 1940-60-talen. Detta bottnar i viljan att bryta med de negativa 
traditioner som det lärarledda mallslöjdandet anses ha. De progressiva 
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strömningarna verkar för förändringar av hela grundskolans organisation 
(Borg & Lindström, 2008). Thorsten Lundberg, verksam vid Linköpings 
slöjdseminarium som rektor (1961-77), arbetar aktivt med slöjdens 
utveckling mot friare och mer inspirerande arbetssätt som konstruktiv, till 
skillnad från imitativ, metodik. Eleverna ska ges inflytande på planering av 
arbeten där läraren tidigare dominerar. Det ligger enligt min mening ett stort 
arbete i att få formulera de pedagogiska metoder som leder till att inte bara 
den formella processen blir tillgodosedd (… I planeringsfasen eftersträvar 
man att eleven skall uppleva helheten i sitt arbete (Borg, 2001). 
 I Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62) skrivs detta tydligt. Den präglas av 
idéer från den progressiva aktivitets- pedagogiken vilket innebar fem principer: 
motivation, aktivitet, konkretion, individualisering och samarbete vilka ska 
genomsyra skolans arbete (Hartman, 2012, p. 75).  Att slöjden är utvecklande 
för individen betonas. 

 I slöjden är det av vikt att eleverna ska beredas möjlighet att utveckla 
intresse för manuellt arbete och stimuleras till fritidsaktiviteter samt 
hobbyverksamhet av annat värdefullt slag.(…) Skolan borde vara radikal 
nog att bjuda sina elever av båda könen båda slagen av slöjd och ge eleven 
tillfälle till skapande aktivitet (Lärarnas historia, 2015). 

Ett tydligare syfte för grundskolans organisation skrivs fram i Läroplan för 
grundskolan1969 (Lgr 69) då insikten om att den snabba takten i samhälls-
utvecklingen kräver detta. Utrymmet för läraren att variera och söka sina 
arbetsmetoder ökar. Elevernas studier ska bli friare till sin uppläggning vad 
beträffar individuella förutsättningar, ett mer elevcentrerat förhållningssätt än 
tidigare  (2012, s. 75). 

I slöjden bör eleverna i görligaste mån engageras i tillblivelsen alltifrån idé 
till färdig produkt. Stor vikt bör läggas vid planeringen av arbete med 
idéskisser, slöjdarterna bör även samarbeta Utvecklingen av elevens 
förmåga till självständigt arbete är väsentligt (Lgr 69, 2015). 

I nästa läroplan, Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80) är innehållet 
framför allt tydligare framskrivet inom en samhällelig kontext. Här nämns 
återbruk som ett moment i slöjdens kursplan. Medvetandegörande om 
konsumtion och resursproblem sätts i fokus. Eleverna ska planera genom 
skisser och arbetsritningar samt tränas i att lösa praktiska uppgifter som 
behövs såväl i arbets- som i vardagslivet. Temastudier som arbetsform 
introduceras kompletterat med lokala kursplaner för varje rektorsområde 
(Läroplan för grundskolan, 1981). 

En ny typ av läroplan lanseras i Läroplan för grundskolan 1994 (Lpo 94) där 
ett antal mål beskrivs för hur skolans pedagogiska verksamhet bedrivs. 
Utvecklingen från regelstyrning till målstyrning innebär formulerandet av ett 
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antal strävansmål innom varje ämne. Dessa är kopplade till betygssytemet i 
årskurs åtta (åk 8) och årskurs nio(åk 9).  

Friskolereformen och profileringen med alternativa skolformer får spelrum 
under 1990-talet. Utvecklingen av skolans verksamhet reformeras med 
skapande av arbetslag och informationsteknologi (IT) i undervisningen.  Det 
finns en önskan att återinföra styrning på statlig nivå.  Det internationella 
Pisatestet2 som tar sin början år 2000 visar att resultaten i den svenska skolan 
vid jämförelse försämras vad gäller färdigheter i matematik, läsning och 
naturvetenskap. Detta påverkar krav på mätbara resultat i skolan.  Syftet med 
Lgr 11 är att tydliggöra kunskapskraven. Fler nationella prov införs. Betyg 
från årskurs sex samt lärarlegitimation införs. I slöjden byts slöjdprocessen 
ut mot slöjdens arbetsprocess då det anses att den process som sker i slöjden 
inte är egenartad utan liknar andra arbetsprocesser och på detta sätt blir 
enklare att förstå (Skolverket, 2011b). Hur läroplanerna utvecklas och vilket 
genomslag de får i verkligheten är dock svårt att mäta. 

Det har genom alla år visat sig att arbetssättet i skolan tenderar att bli sig 
likt, oavsett vad läroplanerna föreskrivit. Skolarbetet förefaller snarare 
följa de olika lokala eller professionella traditionerna än vad den gällande 
läroplanen föreskriver (Hartman, 2012, p. 80). 

I alla läroplaner från Lgr 62 och framåt finns uttryck för att eleverna ska 
arbeta med egna idéer och att den skapande verksamheten är central. I Lgr 
11 betonas vikten av inspiration, idé och värdering då görandet alltjämt har 
stor plats i slöjdpraktiken som den Nationella utvärderingen av grundskolan 
2003 (NU-03) visade. Genom att förtydliga innebörden och ange 
inriktningen skall detta beredas plats. 

Om idébegreppet 
Idén är fröet till allt som är skapat. Idéer är tankebanor, associationer, intryck 
från sådant som lagrats i vår hjärna. Vad som helst kan vara utgångspunkt till 
idéskapande. 

Impulsen till idén kan vara medveten eller omedveten: den är som en blixt 
från en klar himmel eller produkt av tankemöda. Idéer kan vara flyktiga eller 
ihärdiga. Idén föds i tanken, men när föddes den? Det kan vara svårt att 
bestämma den tidpunkten då den är ett resultat av påverkan av både det yttre 
och inre skeendet. Erfarenheten, intuitionen och varseblivandet skapar idén. 
För att en idé ska mogna behövs bearbetning i någon form, ett förtydligande 
i formuleringar eller skisser. Skissen kan åskådliggöra hur tänkandet pendlar 
mellan det divergenta och konvergenta. Det vill säga den kan visa på en rad 

                                                 
2 www.oescd.org/pisa/aboutpisa/ 
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olika möjligheter eller fokusera på en utvald del av exempelvis en produkt 
eller problem (Burton, 2002). 

I slöjdundervisningen är det viktigt att eleverna lär sig var och hur impulser 
till det egna arbetet kan uppstå till exempel genom att iaktta fenomen, 
bilder och föremål i omgivning. Idéutveckling kan ske utifrån elevernas 
egna idéer, en given uppgift där ett problem ett behov, ett material eller en 
teknik kan vara utgångspunkt, eller från ett övergripande tema (Skolverket, 
2011b, s. 14). 

Det viktigaste är alltså att ringa in, trigga igång idéskapandet, och visa när 
det sker för eleven. Att medvetandegöra den egna impulsen och ge den ett 
uttryck. Hur sker detta på bästa sätt? Skissen är ett vanligt verktyg för 
idéarbetet, i slöjden. Psykologen Pirjo Birgerstam beskriver i Skapande 
handling, om idéernas födelse att skissandet är en nyskapande kunskapsväg. 
Skissen syftar till att förklara och undersöka: form, innehåll och materia. 
Skissen föds i tanken och bearbetas under sin tillkomst. Hur en skiss ska 
brukas och vad den ska uttrycka avgör dess kvaliteter. Skissen är snarare ett 
uttryck eller ett medium för kommunikation och minne, samt ett sätt att 
konkretisera och göra avsikter begripliga (Birgerstam, 2011). 

Om kreativitet 
Begreppet kreativitet kommer ursprungligen från latinets creo och kan 
definieras som förmågan att skapa nytt av tidigare kända begrepp, material, 
problem och idéer. Idag är kreativitet eftertraktat. Den brittiske professorn 
Sir Ken Robinsson (2011) beskriver i Out of our minds, learning to be 
creative hur viktigt det är att samhället ger utrymme för mångfald (diversity). 
Robinsson ser som det som ett problem att många avslutar skolan utan att 
någonsin förstå sin rätta potential eller vad de är kapabla till. Kreativiteten 
får stå tillbaka för den normativa inlärningen. Alla utbildningssystem är 
hierarkiskt uppbyggda enligt principen att huvudet har högre status än resten 
av kroppen. Det intellektuella odlas och premieras framför det praktiska. 
Detta synsätt är globalt. Han varnar även för den akademiska inflation som 
sker i västvärlden där utbildningsnivån ökar utan att leda till fler arbeten 
(Robinson, 2011). 

Given the speed of change, goverments and buisness throughout the world 
recognize that education and training are the keys to the future and they 
emphasize the vital need to develop powers of creativity and innovation 
(Robinson, 2011 s. 6). 

