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1. Inledning 

I min uppsats kommer jag att behandla ett vanligt förekommande inslag i trä- och metallslöjden 
i dagens grundskola. Jag har försökt finna essensen i det som i skolslöjden benämns vid namn 
som egna arbeten, arbete med egna idéer, fritt arbete eller elevvalda arbeten. Namnen är många 
men jag har bestämt mig för att använda begreppet egna idéer eftersom jag tycker att det 
tydligast pekar på det man i skolan menar med denna typ av arbete. Intresset för detta kommer 
sig av det jag sett och hört under min lärarutbildning.  Det är efter diskussioner utifrån de 
iakttagelser som jag och mina studiekamrater gjort under den verksamhetsförlagda delen av vår 
utbildning, som jag konstaterat att det ofta är en del av terminen då eleverna får arbeta med helt 
egna idéer. Anledningen till att vi diskuterat detta beror på min egen lärarutbildning och min 
ämneslärare, som fick oss att fundera över hur mycket man som lärare påverkar eleverna genom 
att t.ex. visa upp exempel på vad eleverna kan göra eller genom att utsmycka salen med gamla 
elevarbeten. Just sådant som jag under min utbildning upplevt som så vanligt förekommande i 
slöjdsalar. I en text av min lärare Anders Eklundh och hans föregångare Ulf Åman skriver de: 

 
Det som pryder dvs. det som finns på väggar och hyllor skapar ju också underlag för mediering 
och då ofta av värderande slag, där presenteras ofta normen för vad som gäller inom ämneskoden. 
Syftet med dessa prydnader i slöjdsalen är vanligen att de ska inspirera eleverna men jag medar att 
de får motsatt effekt, de ger betraktaren ett ”föremålsbegär”. Lockelsen är att vilja ha och inte vilja 
göra. Det leder till en visuell- och tankeproducerande verksamhet, med koppling till minnet och 
avbildning och mot en produktsyn framför en processyn (Eklundh & Åman, ur texten; Några 
tankar kring ”det pedagogiska rummet”)    
 

Även om det inte är just detta jag kommer att undersöka så är det diskussioner utifrån det här 
som ligger till grund för mitt intresse. Jag började känna en skepsis mot begreppet egna idéer då 
det kanske inte är elevens idé utan snarare lärarens idé som smugit sig på eleven. På grund av 
alla slöjdföremål de fått se i salen, fastnar eleverna i att återskapa dessa produkter. Jag var till en 
början inne på att göra en experimentell undersökning för att försöka se om och hur mycket 
eleverna påverkas av föremål i rummet. Men efter en del efterforskning om metodval insåg jag 
svårigheterna med den experimentella metoden och valde istället att via intervjuer med elever 
försöka ta reda på hur elever och lärare kan arbetar med egna idéer i trä- och metallslöjden i 
skolan. Med ett extra intresse för att se om det finns något som tyder på att eleverna känner att 
det inte är deras idé. Jag vill med denna uppsats undersöka det komplexa i och med elevers 
arbete med egna idéer. 
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3. Litteraturöversikt 
 
 
Det har varit svårt att hitta litteratur och forskning som berör ämnet på ett adekvat sätt. För att 
hitta lämpig litteratur gick jag igenom den kurslitteratur jag läst under min slöjdlärarutbildning 
samt att jag sökte i uppsatsarkiv, biblioteksdatabaser och internet på bland annat de ord som jag 
presenterat som nyckelord. Jag kommer i detta kapitel ge en bild av den litteratur som jag anser 
relevant för min uppsats. I avsnittet slöjden då och nu kommer jag att redogöra för slöjdens 
historia samt det som är av intresse ur slöjdens kursplan. Jag kommer sedan att beskriva 
resultatet från NU 03 som är skolverkets nationella utvärdering från 2003. I avsnittet tidigare 
forskning kommer jag att presentera valda delar av resultatet från Peter Hasselskogs avhandling 
Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen och Kajsa Borgs avhandling Slöjdämnet: intryck, 
avtryck, uttryck. Sedan redogör jag för det sociokulturella perspektivet som jag utgår från och 
Vygotskijs teori om fantasi och kreativitet i avsnittet med namnet teoretisk utgångspunkt.     
 
3.1. Slöjden då och nu  
 
Den svenska skolan har förändrats sedan starten och fram till idag. Men kan det vara så att den 
gamla sortens slöjd lever kvar i dagens slöjdundervisning? För att kunna se om så är fallet 
redogör jag här för en tillbakablick. Sedan har jag gjort en djupdykning i kursplanen för slöjd 
där jag försöker ta reda på hur denne ställer sig till arbete med egna idéer samt vilken roll 
slöjdtraditionen har idag.  
 
Slöjdens historia 
 
Redan på 1600-talet lades grunden till det som vi idag kallar slöjd. Då i form av 
hantverksundervisning till fattiga barn i det som då kallades barnhus. Detta i ett försök att hålla 
dem borta från brott och tiggeri. I mitten av 1800-talet började slöjden dyka upp som ett 
skolämne i folkskolan. Det var då uppdelat i flick- och pojkslöjd. För pojkarnas del handlade det 
om trä- och metallslöjd och flickorna fick lära sig sy och sticka i textilslöjden. Syftet med 
slöjdkunskaperna då var att de skulle kunna komma till nytta i hemmet och även bidra till 
hushållets ekonomi vid sidan om t.ex. jordbruket. (Hartman 1995, s. 26-29) 
 
I slutet av 1800-talet startade Otto Salomon, efter att i flera år ha studerat slöjdundervisning, ett 
slöjdlärarseminarium i Nääs. Han ansåg att skolan hade ett allt för stort teorifokus där eleverna 
endast rabblade utantillkunskaper. Han ville föra in praktiskt arbete i skolan med fokus på 
fostran. Det handlade inte om att lära sig ett yrke utan att eleverna skulle få prova på. Syftet med 
Salomons slöjd var att elevens skulle utveckla vilja att arbeta och få en hög moral. Det skulle 
vara ett frivilligt ämne och därför var det viktigt att det var lockande. Även om det var viktigt att 
undervisningen var individuell så arbetade eleverna efter lärarens bestämda ritningar i en viss 
ordningsföljd. Svårighetsgraden ökade med ett nytt arbetsmoment för varje ny ritning. Allt 
eleverna gjorde skulle vara användbart, det fick inte förekomma provbitar eller föremål för 
nöjes skull (Hartman1995, s. 70-80). 
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Från slöjdundervisningens stora genombrott med Salomons fostrande slöjd i Nääs gjorde 
slöjden under 1900-talet en resa mot att fokusera på det personliga uttrycket. Flick- och 
pojkslöjd bytte namn till textilslöjd och trä- och metallslöjd och alla elever skulle ha båda 
ämnena. Istället för bestämda arbetsritningar så ska slöjduppgifterna idag i stor utsträckning 
vara baserade på egna val. Men Hartman (1995, s. 33) frågar sig om slöjdundervisningen idag 
verkligen skiljer sig så mycket från förr eller om den gamla slöjdundervisningen lever kvar i 
slöjdsalarna trots ny läroplan (Hartman 1995, s. 32-36). 
 
Kursplanen i slöjd 
 
I kursplanen i slöjd (Skolverket 2000) ser jag hur man gång på gång poängterar vikten av att det 
är elevens egen idé och dess egna kreativa skapande som är i fokus. I kapitlet ”ämnets syfte och 
roll” framhålls elevens självständighet vid bl.a. idéstadiet. Dessutom menar man där att en av 
slöjdens uppgifter är att lägga grund för nytänkande. I ”mål att sträva mot” utläser jag hur värdet 
av att koppla in elevens tidigare erfarenheter från andra områden på olika sätt formulerats. Så 
som i målet ” -utvecklar kunskaper och lust till ett kreativt skapande utifrån egna erfarenheter 
och intressen” (Skolverket 2000).  I avsnittet ”ämnets karaktär och uppbyggnad” ligger 
tyngdpunkten på att det är elevens idé. 
 

Kännetecknande för ämnet slöjd är elevernas delaktighet i en produktionsprocess från idé till 
färdig produkt. [...] I slöjdprocessen, i vilken eleverna med egna initiativ och idéer deltar och 
påverkar arbetet, blir samverkan mellan tanke, handling, produkt och process naturlig. Ämnet ger 
eleverna möjlighet till hög grad av självständighet och det ligger en naturlig progression i att 
experimentera, lösa problem och göra medvetna val. Slöjdarbetet börjar med idéer som på olika 
sätt bearbetas, åskådliggörs och formges. I slöjden kan eleverna prova sig fram till fantasifulla, 
okonventionella lösningar och våga pröva på nya sätt att ta sig an ett arbete, vilket stärker och 
utvecklar deras kreativitet och begreppsbildning. Att ha egna idéer, att kunna välja olika alternativ, 
att kunna påverka och vara delaktig i processen från början har stor betydelse för elevernas 
engagemang och allsidiga utveckling. (Skolverket 2000) 

 
Detta citat visar på att ämnet fokuserar på just elevens egna idé. Denna bild av vad som är 
viktigt i slöjden följer sedan med in i formuleringar ur uppnåendemålen och bedömning i slöjd. 
Där premieras elevens egna initiativ till idéer och kreativitet. Egna idéer är ett uppnåendemål 
både i årskurs 5 och 9. I år fem ska de kunna föreslå idéer och i år nio ska de kunna presentera 
idéer i ord och bild.     
 
I kursplanen finns även motiv för att arbeta i en riktning som inte bygger på elevens egna idéer. 
Det ingår till exempel i uppnåendemålen att eleven både i år 5 och 9 ska kunna följa respektive 
arbeta efter instruktioner samt att det i ämnets syfte och mål att sträva mot står att eleverna ska 
ha kännedom om kulturarv och slöjd- och hantverkstraditioner. De motiv som inte premierar de 
egna idéerna, är inte lika många och dessutom vagt formulerade så som att ha kännedom- och 
medvetenhet om, i jämförelse till all den text som formulerats om vikten av att elever arbetar 
med egna idéer (Skolverket 2000).   
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3.2. Resultat från NU03 

NU 03 är namnet på den Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Skolverket 2004) som 
Skolverket lät genomföra. Syftet med undersökningen var att få en samlad bild av 
måluppfyllelsen i skolans olika ämnen samt att man ville kunna jämföra resultatet med tidigare 
undersökningar och på så vis se vad som blivit bättre och vad som måste förändras. Utifrån 
resultatet har sedan Myndigheterna för skolutveckling arbetat fram samtalsguiden Slöjd en 
samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning (2007). Tanken är att guiden ska ligga till 
grund för dialog mellan lärare om skolans kunskapsuppdrag. Utifrån denna guide kommer jag 
att beskriva lärarens och elevers upplevelser av idéfasen.  
 
I guiden Slöjd en samtalsguide om kunskap, arbetssätt och bedömning behandlas begreppet 
slöjdprocessen som är kompatibel med en skapandeprocess, med den distinktionen att 
slöjdprocessen fokuserar precis den process som sker i skolslöjden. Det är skapandet av en 
slöjdprodukt i en pedagogisk verksamhet. Denna process kan delas in i fyra olika faser: Idéfas, 
planeringsfas, genomförandefas och den fjärde fasen värderingen av den färdiga produkten. 
Men denna process är inte ett mål i sig, de ska istället ses som ett medel att uppnå målet i 
kursplanen (Skolverket 2005 s. 167 & Skolverket 2004, s. 64). Fortsättningsvis kommer jag att 
fokusera på den första fasen, idéfasen, utifrån resultaten ifrån NU 03.  
 
