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SAMMANFATTNING 

Jag har via min verksamhetsförlagda utbildning under  lärarutbildningen kommit  i 

kontakt med elever som har för avsikt att färgsatta sina slöjdföremål.  I samband med 

detta  har  jag  ställt  mig  frågorna.  Vilka  är  elevernas  inspirationskällor  och  vilka 

faktorer skulle kunna påverka elevernas färgsättningsval? Efter intervjuer med elever 

och genomförda  litteraturstudier  så har  jag  fått en  inblick  i vilka  inspirationskällor 

elever  kan  använda  sig  av.  I min  undersökning  visade  det  sig  att  elever  ofta  vill 

efterlikna  sin  färgsättning med  något de  sett  tidigare. De  faktorer  som påverkade 

eleverna  var många  gånger  inspirerat  från miljöer utanför  skolans miljö.   Men de 

fanns  också  faktorer  i  slöjdsalen  som  gav  eleverna  inspiration  till  deras 

färgsättningsval.    
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1 INLEDNING 

Mitt  examensarbete  kommer  framför  allt  att  beröra  vad  elever  inspireras  av  inför 

färgsättningen av slöjdföremål i trä‐ och metall slöjden. Den största orsaken till valet 

av innehållet i mitt examensarbete har varit att jag alltid har haft ett stort intresse för 

hur slöjdföremål färgsätts och varför vi färgsätter dem som vi gör. Inför planeringen 

av ämnesval till mitt examensarbete läste jag olika examensarbeten som berörde mitt 

ämne. Jag kom då i kontakt med ett examensarbete av Pernilla Skarfält.1 Där gav hon 

förslag på  frågeställningar  som  läsaren  skulle  kunna  undersöka  och  arbeta  vidare 

med.  Ett  av  dessa  förslag  var:  Hur  inspireras  elever  till  färgsättning  av  sina 

slöjdföremål i trä– och metallslöjden? I min undersökning ville jag få en inblick i vad 

som kan inspirera elever till färgsättningen. Rubrik på mitt arbete blev: Att färgsätta 

slöjdföremål.  Elevers  inspiration  till  färgsättning  av  slöjdföremål  trä‐  och 

metallslöjden?  

   

 

1.1 Arbetets disposition 

Under  rubriken  inledning  ges  läsaren  en  introduktion  och  en  bakgrund  till mitt 

arbete. Därefter  följer metoddelen där  jag  redogör  för vilken undersökningsmetod 

som  jag  har  använt mig  av  i min  undersökning. Här  redovisas  även  hur  jag  har 

arbetet med  intervjuerna  i undersökningen. Därnäst  redogör  jag  för  intervjusvaren 

och  bearbetningen  av  dessa.  Det  avslutas  med  en  diskussion.  Sist  i  arbetet 

presenteras referensförteckningar och bilagor. 

 

 

                                                 
1 Skarfält. Pernilla. Hur väljer eleverna slöjdföremål i den fria slöjdundervisningen? s. 21 
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1.2 Bakgrund 

Jag går nu  sista  terminen på  lärarutbildningen med  inriktning  trä‐ och metallslöjd 

vid  Linköpings  universitet,  där  jag  har  utbildat mig  till  lärare  för  årskurs  1‐6.  I 

utbildningen  ingår  en  fortlöpande  verksamhetsförlagd  utbildning  (VFU).  Under 

dessa veckor har jag haft möjlighet att praktisera på två olika skolor i en större stad i 

Östergötland. Den första skolan  jag praktiserade på var en årskurs F‐9 med ca 1000 

elever,  skolan  var  förlagd  till  centrum  av  staden.  Eftersom  jag  är  intresserad  av 

färgsättning i samband med slöjd, kände  jag att det skulle vara intressant att se hur 

andra lärare jobbade med färgsättning av slöjdföremål. Jag fick kontakt med en skola 

som var en F‐6 skola och på skolan går ca 350 elever. Slöjdläraren på den här skolan 

arbetade med färgsättning på ett sätt som verkade intressant för mig att ta del av och 

lära mig mer om. Mötet med dessa elever och deras tankar om färgsättning fick mitt 

intresse inom området att växa.  

 

De  problem  som  eleverna  upplevde  inför  färgsättningen  på  sina  slöjdföremål  var 

liknande  upplevelser  som  jag  kände  igen  när  jag  har  ställts  inför  uppgiften  att 

färgsätta  slöjdföremål  som  jag har  tillverkat. Vad är det  för  faktorer  som påverkar 

eleverna  till att  färgsätta som de gör? Min  förhoppning med arbetet är att öka min 

medvetenhet om vilka faktorer som inspirerar eleverna inför färgsättningen så att jag 

kan använda mig av dessa i min kommande lärargärning. 
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1.3 Styrdokument 

I  läroplanen  för det  obligatoriska  skolväsendet  (Lpo  94)  står det  skrivet  att  ett  av 

målen eleven skall uppnå i grundskolan är att: ”eleven har utvecklat sin förmåga till 

kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kulturutbud”. 2 

För att  skapa mig en bild av kursplanen  för ämnet  slöjd  säger  läste  jag kursplaner 

och betygskriterier för grundskolan. I kursplanen för slöjd kan man läsa om ämnets 

syfte  och  roll  i  utbildningen.  Skolan  skall  sträva  mot  att  eleven  skall  ”utveckla 

medvetenhet  om  estetiska  värden  och  att  utveckla  förståelse  av  hur materialval, 

bearbetning  och  konstruktion  påverkar  en  produkts  funktion  och  hållbarhet”.  3  