Skolan undervisar morgondagens yrkesutövare utan att veta hur deras 
arbeten kommer att se ut. Vilka kompetenser kommer att vara gångbara? I en 
tid när skolan granskas under lupp och konstateras vara allt annat än 
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framgångsrik, som i Pisaundersökningen 20133, blir frågan om för vem och 
vad skolan är till. Skolan ska genom sitt individuella perspektiv förbereda 
eleverna inför ett allt mer komplext liv. Ett allsidigt och livslångt lärande är 
nödvändigt. Grundskolan skall vara ingången till demokratisk fostran, där 
delaktighet och påverkan är ett naturligt inslag (Skolverket, 2011a). 
 

I dagens samhälle är förändringstakten hög. Verksamheten i skolan anpassas 
sig till kraven vad beträffar informationsteknologin (IT). Den amerikanske 
psykologen och filosofen Rollo May betonar att snabbheten i 
informationssamhället behöver en motvikt: 

 Ty om vi inte står öppna för de omedvetna, irrationella och suprarationella 
sidorna av kreativiteten, har vår vetenskap och teknologi bidragit till att 
avskära   oss   från   vad   jag   tänker   kalla   för   ”andens   kreativitet”.   Härmed  
menar jag- kreativitet som inte har någonting med teknisk tillämpning att 
göra. Jag menar kreativitet inom konst, dikt, musik och andra områden som 
snarare finns till för vår glädje och för att fördjupa meningen i vårt liv än 
för att tjäna pengar eller öka den tekniska makten (Rollo May, Modet att 
skapa 1994, s. 64). 

Den utveckling som sker beträffande kreativitet måste ske inom individen i 
första hand, först då kan möjligen kreativitet utvecklas till något som även 
 kan beröra andra. Skolans uppgift att ge möjligheter till ett kreativt förhåll- 
ningssätt och tillämpa estetiska läroprocesser innefattar alla ämnen på schemat. 
Det mesta som omger oss är produkter av kreativitva processer. 

 Tidigare har kreativitet främst förknippats med idéutveckling och 
konstnärskap, men i dag har betydelsen utvidgats till att också betraktas 
som en produktivitetsfaktor i vår nya kunskapsbaserade 
ekonomi. “Kreativitet   behöver   inte   bara   vara   lustfyllt,   utan   också  
användbart  och  i  bästa  fall  lönsamt”  (Forskning.se,  2013). 

Men vad är då kreativitet? 

Definitioner av kreativitet 
Kreativitet är ett fenomen kopplat till ett socialpsykologiskt synsätt. Genom 
påverkan av en rad faktorer som är miljömässiga och kulturellt betingande 
sker hos individen processer i det inre. Det kan ses som en form av 
problemlösning eller ett behov av att utföra något som vi tycker är lustfyllt 
enligt Professor Gunn Imsen (2006).  

Essäisten och poeten Nina Burton skriver om ursprunget till forskningen 
kring begreppet kreativitet, Kreativitetsforskningen kom igång under 
efterkrigstiden då den amerikanske psykologen J. P Guildford i ett föredrag 

                                                 
3 http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/internationella-studier/pisa 
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om kreativitet påpekar en svaghet i intelligenstester som bara utgår ifrån ett 
problem med ett möjligt logiskt svar. Insikten växer om att det finns ett annat 
sätt att lösa problem där flera svar var möjliga och oväntade. Detta kan leda 
till nytänkande och förmågan att se samband, hitta nya lösningar på problem 
(Burton, 2002). 

Kreativa personer kommer med en mängd lösningsförslag det vill säga 
tänker divergent, innan de väljer den mest sannolika lösningen.  Motsatsen 
är konvergent tänkande, som  söker  ”den  rätta”  lösningen (Imsen, 2006, s. 
429). 

Hur den kreativa processen yttrar sig i individen och hur medveten individen 
är kring detta är betydelsefullt. Tiden, situationen och materialet erbjuder 
möjligheter. Att våga pröva, utforska och undersöka detta kräver mod och 
nyfikenhet. I en intervju i tidskriften Slöjdforum 2012 beskriver forskaren 
och lektorn Esko Mäkelä att  

Alla estetiska läroprocesser är inte nyskapande, men det är ändå en 
ingrediens som kan finnas med och som kan vara särskilt betydelsefull när 
det gäller just lärande. Man ska ändå lära sig något man inte visste tidigare 
(…)  Divergent   tänkande,   det   vill   säga   att   tänka   i   skilda   riktningar   som  
innebär olika möjligheter att lösa en uppgift, är en förutsättning för 
utveckling. 

 Mäkelä hävdar att det finns en öppning som kan leda till vad som helst som 
man inte vet på förhand. Om man ska iscensätta en estetisk lärprocess är det 
bra att det finns någon form av problemlösning i den. Det innebär att man 
måste vara kreativ menar Esko Mäkelä (Claesdotter, 2012). Ett exempel på 
hur detta kan ske i slöjdpraktiken är uppgifter som öppnar upp för kreativa 
lösningar och möjligheter. Syftet med uppgiften blir att förstå hur lösningar 
kan göras på olika sätt. I processen får eleverna möjlighet att utforska hur de 
kan lösa, forma och samverka kring ett gemensamt tema. Utbytet av 
erfarenheter eleverna emellan blir ett väsentligt bidrag till detta arbete. Den 
idéskapande fasen utgör grunden för problemlösning. Möjligheten att 
påverka resultatet och tillföra nya utryck finns genom hela processen. 

 

Bilderna på nästa sida avser att ge exempel på divergent respektive 
konvergent tänkande i lärandeprocessen. Båda exempel är tagna från min 
egen praktik. I det första fallet har eleverna fått till uppgift att studera 
verkliga bakverk och godsaker för att tolka detta i en egen vald teknik. 
Eleverna skissar och gör ritningar till sitt objekt. Därefter diskuterar de olika 
lösningar. Elevernas övervägande bidrar till att ge inspiration vidare till 
kamraterna. Processen är både individuell och gemensam. Under 
tillverkningsfasen prövar de hur detta fungerar i praktiken. Hur framställs ett 
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cirkulärt föremål med hål i mitten, som typ en dounut eller syltkaka på bästa 
sätt? Det till synes enkla kräver en avancerad tankeprocess. Inget svar är på 
förhand givet. Lösningar måste prövas efter hand. I värderingsfasen har de 
insikt i varandras projekt och kan ge feedback till varandra. 
 

             

Bild 2: Utsmyckning, åk 8 ett uttryck för en lärandeprocess med divergent tänkande 
som utgångspunkt. Foto: Författaren. 

Det andra exemplet vill beskriva motsatsen till divergent tänkande. En 
läroprocess med konvergent tänkande ligger nära mallslöjdandet. Exempel 
på ett sådant arbetssätt är då eleven följer instruktioner utifrån en idé skapad 
av läraren. Avsikten och målet är tydligt, möjligheten till att påverka 
innehållet i undervisningen obefintlig. Det finns en norm att förhålla sig till 
och ett mätbart utfall, ett facit. Detta illustreras nedan då har eleverna 
tillverkat ett lapptäcke genom en färgnyckel med siffrorna 0-9. Ett chiffer där 
elevernas födelsedagar bestämt vilka de sex rutorna i lapptäcket blir. Varje 
grupp har monterat ihop sina födelsedatum där den översta remsan är den 
först födda eleven.  
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Bild 3: Exempel på konvergent tänkande i lärandeprocessen, 

 av elever åk 8. Foto: Författaren. 

Kreativitet och lärande 
Kreativitet är besläktad med leken. Leken är fundamental för barns 
utveckling och grunden till att utveckla tankar, språk, begrepp. Leken kan 
vara regelstyrd eller fri. Den kan förvandlas till ett pedagogiskt verktyg. I 
leken utvecklas allehanda kompetenser. Fantasin är den viktigaste av dem. 
Föreställningsförmåga och abstraktioner är beroende av inspiration och 
förebilder. Hur vi utvecklas inom ett område är beroende på vad vi får möta, 
betrakta, stifta bekantskap med. Idag är flödet av influenser via internet 
obegränsad, men desto viktigare att det långsamma, taktila får plats i 
lärandeprocesserna. Stimuli måste finnas på flera plan. I skolan möts elever 
med olika kulturella, sociala, erfarenheter som kan vara en tillgång om det 
beaktas i undervisningen. Mötet med material och verktyg är en annan del av 
det som skapar förutsättningar till kreativitet. 

Eleverna utvecklas olika och har olika behov av hur de vill lära sig. För vissa 
faller det sig naturligt att undersöka och komma med idéer. De vågar mycket 
och är nöjda med vad de gör för erfarenheter. Medan vissa går andra vägen 
och vill ha styrda uppgifter med facit till hands. Precis som intelligens kan 
vara specialiserad till vissa områden, är kreativitet knuten till fält som musik, 
konst och litteratur eller för den delen praktisk uppfinnarverksamhet (Imsen, 
2006). 