Resultatet från undersökningen visar att eleverna känner att de har stor möjlighet att påverka sitt 
arbete i slöjden. Både när det gäller idéer och arbetsgång. Detta elevinflytande har dessutom 
förbättrats sedan undersökningen NU 92.  
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Figur 1. Resultatet från NU 03 visar elever och lärares upplevelse av vem som står för idén 
och vem som bestämmer vad eleven ska göra i slöjden. Svaren redovisas i procent. 
(Myndigheterna för skolutveckling 2007, s. 27).     
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Men om man tittar på svaren från lärare i åk 6-9 och svaren från elever i åk 9 så ser man att 
lärare i större utsträckning än eleverna upplever att läraren står för idén och eleven bestämmer 
mer exakt vad som ska göras utifrån den idén. Medan eleverna själva anser sig ha större 
inflytande över både idé och arbete.  Om man tittar på samma fråga ställd till slöjdlärare för åk 
F-5 så ansåg endast 5 % av lärarna att eleven själv står för idé och vad som ska göras. 
(Myndigheterna för skolutveckling 2007, s.27).     
 
NU 03 visar på att eleverna i slöjden har betydligt större möjlighet att själva vara med och 
påverka än i andra ämnen. Trots detta är det ändå en stor andel av lärarna som undervisar i åk 6-
9 (68 %) som väljer att utöva inflytande under idéfasen. Detta samtidigt som lärarna menar att 
elevernas intresse och deltagande ökar om de får verkställa sina egna idéer. Detta beror på att 
när eleverna är i sin idéfas så utgår de i allt för stor utsträckning utifrån vad som ska tillverkas 
istället för de mål som ska uppnås. För att försöka undvika detta kommer läraren med idéer som 
garanterar att eleverna arbetar mot målen. Hur mycket detta inverkar på elevernas förmåga att 
utveckla egna idéer och vad som händer med elevernas engagemang har lärarna ingen 
gemensam syn på (Myndigheterna för skolutveckling 2007, s. 25f.f.).  
   
När man i NU 03 frågat slöjdlärarna om hur lärare bör handla när elever råkar ut för svårigheter, 
så visar det sig att var tionde lärare anser att läraren ska arbeta så att eleven inte råkar ut för 
problem. Dessutom menar två tredjedelar av lärarna att det är deras uppgift att ge eleverna 
lösningen på de problem de stöter på (Myndigheterna för skolutveckling 2007, s. 28).  

 
3.3. Tidigare forskning 
 
Slöjdforskning har endast bedrivits i ca tio år och har hittills i Sverige resulterat i nio 
avhandlingar. Utav dem har jag valt att fördjupa mig i två: Peter Hasselskogs Slöjdlärares 
förhållningssätt i undervisningen och Kajsa Borgs avhandling Slöjdämnet: intryck, avtryck, 
uttryck eftersom de behandlar relevanta faktorer som kan påverka när elever arbetar med egna 
idéer i trä- och metallslöjden.   
 
Peter Hasselskog är lärarutbildare och universitetslektor vid Göteborgs universitet och har 
skrivit avhandlingen Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen, där han genom dagböcker 
från lärare och elever samt genom observationer, tar reda på vad elever får möjlighet att lära sig 
i slöjden i skolan. Han har bland annat observerat olika grader av struktur i uppgifterna som 
eleverna ska arbeta med. Den lösa strukturen innebär att eleverna arbetar med självvalda 
arbeten medan de lärare som använder sig av mer fasta strukturer låter eleverna arbeta med 
obligatoriska och gemensamma uppgifter (Hasselskog 2010, s. 140). Undersökningen visar att 
det dominerande arbetssättet är individuella arbeten (Hasselskog 2010, s. 238). Även om vissa 
lärare låter eleverna arbeta med några fasta moment varje termin då arbetet till exempel styrs av 
material, föremål, teknik eller redskap, så är det ofta kombinerat med en av eleven vald uppgift, 
medan andra lärare alltid låter eleverna välja arbete fritt. Utifrån dagböckerna och 
observationerna kunde Hasselskog (2010, s.139 & 239) utläsa att eleverna i stor utsträckning 
fick klara sig själva i idéfasen. Läraren var mer aktiv i genomförandefasen. Vad som skedde i 
elevernas idéfas fanns knappt någon dokumentation om. Bristen på dokumentation av ämnet 
påvisar att uppsatser så som denna behövs och att jag i och med min undersökning gör ett försök 
att fylla en kunskapslucka. Fokus i dagböckerna Hasselskog skriver om i sin avhandling ligger 
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även den på genomförandefasen, ” Men en elev […] skriver att hon skall fråga sin lärare om idé 
till följande arbete då läraren brukar ha bra idéer”( 2010, s.185). Detta exempel visar på hur 
svårt det kan vara att definiera begreppet egna idéer. Det blir intressant i relation till att somliga 
lärare menar att elevens förmåga att komma med egna idéer är ett bedömningsunderlag. Andra 
lärare menar med egna idéer att eleven ska arbeta utifrån ett bestämt moment och vissa lärare 
vill att eleven ska komma med en idé som sedan läraren med sin kunskap hjälper till att 
förverkliga. Hasselskog (2010, s. 216) poängterar dock att processen inte är linjär i den mening 
att eleven först får en idé, som sedan planeras och därefter genomförs och så vidare. Elevens 
arbete är istället en process där de olika delarna flätas samman. Det är exempelvis så att 
planering av arbetets gång ofta börjar redan under idéfasen. 
 
Kajsa Borg (2001) är universitetslektor vid Umeå universitet och har skrivit avhandlingen 
Slöjdämnet: Intryck, avtryck, uttryck där hon gjort intervjuer med slöjdlärare och med vuxna om 
deras minnen från grundskolans slöjdundervisning. På så vis försöker hon ta reda på vad slöjd är 
och hur den upplevs. Hon beskriver där bland annat hur hon identifierat olika stilar i slöjden. 
Totalt har hon identifierat fyra olika elevstilar och tre olika sorters slöjdlärare. Lärare och elever 
kan i viss mån variera mellan de olika typerna, men de flesta har en dominerande stil. Eleverna 
kan delas in i den utrycksfulle som arbetar kreativt och med eget formspråk, den nyfikne som 
undersöker och löser problem, den lydige arbetar utifrån instruktioner och den ointresserade 
som får mycket stöd från läraren och gör det så enkelt för sig som bara möjligt.  Av 
slöjdlärarprofilerna fokuserar Konstnären på den estetiska förmågan och personligt uttryck, 
pedagogen ser slöjdprocessen och elevens utveckling som det centrala och hantverkaren vill att 
eleven utvecklar tekniker inom hantverkstraditionen (Borg 2001, s. 83-88.). Det bör också 
tilläggas att man i NU 03 kunde konstatera att 23% av slöjdlärarna saknar behörighet. Bland de 
obehöriga lärarna har de flesta en hantverksbakgrund (Myndigheterna för skolutveckling 2007, 
s.30).  Mötet mellan de olika elev- och lärarstilarna påverkar hur arbetet med idé och inspiration 
ser ut i slöjden. 

     
3.4. Teoretisk utgångspunkt 
 
Som teoretisk utgångspunkt har jag valt att fokusera på det sociokulturella perspektivet. 
Grundaren till denna teori är den ryske filosofen Lev Vygotskij (1896-1934). Han såg samspelet 
mellan människor som en central punkt i lärandet. Jag kommer i detta kapitel referera främst till 
Roger Säljö som är professor i pedagogik vid Göteborgs universitet och har skrivit boken 
Lärande i praktiken (2008), där han bland annat tolkar Vygotskij. Utöver det vill jag även i 
detta kapitel ta upp valda delar ur Vygotskijs bok Fantasi och kreativitet i barndomen 
(1930/1995) där han behandlar just begreppen fantasi och kreativitet.    
  
Sociokulturellt perspektiv  
 
Det sociokulturella perspektivet innebär att man ser människan som en social varelse som lever, 
lär och utvecklas i gemenskap med andra människor. Genom att kommunicera lär vi utifrån 
sociala situationer. Roger Säljö (2008, s. 125-127) menar att eleven är aktiv i sitt lärande och att 
kunskap utvecklas i elevens handling. Att bara ta till sig information är inte detsamma som att 
kunna. Kunskap är när eleven kan applicera den information hon/han inhämtat på nya 
situationer och när eleven använder sig av tidigare erfarenheter i nya sammanhang. På så vis 
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sker också utveckling. Det är när en person gör praktik av teori för att till exempel lösa ett 
problem, som verklig kunskap uppstår. En viktig del i lärandet infinner sig även i steget före 
själva lösningen av problemet, i att kunna definiera problemet. 
 
Att fråga om hjälp är kanske det vanligaste sättet att hantera en svårighet, men i skolans värld 
kan detta bli problematiskt då man till exempel under ett prov inte får prata med någon annan 
för att det då anses som fusk. Säljö (2008, s. 119-125) tar här upp Vygotskijs begrepp den 
proximala eller närmaste utvecklingszonen, med det menas det intervall mellan det eleven klarar 
av på egen hand och det som en elev behöver stöd eller handledning för att klara av. En elev 
som frågar en mer kompetent kamrat eller en lärare om hjälp eller som läser en instruktion 
befinner sig just i denna zon. Med handledningen så förstår hon/han. Nästa gång en liknande 
situation uppstår kanske eleven klarar av att hantera situationen på egen hand. Då kommer 
eleven befinna sig i en högre utvecklingszon. I skolans värld är vad som ska utvecklas styrt av 
vår kultur.  Där försöker man också styra utvecklingszonerna till att vara en grupprocess, även 
om den sanna utvecklingen måste ske individuellt. Säljö (2008, s. 124) beskriver några olika 
typer av handledning av en individ som befinner sig i utvecklingszonen. Genom lotsning tar 
handledaren bort alla problem och löser problemet åt eleven. Ett mer krävande sätt är att via 
diskussioner låta eleven definiera de olika delproblemen och pröva sig fram.  Eleven får då ta 
mycket större ansvar för hela utvecklingsprocessen.       
 
Kreativitet 

 
I boken Fantasi och kreativitet i barndomen hanterar Vygotskij (1930/1995, s. 11 f.f.) begreppet 
skapande. Skapandet kan både vara skapande av fysiska ting till exempel en tavla men också 
skapande i människans intellekt till exempel en tanke. Vygotskij delar in skapandet i två 
kategorier. Begreppen reproduktion/återskapandet representerar den ena sidan och 
kombinatoriskt skapande eller kreativt skapande det andra. Reproduktionen är kopplad till vårt 
minne eller det vi ser. När människan skapar utifrån reproduktion skapas ingenting nytt, det 
handlar istället om en form av kopiering av en tidigare erfarenhet. Återskapande är en viktig del 
av livet. De erfarenheter vi samlar på oss kan vi vid ett senare skede plocka fram och nyttja. 
Människan faller in i ett vanemönster och skapandet går lättare om hon/han sedan tidigare har 
en erfarenhet av området. Denna förmåga skapar förutsättningar för socialisation och underlättar 
våra liv. Samtidigt har människan en förmåga att vara kreativ i sitt skapande. Om inte 
människan skulle ha denna förmåga skulle hon/han aldrig kunna utvecklas, då skulle människan 
endast ägna sig åt återskapande och aldrig kunna utföra en handling eller tänka en tanke som 
hon/han inte tänkt förut. Den mänskliga utvecklingen skulle då stanna av om inte till och med 
gå tillbaks. Det kreativa skapandet innebär alltså att människan har en förmåga att på egen hand 
skapa sig en tanke utan att tidigare ha upplevt liknande.  Alternativt att den nya tanken är kreativ 
kombination av två tidigare tankar eller erfarenheter, alltså kombinatoriskt skapande. Det 
kombinatoriska skapandet och det kreativa skapandet är den sorts skapande som innefattar 
begreppet fantasi (Vygotskij 1930/1995, s. 13). Det är viktigt att särskilja begreppet fantasi i 
vardagligt tal då det ofta inrymmer bilden av att det handlar om oviktiga föreställningar till 
skillnad från den vetenskapliga betydelsen. Begreppet fantasi är enligt Vygotskij det som ligger 
till grund för kreativitet och där igenom den mänskliga utvecklingen.  
 