Ämnet  skall  även  lägga  en  grund  för  nytänkande  och  nyskapande, men  även  ge 

eleven  kännedom  om  olika  kulturers  hantverkstraditioner.  Vid  bedömning  av 

eleverna i slöjden skall läraren bl.a. ta hänsyn till elevernas känsla för färg och form 

och andra estetiska värden som kommer till uttryck under arbetet och i den färdiga 

produkten.4  När  eleverna  värderar  sin  färdiga  produkt  ”redovisar  de  för  hur 

inspiration,  idéer,  formgivning  och  olika  ställningstaganden  har  påverkat 

resultatet”.5 

                                                 
2 Lärarnas riksförbund. (2003).  Lärarboken. s.20 
3 Skolverket (2000) Grundskolans kursplaner och betygskriterier. s. 91 
4 Ibid. s. 94  
5 Ibid. s. 92-93 
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1.4 Syfte 

Jag vill med detta arbete ge en inblick i vad som inspirerar elever till färgsättning av 

slöjdföremål i trä‐ och metallslöjden.   

 

1.5 Problemformulering 

De frågor jag vill försöka besvara är: 

• Vilka  inspirationskällor  har  eleverna  haft  när  de  färgsatt  sina  slöjdföremål 

skurna fåglar? 

• Vilka faktorer påverkade elevernas val av färgsättningen på slöjdföremålet? 

 

1.6 Avgränsningar 

I mitt arbete använder jag begreppet trä‐ och metallslöjd men jag har begränsat mig 

till  att  endast  behandla den del  av  slöjden  som  berör  elevers  bearbetning  av  trä  i 

slöjdsalen.  Inspirationsmaterialet som eleverna hade  tillgång  till hade  tillverkats av 

både mig  och  den  ordinarie  läraren.  Jag  har  valt  att  begränsa mitt  arbete  till  att 

behandla elever i grundskolans lägre åldrar, årskurs 1‐ 6. Anledningen till det är att 

min  lärarutbildning  inriktar  sig mot de  åldrarna. Det  är den  åldersgrupp  som  jag 

kommer att arbeta med som lärare. Jag genomför min undersökning med ett urval av 

elever  i  en  för mig  bekant  skolslöjdsverksamhet. Valet  av  gruppen  av  elever  som 

ingår  i min undersökning  styrs av mitt eget  intresse av det arbetsområde eleverna 

jobbar med. Det känns  rimligt  att välja  en  jämn könsfördelning på de  intervjuade 

eleverna. Jag har dock  inte för avsikt att analysera eller  jämföra flickornas svar mot 

pojkarnas i min analys.  
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2 LITTERATURGENOMGÅNG 

   

Då jag sökte efter litteratur om färgsättning i skolslöjden upptäckte jag att det mesta 

som fanns var skrivna examensarbeten av före detta studenter. Litteratur i samband 

med inspiration i andra sammanhang finns det desto mer om.  

 

Som  jag  nämnde  i  början  av mitt  arbete,  under  rubriken  bakgrund,  läste  jag  ett 

examensarbete av Pernilla Skarfält där hon  tar upp en  liknande  frågeställning som 

jag  tar  upp.  En  av  hennes  frågeställning  var:  Vad  tycker  sig  lärarna  se  att  eleverna 

inspireras av? Det är en  fråga  som också berör  inspiration, men  i  samband med att 

eleven ska formge ett föremål i slöjden.  

 

De  lärare  som  Pernilla  intervjuade  svarade  att  de  ofta  vägledde  eleverna  ”gav 

eleverna impulser” och förslag på olika föremål eleverna skulle kunna göra. De här 

lärarna  såg  även  ofta  att  slöjdföremålen  var  ”kompisrelaterade”,  eleverna  gav 

varandra inspiration.6  

 

Eric  Kristiansson  ställer  frågan  i  sitt  examensarbete.  Vad  har  inspirationsdelen  för 

betydelse  för  elevernas  slöjdarbete?    De  lärare  som  intervjuades  svarade  att 

inspirationsdelen  kanske  är  den  viktigaste  delen  i  arbetsprocessen  för  att 

arbetsområdet ska bli lyckat. När läraren lyckas inspirera eleverna märks det genom 

att eleverna visar engagemang och intresse för uppgiften. Men även att arbetsglädjen 

är stor i klassen, avslutar Eric. 7   

 

En av frågeställningarna som Stina Sandlén tar upp  i sitt examensarbete är: Var kan 

barn  och  ungdomar  finna  inspiration  till  skapande?  Stina  intervjuade 

                                                 
6 Skarfält, Pernilla. Hur väljer eleverna slöjdföremål i den fria slöjdundervisningen? s.19 
7 Kristiansson, Eric. Inspirationens betydelse i slöjd. s. 20 
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hemslöjdskonsulenten  i Skellefteå som berättade hur hon gjorde för att  inspirera de 

ungdomar hon kommer i kontakt med. Hon berättade att hon försöker tänka sig in i 

barnens värld för att se vad som är viktigt för dem och låta det styra vad barnen ska 

tillverka under de kurser som hemslöjden bedriver.8 Hon berättar att hon även  tar 

inspiration ifrån gamla bruksföremål.  