Hur utvecklar man sin kreativitet på bästa sätt? Är det möjligt att vara 
kreativ utan förkunskaper? Vygotskij beskriver hur kreativitet och fantasi 
utvecklas hos individen utifrån de erfarenheter vi gör. 

Den pedagogiska slutsats man kan dra av detta är att det är nödvändigt att 
vidga barnets erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig grund för 
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dess skapande verksamhet. Ju mer ett barn sett, hört och upplevt, ju mer 
det vet och har tillägnat sig ju större mängd verklighetselement det besitter 
i sin erfarenhet desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid 
i övrigt lika förutsättningar (Vygotskij, 1995, s. 20). 

I tonåren, med utveckling på många plan och den turbulenta omorientering 
det oftast innebär att vara pubertal, kan detta ta sig olika uttryck. 
Medvetenheten om vilka svårigheter eleverna har inom skilda områden, kan 
begränsa inlärningen. För vissa elever cementeras deras föreställningar om 
den egna kapaciteten. I allt kreativt arbete blottläggs något i ens person, 
vilket kan vara ytterligare ett hinder under tonåren. Sårbarheten kan vara en 
del av detta då hen inte vill tappa ansiktet inför gruppen. Kravet hos eleven 
att få kvalitet på vad som framställs är hög. Vad hen vill åstadkomma är inte 
kompatibelt med vad hen har förmåga att utföra. Ett tidigare gott 
självförtroende kan vara satt på undantag. 

Den skapande fantasin råkar i förfall detta är det allra vanligaste. Bara de 
rikt begåvade i fråga om fantasi utgör ett undantag, (…). Detta är emellertid 
bara en tillbakagång och inte ett förintande, eftersom den skapande fantasin 
inte försvinner helt hos någon enda, den förvandlas bara till något tillfälligt 
(Vygotskij, 1995, s. 42). 

Detta kan ses som ett uttryck för hur uppmärksamma tonåringar är mot sin 
omgivning, kompisars omdömen och att passa in i gruppen. Hämningar i 
kombination med risktagandet inom andra områden kan ta sig starka uttryck 
just under denna period i livet. Psykologen Erik Homburger Erikson har 
beskrivit åtta karaktäristiska utvecklingsperioder. Om puberteten skriver han. 

 Detta är kanske den mest omfattande av de åtta perioderna. All tillit, 
självständighet, initiativrikedom och arbetsförmåga som den unge 
tillägnat sig måste ”prövas på nytt” för att anpassas till den nya 
helheten.(…)Det  positiva  utfallet  av  denna  period  är  identitet. (Imsen, 
2006, s. 535). 

Hur och på vilket sätt erfarenheter under puberteten bidrar till kreativitet i 
individen är oklart, dock finns fog för att alla erfarenheter är betydelsefulla 
för att utgöra basen till kreativitet och identitet. 

I artikeln ”Kan  kreativitet  läras  ut?” beskriver professor Lars Lindström att 
det kreativa tänkandet är beroende av att bearbeta någon form av material. 
Det kan handla om att undersöka ett objekts olika användningsområden i en 
kreativitetsövning där förmågan att tänka divergent utvecklas. Bakom 
plötsliga upptäckter kan det finnas ett mödosamt, kunnigt och insiktsfullt 
arbete. Ett kreativt arbete behöver dock inte självklart innebära innovation 
eller orginallitet. Det kan vara ett sätt att förflytta sin gräns för förståelse och 
kunskap om hur något är konstruerat. “Ett barn kan exempelvis sägas vara 
kreativt om det gjort något som överskrider vad det redan kan och behärskar 
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även om produkten inte är särskilt originell” (Lindström, 2011, s. 11). 
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Metod 
Syftet med arbetet är att undersöka elevernas idéutveckling i slöjden under 
högstadiet. Hur och när är ideéerna synliga i processen? Två olika metoder 
användes för att samla empiri till detta: deltagande observation och enkät. 

Deltagande observation är en form av naturalistisk observation där 
insamlandet i detta fall av material är av kvalitativt slag (Hartman, 2004). 
Deltagande observationer ger svar på frågorna om vilka idéer och 
inspirationskällor eleverna har till sina slöjdarbeten i sitt pågående arbete.  
Metoden är vald utifrån syftet att samla en bred information om elevernas 
idéer och inspirationskällor. Möjligheten ges att observera och registrera 
pågående process utan på förhand föruttfattade meningar.  

Enkätundersökningen syftar till att undersöka samma frågor men från en 
vinkel där eleverna mer allmänt kan ge synpunkter på hur de arbetar med idé 
och inspiration.  

Perspektivet för studien av elevers idéer och inspirationskällor i 
slöjdundervisningen är hermenuetisk vetenskapsteori, vilket innebär fokus på 
förståelsen för hur människor uppfattar världen och hur den kan tolkas i ett 
sammanhang (Hartman, 2004). Betraktelsesättet är en spiralrörelse mellan 
materialet, förståelsen och litteraturen. Var hämtar de inspiration? Hur yttrar 
sig idéerna i deras slöjdarbeten? 

Urval och avgränsningar 
Studien innehåller observationer och enkätsvar från sex slöjdgrupper i 
årskurs åtta och årskurs nio på den skola där jag är verksam. Själv undervisar 
jag dock inga av dessa elever. Skolan drivs i kommunal regi med tio 
parallellklasser i årskurs sju till nio i en närkommun till Stockholm. Eleverna 
i årskurs åtta tillhör profilklasser med särskild inriktning mot matte/NO. Jag 
observerade i årskurs åtta två grupper i textilslöjd samt en i trä- och 
metallslöjd. I åk 9 observerade en textilgrupp samt två i trä- och metallslöjd.  
I åk 9 har eleverna valt slöjdart. Totalt 78 elever observerades under ett 
lektionstillfälle halvvägs in i terminen. 

Enkäten innefattar svar från 64 elever. Jag benämner slöjdgrupperna som 
grupp 1 till och med -6 i resultatredovisningen.  Samtliga namn är fingerade i 
studien. 

 

Procedur  
Valet att undersöka elevers erfarenhet av slöjd under de avslutande åren av 
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grundskolan motiveras av att deras erfarenhet då är som störst och att 
slutfasen innehåller alla delar av processen. Min egen erfarenhet från 
undervisning av dessa grupper är dessutom omfattande. 

Jag berättade för eleverna att fokus med studien är vilken inspiration och 
vilka idéer de har i sitt nuvarande arbete.  Eleverna informerades om de 
etiska aspekterna på undersökningen, det vill säga att svaren är anonyma och 
att det insamlade materialet inte ska brukas i något annat sammanhang. 
Eleverna tillfrågades även enskilt om sin medverkan samt om tillåtelse att 
dokumentera med kamera. Elevernas svar samt mina iakttagelser noteras på 
ett observationsprotokoll med enkla noteringar kring rubrikerna idé, skiss, 
alster (jfr Johansson & Svedner, 2010). (Se bilaga 1). 

De deltagande observationerna genomfördes då jag gick runt bland eleverna 
i slöjdsalen i samband med att de valde arbetsplats och plockade fram sitt 
arbete för dagen. Jag frågade:  ”Kan  du  berätta  om  din  idé?  Har  du  någon  
skiss  som  du  kan  visa  mig?” Samtidigt skrev jag ner vad jag såg med fokus 
på vad jag kunde identifiera av elevernas idéprocess, både det konkret 
synbara och vad de berättade om sitt arbete. (Se bilaga 1) 

Enkäten bestod av tio frågor med fasta svarsalternativ. Flera svarsalternativ 
är möjliga att välja. Frågorna var utformade efter råd och anvisningar från 
Johansson och Svedners Examensarbetet i lärarutbildningen Där står att läsa 
att frågorna ska beröra ett ämne samt vara kortfattade med fasta 
svarsalternativ, öppna frågor bör undvikas (2010, s. 24). Dock fanns för två 
av frågorna möjlighet att exemplifiera de fasta svaren i fri text. Dessa frågor 
berörde inspiration. Resultatet av enkäten sammanfattades i ett 
exeldokument för vardera årskursen, därefter gjordes en sammanställning 
över samtliga svar. Något färre svar inkom från årskurs nio än från årskurs 
åtta. Valet att redovisa svaren i procent gjordes för att se om det finns några 
märkbara skillnader mellan årskurserna. Enkäten delades ut och insamlades 
av undervisande lärare veckan efter min observation. 

Reliabilitet och validitet 
Reliabiltet betyder hur pålitlig undersökningen är. Validiteten är hur 
undersökningen äger giltighet (Hartman, 2004). En möjlig felkälla i 
observationerna kan ha att göra med selektiv uppmärksamhet, det vill säga 
att förväntningar beträffande vad som visas bygger på mina förutfattade 
meningar.  Jag kan ha missat att uppmärksamma vissa saker. Observationen 
skedde på samma sätt i alla grupper dock kan utfallet se annorlunda ut om 
den sker vid ett annat tillfälle i elevernas arbetsprocess. Resultatet blir att 
mängden information är stor men grund. 
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Utfallet och tolkningen av resultatet kan ha påverkats av mitt ansvar för 
planeringen för samtliga slöjdgrupper i textilslöjden, även dem jag inte 
undervisar. Detta innebär att jag haft inflytande på innehållet i deras 
undervisning. I trä- och metallslöjden är bullernivån under observationen 
hög och därför kan det finnas missuppfattningar som bygger på 
hörförståelse. 