Vygotskij (1930/1995, s 12) beskriver hur ny erfarenhet kan ses som ett veck i ett papper. Det är 
enkelt att skapa detta veck, vecket blir kvar i pappret för alltid och det är sedan lätt hänt att man 
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viker pappret på samma ställe nästa gång man ska göra ett veck. På så vis fastnar erfarenheter i 
vårt minne och det är sedan lätt att falla in i samma spår igen. Den nya erfarenheten kan vara 
någonting människan till exempel sett eller hört. När hon/han sedan faller in i det gamla spåret 
genom att skapa utifrån denna erfarenhet handlar det om reproduktion.     
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4. Syfte och frågeställningar  
 
 
Syftet med uppsatsen är att få en bild av hur elever uppfattar arbetet med egna idéer i trä och 
metallslöjden. Jag vill försöka ta reda på hur detta arbete kan gå till. 
 

  
• Hur arbetar elever och lärare med det som kallas elevens egna idéer? 
• Varifrån upplever elever att de får idéer?   
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5. Metod 
 
 
Jag har valt att göra en kvalitativ studie där metoden består av intervjuer med elever. Detta 
eftersom syftet med uppsatsen är att få en bild av hur elever uppfattar arbetet med egna idéer i 
ämnet trä och metallslöjd. Jag bestämde mig för att göra intervjuer eftersom denna metod 
lämpar sig bäst då jag vill försöka ta reda på hur eleverna tänker och för att komma åt den 
enskilda elevens erfarenheter av denna typ av arbete. I detta kapitel kommer jag att beskriva 
genomförandet av min undersökning. Jag kommer att redogöra för hur jag valt ut 
intervjupersoner, hur jag planerade intervjuerna, hur intervjuerna gick till och hur jag sedan 
behandlat mitt material. 
 
5.1. Urval 
 
För att få tillträde till fältet där intervjupersonerna finns måste man passera vissa så kallade 
grindar, eller snarare grindvakter som Aspers (2007, s. 114) uttrycker det. Med det menas de 
personer som jag måste ta kontakt med och få ett godkännande av innan jag kan genomföra min 
undersökning. Eftersom jag ville intervjua elever i grundskolan så var dessa grindvakter rektor, 
lärare samt elevernas föräldrar. Detta arbete kan vara en lång process, därför valde jag att basera 
mitt val av intervjupersoner på de kontakter jag skapat tidigare under min utbildning, närmare 
bestämt, på den skola där jag genomfört den verksamhetsförlagda delen av min utbildning 
(VFU). Skolan, som är en f-9 skola, ligger i en förortskommun till en svensk storstad där villor 
är den dominerande boendeformen. Jag vill påstå att det är ett övre medelklassområde och 
majoriteten av eleverna som går på skolan ser ut att vara av svensk härkomst.  
 
De sex elever som intervjuades var utvalda utifrån en blandning av kriterie- och 
bekvämlighetsurval (Palme 2010.03.23). Jag informerade min handledare om mitt kriterium, att 
eleven skulle arbeta med ett eget arbete. Detta kriterium valde jag för att ringa in de elever som 
arbetade på det sätt som jag var intresserad av och ville veta mer om. Eleverna som jag ville 
intervjua skulle alltså inte arbeta med en obligatorisk uppgift som var styrd av läraren på något 
sätt. I sådana fall skulle eleverna redan vara påverkade i idéfasen, vilket inte var önskvärt. 
Bekvämlighetsdelen i urvalet bestod i att jag intervjuade de personer som min handledare 
kunnat ordna utifrån mitt kriterium. Jag vet sedan tidigare att de på denna skola ofta arbetar med 
en obligatorisk uppgift större delen av terminen. När eleven sedan blivit klar med den 
förbestämda uppgiften fick de fria händer att välja något eget projekt. Det närmade sig slutet på 
vårterminen och jag fick bekräftat att det fanns elever som kvalade in på mitt kriterium. För att 
undvika att endast få ”duktiga elever” som Trost (2010, s. 14) varnar för, förklarade jag att det 
inte fanns krav på kunskapsnivå, betyg eller intresse av ämnet från elevens sida. Utan snarare 
tvärtom, av de elever som stämde in på mitt kriterium ville jag ha så stor spridning som möjligt. 
Det fanns två trä- och metallslöjdslärare på skolan och för att få ytterligare en variabel i 
underlaget förklarade jag att jag gärna ville ha elever från båda lärarna. Men mer om de två 
lärarna i resultatkapitlet. Det innebar att de elever som jag intervjuade hade haft lärare med olika 
lärarstilar. På detta vis fick jag med en viss variation när det kommer till den eventuella 
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lärarpåverkan trots att jag bara intervjuade elever på en skola. Utifrån de kriterier jag hade om 
att eleverna skulle arbeta med en egen idé slumpade det sig så att fyra av de sex var elever till 
den manliga läraren. De övriga två var elever till kvinnliga läraren. 
 
Jag valde att genomföra min undersökning med fokus på de äldre årskurserna sju till nio, 
eftersom jag har mest intresse och erfarenhet av arbete med denna målgrupp. Dessutom kan 
man ifrån NU 03:s resultat utläsa att slöjdlärare som arbetar med yngre elever inte i samma 
utsträckning jobbar med elevens fria val så som man gör med äldre elever (Myndigheterna för 
skolutveckling 2007, s. 27). Det skulle därför kunna bli svårt att samla in material för att 
undersöka om och hur eleverna får inspiration till egna idéer, om det knappt finns elever som får 
arbeta med egna idéer. Jag informerade mina handledare att jag var intresserad av alla de äldre 
årskurserna, både killar och tjejer. De sex personer som stämde in på kriterierna var en 
slumpmässig blandning av det jag samtalat om med mina handledare. Jag fick dock inga 
intervjuer med årskurs åttor då de var ute på prao just denna period. Jag intervjuade två årskurs 
sjuor och fyra årskurs nio. Två av niorna var tjejer, resten var killar.  
 

5.2. Metod  
 
Jag valde att göra halvstrukturerade intervjuer. Det skiljer sig från den strukturerade 
intervjumodellen där man utgår från i förväg bestämda frågor. Det är inte heller en ostrukturerad 
intervju som då helt saknar frågor och som är mer som ett vanligt samtal. Den halvstrukturerade 
modellen är ett mellanting och innebar att jag skrev ner ett antal teman och i vissa fall 
underteman som jag ville ta upp baserat på det syfte och den frågeställning jag dittills 
formulerat. Genom att undvika förbestämda frågor kunde intervjun ta en mer samtalsliknande 
form och jag som intervjuare fick större möjlighet att följa med i det ämne som naturligt kom 
upp under intervjun. Samtidigt som jag med hjälp av teman kunde säkerställa att vi pratade om 
det som fanns på min agenda. (Kvale 2009, s. 43 & 146. Trost 2010, s. 39- 42 & 71-72. Aspers 
2007, s.136-146)  
 
Intervjuguide 
 
Dessa teman skulle sedan bli till en intervjuguide (bilaga 1), men att formulera denna guide var 
en lång process. Efter en del läsning i bland annat Kvale (2009, s.150 & 187-189), Trost (2010, 
s. 95-96) och Bell (2006, s.159) om hur intervjufrågor bör utformas insåg jag att jag i vissa 
teman var jag alldeles för otydlig med vad jag ville veta och i andra fall blev temainnehållet allt 
för ledande.  Ett exempel på det baserades på min förförståelse om att läraren påverkar 
elevernas idéer. I det första utkastet av intervjuguiden hade jag ett tema som hette lärarens roll. 
Undertemat till den bestod i frågor om hur mycket kontakt eleven haft med läraren och i så fall 
om vad och vilken typ av hjälp. Det blev en hypotetisk fråga baserad på min förutfattade 
mening, vilket kan gå i rak motsats mot elevens upplevelse. Den intervjuades svar blir då styrt 
efter mina tankar och det är vanligt att den intervjuade svarar jakande och anpassar sig till min 
fråga (Trost 2010, s. 98-99). Detta är givetvis inte önskvärt och därför valde jag att omformulera 
mitt tema. I den slutgiltiga intervjuguiden har jag istället flera teman där den intervjuade eleven 
har möjlighet att berätta om lärarens roll om eleven upplever att läraren har haft en roll under 
detta arbete. Exempel på sådana teman är hur eleven kom på idén att bygga det som hon/han 
bygger, hur eleven valde metod och hur eleven valde material. Dessa teman är av öppen 
karaktär och jag påverkar inte eleven i lika stor utsträckning. Svaren blir då baserade på den 



 

 12 

intervjuades egna upplevelse av situationen och jag ställer många frågor om samma ämne (Trost 
2010, s. 266). Om intervjupersonen berättar något helt nytt är det ett ypperligt tillfälle att fråga 
mer om det för att verkligen försöka förstå dem. Jag har ringat in det jag vill ha reda på i de 
teman jag formulerat utan att för den delen ställa ledande frågor, samt att jag valt att intervjua 
elever om deras egna erfarenheter i ämnet, vilket är högst relevant då syftet med 
undersökningen var att få en bild av hur eleverna uppfattar arbetet med egna idéer (Kvale 2009, 
s. 131-135).  
 
Nästa steg var att göra några provintervjuer. Jag tog då några familjemedlemmar som jag delgav 
lite bakgrundsinformation. Två av de tre testintervjupersonerna arbetar med pedagogisk 
verksamhet vilket gjorde att de lättare kunde leva sig in i situationen. De fick sedan spela med 
och jag testade mina frågor, formuleringar och i största allmänhet övade mig i att göra en 
intervju med allt vad det innebär. Efter varje testintervju korrigerade jag något i min 
intervjuguide. Jag frågade även de intervjuade om synpunkter, vilket också ledde till en del 
förbättringar. Dessa testintervjuer har jag av förklarliga skäl inte tagit med i min undersökning 
(Trost 2010, s. 144).  
 
Den huvudsakliga guiden var utskriven på ett A4 ark men för min egen skull hade guiden ett 
andra blad där jag hade formulerat två teman. Dessa teman ville jag inte direkt diskutera med 
eleven, men innan intervjuns slut kontrollerade jag att jag kunde besvara dem utifrån intervjun. 
Om så inte var fallet fick jag fråga vidare. Förutom det så hade jag på detta blad även med syfte 
och mål, så långt som jag kommit på dessa vid tidpunkten för intervjuerna, eftersom jag ansåg 
att det kunde vara bra att då och då ta en titt på dem för min egen del. Att följa ordningen på 
temana så som de var skrivna var absolut inget måste i den halvstrukturerade intervjumodellen 
utan ordningen kunde påverkas beroende av intervjuns gång. Mot slutet av intervjun tittade jag 
igenom guiden och såg till att vi pratat om alla teman. Om så inte var fallet fanns det då 
möjlighet att lyfta de missade frågorna innan intervjun avslutades.  
  
Dokumentation 
 
Som dokumentationsform valde jag att spela in intervjuerna. Detta för att slippa anteckna och 
istället fullt ut kunna koncentrera mig på samtalet med intervjupersonen. Jag tog även med mig 
digitalkamera för att kunna fota elevernas arbeten och eventuellt inspirationsmaterial. Fotona av 
elevernas arbeten och det som inspirerat dem blev en bra hjälp för mig att minnas varje enskild 
intervju tillsammans med det inspelade materialet. Jag har valt att även använda fotona i 
resultatkapitlet för att lätta upp texten och ge läsaren en bild att hänga upp det resultat jag 
presenterar i skrift. I intervjuguiden fanns det möjlighet att skriva ner kortare kommentarer om 
exempelvis sådant som inte kan dokumenteras med foto eller bandinspelning både under och 
direkt efter intervjun (Kvale 2009, s. 194-195).   
 