 

Nina Jönson har intervjuat människor som sysslar med musik om vad inspiration är 

för  dem  och  hur  de  får  inspiration.  Hennes  forskning  visade  att  den  viktigaste 

inspiration kommer inifrån en själv och är omöjlig att styra med viljan, men man kan 

lura upp den  till ytan, med hjälp  av yttre  stimulans.9 Hon menar vidare  att  exakt 

säga vad yttre stimulans (inspirationskällan) är  inte går att bestämma generellt. Att 

vara  inspirerad  är  tveklöst  en  oerhört  positiv  och  upplyftande  känsla men  olika 

personer får inspiration från olika håll och så får det lov att vara avslutar Nina.   

                                                

 

Jag läste Lev S Vygotskij bok Fantasier och kreativitet  i barndomen (1995). Han skriver 

att det är nödvändigt att vidga barnets  erfarenheter om vi vill  skapa  en  tillräcklig 

stabil grund för deras skapande verksamhet. Ju mer ett barn sett, hört och upplevt så 

blir dess fantasi betydelsefullare och mera produktiv vid i övrigt lika förutsättningar. 

10  Vygotskij menar vidare att barn aldrig härmar exakt vad någon annan gör utan de 

gör om det till sitt eget.  

 

Lena Börjeson skriver i sin bok Inspirera varandra att en lärare som visar intresse för sitt 

ämne kan ge sina elever inspiration. Hon menar vidare att det skapar en drivkraft hos eleverna 

som kommer att verka långt efter lektionens slut11. Genom att skapa ett intresse för sitt ämne, 

leder man in eleverna in i en ny och spännande värld.  I en värd där eleverna kan växa och bli 

större som individer.    

 
8 Sandlén, Stina (2004) s. 13 
9 Jönsson, Nina (2005) s. 29 
10 Vygotskij, S Lev. (1995) Fantasier och kreativitet i barndomen. s. 20   
11 Börjeson, Lena. (1994) Inspirera varandra. s. 40 
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3 ELEVERNAS ARBETE OCH SLÖJDMILJÖ 

 

3.1 Slöjdsalens utformning  

Slöjdsalen  som  jag  använde  under  min  slutpraktik  var  en  slöjdsal  med  14 

arbetsplatser där var och en av eleverna hade sin hyvelbänk där de kunde arbeta. Se 

figur 1. Bänkarna var placerade i par och vända mot varandra. Slöjdsalen var en äldre 

slöjdsal med inredning från 1960‐70 tal. Verktygen som fanns i slöjdsalen förvarades 

i stora skåp av trä, där varje verktyg hade sin egen utmärkta plats. Även på väggarna 

i  slöjdsalen  fanns  verktyg  utplacerade,  det  var  tvingar,  sågar,  förvaringslådor  för 

spik  och  skruv.  Vid  metodik  och  färgsättningsgenomgångar  använde  läraren  ett 

bänkpar som eleverna samlades runt. Vid de tillfällen eleverna skulle färgsätta sina 

slöjdföremål  så  gjorde  eleverna det  vid  sina  bänkplatser. Men  innan  eleverna  fick 

börja måla, skyddades bänken med tidningar.  

 

 

Figur 1. Slöjdsalens utformning 

 

 

Det  fanns  även många  slöjdföremål  i  slöjdsalen  som  läraren  hade  gjort  för  att  ge 

eleverna inspiration inför deras arbeten. Dessa föremål kunde vara färgglada fåglar, 
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fiskar,  flygplan  som  hängde  från  taket.  På  väggarna  fanns  det  olika modeller  på 

skåp, både i utformning och i olika färgsättningsförslag. Slöjdsalens ena långsida var 

försedd med  stora  fönster  där man  hade  utsikt mot  skolgården.  På  hyllplan  som 

fanns  vid  fönsterna  stod  det  även  här  slöjdföremål  som  berörde  andra 

arbetsområden. Min mentor brukade säga: ”En slöjdsal ska inte bara lukta slöjd den 

ska även utstråla slöjd, alla sinnen ska bli tillfredställda, man ska få lust att slöjda när 

man kommer in i en slöjdsal.”    

 

3.2 Arbetsområdet ”skurna fåglar” 

Under min  slutpraktik  arbetade  jag med  ett  arbetsområde  som  jag  valde  att  kalla 

ʺskurna  fåglarʺ.  Jag  fick  idén  till  arbetsområdet  från  en  artikel  i  tidskriften 

Hemslöjden.12 I artikeln kunde man  följa en slöjdare som  täljde  fåglar av  färskt  trä. 

Den  fågel som skulle  tillverkas bestod av  fyra delar, kropp,  två vingar och huvud. 

Elevernas uppgift var att med hjälp av olika eggverktyg forma dessa delar och sedan 

sätta  ihop  delarna  till  en  fågel. De  verktyg  som  eleverna  använde  sig  av  när  de 

formade  fågeln  var  kniv  och  skölp.  Under  den  första  lektionen  jag  hade  med 

eleverna presenterade  jag min  idé och vad det var  jag ville att de skulle  lära sig av 

arbetsområdet. Här visade  jag  fyra  redan  färdiga  fåglar  för att visa hur det  tänkta 

resultatet skulle kunna se ut.   Storleken på fåglarna som  jag visade var ca 20‐25 cm 

långa  och  lika  breda.  De  var  färgsatta  på  ett  fantasifullt  sätt  i  olika 

färgkombinationer. Valet av färgsättning på dessa fåglar gjordes inte för att de skulle 

efterlikna en riktig fågels dräkt. På lärarens arbetsplats fanns även halvfärdiga fåglar 

som  jag hade gjort. Det var  fåglar  som  inte var hoplimmade  eller  färgsatta. Dessa 

halvfärdiga  fåglar gick eleverna också och  tittade på, de plockade  isär dem  för att 

sedan sätta i dem igen. Fåglarna fanns under arbetets gång tillgängliga för eleverna. 