Enkäten har brister i designen. Frågeställningar och svarsalternativ kan 
förhålla sig annorlunda till mitt ämne. Frågorna berör idé och inspiration 
men svarsalternativen borde varit mer nyanserade, exempelvis nämns inte 
internet utan det är underförstått i svarsalternativen som berör media, film 
och foto. 

 

Etik 
Genomgående har forskningsetiska principer enligt Vetenskapsrådet 
tillämpats. Det grundläggande individskyddskravet kan konkretiseras i fyra 
allmänna huvudkrav på forskningen. Dessa krav skall i det följande kallas 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande-
kravet (Vetenskapsrådet1990). Jag informerade muntligen lärare och elever i 
de grupper jag besöker och får samtycke till deras medverkan under 
observationen. Enkäten innehöll information om studien och dess motiv med 
tydlig hänvisning till frivilligheten att besvara den. Jag försäkrade att alla 
uppgifter ska behandlas konfidentiellt och användas endast i denna uppsats. 

Missivbrev till föräldrarna angående deras barns medverkan delades ut till de 
elever som ej hunnit fylla femton år (Se bilaga 2). 

Eleverna har ingen slöjd i årskurs sju. I årskurs åtta en termin i vardera 
slöjdart, med 115 minuter per vecka. I årskurs nio har eleverna slöjd under 
en termin. De har valt slöjdart och har en 100-minuterslektion per vecka. 
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Resultatredovisning – Observationerna 
Resultatredovisningen av observationerna uppdelas efter de två slöjdarterna. 
Lärarare och salarna presenteras.  Därefter följer de förutsättningar i 
undervisningen som föregått min observation. 

Textilgrupperna 

I textilslöjd undervisar Peter, 40 år, som är behörig i ämnet och även 
legitimerad lärare i idrott och hälsa, där han har största delen av sin 
undervisningstid. 

Textilsalen har stora fönsterpartier i söder. Salen är väl ljudisolerad från 
angränsande rum. Utefter fönstret står symaskinerna och en vävstol tronar i 
mitten av rummet. Det finns olika stationer som diskbänk, två 
tillklippningsbord och strykbord att välja på. Fyra tillklippningsbord är 
ihopställda för samling av elevgrupperna. En flyttbar whiteboardtavla finns 
på hjul. Samtliga arbetsplatser har ståhöjd. På väggarna finns anslagstavlor 
med arbetsplaner, förlagor i olika tekniker, bilder och affischer från 
utställningar. I bokhyllan finns mönster i pärmar. Alla elever har tillgång till 
en egen Ipad eller dator. 

Textilgrupperna i åk 8 har just påbörjat egna projekt efter tre korta 
obligatoriska övningar där idéer och inspiration erbjudits av läraren. Det 
tidigare arbetet har innefattat en utsmyckning av det offentliga rummet i 
form av lapptäcksteknik, teknikövning på symaskinen med vändsömnad som 
centralt begrepp. En introduktion till vävtekniker med brickvävningens 
historia och kultur som grund. Dessa övningar kan betraktas som mall – 
slöjdande, det vill säga samtliga elever följer de ramar som läraren 
bestämmer för uppgiften. 
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Bild 4: Exempel på mallslöjd brickvävning och vändsömnad, det högra bandet 
utveckling av tekniken brickvävning på elevens eget initiativ. Foto: Författaren. 

Årskurs 9 (åk 9) inleder terminen med ett arbetsområde som kopplas till 
entreprenöriellt lärande. Eleverna intar olika roller, inledningsvis som 
Designer/Beställare av ett mobilfodral att användas vid ett särskilt tillfälle 
eller till en speciell person. De gör skisser, ritningar samt en 
arbetsbeskrivning av tillvägagångsättet. Därefter byter de arbete med 
varandra och bli producent/ tillverkare, för att tolka beskrivningen och 
skissen samt framställa produkten. Redovisning av uppgiften görs enskilt 
och i form av en utställning. Med hjälp av tidningsklipp skapas collage för 
inspiration till ett slutarbete, en så kallad moodboard4. Moodboard används 
oftast av designers för inspiration till ett koncept, ett slags underlag inför ett 
arbete bestående av bilder, texter och färg. Eleverna dokumenterar sitt arbete 
i en slöjdjournal med bild och text. 

 Trä- och metallslöjdsgrupperna 

I trä och metall undervisar Marcus, 40 år som är legitimerad lärare i sitt 
ämne. Han arbetar heltid som slöjdlärare. 

I trä-och metallslöjdssalen har eleverna varsin pall och hyvelbänk. Det finns 
verktyg, maskiner, sågar och material samt ett rum för ytbehandling. I början 
av lektionen tar eleverna sina pallar och samlas i mitten av salen. Det finns 
en whiteboardtavla med projektor som används vid instruktioner och 
genomgångar. Inga färdiga förlagor är synliga i salen. Inga bilder eller 
böcker ligger framme. Miljön är bullrig, alla uppmanas bära hörselkåpor.  

                                                 
4  Moodboard används av designers för att skapa koncept kring en idé, mood från engelskans 
stämmning. 
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I åk 8 tillverkar samtliga elever svepaskar. I svepaskarna har eleverna 
möjlighet att addera ett personligt uttryck. De designar ett handtag eller en 
knopp och dekorerar ytan med hjälp av måleri eller brännpenna. 

I åk 9 börjar terminen med tenngjutning som enskilt projekt. Därefter har de 
ett tema inför sitt slutarbete som är ”Att sitta”.  De har letat inspiration, 
skissat på idéer. Gjort ritningar till sina projekt och kommit igång med 
tillverkningen. Den bullriga miljön gör att eleverna måste koncentrera sig. 
Det är helt enkelt svårt att prata. Det blir naturligt att skärma av och fokusera 
på det egna arbetet. 

Årskurs 8 - Textilgrupperna 
Lektionerna inleds med frånvarohantering och därefter repetition av 
slöjdspecifika begrepp på whiteboardtavlan. Eleverna ställer frågor kring 
slöjdjournalens utformning. 

Grupp 1 

 Avspända slår eleverna sig ner kring bordet och alla lyssnar på dagens 
genomgång. De är förvånansvärt tysta, tänker jag. Till övervägande del är 
klädsömnad det mest populära valet av eget arbete i grupp ett, fyra elever 
ritar mönster till T-shirt, men även stickning, virkning samt brickvävning 
finns representerade bland teknikerna. 

Erik ritar av mönster på en skjorta vid ett av tillklippningsborden. Sin idé 
förklarar han med att han vill ”anta en utmaning” och då det finns många 
detaljer på en skjorta som kan ge ett högt betyg i slutänden. Nästa elev Alvin, 
är i färd med att sy ett gosedjur som han ska ge till sin lillasyster när hon 
fyller år han ritar av ett mönster utifrån en snobbenfigur med hjälp av 
läraren. Anna skissar med blyerts på vad jag kan se var ett plagg, en så kallad 
”hoodie”  med  ett  enhörningshorn  framtill  på  luvan. Hon förklarar att det är 
“ett kompisskämt”, som har varit upphov till idén, mer vill hon inte säga. 
Hon är mycket nöjd och entusiasmen går inte att ta fel på. Hennes inspiration 
kommer från Fantasy5 och Cosplay6, en populärkulturell företeelse där man 
tillverkar kostymer som finns med i exempelvis Manga7 och dataspel. Fem 
elever söker inspiration till ett arbete genom att kolla in vad kompisar gör för 
val, söker på nätet och tittar bland mönster och material. 

Bland inspirationskällor nämns: fantasy, skräckfilm, teveserier och böcker. 

                                                 
5 Fantasy, fantasigenrer i film och litteratur (Svensk akademiens ordlista, 2015) 
6 Cosplay, är en sammankomst där det tävlas i levande gestaltning av figurer förekommande i 
dataspel, serietidningar och tecknad film. 
7 Manga, japanska tecknade serier, (Svensk akademiens ordlista, 2015) 
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Det är för mig svårt att se hur detta yttrar sig i arbetet. Då eleverna syr kläder 
kommer det till uttryck i textiltryck där motivet bearbetas i ett senare skede 
och där förändringar kan ske under arbetets gång. 

Fyra elever visar skisser, i form av enkla blyertsteckningar, på sina planerade 
arbeten.  