Databehandling 
 
Efterarbetet bestod av ordagrann transkribering av det inspelade materialet. Pauser och 
betoningar har jag dock bara skrivit ut om när jag ansett att de haft en avgörande betydelse för 
innehållet i texten. Efter att jag läst den utskrivna texten ett antal gånger började jag hitta 
intressanta skillnader och likheter i svaren. För att göra det tydligt för mig själv valde jag att 
sammanställa det jag funnit i en tabell (bilaga 2). I tabellen listade jag upp eleverna i den första 
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raden sedan konstruerade jag rubriker som intresserat mig utifrån de svar jag fått, rubrikerna 
placerads i kolumnen längst till vänster. Denna tabell fyllde jag med anteckningar och citat ur 
intervjuerna. Sedan utgick jag ifrån tabellen när jag skrev resultat- och analyskapitlet. Utifrån 
den letade jag mig sedan tillbaks i transkriberingarna för mer information och för att kunna göra 
korrekta citat.  
 
5.3. Genomförande 
 
Jag började med att kontakta en av mina handledare och informera honom om vad jag arbetade 
med och vad jag skulle vilja komma och göra för typ av undersökning med eleverna. Efter 
samtal med min handledare och skolledningen visade det sig att det inte fanns några hinder för 
att utföra en undersökning på skolan. Som intervjuare måste man ha föräldrars medgivande om 
man ska göra intervjuer med personer under 16 år (Trost 2010, s. 83). Lyckligtvis fanns sådant 
redan dokumenterat på skolan i form av papper som skickas hem till elevernas föräldrar i början 
av år sju. Där hade nästan alla föräldrarna till eleverna på skolan, fyllt i och skrivit under på att 
deras barn fick delta i undersökningar, fotografering m.m. av dessa elever kunde jag sedan 
intervjua de som svarade mot kriteriet. Trots dessa dokument valde jag att be min handledare 
dela ut ett brev (Bilaga 3) där jag informerade om vad jag höll på med och att det var helt 
frivilligt att delta samt kontaktuppgifter till mig, ifall att någon inte skulle vilja delta. Detta för 
att vara så tydlig som möjligt och för att få den intervjuades samtycke till deltagande i intervjun 
(Kvale 2009, s. 87-88, Trost 2010 s. 123-130).      
 
Intervjutypen bestod av enskilda intervjuer eftersom jag ville få en inblick i hur var och en av de 
olika eleverna tänkte. Jag valde att göra intervjun i slöjdsalen, på så vis befann vi oss i en bekant 
miljö för eleven samt att vi var i rätt miljö för att prata om slöjd. Där fanns det möjlighet för 
eleven att ta fram och visa upp sitt arbete samt att det kanske underlättade för eleven när 
hon/han skulle minnas varifrån idén kom. När eleverna kom in i salen och slagit sig ner vid en 
slöjdbänk berättade jag lite om vem jag var och vad jag gjorde, jag poängterade att det var helt 
frivilligt att delta och att eleven kunde avbryta när hon eller han ville samt att jag hade 
tystnadsplikt och att elevens och skolans namn inte kommer att finnas med i uppsatsen 
(Vetenskapsrådet 2002, s.7-9). Jag informerade om kameran och bandspelaren och garanterade 
att det endast var jag som skulle lyssna på inspelningen innan den sedan raderades. Innan 
intervjun startade frågade jag eleven om namn, klass och vilken slöjdlärare eleven hade. I 
samband med det tog jag åter igen upp att elevens namn inte skulle komma att stå med i 
uppsatsen utan att den informationen endast var för min egen skull. Intervjuerna tog mellan sju 
till tio minuter.  
 
5.4. Etiska överväganden  
 
Jag var tvungen att ta beslut om hur mycket information som skulle delges intervjupersoner och 
min handledare som i det här fallet besatt rollen som grindvakt. Det var en fråga om att 
genomföra intervjuerna på ett etiskt försvarbart sätt, samtidigt som jag inte ville påverka 
resultatet med för mycket bakgrundsinformation till berörda parter. Personerna i fråga behövde 
få allmän information om vad intervjun handlar om eftersom jag behövde deras samtycke då 
deltagandet var frivilligt. Om de som skulle intervjuas skulle få allt för mycket information 
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innan intervjun skulle det kunna påverka deras svar, vilket inte var önskvärt. Dessutom ville jag 
inte att min handledare skulle påverkas inför urval av intervjupersoner, vilket jag behövde hans 
hjälp för att göra. Jag undvek att ta upp min tes om att läraren påverkar eleverna i deras idéfas 
samt den information jag funnit ifrån tidigare forskning på området. Jag fokuserade istället på 
mina frågeställningar, syfte och metod i informationen till min handledare. Eleverna som skulle 
intervjuas fick veta att det var en studie i varifrån inspiration kommer till arbeten i trä- och 
metall slöjd (Kvale 2009, s. 87-88, Trost 2010 s. 123-130). 
 
5.5. Reflektion över metod 
 
Något som jag upplevde som problematiskt i min undersökning var urvalet av intervjupersoner. 
Jag och mina handledare hade vid flera tillfällen pratat om hur det skulle gå till. Till en början 
kändes det som att vi var samstämda. Men när stunden för urval väl var kommen så kändes det 
som att jag tappat kontakten och kontrollen. Urvalet blev mina handledares arbete och faktum är 
att jag inte vet helt hur det gick till, samt att jag inte fått någon klarhet i eventuellt bortfall. 
Dessutom så kan jag bara hoppas på att slöjdlärarna informerat eleverna på det sätt vi kommit 
överens om. På så vis blev mitt urval, lite mot min vilja, delvis ett bekvämlighetsurval. Jag fick 
helt enkelt ta de personer som jag fick chansen att intervjua. Ett resultat av det var att jag 
intervjuade sju personer totalt, men en av intervjuerna väljer jag att inte använda då det måste 
blivit en miss i kommunikationen och personen i fråga inte stämde in på mitt kriterium. Detta 
märkte jag en bit in i intervjun då jag insåg att flickan arbetade med en obligatorisk uppgift och 
därför var idén styrd av läraren. Jag valde ändå att genomföra hela den intervjun för att inte få 
henne att känna sig dum. Dock transkriberade jag aldrig den intervjun. Trost (2010, s. 139-140) 
beskriver hur denna typ av problematik är vanligt förekommande när man behöver en annan 
person, en grindvakt, för att få till stånd intervjuerna. Det är svårt att komma med krav på hur 
det ska gå till, så som jag försökte göra, när man får hjälp. Jag fick istället vara tacksam för den 
hjälp jag fått med att hitta intervjupersoner.  
 
Retrospektiva frågor 
 
Ett problem som uppstår när man som i mitt fall arbetar med retrospektiva frågor är att de 
bygger på elevens minne av en situation och inte nödvändigtvis på det som faktiskt skedde. 
Människor glömmer och simplifierar ibland sådant som de varit med om. För att försöka 
komma till bukt med denna problematik valde jag att försöka få den intervjuade eleven att gå 
tillbaks i tiden genom att ha ett tema om vad eleven jobbade med innan detta arbete. Utifrån den 
tillbakablicken frågade jag sedan vidare om vad som hände där efter (Trost 2010, s. 99-101). 
Till exempel hur läraren, när den förra uppgiften var avklarad, introducerade den aktuella 
uppgiften. Förutom att försöka gå tillbaks i minnet via frågorna så valde jag, som jag tidigare 
nämnt, att genomföra intervjuerna i den slöjdsal där eleven hade sin slöjdundervisning. På så vis 
fanns det ytterligare en chans för eleven att minnas sin process, genom att vara i den rätta 
miljön. 
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Jag som intervjuare 
 
Jag hade inför intervjun läst litteratur om hur man genomför intervjuer och tyckte att den 
informationen i många fall var alldeles självklar. Till exempel som att aldrig avbryta när 
intervjupersonen pratar eller att inte vara rädd för en stunds tystnad (Trost 2010, s. 97). Som 
intervjuare bör man heller aldrig sammanfatta det den intervjuade har sagt eller säga ”jag 
förstår” eftersom intervjuaren faktiskt kan ha missförstått. Det är då svårt för den intervjuade att 
säga emot och förklara att intervjuaren inte alls förstått. Detta är tecken på det man brukar kalla 
låg reliabilitet. För hög reliabilitet bör man istället fortsätta ställa frågor tills att man verkligen 
förstår (Trost 2010, s.106-109 & 132). Man bör heller aldrig ställa flera frågor åt gången (Trost 
2010, s. 96). Under transkriberingen fick jag chans att lyssna på mig själv i rollen som 
intervjuare och jag hörde då hur jag ibland hade svårt att hålla mig till detta. Jag tyckte att jag 
mellan åt pratade för mycket själv och när jag ställde frågor kunde jag ibland ställa samma fråga 
på flera olika sätt innan jag överlät ordet till den jag intervjuade. Jag förstår nu i efterhand hur 
svårt det är att intervjua och att det krävs mycket övning innan man blir bra på det. Jag hade 
gjort tre testintervjuer innan jag genomförde mina intervjuer men jag skulle behövt finslipa på 
min intervjuteknik. Trots det fick jag ut mycket bra och användbar information från 
intervjuerna, det material som ligger till grund för undersökningens resultat.      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 16 

6. Resultat och analys 
 
 
I detta kapitel kommer jag att redogöra för det resultat som intervjuerna resulterat i, men jag 
kommer att börja med att beskriva de två lärarna och sedan vad dessa sex elever arbetade med, 
detta för att ge en så fullständig och klar bild som möjligt inför det resultat jag sedan kommer 
att presentera. Det jag funnit vara av intresse har jag sammanställt och formulerat i rubriker. Där 
går jag igenom hur man i skolslöjden arbetar med egna idéer, var eleverna fått dem ifrån och de 
mönster jag funnit beträffande frågorna. Jag kommer även beskriva vad läraren får för roll i 
elevernas process, dessutom redogör jag för en iakttagelse jag gjort rörande vilka begrepp 
eleverna använder när de ska benämna denna typ av arbete. Jag har valt att slå samman 
rubrikerna resultat och analys för att på ett bättre sätt knyta samman min analys med materialet.  
 
6.1. Slöjdlärarna på skolan och de intervjuade eleverna 
 
På skolan arbetar två trä- och metallslöjdslärare. Förutom detta ämne så har båda två några 
andra uppdrag på skolan. De har var sin sal och båda två arbetar med i princip alla årskurser. Jag 
har under min utbildning varit lika mycket hos båda lärarna och jag kan se hur deras lärarstilar 
skiljer dem åt. Dessutom ger salarna olika intryck. Den ena salen är ljus och öppen, på en av 
väggarna finns några hyllor där gamla slöjdföremål är uppställda. Den andra salen är mörkare 
och mindre. Där är väggarna fyllda med gamla elevarbeten samt att det från taket hänger olika 
föremål gjorda i slöjden. Dessa två lärare har utbildat sig på olika lärosäten vilket enligt min 
mening påverkat dem. Vid Stockholms universitet har man ett processtänkande med starkt fokus 
på det egna formspråket. Där har den kvinnliga läraren som arbetar i den ljusa slöjdsalen 
utbildat sig. Den andra läraren, som är en man, har utbildat sig Linköping, där finns en starkare 
hantverkstradition än vid Stockholms universitet. Som jag nämnde tidigare så ser jag en skillnad 
dem emellan, som kan bero på de olika utbildningarna.  
 