Tre hängde  i en mobil  från  taket. En var  fastsatt på en pinne och  stod på  lärarens 

arbetsbänk. Eleverna hade med andra ord dessa fåglar som inspirationsmaterial och 

                                                 
12 Hemslöjden. Flygande fågel i flygande fläng. s. 47 
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kunde gå och känna och titta på dem under arbetets gång. Elevernas första uppgift 

var  att  rita några  olika  fågelkroppar på  ett papper, därefter  valde de ut  ett  av de 

förslagen de hade ritat. Det utvalda förslaget fick sedan ritas ut på en träbit av lind. 

Därefter  formades  vingarna  och  slutligen  fågelns  huvud,  även  det  i  lind. Delarna 

sattes sedan ihop med rundstavar. Det sista momentet som eleverna skulle göra var 

att  färglägga de  färdiga  fåglarna. Det här var ett moment  som  jag  tyckte var extra 

intressant  med  tanke  på  mitt  eget  intresse  inom  området.  Innan  eleverna  fick 

färgsätta  sina  fåglar gick  jag  igenom olika  färgsättningstekniker  som  jag  tyckte var 

lämpliga för eleverna att använda sig av.   
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4 METOD 

I det här kapitlet kommer jag inledningsvis att behandla val av undersökningsmetod. 

Därefter  följer  en  kort  beskrivning  av  intervjupersonerna  och  olika  etiska 

ståndpunkter som jag har tagit hänsyn till inför intervjuerna. 

 

4.1 Val av undersökningsmetod 

Kvale inleder sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun med meningen ”om man vill 

veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem”.13 Det 

kan låta enkelt och självklart, men en intervju med en person kan göras på olika sätt 

beroende  på  syftet med  intervjun  och  hur  det  färdiga materialet  skall  användas. 

Syftet med  användandet  av  kvalitativa  intervjuer  är  att  upptäcka  och  identifiera 

egenskaper och beskaffenheter hos den  intervjuade eller dennes uppfattning om ett 

fenomen.14 I mitt fall ligger intresset i att få kunskap om hur eleverna inspireras till 

färgsättning.  Bryman  menar  att  den  kvalitativa  intervjumetoden  används  när 

intresset  är  riktat  mot  den  intervjuades  ståndpunkt.  För  att  få  en  insikt  i 

intervjupersonernas  tankar om  inspiration  i samband med  färgsättning har  jag valt 

att  göra  en  kvalitativ  intervju  i  en  semistrukturerad  intervjuform. Den  formen  av 

intervjumodell ger  intervjupersonen en  större  frihet att utforma  svaren på  sitt eget 

sätt.15  Enligt  Bryman  är  inte  intervjuaren  lika  bunden  vid  intervjufrågorna  i  den 

modellen.  Frågor  som  anknyter  till  de  ställda  frågorna  kan  också  användas. Men 

Bryman  poängterar  att  de  frågorna  som  man  tänkt  ställa  bör  ställas  i  den 

ursprungliga  ordningen.16 Man  kan  säga  att  man  i  större  utsträckning  följer  ett 

manus  eller  en  intervjuguide  när  man  använder  sig  av  en  semistrukturerad 

intervjuform.  

  

Till skillnad mot den ostrukturerade  intervjuformen där den  intervjuade har större 
                                                 
13 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur. s. 9  
14 Patel, Runa (2003) Forskningsmetodikens grunder Lund: Studentlitteratur. s. 78   
15 Bryman, Allan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. s. 301 
16 Ibid. 
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möjligheter att svara och associera  fritt på de  frågor som ställs av  intervjuaren.  Jag 

valde bort enkäter som intervjuform av flera olika orsaker. Dels att det finns en risk 

att bortfallet av svar är större vid en enkätundersökning. Bryman menar här att det 

är  svårare  att  övervaka  och  hjälpa  den  intervjuade  på  ett  sätt  som  det  är  vid  en 

intervju.17 Men det  finns även risk  för ”enkättrötthet” där  intervjupersonen  tröttnar 

och kastar hela enkäten, än vad det är för en person som blir intervjuad att avbryta 

intervjun.18  

Jag har även valt att använda mig av illustrationer i form av en skiss och två tabeller i 

texten. Anna‐Liisa Närvänen hävdar att en större rapport vinner på att kompletteras 

med  illustrationer  som  förtydligar  och  förstärker  texten.  Hon  menar  även  att 

läsningen kan bli mer njutbar för läsaren.19   

 

4.2 Urval av intervjupersoner 

De elever jag har valt att intervjua är tre flickor och tre pojkar som går i årskurs fyra. 

Orsaken  till  urvalet  var  att  jag  vill  att  könsfördelningen  ska  vara  jämn  hos  de 

intervjuade. De  elever  som  jag har  intervjuat har  slumpvis  valts ut  från  elevernas 

klasslista. Urvalet av eleverna gick till på så sätt att jag skrev ned alla elevernas namn 

på lappar som veks ihop och grupperades i två olika högar, flicka respektive pojke, 

därifrån drog jag tre namn från varje hög.      