Grupp 2 

Denna grupp kommer tillbaka från lunch med några eftersläntare, men även 
här är uppmärksamheten mot läraren exemplarisk. Valet av att sy kläder är 
något som fem elever ägnar sig åt. Ester förklarar att hon ska sy en top och 
trycka ett motiv från boken Chatter som hon håller i handen, ”Den måste du 
läsa  den  är  jätte,  jätte,  jättebra”. Emma ger en lång förklaring till sin 
inspirationskälla, teveserien Doctor Who, som hon har djupgående 
kunskaper om. Hon skissar på ett tryck till ett örngott, som ska avspegla 
detta intresse. 

Simon och Oscar sitter vid stora bordet och visar sina brickvävda band, 
något de är stolta över. De tänker fortsätta väva med fler brickor och ge sig  
på en utmaning med svårare mönster. 

Jacob, Eva och Stefan tränar virkning. Jacob har tidigare erfarenhet och 
försöker visa de andra som ännu ej lärt sig grunderna. Han ska virka en 
mössa, något som även Stefan har som idé till sitt arbete. Eva vet inte vad 
hon vill göra utan är mest nyfiken på att pröva tekniken att virka.  

Tre elever har skisser framme till sina arbeten. 

Årskurs 8 - Trä- och metallslöjdsgrupperna 

Grupp 3 

I träslöjden flyttar alla ihop sittandes på sina pallar inför genomgången. 
Några elever kan inte låta bli att peta på varandra, ge en liten knuff i all 
”vänskaplighet”, men när Marcus börjar lektionen då lyssnar alla 
uppmärksamt. 

I trä- och metallslöjdsgruppen åk 8 håller samtliga elever på med svepaskar. 
Lektionen inleds med frånvarohantering samt uppmaning att ta minst tre 
bilder på sitt föremål till slöjdjournalen. Därpå följer en demonstration av 
måleritekniker. Svepasken kan ses som mallslöjdande då material, storlek 
och form bestäms av läraren. Elevernas har möjlighet att påverka designen 
av knoppar och utsmyckning av ytan i form av måleri eller skrift med 
brännpenna. Idéer och inspiration till dekor och utsmyckning uppger 
eleverna att de hämtar som citat, logotyper och symboler bland annat från 
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böcker, tv-spel, idrottsklubbar, sällskapsdjur, film, smink, skivomslag och 
skräck. 

Under observationen stannar jag till hos en elev.  Alla övriga runt bordet 
tystnar och visar nyfikenhet på min reaktion, ”Vad säger du nu då?” 
kommenterade Oskar. Tyra har en tydlig vision i sitt arbete, ligger i framkant 
kan man säga, och hennes kompisar ser att det här är bra, långt bättre än 
deras egna prestationer. Till saken hör att jag inte i något fall kommenterar 
deras arbete, utan tackar för deras medverkan samt att jag får ta del av deras 
idéer. Vad ser jag då? En väl bearbetad skiss av en ask täckt med stiliserade 
rosetter och en knopp i form av en bandrosett, enligt mig väl utfört. Ett 
helhetstänkande där knopp och dekor länkas samman. 

Vid samma snickarbänk sitter Harald. Han har gjort ett emblem från en 
fotbollsklubb, men den hamnar på insidan av asken ”Den var ändå ganska 
ful så det gör mig inget, lika bra det” är hans kommentar. 

Jag ser få skisser förutom Tyras men flera ritningar på knoppar som ska 
tillverkas i skala 1:1. 

Åk 9 - Textilgrupp 

Grupp 4 
Eleverna kommer tidigare till lektionen. De ber om att få börja fastän Peter 
deras lärare inte har kommit ännu och jag råkar vara på plats. De arbetar 
individuellt och några gemensamma genomgångar behövs inte längre. Peter 
samlar ihop gruppen och talar om att slöjdjournalen kan skickas in för 
bedömning om eleverna så önskar. 

I åk 9 textilslöjd är tanken att elevernas idéer ska kopplas till deras 
moodboard8 som består av collage med bilder hämtade från tidningar. Det är 
dock för mig svårt att avläsa vilken påverkan dessa har på deras valda arbete. 
Moodboarden har varit rolig att göra enligt flera elever men dess faktiska 
betydelse bemöts med stumhet. Jag drar slutsatsen att de inte har ställt den 
frågan till sig själva. Tilda beskriver det  som  ”något”  hon  ska ta med om det 
finns tid över när hon är färdig med sin top och kjol.  

Molly har samlat bilder kring sol och bad och har för avsikt att sy en bikini. 
Jag iakttar en tydlig koppling mellan moodboard och objekt. Majken skissar 
på en top med sjömanskrage. Majken har manga och cosplay som tema och 
har gjort en moodboard med japanska bilder. 

I samtalen refererar eleverna till produkten som idé, det vill säga avsikten: 
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att sy en tröja, virka en hatt, sy ett örngott eller sy kläder.  

Tre elever uppger att de övar sig i att följa ett mönster. I det ena fallet har 
Maria valt att sy en väska. Theo har gett sig i kast med en blommig skjorta.  

Två skisser är synliga under mitt besök men flera elever hänvisat till att 
skisser finns i deras process.  Ida prövar olika mönster på stickningar som 
alternativ till att skissa på papper. Genom att pröva olika kombinationer av 
maskor i en rad provlappar, ska hon besluta sig för hur en halsduk skall 
tillverkas. 

Åk 9 - Trä- och metallslöjdsgrupperna 

Grupp 5 
Marcus inleder lektionen med en film från UR med genomgång av begreppet 
pröva och ompröva från Lgr 11. 

I trä- och metallslöjdsgrupperna årskurs nio arbetar alla med det 
gemensamma temat Att sitta. Flertalet redovisar internet som inspirations -
källa till sina idéer. Andra inspirationskällor är, ”Ikea” och “en resa till 
Barcelona”. Stolar och pallar är under tillverkning. Jimmy har upptäckt 
Jonas Bohlins stol Concrete på internet. En stol i betong och stål från 1982. 
Han berättar om sin önskan att “göra något modernt”. Han letar efter 
lösningar till armstöden som ska bockas i metall. Idén att kopiera ett färdigt 
föremål ger frågor som jag uppfattar som intressanta. Det krävs mycket 
tankearbete för att ta reda på svaren. Han ser mycket nöjd ut när han får 
berätta om sitt projekt. Hanna berättar att hon valt tre ben till sin pall för att 
den konstruktionen är enklare att få att stå stadigt. Henry skriver slöjdjournal 
men kan inte uppge om vad. Det går inte att förstå för mig då de tillsågade 
delarna till en pall har försvunnit från skåpet och eleven inte vill förklara vad 
detta innebär. Detta har drabbat även en annan elev i gruppen, som säger sig 
“leta  inspiration” Läraren Marcus menar att det är elevens eget ansvar att 
hålla rätt på och ta ansvar för sitt eget material. Det är svårt att få dessa 
elever att uttrycka något kring sitt idéarbete. De undviker kontakt med mig 
och med en axelryckning kommer orden  “vet  inte” på frågan om vilken idé 
de har till sitt arbete. 

Inga skisser får jag ta del av i denna grupp, däremot hade flertalet gjort 
ritningar på konstruktioner med olika vyer och kapnotor. 

Grupp 6 
Denna lektion började som den förgående, men eleverna visar otålighet att få 
komma igång: ”Ska du prata länge eller?”. Eleverna beskriver sina idéer och 
inspirationskällor: pall från inredningshemsida, pall på Ikea, kopia av pall 
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hemifrån bland annat. Två elever letar inspiration till sina projekt, En elev vill 
börja om på nytt. Johanna gör en hög pall för sitt”konstmaterial”.  Hur denna 
skall användas lyckas jag inte riktigt få syn på, men anar ett slags podium till 
en skulptur. Vilma har gjort fyra svarvade ben till en fyrkantig pall som hon 
önskar klä med fuskpäls senare. Inspirationen ligger i att använda verktyget 
svarv och skapa ett uttryck med hjälp av detta. Utmaningen i att använda fyra 
ben ger arbetet en högre svårighetsgrad. Tekla har hittat en fåtölj på Norrgavel 
som hon försöker kopiera. Flera projekt är uppfattar jag vara av det ambitiösa 
slaget, till exempel en vilstol med ribbad rygg som Sixten framställer. 
Hörförståelseproblemen är som störst under denna observation. 

Liksom förra gruppen noterar jag inga skisser, men ritningar. Elsa, Fredrika 
och Emil visar mig förlagor i sina mobiltelefoner. 

Sammanfattning observation 

Eleverna visade på idéarbete med inspirationskällor när de berättar om sina 
projekt. Några motiv bakom deras idéer är: 

x Betyg 

x Nyttoaspekt 

x Fritidsintresse 

x Nyfikenhet på tekniken 

Idéerna knyter an till de vanligaste teknikerna i slöjden. De bygger på 
elevernas egna erfarenheter och intressen. För eleverna har möjligheten att 
söka inspiration via internet uttnyttjats flitigt. Elevernas idéer är oftast 
kopplade till deras fritidsintressen. De flesta elever uttrycker ett engagemang 
för sin uppgift och de individuella val de gjort även där uppgiften är styrd av 
läraren. För elever som önskar utforska och skapa i friare former finns en 
möjlighet att vara kreativa. 