Före intervjuerna pratade jag med lärarna om elevernas pågående arbeten. Jag fick veta att de i 
alla årskurser nu höll på att avsluta en obligatorisk uppgift som för årskurs åtta var ett arbete 
med en pall. För år nio var det ett arbete med en ram där läraren angivit mått och teknik, men att 
eleven själv skulle formge ramen. Allt eftersom eleverna blev klara med dessa uppgifter så fick 
de påbörja ett eget arbete. De skulle bygga ett föremål så självständigt som möjligt, utifrån en 
egen idé. Jag vill nu kort beskriva alla elever och vad de arbetar med för att underlätta vidare 
läsning. Den första eleven jag intervjuade var en tjej i årskurs nio som hade den manliga läraren.  
Hon arbetade med en kniv (bild 1) som hon hade skaftat, vilket betyder att hon gjort ett 
greppvänligt skaft till knivbladet, nu höll hon på att sy en slida till kniven i läder. Den andra 
flickan var också hon en årskurs nia med mannen som lärare. Hon arbetade på ett par sandaler 
(bild 2) som hon samma dag limmat läderremmar på.  Den tredje intervjun gjorde jag med en 
kille som gick i årskurs nio. Han hade börjat svarva vilket skulle resultera i en skål (bild 3).  
Även han hade den manliga läraren. Sedan fick jag träffa en kille som hade kvinnan som 
slöjdlärare. Han var bara i ritningsstadiet med sin sköld. Även han gick i årskurs nio. Efter det 
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intervjuade jag två årskurs sjuor. Den första hade den kvinnliga läraren. Han skulle börja med 
att bygga en ram. Och den sista eleven jag intervjuade var en kille som arbetade med att bygga 
ett flygplan (bild 4). Han hade mannen som slöjdlärare. 
 
 

 Bilder på elevarbeten (ramen och skölden finns inte med eftersom de eleverna inte hade börjat 
bygga än, de var fortfarande i skiss- och ritningsstadiet): 

 
 
 

    
 
 
 
 
 

                                                                                                                   
 Bild 1: Intervju nr 1. Kniven som en flicka i årskurs           Bild 2: Interju nr 2. Sandalerna som en              
9 arbetar med.                                                                            flicka i årskurs 9 arbetar med. 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Bild 3: intervju nr 3. Svarvämnet som en pojke i                    Bild 4: intervju nr 6. Flygplanet som en 
årskurs 9 ska svarva en skål utav.                                             pojke i årskurs 7 arbetar med. 
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6.2. Varifrån eleverna får idéer  
 

Utifrån de transkriberade intervjuerna har jag gjort en sammanställning av elevernas svar. 
Därifrån kunde jag sedan utläsa vissa mönster om hur elever fått sina idéer. Dessa mönster har 
jag sedan formulerat till underrubrikerna här nedan 
 
Kompisar 
 
Av de sex elever jag intervjuat visade det sig att fyra av dem hade minst en klasskamrat som 
hade planerat att göra eller gjorde ett likadant slöjdföremål som den intervjuade eleven. I två av 
fallen hade de arbetat fram idén tillsammans. En elev hade blivit inspirerad av vad kompisarna 
höll på med och en elev hade kommit på idén och sedan fått med sig en kompis. Inga av dem 
byggde dock på ett och samma slöjdföremål utan de hade alla var sitt, även om de var likadana. 
Flickan som gjorde sandalerna berättade att hon hade kommit på idén tillsammans med några 
vänner, men att det bara var hon som hade börjat tillverka dem. De andra hann inte eftersom de 
varit så långsamma med den obligatoriska uppgiften. Kompisarna hade varit viktiga under 
idéfasen och planerandet av arbetet. Flickan sa ”Det var ju flera stycken som tänkte göra det, så 
jag fick ju mycket idéer av dem också”. Denna samtalsprocess blev avgörande för 
skotillverkningen. Men nu i efterhand kunde hon med ett leende på läpparna säga att vännerna 
var avundsjuka på henne som faktiskt förverkligade idén. Flickan med kniven hade sett hur 
hennes vänner börjat skafta kniv. När hon såg det sa hon att hon tänkte ”jag ba åh, det där vill 
jag också göra” vilket resulterade i att även hon gjorde en kniv. Utan vännernas påverkan hade 
hon troligtvis inte kommit på idén. Pojken med flygplanet fick med sig en vän. De gjorde 
likadana plan efter en ritning i en bok. Den intervjuade pojken hade dock varit sjuk den senaste 
lektionen, detta kunde innebära att hans vän hunnit lite längre än honom nu vilket han var noga 
med att poängtera. Detta visar på hur nära deras samarbete faktiskt var, trots att de byggde på 
varsitt flygplan. De brukade vanligtvis göra alla moment parallellt och samtidigt prata om vad 
de gjorde. Men nu hade det blivit en förskjutning då kompisen troligtvis hunnit längre då han 
själv hade varit sjuk. Om uppgiften är bestämd av läraren så blir det av naturliga skäl lätt så att 
elever gör liknande slöjdarbeten. Men av de elever jag intervjuade visade det sig att detta var 
vanligt även då eleverna själva fått välja vad de vill göra. Kanske finns det en trygghet i att 
arbeta på det sätt som de brukar i bestämda uppgifter. Det kan även vara roligt och lärorikt att 
arbeta tillsammans då man har en samtalspartner att till exempel lösa problem tillsammans med.   
 

Familj 
 
Av de jag intervjuat var de två som valt arbete med tanke på någon i deras omgivning. I båda 
fallen var det en familjemedlem som var den tilltänkta. Flickan med kniven hade ”en riktig 
slöjdmorfar”. Hon sa ”Någon kom på en kniv, jag tänkte gud va kul. Morfar älskar sånt här, ja, 
ba, nu kan jag visa den för morfar”. Avsikten med kniven var att hon skulle ge den till honom i 
födelsedagspresent. Pojken som byggde ett flygplan fick idén från en bok vid namn 
Träleksaksboken. Flygplansritningen fick honom att tänka på en film som han och hans pappa 
hade sett. Han sa att både han själv och pappan gillade flygplan. Och pojken funderade på att ge 
flygplanet till pappan när det var klart. Att eleverna i slöjden vill göra presenter till familj och 
vänner har jag upplevt många gånger under min praktik. Om det är en bra eller dålig 
inspirationskälla låter jag vara osagt. Dessa två elever arbetade med varsin produkt med en 
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bestämd persons intresse i åtanke. I båda fallen fick de idén från någonting annat än sin 
familjemedlem. Men gemensamt för båda var att produkten de tillverkade sedan skulle vara till 
någon speciell. Det var det som fick dem att vilja bygga det de byggde.           
 
Slöjdsalen 
 
Tre av eleverna valde vad de skulle göra utifrån något föremål som fanns i salen. En pojke hade 
precis satt igång med att svarva en skål. Den idén hade han fått av att kolla runt i salen. I 
svarven satt en påbörjad skål som han blev inspirerad av (bild 5). Han hade tidigare aldrig gjort 
en skål och ville göra något som var enkelt och kul och gick fort. Den andra eleven som 
inspirerads av föremål i slöjdsalen var en pojke som höll på att bygga en ram. På en hylla stod 
en massa ramar som eleverna i en annan årskurs hade byggt (bild 6). Han såg dem och ville 
också göra en ram. En tredje pojke hittade en ritning på ett flygplan i en bok. Det påminde 
honom om hans och hans pappas intresse. I och med att han hade ett intresse för flygplan så 
skiljer han sig från de andra två pojkarna som valde något de såg i salen utan att ha ett bestämt 
mål för produkten. Ifrån boken fick han en ritning och arbetsbeskrivning. Under min tid som 
slöjdlärarstudent har jag sett många olika salar. Även om de kan vara inredda på lite olika sätt så 
brukar det i de flesta salar finnas en del gamla elevarbeten som pryder hyllor och väggar samt 
en del slöjdböcker.  Att dessa kan fungera som inspirationskälla är inte svårt att förstå. Det blir 
bekvämt att ha en förlaga till hands där man kan se hur problem tidigare lösts eller en ritning 
som visar t.ex. hur en sammansättning är gjord eller vilka material och mått man kan använda 
sig av. På så vis slipper man en del av planeringsarbetet. De två eleverna som valt att inspireras 
av föremål i salen visade sig vara de som var minst engagerade, men mer om det under rubriken 
”Elevernas engagemang”. 

 

 

 

Bild 5: Intervju nr 3. Svarven där någon                  Bild 6: intervju nr 5. Ramarna som eleverna 
annan elev har påbörjat ett arbete inspirerade       i årskurs 9 hade byggt inspirerade eleven i 
pojken i årskurs 9 att även han svarva en skål.       årskurs 7 att även han bygga en ram.  
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Inspiration från tidigare arbeten 

 

Två elever hade någon gång tidigare gjort ett liknande föremål. En av pojkarna ville ha revansch 
då han tidigare gjort en sköld som blivit misslyckad. Han sade ”jag jobbade på en innan, förut i 
åttan. Och den blev inte så bra, så jag slängde den faktiskt. Men jag tänkte att jag gör ett nytt 
försök nu i nian och ser hur det går”. Den pojken hade något svårt att minnas var ursprungsidén 
kom ifrån eftersom det var för så länge sedan. Den andra eleven som hade gjort något liknade 
tidigare var pojken med flygplanet. Han hade gjort ett flygplan av en annan modell när han gick 
i årskurs fyra eller fem. Han var inte revanschsugen som pojken med skölden, utan hänvisade 
till ett intresse för flygplan. Pojkarna som hade gjort liknande arbeten hoppades båda på att 
kunna se någon form av progression. Att de nu när de var lite äldre skulle kunna se att de 
utvecklats i sitt slöjdande så att den slutgiltiga produkten skulle kunna bli av högre kvalitet. Det 
blir också tydligt att de arbetar vidare ifrån tidigare erfarenheter. Har eleven en gång startat upp 
processen runt vad man vill göra och hur det ska förverkligas så kan det dessutom bli lättare vid 
nästa tillfälle. Det kan alltså vara ett bra sätt att göra det lite enklare för sig.  
 

Det som slog mig när jag satt och läste igenom transkriberingarna var hur nästan alla eleverna 
valt arbete utifrån produkt. Endast pojken med skålen valde idé utifrån en teknik. Det var bara 
han som sa att han fått en idé utifrån en teknik han velat prova på. Ingen av de andra eleverna 
poängterade processen eller vad de velat lära sig. Vad det kan bero på vet jag inte men kanske 
kan det vara en lokal företeelse? Eller kanske kan det bero på en produktfokuserad 
slöjdtradition? Hur vi pratar om slöjd både i hemmen och i skolan kan säkert bidra till hur 
eleverna sedan pratar och tänker kring slöjd. Dessa frågor kan vara ett intressant tema för vidare 
forskning. 