 

4.3 Deltagande observation  

I samband med min VFU period  (slutpraktik) gjorde  jag också observationer av de 

sex elever som  ingick  i min studie. Den gjordes när  jag undervisade eleverna  i  trä‐ 

och  metallslöjd.  Den  observationsmetod  som  jag  har  använt  mig  av  har  varit 

deltagande observation. Den är ofta förknippad med den kvalitativa forskningen och 

går ut på att forskaren engagerar sig en längre tid i en viss miljö tillsammans med de 

                                                 
17 Bryman, Allan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. s. 148  
18 Ibid.  
19 Närvänen, Anna-Liisa (1999) När kvalitativa studier blir text. Lund: Studentlitteratur.  s. 53 
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individer  som  skall  studeras. På  så  sätt kan  forskaren bilda  sig en uppfattning om 

hur individerna (eleverna) uppför sig i den sociala miljön.20 Mitt förhållningssätt till 

eleverna  har  varit  som  lärare  och  observatör.  Under  lektionerna  skrev  jag  ner 

händelser  som berörde de elever  som  ingick  i min  studie. Det materialet  ligger  till 

grund för de elevporträtt jag gjorde av de sex eleverna. Det var således samma elever 

som ingick i min intervju. 

 
 
4.4 Etiska överväganden 

I  detta  avsnitt  tar  jag  upp  olika  etiska  problem  som  kan  uppstå  i  samband med 

intervjuundersökningar.    

 

4.4.1 Informerat samtycke 

Det är viktigt att informera undersökningspersonerna om undersökningens generella 

syfte. Både hur undersökningen är upplagd men även vilka risker och fördelar som 

kan  vara  förenade med  att  delta  i  forskningsprojektet.21 Kvale  tar  vidare  upp  att 

informerat samtycke även  innebär att undersökningspersonerna deltar  frivilligt och 

kan  avbryta  intervjun  om  de  så  önskar.    Det  finns  även  ett  dilemma  med  det 

informerade samtycket och det är hur mycket  information som ska ges ut. Lämnas 

det ut för mycket information så kan undersökningspersonerna bli överinformerade, 

vilket  kan  ge  en  annan  bild  av  resultatet.  Kvale  skriver  att  i  vissa 

intervjuundersökningar  undanhåller  man  syftet  med  undersökningen  för 

undersökningspersonerna av den anledningen att de ska kunna ge sina oförfalskade 

åsikter om ämnet. 22 

 

I  samband med  att  det  blev  klart med  vilka  elever  som  skulle  delta  i  intervjun 

informerade jag eleverna och frågade om de ville delta. Det gjorde jag i samförstånd 

                                                 
20 Bryman, Allan (2002) Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber ekonomi. s. 176 
21 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur. s. 107 
22 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun Lund: Studentlitteratur. s.107 
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med  elevernas  klassföreståndare  i  början  av  en  lektion  i  elevernas  klassrum. Här 

berättade  jag  för  eleverna  vad min  undersökning  handlade  om.  För  att  eleverna 

skulle vara säkra på  innebörden av ordet  inspiration gav  jag en förklaring av ordet 

innan  jag  intervjuade eleverna.    Jag skickade också ut en  information  till elevernas 

målsman där jag gjorde en presentation av mig och syftet med mitt arbete. I det här 

fallet så måste vårdnadshavare ge sitt samtycke  till att  jag  får göra en  intervju med 

deras  barn. De uppgifter  som  jag  har  samlat  in  om de  eleverna  som  ingick  i min 

undersökning kommer endast att användas för forskningsändamålet.  

       

 

4.4.2 Konfidentiellt 

Eleverna  som  ingår  i  min  undersökning  och  deras  intervjusvar  har  behandlats 

konfidentiellt. Om det skulle vara så att  jag vill publicera informationen som  jag får 

fram, och att det skulle gå att kännas igen av andra måste jag få ett godkännande av 

undersökningspersonerna.  Runa  Patel  menar  att  det  inte  får  vara  möjligt  att 

identifiera en enskild informant när resultatet presenteras.23 Eftersom de elever som 

ingår  i min studie  inte är myndiga så måste godkännandet komma  ifrån elevernas 

vårdnadshavare.    

 

                                                 
23 Patel, Runa (2003) Forskningsmetodikens grunder Lund: Studentlitteratur. s. 60 
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4.5 Intervjuernas genomförande 

I detta avsnitt redogörs hur intervjuerna genomfördes och varför  jag valde att lägga 

upp dem som jag gjorde.  

 

Mitt syfte med intervjuerna har varit att få ge insikt i vad som styr elevens handlande 

i  samband med att de  ska  färgsätta  föremål  i  trä och metallslöjden. Slöjdföremålet 

som eleverna färgsatte var en fågel som de hade arbetat med under min VFU period 

(slutpraktik).  För  att  registrera  intervjuerna  valde  jag  att  använda  mig  av  en 

digitalkamera  som  hade  funktionen  att  ta  upp  ljud.  Dessa  ljudfiler  är  sedan 

överförda till en dator där jag har bearbetat och transkriberat intervjuerna.  

 

Innan  jag  intervjuade  de  informanter  som  ingick  i  min  studie  gjorde  jag  två 

pilotintervjuer  för  att  testa mina  frågor. Det  gav mig  även  lite  erfarenhet  inför de 

intervjuer  som  jag  skulle  göra  senare. Enligt Runa Patel  genomförs  en pilotstudie 

bl.a. av den anledningen att vi vill pröva en teknik för att samla in information. Det 

ges även möjligheter att  justera frågorna.24  Pilotstudien bör även genomföras på en 

grupp  som motsvarar den  egentliga undersökningsgruppen,  fast  i  en  liten  skala.25  

Pilotintervjuerna redovisas inte i undersökningen. 