I åk 9 finns en tydligare idéutveckling då uppgiften redan från början är mer 
komplex. För att kunna konstruera en pall eller sy ett klädesplagg krävs 
research och tankemöda. Flera elever försöker kopiera förlagor som de hittat 
på nätet eller i en butik. Initialt kan elever som har svårt att fokusera på 
idéfasen svårt att komma till skott med en uppgift. 

Jag observerar exempel på att elevernas inspiration länkas till de egna 
erfarenheterna. I årskurs 9 textilslöjd har arbetet med moodboard varit ett 
sätt att skapa förutsättningar till idéutveckling. Mallslöjdandet i textilen i 
årskurs åtta inspirerade två elever att arbeta vidare med brickband. 

Skisserna är enligt min iakttagelse få i samtliga grupper. Det är enkla 
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blyertsteckningar som tillsynes är ett första utkast och är lite bearbetade som 
jag ser. Detta kan inte utesluta att det har funnits med flera skisser i elevernas 
arbetsprocess. Skissen används som ett kommunikationsverktyg mellan elev 
och lärare. 

Hur och var yttrar sig elevernas idéer i arbetsprocessen? 
I åk 8 är ramarna för de egna idéerna i träslöjden knutna till traditionen hur 
man gör svepaskar, idéerna blir tillägg eller bidrag till den färdiga produkten. 
Eleverna uppger sig inte ha något emot detta upplägg av undervisning. De 
upplever sig som kreativa medskapande då deras idéer tas tillvara som 
projektionsyta i den färdiga produkten. 

I åk 9 har de möjligheter utifrån ett gemensamt tema utforska olika varianter 
av  begreppet  ”Att  sitta”  Här  krävs  idéer  som  måste  bearbetas  mot  föremålets  
funktion, uttrycket, materialet och tekniken. En komplex uppgift som 
innebär att både det divergenta och konvergenta tänkandet stimuleras 
(Imsen, 2006). 

I textilslöjden fanns en större möjlighet till fria val av teknik och innehåll 
efter att de obligatoriska delarna var uppfyllda i åk 8.  

Enkäten 
Elevenkäten innehåller tio frågor med koppling till idéutvecklingen i slöjden. 
Frågorna berör aspekter på idéer, inspirationskällor, skisser och betyg. Jag 
väljer att redovisa de frågor som knyter an till min första syftesfråga: Vilka 
idéer och inspirationskällor har eleverna?  Enkäten och sammanställningen 
finns i sin helhet som bilaga 2. 

Diagram 1: Hur får du idéer till ditt slöjdarbete? 
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Övervägande del av eleverna, 86 % i årskurs åtta och 65 % i årskurs nio får 
idéer till sina slöjdarbeten via böcker, tidningar och media. 17% i årskurs nio 
respektive 9 % i årskurs åtta anger att de får sina idéer från lärarens förslag. 
Att idéerna kommer från kompisar, har 6 % i årskurs åtta respektive 17 % i 
årskurs nio svarat.  

 

Diagram 2: Var hämtar du inspiration? 

 

På frågan Var hämtar du inspiration? anger 57 % i årskurs nio respektive 52 
% i årskurs åtta att bilder, filmer och foton är inspirationskällor. 35 % i 
årskurs åtta och 22 % i årskurs nio väljer alternativ c, som är egna intressen. 
I fri text har eleverna svarat:  ”vad  som  möjligt”,  ”manga  Anime”9,  ”Musik  
t.ex  omslag  och  låtar”,  ”amerikansk  fotboll,  skidor”,  sport,  media  film”  
”böcker/serier”,  ”spel,  sport”. 13 % i årskurs åtta och 17 % i årskurs nio 
svarar att inspirationen hämtas från föremål som finns i slöjdsalen. Endast 4 
% i årskurs 9 har svarat alternativ d, som är från tidigar arbeten, tekniker du 
gjort tidigare. 
  

                                                 
9  japansk tecknad film (Svensk akademiens ordlista, 2015) 
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Diagram 3: Brukar du skissa fram idéer? 

 

Svarsalternativ c väljs av flest elever och är mest frekvent i årskurs nio med 
73 % och årskurs åtta 52 % vilket visar att eleverna skissar ibland. 34 % av 
eleverna årskurs åtta respektive 18 % årskurs nio svarar ja på frågan. 14 % i 
årskurs åtta och 9 % i årskurs nio uppger att de inte skissar.  

Diagram 4: Vad tycker du om skissandet? 

 
 62% hos båda årskurserna väljer alternativ a, vilket innebär att en majoritet av 
eleverna ser skissen som ett sätt att förklara hur de tänker.  24% i årskurs åtta 
respektive 29% i årskurs nio svarar att de tycker skissandet  är svårt för att de 
är dåliga på att teckna. 14% i årskurs åtta och 10% årskurs nio svarar att de ser 
skissen som onödig då de har allt klart i huvudet och vet vad de ska göra. 

Sammanfattning enkät 

Elevernas ideér hämtas i hög grad från böcker, tidningar media. Något fler i 
årskurs åtta än i årskurs nio har uttryckt detta. Eleverna i årskurs nio 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%

a, ja b, nej c, Ibland

Brukar du skissa fram idéer?

åk 8
åk 9

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%

a, ett sätt att förklara
vad jag tänker

b, onödigt jag har allt
klart i huvudet och
vet vad jag ska göra

c, svårt jag är dålig på
att teckna

åk 8
åk 9



30 
 

uppmuntras till att leta inspiration till sina arbeten på nätet vilket kan ha 
betydelse här. De övriga alternativen till idéinhämtande som var genom 
kompisar och lärarens förslag hade låga värden i båda årskurserna men lägst 
i årskurs åtta där undervisningen är mer styrd. 

Inspirationen hämtar eleverna till största del från bilder, filmer och foton. 
Därefter följer egna intressen.  Där har årskurs åtta en högre svarsfrekvens. 
Föremål som finns i slöjdsalen är till viss del inspirerande, tekniker som 
eleven prövat tidigare har däremot liten betydelse som inspirationskälla.  

Skissen används för idéarbete av en stor del av eleverna i årskurs åtta och 
nio. Jag tolkar det som att eleverna förstår syftet med skissarbetet utifrån 
lärarens instruktioner till uppgiften, cirka hälften av denna grupp upplever 
det som svårt och anser att de är dåliga på att teckna. En mindre grupp anser 
skissen onödig och att de har allt klart för sig i huvudet och vet hur de ska 
göra, de skissar aldrig. 
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Diskussion 
 Syfte med denna studie är att undersöka elevernass idéutveckling i slöjden 
under högstadiet.  

Hur och var ideérna yttrar sig i elevernas arbetsprocess?  Min studie visar att 
elevernas idéarbete är aktivt utanför slöjdsalen. Eleverna hämtar inspiration 
från sina fritidsintressen och via internet i hög grad. Media, film, spel, idrott 
och musik är en stor del av deras livsvärld som är synlig i deras 
idéutveckling.  Betyg, nyttoaspekter samt nyfikenhet på att förkovra sig i 
tekniker är faktorer bakom idéerna.  

De resultat studien visar är både kvalitativa och kvantitativa. En renodlat 
kvalitativ studie skulle haft mer djuplodande frågor som det vore intressant 
att få svar på. Det hade varit av intresse att göra en uppföljande observation. 
Hur såg projekten ut efter fyra veckor? Vilka idéer har tagit form? Vilka har 
bytt riktning? En av många svagheter i studien är hur eleverna tolkar 
begreppen idé, inspiration. Hur förhåller sig deras tolkningar till min egen? 
Är skiss och ritning samma sak för dem? Vilken tid har de ägnat åt detta 
arbete? Vilken form av inspiration har tillhandahållits från läraren? Där finns 
framtida forskningsfrågor.  

Hur och var yttrar sig elevernas idéer i arbetsprocessen? Resultatet av min 
studie visar att elevernas idéutveckling är tillgodosedd på olika plan. Dels 
där elevernas idéer och inspiration får utrymme i hela processen av slöjd -
arbetet, dels fungerande som en del av uppgiften som i arbetet med 
svepaskarna. Där kräver tillägget, dekorationen ett eget tänkande och 
uttryck, som Lindström påpekar kan kreativtet handla om att göra något som 
överskrider vad eleven redan kan och behärskar. (2011, s. 11).  