 
6.3. Elevernas engagemang 
 
Av de sex olika intervjuerna kunde jag utläsa olika grad av engagemang i arbetet från elevens 
sida. De elever som hade en person i åtanke som skulle få föremålet, brann för sina arbeten och 
pratade mycket och gärna. De hade ett mål med sitt slöjdande och målet var att ge bort 
föremålet i present. Pojken med skölden brann för sitt arbete i och med revanschlustan. Han 
tyckte även att det skulle vara kul att ha någonting hemma som han gjort själv i slöjden. Han sa 
att han vill kunna säga ”den här har jag gjort på träslöjden” om någonting i sitt hem. Flickan 
med sandalerna var även hon väldigt driven i samtalet om sitt slöjdarbete. Hon såg fram emot 
att själv kunna gå runt i egentillverkade skor. Hon sa att det skulle vara ”Coolt att kunna 
använda sina egna grejer som man har gjort” . Intervjun med henne var den längsta. Hon hade 
långa svar om hur hon resonerat och vad hon gjort. Bland annat hade hon varit hos skomakaren 
för att få experttips. Min tolkning är att flickan och de andra var motiverade i och med att de 
hade ett givet mål med produkten. Intervjun med till exempel flickan skilde sig mycket från de 
intervjuer som jag gjorde med de två pojkarna som valt idé utifrån ett slöjdföremål i salen. 
Dessa två intervjuer var bland de tre kortaste och engagemanget var mycket svagt. Pojken med 
ramen svarade med så korta meningar som det bara var möjligt. Han hade inget mål med 
produkten och det kändes som att han gjorde någonting bara för att han var tvungen. Pojken 
med den svarvade skålen var inte han heller allt för engagerad i att prata om sin idé eller 



 

 21 

produkt. Han sa i skämtsam ton att ”han saknade ett par skålar hemma”. Att deras idéer kom 
från något de såg i salen kan ha ett samband med att de inte hade samma engagemang i sin idé. 
De som hade kommit på vad de ville göra inspirerade av ett föremål de sett någon annanstans än 
i slöjdsalen hade ett mer lustfyllt sätt att prata om sina idéer och arbeten, deras idéer var 
kopplade till egna intressen eller personer i deras omgivning. De hade gjort ett mer aktivt val än 
de som bara tog något de såg i salen. Pojken med den svarvade skålen sa till exempel ”bara göra 
någonting enkelt. Som går fort, kul” medan pojken med flygplanet berättade hur både han och 
hans pappa är intresserade av flygplan och det var därför han valde att göra ett flygplan.  

 
Jag läste igenom transkriberingarna för att se om det fanns tecken på om eleverna gjorde 
medvetna val i någon mening. Fyra av de sex intervjuade eleverna hade noga tänkt igenom 
utseendet på ett eller annat vis.  Pojken med skölden berättade medan han ritade upp den på ett 
papper ”den går runt så här, så sitter det en sån här rund grej i mitten, här är det träbjälkar. Så är 
det järn runt kanterna”. Han berättade också att han trodde att den skulle komma att väga runt 5 
kilo. Han hade en mycket bestämd bild av hur skölden skulle se ut och av vilka material den 
skulle tillverkas, likaså var det med flickan med sandalerna. Hon hade mycket bestämda åsikter 
om material och utformning av sina skor. Hon hade ritat av sin egen fot och ville att de skulle 
likna de gladiatorskor som var på modet. Lädrets färg var enligt henne fel, vilket resulterat i att 
hon färgat lädret. Dessutom var hon fast besluten om att hon ville ha nitar på läderbanden. Då 
slöjdläraren inte hade nitar hade de kommit överens om att hon skulle få köpa nitar och komma 
med kvittot till läraren som då skulle se till att hon fick tillbaks pengarna hon lagt ut. De två 
som inte hade några direkta åsikter om sina arbetens utseende var samma elever som fått idén 
från föremål i slöjdsalen. Pojken med den svarvade skålen svarade på frågan om han hade några 
önskemål om utseendet ”nej, den skulle väl se normal ut. Inga speciella mått jag bara smällde 
på”. Jag frågade då om det helt enkelt var träbiten som fick avgöra mått. Då svarade han ”lite 
improvisation”. Han hade alltså inga direkta idéer om utseendet på slutprodukten, han 
fokuserade på processen, att svarva.  Pojken med ramen svarade på frågan om hur ramen skulle 
se ut ”asså jag vet inte, bara som en vanlig ram”. Jag frågade då vidare vad han menade med 
vanlig då svarade han ”rakt”, med vilket han troligtvis menade fyrkantig. De fyra andra eleverna 
hade arbetat med ritningar och skisser medan dessa två tog besluten vartefter.     
 
6.4. Lärarens roll  
 
I frågeställningen undrar jag hur elever och lärare arbetar med det som kallas elevens egna 
idéer? Jag hade sedan tidigare en bild om att läraren tar stor plats i idéfasen. Både när det gäller 
begränsningar och möjligheter. Detta utifrån samtal under min utbildning om hur lärare både 
muntligt och genom de slöjdföremål och verktyg som finns i salen kan påverka elevers val. 
Under intervjuerna passade jag därför på att undersöka frågan utifrån elevens perspektiv. I vissa 
fall fick jag svar som tydde på att läraren varit aktiv när jag frågade eleverna om hur de valt 
material eller metod. I andra fall frågade jag mer direkt om läraren har haft någonting med 
elevens arbete att göra. Resultatet visade att fyra av de sex eleverna sa att läraren på något sätt 
spelat en roll när eleverna skulle välja material. Fyra elever sa att läraren kunde hjälpa till och 
visa hur man ska göra. Två av eleverna berättade att läraren kunde godkänna elevernas arbete 
och vill att eleverna ska vara noggranna. Jag tolkar det här som att ingen av eleverna upplevde 
att läraren hade någonting att göra med deras idéer, även om jag sedan kunde se att tre av 
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eleverna hade fått sina idéer från någonting som, medvetet eller omedvetet från lärarens sida, 
stod framme i salen. Det var pojken med den svarvade skålen som fick syn på svarven och ville 
pröva att svarva, pojken som skulle göra en ram som såg den äldre årskursens ramar stå framme 
och ville göra en likadan samt pojken med flygplanet som funnit idén i en bok. Eleverna kände 
inte till att salen med allt som finns där i, också är en form av lärarpåverkan. Två av eleverna 
poängterade att läraren satte högre betyg om eleven arbetar självständigt. Alltså att elever som 
arbetade utan att fråga om hjälp och då löste eventuella problem alltså kan sikta på ett av de 
högre betygen. Elevens kontakt med läraren blev på så sätt också ett betygskriterium. 
 

I Borgs undersökning kom hon fram till fyra olika elevtyper och tre olika lärare. Beroende på 
vilken lärare som möter vilken typ av elev blir mötet dem emellan olika. De två slöjdlärarna i 
vars klasser jag intervjuat elever var kvinnan en ganska typisk pedagog och mannen var en 
blandning av pedagog och hantverkare, med en övervikt på hantverkare. Denna stildefinition 
kan jag göra eftersom jag gjort praktik hos dem till och från under fyra års tid och därigenom 
känner dem och deras lärarstilar väl, samt att jag, som jag tidigare nämnt känner till deras 
utbildningsbakgrund. Det var desto svårare med eleverna efter bara en kort pratstund. Men vissa 
elevstilar var lättare att identifiera än andra. Till exempel tyckte jag mig se att flickan med 
sandalerna stämde in på den nyfikne. När hon mötte sin lärare som har drag av hantverkaren så 
blev deras samtal väldigt teknikinriktade. Den handledningen hade resulterat i att flickan gått till 
en skomakare för att lära sig mer om hur man verkligen går till väga när man gör ett par skor. 
Pojken som vid tidpunkten för intervjun höll på att svarva en skål var av elevstilen ointresserad. 
Under idéfasen hade han sett en annan elevs arbetsstycke som satt fast i svarven. Läraren var 
mannen som var av stilen hantverkare/pedagog. Han instruerade eleven på en ny 
hantverksteknik vilket resulterade i att eleven provade på skålsvarvning. Han var som jag 
tidigare tagit upp, inte så engagerad i produkten, men provade efter lärarens introduktion en ny 
teknik. Det här var bara två exempel, men det råder enligt min mening inga tvivel om att varje 
möte mellan elev och lärare är individuellt och påverkar eleven på olika sätt framför allt i 
genomförandefasen, i det skede då eleven ville förverkliga sin idé. 
  

6.4. Benämning på uppgiften 
 
När jag transkriberade la jag märke till elevernas ordval när det kom att handla om hur eleverna 
benämnde uppgiften. Ett av mina teman handlade om hur läraren hade introducerat uppgiften. 
Jag frågade eleverna vad läraren sagt till dem att uppgiften var. Först pratade vi om uppgiften de 
gjort innan, sedan sa jag något i stil med: ”när den uppgiften var klar, vad var nästa uppgift?” 
Eller ”vad sa er lärare att ni skulle göra då?” Två elever svarade att de fick i uppgift att göra 
klart gamla grejer. Med det menade de arbeten med egna idéer som de påbörjat terminen innan. 
En av dessa elever och en annan sa att detta var ett fritt arbete. Men det jag reagerade på var de 
tre pojkar som sa att det var ett frivilligt arbete. Å ena sidan kan ordet frivilligt stå i motsats till 
obligatorisk som den föregående uppgiften varit. Men frivilligt betyder enligt min mening att 
man inte måste göra uppgiften, att det är en uppgift som man gör om man vill. Om en uppgift är 
frivillig tänker jag att läraren bestämt vad eleven ska göra, men att eleverna sedan få göra 
uppgiften om de vill. Så var inte riktigt fallet. Informationen jag fått från lärarna var att eleverna 
skulle välja ett eget arbete, ett fritt arbete där de kunde komma med egna idéer. Att benämna en 
uppgift som frivillig ger mig en känsla av att den inte är så viktig. Förstår eleverna att det finns 
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mål och syfte med uppgiften? Eller ser de kanske uppgiften som något de gör som tidsfördriv då 
det finns några veckor kvar på terminen? Är det något de bara gör för att det är kul? Om så är 
fallet så kanske inte idéfasen heller ses som särskilt viktig. Utan att försöka generalisera vill jag 
poängtera att två av de tre eleverna som benämnde uppgiften som frivillig var samma två elever 
som inte var särskilt motiverade och som hade fått sin idé från föremål i klassrummet, alltså 
pojken med svarvskålen och pojken med ramen. Den tredje eleven som kallade uppgiften för 
frivillig var pojken med flygplanet. Även han hade fått idén från klassrummet där han hittat 
ritningen i en bok. Men han å andra sidan visade på stark drivkraft, motivering och han hade 
många idéer om sitt bygge. Varför de kallade uppgiften ”frivillig” vet jag inte. Men det kan vara 
en lokal företeelse eller ett utbrett fenomen. Samma gäller om ordvalet har någon inverkan på 
inställning till arbetet. Kanske är det inget problem då lärare och elever ändå har en gemensam 
syn på vad de menar, men kanske innebär det en inställning där man förminskar vikten av 
arbetet med egna idéer. 
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7. Diskussion 
 
 
I detta kapitel har jag försökt besvara forskningsfrågorna: Hur arbetar elever och lärare med det 
som kallas elevens egna idéer? Varifrån upplever elever att de får idéer? Jag kommer hålla mig 
till syftet med uppsatsen som var: att få en bild av hur elever uppfattar arbetet med egna idéer i 
trä och metallslöjden och att försöka ta reda på hur detta arbete kan gå till. Dessutom knyter jag 
samman innehållet från resultat- och analyskapitel med innehållet från teori och tidigare 
forskning. Jag kommer även att behandla resultatet i relation till de tankar som låg till grund för 
uppsatsen och som jag beskrivit i inledningen. 
 