 

Min utgångstanke var att eleven skulle ha sitt föremål med sig under intervjun. Att 

ha  det  man  gjort  i  sin  hand  samtidigt  som  man  pratar  om  det  hade  varit  det 

idealiska. Kajsa Borg skriver att ett av de minnen som gör att eleven minns vad som 

har hänt på slöjdlektionen men även vad de har lärt sig och varit med om benämns 

med namnet  procedurminnet.26 Det minnet  är  särskilt  intressant ur  slöjdsynpunkter 

eftersom  det  betyder  att  kroppen minns  rörelser  och  rörelsescheman.  Kajsa  Borg 

poängterar  att det  finns  forskare  som menar  att detta minne  är det minne  som  är 

                                                 
24 Patel, Runa (2003) Forskningsmetodikens grunder Lund: Studentlitteratur. s 83 
25 Ibid s. 58 
 
26 Borg, Kajsa (2001) Slöjdämnet intryck - uttryck - avtryck. Sollentuna. Parajett AB. s.160 
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mest kraftfullt och effektivt.  

 

Jag valde med viss betänksamhet bort min första utgångstanke att eleverna skulle ta 

med  sig  sitt  föremål  vid  intervjutillfället  av  olika  praktiska  skäl.  Dels  av  den 

anledningen  att  eleverna  redan  hade  tagit  hem  sina  föremål.  Jag  skulle  då  vara 

tvungen att be eleverna ta med sig slöjdföremålet till skolan  igen. Jag kände att det 

fanns en risk att eleverna kunde glömma sina slöjdföremål till intervju tillfället.  

 

Jag valde i stället att göra på följande sätt. De arbeten som eleverna hade gjort fanns 

dokumenterade med  en  digitalkamera. Här  kunde  jag  istället  skriva  ut  bilden  av 

elevens  föremål  eller  välja  att  visa  slöjdföremålet  på  en  bildskärm.  Jag  valde  det 

sistnämnda,  där  jag  visade  elevernas  slöjdarbete  via  en  bildskärm. Nu  kunde  jag 

ställa mina intervjufrågor, samtidigt som eleven såg sitt föremål på bildskärmen, och 

svarade på mina frågor. Intervjuerna har jag sedan transkriberat och analyserat.  

  

Intervjuerna genomfördes i ett grupprum som fanns direkt anslutning till elevernas 

klassrum.  Det  fanns  även  en  dörr  mellan  klassrummet  och  grupprummet.  Den 

genomsnittliga längden på var och en av intervjuerna var ca fem minuter.  
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5 RESULTAT 

I följande avsnitt kommer jag att redovisa intervjusvaren. Jag har valt att presentera 

de svar jag fått fram under respektive frågeställning. Därefter beskriver jag varför jag 

valde att  identifiera nyckelord  i elevintervjuerna.  Jag  tar även upp anledningen  till 

varför  jag  valde  att  göra  ett  elevporträtt.  Avslutningsvis  ger  jag  en  analys  av 

intervjusvaren. De elever  som  ingår  i min undersökning är  sex elever  från årskurs 

fyra, tre flickor och tre pojkar. De elever som ingår i undersökningen har jag valt att 

benämna med bokstäverna A, B, C, D, E, F. 

 

5.1 Resultat av intervjuerna 

 

Fråga nr 1. 

Vad blir du inspirerad av när du ska göra om i ditt rum eller färgsätta något hemma hos dig? 

A: Jag brukar kolla på vad brorsan gör, och hur han har det. 

B: Det vet jag inte, mamma brukar ge mig förslag. 

C: Jag väljer som de säger att jag ska göra, då gör jag så, målar uppåt och nedåt. 

D: Vi håller på att bygga ett rum till mig,  jag tror att  jag får vara med att bestämma 

färg. 

E: Jag skulle nog kolla på mammas och pappas sovrum, för det tycker jag är väldigt 

fint. 

F: Mamma brukar måla och frågar oss ibland om vilka färger vi tycker om. 

 

Fråga nr 2.  

 Kan du berätta för mig hur du tänkte när du färgsatte ditt slöjdföremål?   

A: Det skulle bli en hackspett. Den skulle likna en hackspett. 

B: Grönt var den första färgen jag tänkte på, sen tänkte jag att det blir bra. 

C:  Jag  kom  på  att  jag  hade  använt  sådana  färger  förut  och  jag  tyckte  att  de  var 

snygga. Det var enkelt att göra, att måla så. Jag tyckte att det var kul, snygga färger. 
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Det var snyggt på själva fågeln. 

D: Jag tyckte att den färgen var bra och att den passade. 

E: Jag vet inte riktigt  jag tyckte bara om färgerna, sedan kollade  jag på några fåglar 

som  fanns  i slöjdsalen som  läraren hade gjort. Där det var mycket blandade  färger, 

det ville jag också testa, och det blev rätt så bra. 

F: Jag tänkte på att mamma tyckte om lila, pappa tyckte om rosa, vitt tycker alla om. 

Sedan provade jag på en träbit, först målade jag den helvit sedan målade jag lila och 

rosa med en svamp, det tyckte jag blev snyggt, då tog jag det. 

 

Fråga nr 3.  