Där inflytandet över processen är med från början med självständiga val 
finns större möjligheter att utveckla idéer. I textilslöjden kunde eleverna 
påverka allt från teknikval, material och omfattning. I åk 9 trä- och 
metallslöjden fanns ramar med stor frihet att tolka ämnet ”Att sitta”.  Flera 
elever har färdiga förlagor till sina arbeten. Idén att kopiera ett färdigt 
föremål ger intressanta frågor som Jimmys arbete med Jonas Bohlins stol 
Concrete i betong. Det krävs mycket tankearbete för att ta reda på svaren. 
Pendelrörelsen mellan det divergenta och konvergenta tänkandet är viktig i 
arbetsprocessen och det blir synligt här. Hur får stolen balans, vilka 
proportioner behövs när den görs i trä, Hur infattas armstöden som är i 
metall? Att eleverna tidigt i sin slöjdundervisning får delta i processer där 
deras idéer tas i anspråk är väsentligt. Ju större mängd kunskaper som eleven 
besitter desto mer produktiv och rikare blir fantasin (Vygotskij, 1995). Här 
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finns en möjlighet att vidga det perspektivet genom att på olika sätt stimulera 
sådant som de inte redan vet. Att tillföra nytt erfarenhetstoff. Research är ett 
verktyg som kan användas mer.  

Möjligheten att påverka innehållet i undervisningen är central för idé -
skapande. Det stimuli som sker i eleven då hen måste fatta beslut kring sin 
idé är viktig. Dock får jag i min studie av de skisser jag ser och de idéer jag 
möter, tanken att detta sker snabbt och att elevens önskan om att komma 
igång med framställningen fortfarande råder. Som Rollo May påpekar 
behöver vi en motvikt till informationssamhället och dess snabbhet och göra 
saker för vårt eget välbefinnande (May, 1994). Eleverna översköljs med 
information från nätet med mängder av möjligheter. Eleverna uppmuntras att 
göra så. Att sålla fram det som är viktigt och förstå vad som är möjligt är alls 
inte enkelt. Det är en enkel väg att hitta inspiration på internet men frågan är 
om det inte är värt mödan att ta omvägen via mer laborativa övningar. Som 
Esko Mäkelä beskriver så är en estetisk läroprocess där problemlösning 
iscensätts i ett gemensamt tema att föredra.  

En stor andel elever uppgav att de skissade, men i praktiken var de ett fåtal 
skisser jag såg. Hur mycket tid eleverna ägnar åt skissandet och kvaliten på 
detta arbete är en fråga att ställa. Skisserna återfinns möjligen i dokumen -
tationen av arbetet då eleverna förstår att de är viktiga för betyget. Men hur 
viktiga är de för elevernas idéutveckling? Bland de elever som arbetade med 
svepaskar fanns Tyra, vars arbete fungerade som en eftersträvansvärd 
modell, för hennes kamrater. Skissens betydelse för slöjdarbetet tolkar jag 
som kommunikativ i relationen mellan elev och lärare. Eleverna förstår 
nödvändigheten att beskriva sina idémässiga utgångspunkter och 
inspirationskällor.  Att skissen som verktyg i processen har gjort sitt när de 
har fått klartecken att påbörja sitt arbete medförde att de inte var synliga för 
mig vid observationerna. Eleverna förstår syftet med skissandet som en 
arbetsmetod. Att läraren kräver skisser som underlag till ett arbete kan vägas 
in här. 

De slöjdjournaler som förs hade jag inte tillgång till. De flesta eleverna valde 
att arbeta med detta utanför slöjdlektionen, då man önskar använda tiden till 
arbete. Detta stärker uppfattningen om att görandet i slöjden har mycket stor 
betydelse för eleverna. Många elever ser det som slöseri med tid att ägna sig 
åt dokumentation av arbetet, liksom att skissa. Det finns ju alternativ till att 
skissa med blyertspenna på papper för att starta idéprocessen. Moodboarden 
är ett steg i den riktningen. En elev stickade prov istället för att skissa. 

Eleverna behöver förtrogenhet i teknikerna för att idéutveckling ska äga rum. 
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Den underliggande inspirationen till arbetet är vad de tycker är roligt att 
göra. Den kreativa processen är att lära sig förstå hur detta görs, möjligen att 
kunna påverka uttrycket och få en personlig prägel. Om självkänslan sviktar 
i hantverket är det svårt att få igång en idéutveckling. Jag mötte flera elever 
som inte klarar av den frihet som uppgiften innebär med egna idéer som 
utgångspunkt. I trä- och metallslöjsgruppen årskurs nio fanns elever som 
letade inspiration halvvägs in i terminen. Likaså i textilgruppen årskurs åtta 
fanns en osäkerhet kring hur eleverna skulle komma vidare till ett eget 
projekt.   Vilket kan ses som svårigheter för vissa elever att komma igång när 
egna initiativ krävs. Valfriheten kan vara problematisk. Många elever mår 
bra av mallslöjdande. Det finns, i de konkreta och tydliga uppgifterna, något 
som gör eleverna trygga. Alla vet vad som förväntas av dem. Det finns 
möjlighet att jämföra sitt resultat. I åk 8 fick samtliga elever minst betyget E 
detta läsår i de grupper jag observerat. Arbetsprocessen innehöll 
mallslöjdande såväl på trä-och metallslöjden som på den textila sidan. 

Om Lgr 11 lyckas lyfta slöjden och dess idéutveckling mot kreativitet och 
entreprenörsskap är svårt att sia om. Från slottet Nääs till EU:s nyckel -
kompetenser kan steget tyckas långt men slöjdens väsen är alltjämt hand och 
tanke, tanke och hand. Att stärka elevernas kunnande i hantverket gynnar 
idéutveckling, först när hen är förtrogen med sitt material kan nytänkande 
ske på alvar. Att synliggöra processens avsikter är en annan väg att gå. Vad 
som händer i individen och den stimulans som slöjdandet ger kan ta sig 
uttryck senare i livet, som Vygotskij och Erik Homburger Erikson beskriver 
så är puberteten en nyorientering och en identitetskapande period. Det är 
viktigt att slöjden erbjuder olika modeller för idéutveckling så som det har 
formulerats i Lgr 11. Dock har produkten fortfarande stor tyngd i slöjdandet. 
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Bilagor 
Bilaga 1 Enkäter 

Lärare  Kön:  

Klass:  ålder:  

Instruktioner 

Hej 
Jag vill veta vad du tycker om slöjden, vad som inspirerar dig och hur du lär dig 
bäst i ämnet. Detta är en del av min c-uppsats som jag skriver vid Umeå 
universitet.  Du som svarar gör det anonymt och frivilligt. Jag tackar för att du tar 
dig tid att besvara dessa frågor. Ringa in eller fyll i ditt svar. Flera alternativ kan 
vara möjliga. Hälsningar Gunnel Stuart 

Del I:  

 

  [Kommentarer] 

  
 
 
 

1)   Hur lär du dig bäst i slöjden?  

 a. Genom att arbeta med på förhand bestämda uppgifter  
 b. Med utgångspunkt från egna idéer 
 c. En blandning av båda 

2)  Hur får du idéer till ditt slöjdarbete? 

 a. Genom kompisar 
 b. Lärarens förslag 
 c. Böcker, tidningar, media 

3)  Vad är viktigast I valet av arbete? 

 a. Att det är roligt att göra 
 b. Att du har nytta av produkten 
 c. Att du utvecklas I tekniken 
 d. Att det inte tar för lång tid 
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Del II: inspiration 

 

 

 

Del III:  Betyg 

1)  Var hämtar du inspiration? 

 a. Bilder, film, foton,  
 b. Föremål som finns I slöjdsalen 
 c. Dina egna intressen,______________________________________________ 
 d. Från tidigare arbeten, tekniker du gjort 

  

2)  Har du någon gång besökt en utställning i samband med slöjden?  

 a. Ja  jag har besökt__________________________________________________ 

 b. 
Nej 
 

3)  Brukar du skissa fram idéer? 

 a. JA 
 b. NEJ 
 c. IBLAND 
 
4)  

 

Vad tycker du om skissandet ? 

 a. Ett sätt att förklara hur jag tänker 
 b. Onödigt jag har allt klart för mig i huvudet och vet hur jag ska göra 
 c. Svårt jag är dålig på att teckna 
    

5)  Vad tycker du om att arbeta med gemensamma teman i slöjden?  

 a.  Bra när alla I klassen arbetar med samma sak 
 b. Inspirerande  
 c. Tråkigt med få valmöjligheter 
 d. bra med uppgifter som är tydliga 

 

1)  Hur vill du redovisa ditt arbete? 

 a. Muntligt  
 b. Göra en skriftlig utvärdering när jag är klar 
 c.  Skriva slöjdjournal, loggbok  
 d. Inte alls 
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2)  Hur tror du ditt idéarbete påverkar betyget? 

 a. Mycket, det är viktigt att kunna redovisa idéer och inspirationskällor 
 b. Vet ej 
 c.  Inte så viktigt  
 d. Hantverket är viktigast för betyget 
    e. Det är bara på de högre betygsstegen det är viktigt   
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Bilaga 2 Sammanställning enkät 
 
Fråga Åk 8 Åk 9 Åk 8 Åk 9 

 1. Hur lär du dig bäst i slöjden? 
     a, genom att arbeta med på förhand 

givna uppgifter 6% 14% 2 3 
 b, med utgångspunkt från egna idéer 13% 23% 4 5 
 c, en blandning av båda 81% 64% 25 14 
 