Eleverna lägger stor vikt vid produkten när de arbetar med egna arbeten i trä- och metallslöjden, 
precis som jag tidigare också anat. Nästan alla elever jag intervjuat hade ett starkt 
produktperspektiv och deras idéer utgick ifrån vad de ville skapa för att ta hem eller ge bort. 
Endast en enda elev valde idé utifrån metod och teknik. Att arbetet i skolslöjden ska resultera i 
något man kan ta hem och använda sträcker sig långt tillbaks. Slöjden var till en början till för 
att eleverna skulle lära sig tillverka föremål de kunde använda just i hemmet eller sådant de 
kunde sälja. Det skulle vara användbara och nyttiga föremål. Även om detta är över tvåhundra 
år sedan och syftet med skolslöjden idag har förändrats en del så kan denna bild vara svår att 
förändra. Kanske finns det även vissa förväntningar hemifrån på att eleverna ska producera 
bruksföremål, av de föräldrar som minns sin egen skolslöjd. Resultatet i undersökningen visar 
på att de elever som arbetar med ett starkt föremålsbegär var de elever som var väldigt drivna 
och engagerade i sitt arbete. De ville verkligen bygga det de byggde och hade tankar och idéer 
om hur produktens slutligen skulle se ut. Idéerna som eleverna med stark produktfokus hade, 
kom inte som jag tidigare trott ifrån slöjdföremål i slöjdsalen. Dessa idéer kom ifrån egna 
intressen av olika slag och samarbeten med kompisar på olika sätt. De elever som hade blivit 
inspirerade av föremål i salen var de med lägst motivation. De var de elever som inte engagerat 
sig på samma sätt och istället valde något de såg i salen. Det är längtan efter ett visst föremål 
som styr elevens arbete, men det är även det som motiverar eleverna.  Elevens fokus ligger inte 
på vad de ska lära sig, utan på vad de ska få ta hem.  Hur mycket de själva vill ha detta föremål 
påverkar deras drivkraft och engagemang. Att man i NU 03 kommit fram till att hela 68% av åk 
6-9 lärarna väljer att utöva inflytande över idéfasen trots att lärarna ändå konstaterat att 
elevernas intresse och deltagande ökar om de får arbeta med egna idéer, har att göra med att 
lärarna upplever att eleverna lägger allt för stor vikt vid produkten istället för på de mål som ska 
uppfyllas. Om så är fallet med lärarna på skolan där denna undersökning är genomförd vet jag 
inte. Men det skulle definitivt kunna vara en förklaring till varför lärarna behöver lägga in några 
obligatoriska arbeten varje termin.   
 

I kursplanen (Skolverket 2000) finns fokus på att eleven ska arbeta med egna idéer. Det är till 
och med ett uppnåendemål både för år fem och år nio. Likaså kan man läsa om hur eleven, 
utifrån erfarenheter och intresse ska utveckla sitt kreativa skapande. När jag applicerar 
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Vygotskijs tankar om skapande och de två kategorierna; återskapande och kreativitet på detta 
mål, så ser jag hur ett problem uppstår. Dessa begrepp är åtskilda på så vis att människan 
antingen kan arbeta med återskapande, som då är kopplat till tidigare erfarenheter och en form 
av kopiering av något som man tidigare upplevt, eller så kan vi arbeta kreativt, som då innebär 
en helt ny tanke och inte liknar något vi tidigare upplevt, alternativt kombinatoriskt kreativt som 
då innebär att vi slagit samman två erfarenheter och där igenom får en helt ny idé. Av alla de 
elever jag intervjuat så var det inte en enda som arbetade kreativt, alltså med helt egna idéer. 
Alla elever arbetade återskapande, även om vissa återskapade en produkt i deras direkta närhet 
medan andra hade upplevt ett sådant föremål på lite distans. Idéerna var alltså inte ursprungligen 
deras egna och ingen av eleverna arbetade därför varken med kreativt skapande eller 
kombinatoriskt skapande. Produkterna eleverna arbetade med var alla redan utvecklade av 
någon annan. Kniven, sandalen, skålen, skölden, ramen och flygplanet finns redan i mer eller 
mindre exakt den utformningen som elevens arbete skulle komma att resultera i. Det förstärker 
det sociokulturella perspektivet ställning i arbetet med egna idéer där eleven nästan uteslutande 
arbetar med erfarenheter gjorda i sociala sammanhang ifrån sin direkta omgivning. Enligt mitt 
resultat är inte utmaningen i det som kallas egna idéer i slöjden att idéerna verkligen är deras 
egna, utan istället i att eleven själv försöker tillverka en produkt som redan finns. Det som 
värdesätts är att det är eleven själv som har gjort till exempel skålen eller sandalerna. Inte i att 
hon eller han kom på en kreativ idé. 

 
Delvis mot vad jag tidigare trott så visar resultatet att eleverna upplever att de har möjlighet att 
själva påverka i slöjden idag. Som jag skrev i inledningen så befarade jag att lärarna i stor 
utsträckning kan påverka elever med till exempel föremål i salen. Även om resultatet visar på att 
två elever påverkats av föremål i salen och en elev påverkats av en bok så kände eleverna att det 
ändå var deras egen idé. Det stämmer väl överens med det resultat som NU 03 visar på, alltså att 
eleverna upplever möjlighet att påverka i slöjden. Däremot så blev det tydligt, som jag nämnt 
tidigare, att eleverna har mycket starkt produktfokus, då endast en av eleverna valt arbete utifrån 
teknik (då tänker jag på pojken som ville prova på att svarva). Övriga elever hade mer eller 
mindre ett föremålsbegär, alltså att de hade en produkt i fokus som de ville ha själva eller ge 
bort. Idén till denna vilja att göra en sak att ta hem kom i tre av de fem fallen inte från ett 
föremål i salen som läraren valt att ha där. Det var i två av fallen uppkommet ifrån samtal med 
kompisar (flickan med kniven och flickan med sandalerna) och i ett av fallen lite oklart vart 
ursprungsidén kom ifrån men den pojken ville göra om ett tidigare misslyckat slöjdföremål 
(pojken med skölden). Lärarna på skolan undersökningen genomfördes på arbetar efter den 
vanligt förekommande modellen i slöjdsammanhang, då man växlar mellan lösa och fasta 
strukturer. Det innebär att läraren låter eleverna varva mellan obligatoriska och självvalda 
uppgifter. Detta tyder på att eleverna i slöjden har en relativt hög grad av inflytande. Ingen av 
eleverna påpekar som sagt något lärarinflytande i idéfasen. Elevernas svar visar alltså på en 
samstämmighet med det som Hasselskog (2010, s. 139 & 239) också konstaterat angående 
lärarens delaktighet i elevens slöjdprocess. Eleven får i stort sett klara sig själv under idéfasen 
medan lärarna tar större plats när det kommer till genomförandefasen. Kan det då vara en orsak 
till att eleverna gärna arbetade tillsammans med en kamrat under idé- och genomförandefasen? 
Tryggheten i att ha någon att samarbeta med kring idé och arbetsmoment, som eleven kan titta 
på och prata med är kanske viktigare för eleverna än att hon/han gör exakt sin egen idé, särskilt 
när det är så vanligt att eleverna får klara sig på egen hand i idéfasen. Mötet mellan varje 
enskild elev och lärare är högst individuellt även om jag sett hur detta möte oftast lyser med sin 
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frånvaro under idéfasen. De olika elev- och lärarstilarna Borg (2001, s. 83-88) definierat kan 
vara ett sätt att synliggöra detta på. Utifrån mitt material kan jag konstatera att en del elever 
upplever att lärarna som i min undersökning var av stilarna pedagogen och 
pedagogen/hantverkaren kan hjälpa till med t.ex. materialval, teknik och att läraren ibland 
godkänner delmoment i elevens arbete innan de går vidare till nästa moment. Det innebär att 
läraren då lotsar och i vissa fall löser problem åt eleven, så som Säljö (2008, s. 124) diskuterar. I 
NU 03 konstaterar man också att lärare i viss utsträckning hjälper eleverna och ser till att de inte 
behöver handskas med allt för stora problem. Om så är fallet så skulle eleven kunna komma 
med vilken idé som helst utan att reflektera över om den är praktiskt genomförbar eller ej. Det 
är sedan upp till läraren att se till att den går att förverkliga. Jag ser hellre att man i skolslöjden 
arbetar utifrån ett sociokulturellt perspektiv.  Kopplar man arbetet med egna idéer till att även 
inkludera problemlösning så måste eleven identifiera problem, använda sig av sina erfarenheter 
från andra sammanhang och på så vis utvecklas. Då blir eleven aktiv i sitt lärande istället för att 
passivt försöka ta in lärarens kunskaper.  I min studie har lärarna gjort graden av elevens 
självständighet till bedömningsunderlag. Ju mer självständigt en elev arbetar, desto högre betyg 
kan de få, både när det gäller idé och genomförande, berättade två av eleverna. Det visar på att 
eleverna har tagit till sig kunskapskrav eller formativ bedömningen sedan tidigare där eleverna 
fått veta att de måste börja arbeta mer självständigt för att nå ett högre betyg. Läraren sätter 
sedan ett summativt betyg baserat på graden av elevens förmåga att arbeta självständigt. Lärarna 
försöker vara flexibla då de ena stunden lotsar lågpresterande elever, medan mer högpresterande 
elever får ta mer ansvar vid problemlösning. Kan detta vara svaret på lärarens frånvaro under 
idéfasen? Det skulle kunna handla om att lärare praktiserar Vygotskijs teori om den proximala 
utvecklingszonen. De elever som behöver mer hjälp är i en lägre zon än de elever som klarar av 
att lösa problem på egen hand. Lärarens bedömning av situationen skulle då kunna vara att de 
elever jag intervjuat självständigt klarar av arbetet i idéfasen. Läraren har kanske varit en mer 
aktiv handledare under denna fas i en tidigare årskurs, men att hon/han nu anser att det nu är 
dags att ta av stödhjulen. Denna tes skulle kunna ta stöd i resultatet från NU 03, som visade på 
att lärare till elever i de yngre årskurserna anser sig själva påverka mer under idéfasen än lärare 
till äldre elever. Det kan alltså ses som ett ansvar som ges till eleverna successivt ju äldre de 
blir. 

 

Elevernas idéer kommer som jag tidigare nämnt ifrån produkter som redan existerar. Detta är 
elevernas sätt att knyta arbetet till tidigare erfarenheter även om det då inte riktigt är deras egna 
idéer utan snarare hör till återskapande. De arbetar gärna ihop med en kamrat som de kan 
använda som diskussionspartner både vid idé- och genomförande fasen. Om kompisen är mer 
kompetent kan samtalet med denne leda till att den mindre kompetenta eleven når en högre 
utvecklingszon, lika så gäller det de elever som använde sig av en ritning ifrån en bok. Med 
hjälp av bokens instruktioner får eleven en ny idé samt att hon/han kan lära sig nya tekniker och 
sätt att bygga på, vilket eleven kan använda sig av vid ett senare tillfälle. Några elever hade en 
person i åtanke, men idéerna kom inte egentligen från personen i fråga. Flickan med kniven 
kom i själva verket på idén när hon såg några vänner göra en kniv och kom sedan att tänka på 
sin morfar och pojken med flygplanet såg ritningen i en bok vilket påminde honom om sitt och 
sin pappas intresse, men det knyter ändå an till teorin om att erfarenheter eleven gjort sedan 
tidigare spelar en avgörande roll när det kommer till att fastna för en idé. Det är som jag tidigare 
nämnt det sociokulturella som avgör elevens val. Allt detta är tecken på hur människan väljer att 
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återskapa sådant hon/han tidigare erfarit, likt det sätt som ett papper ofta viker sig på samma 
ställe flera gånger. Så gäller även för de två elever som någon gång tidigare försökt göra ett 
liknande föremål i slöjden, de var typexempel på hur vi människor gärna väljer återskapande 
kreativitet där vi utgår ifrån tidigare erfarenheter. Inte nog med att de hade en erfarenhet av 
flygplan eller sköldar. De hade till och med en gång tidigare försökt skapa dessa föremål i exakt 
samma miljö och situation, i slöjden. Eleverna hade på sätt och vis en egen idé om att nå en 
högre utvecklingszon. Eleverna utgick utifrån de erfarenheter de gjort förra gången, för att 
denna gång genomföra arbetet så att de skulle nå ett bättre resultat med den färdiga produkten. 
Särskilt när det gällde pojken med skölden, så var det just detta som var upphovet till hans idé.     
 