Var  färgsättningen  från  början  tänkt  bli  som  den  blev,  eller  hade  du  tänkt  någon  annan 

färgsättning på din fågel?     

A: Vet inte, den skulle se ut som en hackspett 

B: Näe, jag tänkte inte på grön då. 

C: Först tänkte  jag på att måla den svart som en skat…eh kråka eller vad det heter. 

Sen kom jag på att det fanns sådana här färger då ville jag måla den svart och vit så 

att den vart grå i mitten 

D: Jag tänkte att jag skulle ha blå och grön färg 

E: Fågeln blev lite mindre än vad jag tänkt, men den blev bra. 

F: Nej, jag tänkte att den skulle vara rosa och vit, men det vart inte så. 

 

Fråga nr 4.  

Vad tror du det är som har inspirerat dig till att färgsätta som du har gjort?     

A: Jag har varit med morfar och tittat på hackspettar, med en kikare. Det var nog där 

ifrån som jag fick min idé till att måla som jag har gjort. 

B: Pappa gillar grön, också skulle jag ge pappa den i födelsedagspresent. 

C: Jag hade nästan en färdig bild på hur den skulle kunna se ut, sedan kom jag på att 

man kunde måla så där, så att den blir lite annorlunda.  

D: Jag vet inte riktigt, jag tyckte att det var bra. Jag provade först att måla på brädor 
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för att se hur det skulle se ut. 

E: Jag kollade på de fåglar som fanns i slöjdsalen som läraren hade gjort, det var nog 

där som jag fick min inspiration ifrån.  

F: När jag provade på en träbit så tyckte jag att det inte blev så snyggt. Jag tänkte på 

barnfilmer där brukar det vara rosa och vitt, då tyckte jag att det var fint, men när jag 

provade att måla, var det inte fint.  

Intervjuare: Då kan man säga att du fick inspiration ifrån filmen     

Elev: Ja 

 

Fråga nr 5.   

Om du fick välja, vart skulle du helst vilja hämta inspiration ifrån, i samband med att du ska 

färgsätta ett slöjdföremål?  

A: Ja, typ tidningar, Internet.  

B: Läraren ger oss idéer ibland 

C: Jag brukar bara måla, som  jag tycker. Jag tänkte  i början på hur den skulle se ut 

och sedan ville jag måla så där, lite fantasimålning, det tyckte jag var snyggare. 

D: Jag vet inte 

E: Det finns böcker i slöjden, där man kan titta på olika färgkombinationer. Fast  jag 

skulle nog titta på en riktig fågel för at se hur den ser ut, och sedan måla som den ser 

ut 

F: Det  finns  ju  tavlor  och  sånt  affischer,  sedan  finns  det  på  tapeter,  om man  har 

någon älsklingsfärg. När jag ser att läraren gör något och jag tycker det är fint, då kan 

jag prova det.  Jag  använder  ofta min  fantasi när  jag  ska  färgsätta något, hittar på 

något.  
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Frågor som enbart blev ställda till två elever. 

Om du skulle färglägga en till fågel, skulle du färgsätta den på samma sätt som du gjorde med 

den första?     

C: Näe inte om jag skulle måla en till fågel, då skulle jag kanske måla en svart så att 

den blir mer verklig, så att den inte blir vit. 

Intervjuare: Kan du förklara varför du skulle göra så?     

Elev: Det är mycket roligare om man har en fantasi fågel och en som är mer verklig. 

E: Jag skulle nog göra den ungefär lika stor men med andra färger. 

 
 
5.2 Elevporträtt 

Här beskriver jag varför jag har valt att göra ett elevporträtt av de elever som jag har 

intervjuat.  Elevporträttet  är  gjort  utifrån  hur  jag  och  i  viss  mån  min  mentor 

uppfattade  eleverna  i  samband med  att de var  i  slöjdsalen och  arbetade med  sina 

arbetsuppgifter. Med det här elevporträttet vill jag få en inblick i om det finns några 

likheter eller olikheter mellan mina iakttagelser och de intervjusvar som jag fick fram 

när  jag  intervjuade  eleverna. Men  jag  vill  även  se  om  det  finns  likheter/olikheter 

mellan eleverna. 

 

Jag har valt att göra kortfattade beskrivningar av var och en av de elever som jag har 

intervjuat. De beskrivningar  jag har gjort av eleverna är grundade på de intryck  jag 

fick av eleverna i samband med att jag undervisade dem i trä‐ och metallslöjd. Detta 

skedde  i  samband  med  min  slutpraktik  som  varade  i  fyra  veckor.  Elevernas 

arbetsområde under de här veckorna var att de skulle göra en fågel som jag beskriver 

närmare under rubriken arbetsområde ”skurna fåglar”  
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Beskrivningarna  berör  hur  eleverna  arbetar  under  slöjdlektionerna.  Jag  har  även 

diskuterat detta med min mentor för att få hans kommentarer om eleverna. I de fall 

min mentor har gjort tillägg på hur han uppfattar en viss elev, har jag även tagit med 

den  observationen  i  min  beskrivning  av  eleverna.  Det  här  är  en  övergripande 

sammanställning av de intryck eleverna gav mig under min slutpraktik. 

 

Antalet  elever  som  jag  har  porträtterat  är  sex  stycken.  Jag  kommer  att  benämna 

eleverna på samma sätt som de har i resultat delen. Med bokstäverna A till F och om 

det är en flicka eller pojke. Jag presenterar flickorna först.  