      2. Hur får du idéer till ditt slöjdarbete? 
     

      a, genom kompisar 6% 17% 2 4 
 b, lärarens förslag 9% 17% 3 4 
 c, böcker, tidnigar, media 86% 65% 30 15 
 

      3. Vad är viktigast i valet av arbete? 
     

      a, att det är roligt att göra 68% 48% 23 12 
 b, att du har nytta av produkten 12% 24% 4 6 
 c, att du utvecklas i tekniken 18% 20% 6 5 
 d, att det inte tar för lång tid 3% 8% 1 2 
 

      4. Var hämtar du inspiration? 
     

      a, bilder, filmer, foton 52% 57% 16 13 
 b, föremål som finns i slöjdsalen 13% 17% 4 4 
 c, dina egna intressen 35% 22% 11 5 
 d, från tidigare arbeten, tekniker du 

gjort 0% 4% 0 1 
 

      5. Har du någon gång besökt en 
utställning i samband med slöjden? 

     
      a, ja 7% 17% 2 3 

 b, nej 93% 83% 26 15 
 

      6. Brukar du skissa fram idéer? 
     

      a, ja 34% 18% 10 4 
 b, nej 14% 9% 4 2 
 c, Ibland 52% 73% 15 16 
 

      7. Vad tycker du om skissandet? 
     

      a, ett sätt att förklara vad jag tänker 62% 62% 18 13 
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b, onödigt jag har allt klart i huvudet 
och 
 vet vad jag ska göra 14% 10% 4 2 

 c, svårt jag är dålig på att teckna 24% 29% 7 6 
 

      8. Vad tycker du om att arbeta med 
gemensamma teman i slöjden? 

     
     a, bra när alla i klassen gör samma sak 23% 53% 7 10 

 b, Inspirerande 13% 21% 4 4 
 c, tråkigt med få valmöjligheter 19% 11% 6 2 
 d, bra med uppgifter som är tydliga 45% 16% 14 3 
 

      BETYG 
     9. Hur vill du redovisa ditt arbete? 
     

      a, muntligt 21% 32% 7 6 
 b, göra en skriftlig redovisning när jag 

är klar 21% 11% 7 2 
 c, skriva slöjdjournal, loggbok 45% 37% 15 7 
 d, inte alls 12% 21% 4 4 
 

      10. Hur tror du ditt idéarbete påverkar 
betyget? 

     
      a, mycket det är viktigt att redovisa 
sina inspirationskällor 55% 63% 18 10 

 b, vet ej 15% 19% 5 3 
 c, inte så viktigt 3% 13% 1 2 
 d, hantverket är viktigast 15% 6% 5 1 
 e, det är bara på de högre 

betygsstegen det är viktigt 12% 0% 4  0 
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Bilaga 3 Missivbrev 
Nacka 2015-04-13 
 
 
Hej Föräldrar 
 
Jag heter Gunnel Stuart och arbetar som slöjdlärare på Eklidens skola i Nacka. 
Jag skriver på min C-uppsats som är den sista delen på min lärarutbildning vid 
Umeå universitet. Min uppsats handlar om idébegreppet i slöjden. efter i LGR 
11. Jag har gjort flera observationer i åk 8 där era barn går. De har också svarat 
på en enkät om frågor kring idé och inspiration. Dock har jag gjort ett misstag 
och det är att samtyckeskravet för att vara med i en sådan studie som jag gjort 
så måste man ha fyllt 15 år. Därför undrar jag om ni har några invändningar 
mot detta. Svara då på detta mejl. Har ni frågor så ställ dem gärna. 
 
Alla uppgifter behandlas efter forskningsetiska principer.  De är anonyma och 
materialet kommer enbart användas i denna studie. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 
 Gunnel Stuart 
0707-352717 
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Bilaga 3 observationen 
Grupp 1 
elev idé skiss alster 
 
Erik 

Anta en utmaning  Sy skjorta med 
lång ärm 
 

 
Viktor 

  Sy T-shirt 

 
Emmeli 

  Sy väska 

 
Hugo 

 provstickar Sticka Halsduk 

 
Alvin    

Sy något till 
lillasyster 

Snobben på 
mönsterpapper  X 

gosedjur 

 
Dennis 

Letar idé   

 
Hannes 

  T-shirt 

 
Agnes 

Letar idé   

 
Anna  

 
Ett kompisskämt 

Skiss i blyerts   X Hoodie 

 
Herman 

  Sy T-shirt 

Bild markeras med x 

 

Grupp 2 
elev idé skiss alster 
 
Kristoffer 

skräckfilmstema X  enkel  
blyertsteckning på 
mönsterpapper 

t-shirt med textil 
tryck 
 

 
rickard 

  Sy  T-shirt 

 
Elin 

Fantasy enhörning X enkel 
blyertsteckning med 
förklaringar 

Luvtröja 

 
Robert 

  T-shirt 
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Emma 

Teve serien Dr Who Skisser på siffror Örngott 

 
Ester 

Chatter bok  Top med tryck 

Eva 
 

Virka något   

Stefan 
 

  Sy mössa 

Stan 
 

Letar inspiration  Ev. gosedjur 

Stina 
 

Letar inspiration  Ev. gosedjur 

Jacob 
 

  Virka mössa 

Simon 
 

Brickväva med fler 
brickor 

  

Oscar 
 

Brickväva med fler 
brickor 

  

Bild markeras med x 
Grupp 3 Trä-metallslöjd 

elev idé skiss alster 
 
F 

Sagan om ringen citat På fri hand med 
brännpenna 

svepask 
 

F 
 

Symbol från Manga Schablon i papper Svepask 

P 
 

MFF märke  Svepask 

F 
 

Rymdtema  Svepask 

 
P 

Till en särskild plats i 
sommarhuset 

 Svepask 

 
P 

Steve Angelo 
skivomslag 

 Svepask 

 
F 

Pinterest/ Tvspel  Svepask 

 
F 

Rosettema/ 
smyckeskrin 

 Svepask 

 
F 

Skräcktema Psycho  Svepask 
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P 

Internet/ Hund  Svepask 

 
P 

Rinnande fält/ 
Rastafarifärger 

 svepask 

 
P 

Film med bilar  svepask 

Bild markeras med x 
 
 
 
Grupp 4 

elev idé skiss alster 
 
Leo 

Buckethatt, virkning   
 

 
Molly 

 
Sommar 

Moodboard 
+skiss                       X                  

 
Bikiniöverd
el 

 
Fanny 

 
Sy örngott till sitt rum 

 
Mallar med stjärnor    X 

 
örngott 

 
Maria 

 
Sy väska efter mönster 

 
Följa en instruktion 

 
väska 

 
Elin 

 
Sy ett örngott 

 
Följa en instruktion 

 
örngott 

 
Tilda 

 
Sy kläder 
 

  
Top eller 
kjol 

 
Majken 

 
Manga 

 
Moodboard, Japan    X 

 
Cosplay , 
sjömanskra
ge 

 
Theo 

 
Sy skjorta 

  

 
Ida 

 
 

Stickar olika mönster 
som skiss 

 
Halsduk 

 
Magnus 

 
Ska sy en T-shirt 

  

Bild markeras med x 
Grupp 5 

elev idé skiss alster 
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Ivar 

 
Gaudi , Barcelona 

 
                   X 

 
Stol 

 
Hannes 

  
    X 

 
Stol 

 
Johan 

   

 
Jimmy 

Jonas Bohlins stol  
Concrete på nätet 

 
                      X 

 
Stol 

 
Hedda 

 
Stol med ribbad rygg 

 
                     X 

 

 
Marta 

 
Trappstegspall, Ikea 

  

 
Henry 

  Skrev 
slöjdjournal 

 
Louise 

 
Pall med rund sits 

 
                    X 

 

Grupp 6 
elev idé skiss alster 
 
Emil 

 
Inspiration från 
internet 

 
                   X 

 
VilStol 

 
Jessica 

 
Pall på Ikea 

 
    X 

 
pall 

 
Elsa 

 
inredningshemsida 

 
                     X 

 
pall 

 
Fredrika 

 
Pall på internet 

 
                      X 

 
Stol 

 
Harriet 

 
Börja om på nytt 

 
                     X 

 
Pall 

 
Merit 

 
Norrgavel 

 
                    X 

 
Fåtölj med 
dyna 

 
Milla  

 
Återskapa tradition 

      
                   x 

 
 
Pall med tre 
ben 

 
Lukas 

 
Kopia av pall 

 
                    X 

 
pall 
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Tony 

Kollat Ikea 
Egen design 

                     
                   x 

 
Stol 

 
Johanna 

Hög pall till 
konstnärsmaterial 

                   X Hög pall 

 
Frans  

 
Letar inspiration 

 
                

 

Bild markeras med x 

 

 