I resultatkapitlet visade det sig att hälften av de elever som jag intervjuat kallade uppgiften 
”frivillig”. Detta låter i mina öron då som om uppgiften inte är något eleverna egentligen 
behöver göra. De får göra ett arbete utifrån egna idéer om de har lust. Det tillsammans med det 
faktum att uppgiften ligger på slutet av terminen, som tidsfördriv, efter att eleverna hunnit klart 
med den obligatoriska uppgiften skickar en signal att denna uppgift egentligen inte är så viktig. 
Det är något eleverna får göra om de hinner. Jag förstår att det kan vara svårt att sätta ett 
slutdatum på uppgiften de gör innan, men jag undrar hur mycket det påverkar denna uppgifts 
värde? Vygotskij (1930/1995, s.11-13) förklarade vikten av att arbeta med kombinatoriskt- och 
kreativt skapande, eftersom det är då vi arbetar med vår fantasi. Även om alla de intervjuade 
eleverna arbetar med återskapande så är det skapande och ett steg mot att använda sin 
kreativitet. Att kunna använda sin fantasi är något vi inte ska förväxla med att kunna tänka 
skojiga tankar. Det är en av hörnstenarna till hela den mänskliga utvecklingen. Skulle vi 
människor inte kunna skapa eller tänka sådant som inte skapat eller tänkts på tidigare så skulle 
vi fastna i ett evigt återskapande och då skulle vi troligtvis fortfarande leva som 
stenåldersmänniskor. I slöjden får eleverna öva sig i att använda sin fantasi. Det är ett mycket 
viktigt argument, inte bara för slöjden utanför alla de ämnen där eleverna får en chans att arbeta 
med kreativt skapande. Det är synd att förminska ett så viktigt ämne genom att låta det få ett så 
oansenligt utrymme. Vikten av denna typ av arbete når inte ut till eleverna om det bara är något 
eleverna kan göra om de vill. 
 

7.1. Förslag på vidare forskning 
 

Jag har i denna uppsats kommit fram till en rad olika spår, men många av dem ledar mina tankar 
till vidare forskning.  När eleverna arbetar med egna idéer i trä och metallslöjden så arbetar de 
med återskapande av produkter som de har tidigare erfarenhet av. De får idéer från kompisar, 
föremål i salen och ifrån intressen.  Hur skulle man i skolan kunna arbeta för att komma bort 
från återskapandet och fokusera mer på ordet egna i egna idéer, hur och vad skulle man kunna 
göra för att få eleverna att arbetar med kombinatoriskt- och kreativt skapande? Eleverna har ett 
starkt  produktfokus, de gör föremål som de vill ha hemma eller ge bort i present? Jag kom fram 
till att detta får eleverna motiverade och engagerade, men är det bra eller dåligt? Är det så att 
elever som kommer med idéer utifrån har i och med det ett större intresse för sin produkt än de 
elever som valde att göra något de såg i klassrummet? Eller var det bara ett slumpmässigt 
sammanträffande ibland de elever jag intervjuade? Är den av läraren utdelade obligatoriska 
uppgiften till för att eleverna ska uppnå målen och att sedan arbetet med egna idéer fyller syftet 
att stilla elevernas föremålsbegär? Dessutom har detta arbete väckt många frågor rörande 
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lärarens roll. Mycket tyder på att lärare ofta är frånvarande under idéstadiet. Är det ett medvetet 
val? och hur skulle det annars kunna organiseras så att läraren får någon slags roll som 
diskussionspartner utan att inkräkta på elevens idé? Dessutom vill jag poängtera det som man i 
NU 03 kom fram till, att eleverna upplever att de har större inflytande än vad lärarna anser att 
eleverna har. När resultatet skiljer sig på detta sätt beroende på om det är eleven eller läraren 
som besvarar frågan så blir det än mer viktigt att poängtera att min undersökning visar på 
elevernas upplevelser. Det leder mina tankar till att vilja göra lärarintervjuer angående ämnet 
samt att jag skulle vilja göra observationer för att själv se vad som sker.  
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Bilaga 1. 

 
Halvstrukturerad intervju 

 
Info till eleven innan intervjun startar:  

• Vem är jag och vad jag gör   

• Frivillig intervju 
• Tystnadsplikt 
• bandspelaren 

 
Intervjuteman/ta reda på:  

• Vad jobbar eleven med i slöjden just nu (visa) 

o Vad eleven gjort under arbetets gång 

o Hur det går 

• Vad eleven jobbade med innan (visa om möjligt) 

• När den förra uppgiften var avklarad hur introducerade läraren den aktuella uppgiften 

• Hur eller varifrån kom eleven på idén till att bygga denna produkt (visa om möjligt) 

o Om eleven hade fler idéer 

 Varifrån dem kom (visa om möjligt)  

o Hur länge eleven har haft idén  

o Hur planeringsstadiet gick till 

o Om eleven upplever att hon/han har haft tillräckligt mycket tid på sig för att 

planera uppgiften 

• Om produkten ska vara till något särskilt  

• Hur eleven valde metod 

• Hur eleven valde material 

• Om eleven gjort någonting liknande arbete tidigare 

• Om det är någon annan som gör liknande 

• Om arbetet kommer att påverka betyget på något sätt 

o Om det var därför eleven valde att bygga det  
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Förutom de ovan nämnda teman förväntar jag mig (efter varje genomförd intervju) även 

kunna besvara följande: 

• Har eleven titta i/på t.ex. böcker, gamla elevarbeten eller andra föremål 

• Har eleven prata med t.ex. kompisar, lärare eller föräldrar om vad hon/han ska göra 

 
 
 
 
 
 
Uppsatsens syfte och frågeställning    
 
Syftet med denna studie är att få en inblick i hur det kan går till/fungerar när elever får idéer till 
slöjdprojekt i trä och metallslöjden. Målsättningen är att undersöka om det är elevens egen idé 
och om inte så var den annars kommer ifrån.  
 
Frågeställningen är: Har elever egna idéer till arbeten i trä och metallslöjd? Varifrån elever får 
sina idéer? Och hur går det till?  
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Bilaga 2. 
 
 

  
Elev Kön Årskurs Lärare arbete  bild tid 
1  tjej 9 Mannen  Kniv Kniv 8.24 
2  tjej 9 Mannen Skor Sko 10.08 
3  kille 9 Mannen Svarad 

skål 
Ämne, svarv m. skål, 
stål 

6.41 

4  kille 9 Kvinnan  sköld Ritad bild 6.50 
5  kille 7 Kvinnan  ram Andra elevarbeten 7.34 
6  kille 7 Mannen flygplan Material, kopierad bok 7.57 
       
 
 
 
 Kniv Skor Skål Sköld Ram Flygplan 
Idé ifrån: Kompisar, 

morfar 
Kompisar, 
mode, skor 
som hon 
hade/såg 

Svarvad skål 
i svarven 

Gjort en 
tidigare, aktion 

Ramar i 
salen 

Gillar 
flygplan, gjort 
en tidigare, 
Bok, film, 
pappa, 8:or 
gör flygplan 

Kompisar: Kompisar 
vid idé 

Kompisar 
vid idé,  

X   X  Kompis gör 
likadan 

Kompis gör 
likadan 

 Andra 
personer: 

Slöjd morfar X       X  X  X  Pappa 

Produkten 
ska vara 
till: 

Morfar 
kanske 

Eget bruk Saknade ett 
par skålar 
”hehe”, 
prydnad 

Cool prydnad 
hemma, Hänga 
på vägg 

X Pappa 

Lärarens 
roll: 

Har 
förklarat/vis
at vad jag 
ska göra, ta 
fram 
material, vill 
att hon ska 
vara 
noggrann 

Hjälper, 
tipsar, 
”godkänner”, 
Stödjer, vill 
att de ska rita 
och han ritar 
så att de 
förstår 

Tog fram 
material 
tillsammans, 
visade hur 
man gjorde 

Eleven frågar 
läraren om 
vilket material 
som finns och 
som är bäst att 
använda, inga 
tips 

X Det finns 
några svåra 
grejer som 
man behöver 
hjälp med, 
man får hjälp 
med att välja 
material 

TV: X X X  Aktion X Film 
Salen: X X Svarvad skål 

i svarven 
X 9:ornas 

ramar 
X 

Böcker: X X X  X X Träleksaksbok
en 
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Benämning 
på 
uppgiften: 

Gör klart 
gamla grejer 

Fortsättning 
på de sista 
veckorna på 
förra årets 
arbete: Gör 
ett fritt arbete 

Välja ett 
valfritt 
projekt till 
skolavslutnin
gen 

Frivilligt 
arbete 6 v. får 
jobba med vad 
jag vill 

Frivillig Frivillig, 
något som ser 
svårt ut 

Tidigare 
liknande 
arbete: 

X X X  Misslyckad i 
8:an 

X  Byggt en 
annan modell 
tidigare 

Kommentar 
om att vara 
klar med 
tidigare 
arbeten: 

X  Jag var 
snabb, först 
klar, de 
andra 
avundsjuka 

X  Har jobbat på 
flitigt, de 
andra har lallat 

X  X 

Poängtera 
själv-
ständighet: 

Får inte 
fråga är den 
bra hela 
tiden, 
självständigh
et= högre 
betyg 

Han sätter 
betyg på 
självständigh
et 

X  X  X  X 

Motivering 
till arbetet: 

Någon kom 
på kniv, 
tänkte kul! 
morfar gillar 
sånt, kul när 
det går bra 

Coolt att 
kunna 
använda 
egna grejer 

Nått som går 
fort, e kul 

Nytt försök, se 
hur det går 

Man får 
bättre betyg, 
kul 

Gillar 
flygplan, 
överraskning 
till pappa 

Kommentar 
om 
utseendet: 

Gjort en 
skiss och en 
ritning, 
valde fint 
trä, noga 
med ritning 
till lädret 
eftersom det 
är dyrt, 
lädret ska 
färgas svart 

Ska köpa 
nitar, 
läderremmar 
ska sitta efter 
hennes fötter, 
gladiator 
skor=mode, 
ritade hur 
hon ville att 
de skulle se 
ut, planera 
färg, ritade 
av ett par 
skor, ville ha 
läder 

Ska se 
normal ut, 
improvisatio
n, inte 
planerat så 
mycket 

Idé om hur den 
kommer se ut, 
material och 
vikt 

Se ut som en 
vanlig ram, 
rak 

Ritar hur han 
ska göra och 
hur stor den 
ska vara 
stridsflygplan 
inte ett 
jettplan som 
sist  

 
X = Eleven hade inget betydande svar angående ämnet. 
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Bilaga 3. 

 
 
 

Intervjuer om inspiration 
 
Hej 
Jag heter Julia Bolevin och är lärarstudent vid Stockholms universitet. Jag arbetar nu med mitt 
examensarbete där jag skriver om hur elever får inspiration till sina arbeten i trä och metallslöjd. 
I min undersökning kommer jag att intervjua elever i åk 7-9. I samband med intervjuerna vill 
jag även fotografera det dessa elever bygger i slöjden (jag kommer inte att ta bilder på 
personer).  Jag har tystnadsplikt och medverkan sker helt anonymt.  Intervjuerna kan komma att 
ta ca 10 minuter.  Att vara med är helt frivilligt.  
 
Kan du tänka dig att bli intervjuad? Jag har inga krav på kunskaper eller förberedelse.  
Har ni frågor är ni välkomna att ringa 0704854746 
Med vänliga hälsningar /Julia Bolevin 
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