 

Elev B: (flicka) 

Den här eleven är en  flicka som även hon var glad och positiv, och  jag uppfattade 

henne som självsäker och stabil. Även att hon under vissa lektioner ofta frågade om 

hjälp kändes det att hon kunde mer än vad hon visade.   

 

Elev E: (flicka) 

Det här var en  flicka  som visste vad hon ville och hade en egen drivkraft när hon 

arbetade. Efter genomgångarna som  jag hade med eleverna  i början av  lektionen så 

arbetade hon ofta självständigt. Hon var även lite tystlåten. Risken skulle kunna vara 

att jag som lärare inte uppmärksammar henne så mycket som jag skulle vilja ha gjort 

under lektionen. Hon blev för övrigt väldigt nöjd med sin färdiga fågel, man riktigt 

såg stoltheten i hennes ögon när hon visade den för sina kompisar och för mig.  
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Elev F: (flicka) 

 Den sista flickan som ingick i min intervjugrupp var lite kortare och spädare än sina 

tjejkompisar i klassen. Det förde med sig att hon hade det lite besvärligare med vissa 

verktyg som hon använde i slöjdsalen. Styrkan som kan behövas i vissa moment när 

hon  formgav sin  fågel med olika verktyg saknades. För övrigt var det en  lugn och 

glad tjej. Möjligtvist var hon lite för pratig ibland.   

 

Elev A: (pojke) 

Den första eleven som jag porträtterar är en pojke som jag uppfattade som glad och 

positiv. Han  jobbade ofta  självständigt  efter genomgången av  lektionen. Han hade 

många  gånger  förslag  på  egna  lösningar  av  de  problem  som  han  stötte  på  under 

lektionen. Den fågeln som den här pojken tillverkade var den som urskiljde sig mest 

från de övriga elevarbetena. Han brydde sig inte om hur hans kompisars fåglar såg 

ut. Han hade redan från början bestämt sig för att formge och färgsätta sin fågel som 

han ville att den skulle se ut.    

 

Elev C: (pojke) 

Nästa  elev  är  en  pojke  och  var  en  elev  som  var  osäker  och  svag.  Jag  uppfattade 

honom som en elev som inte frågade så mycket. Han kunde i stället för att göra sin 

uppgift, ofta  stå och göra något annat. Det var  en  elev  som  inte gjorde  så mycket 

väsen av sig och som det kunde vara lätt att glömma bort honom under lektionen.    

 

Elev D: (pojke) 

En  pojke  som  var  go  och  glad  som  min  mentor  utryckte  sig.  Jobbade  mycket 

självständigt. Jag uppfattade honom som självgående och trygg i sig själv. Med tanke 

på det  färdiga  resultatet och arbetsinsatserna under  lektionerna  låg den här eleven 

bra till.  
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5.3 Nyckelordsanalys 

Jag har gjort egna tolkningar av intervjusvaren som  jag har valt att kalla nyckelord. 

Med dessa nyckelord vill  jag ge en sammanfattande, beskrivande, bild av elevernas 

svar.  Nyckelorden  ska  även  ge  en  anknytning  till  mina  frågeställningar.  Vad 

inspirerar eleverna och vilka faktorer påverkar elevernas val av färgsättning. Det finns 

även  svar  från  eleverna  där  jag  inte  har  fått  fram  några  nyckelord  av  den 

anledningen att eleverna har svarat på ett sådant sätt att det inte har varit möjligt att 

få  fram  ett  sammanfattande  nyckelord.  Jag  redovisar  även  de  olika  nyckelorden  i 

tabell 1. Jag börjar med att redovisa flickornas svar först och pojkarnas svar därefter. 

   

Elev B: (flicka) På frågan om vad som gav elev B: inspiration när det skulle göra om 

eller färgsättas i hennes rum svarade hon att hon inte visste, men att hennes mamma 

brukade komma med förslag. Vidare svarade hon på frågan om vad det var som gav 

henne  inspiration  inför  färgsättningen  av  hennes  slöjdföremål  och  det  var  hennes 

första  tanke på  en viss  färg. Den  färgen  tyckte hon var bra och valde hon  av den 

anledningen att hennes pappa  tyckte om den.   Hon berättade även att  läraren gav 

henne idéer ibland. Elev B: s svar gav nyckelorden: andras förslag, första tanken och 

familjeskäl. 

  

Elev E: Den här flickan berättade att hon skulle kolla med mammas och pappas rum 

för att  få  inspiration,  till att göra om  i sitt eget  rum. De  fåglarna som  läraren hade 

gjort  och  fanns  i  slöjdsalen  gav  henne  inspiration  till  att  prova  någon  liknande 

färgsättning. Hon berättade också  att det  finns böcker  i  slöjdsalen  som hon  skulle 

kunna titta  i för att bli  inspirerad. Men hon skulle även kunna tänka sig att titta på 

riktiga fåglar för att få inspiration. Elev E: s all svar gav nyckelordet: 5 st efterlikna   
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Elev F:  (flicka) berättade att det hon  tänkte på när hon skulle välja  färgsättning var 

vilka  färg  kulörer  hennes  föräldrar  tyckte  om.  Inspirationen  som  hon  fick  inför 

färgsättningen av sin fågel kom från barnfilmer där hon ofta tyckte att rosa och vitt 

var med. Hon  berättade  även  att  inspiration  kan  hon  få  av  att  titta på  tavlor  och 

affischer.  När  läraren  gjorde  något  som  hon  tyckte  var  fint  kunde  hon  försöka 

efterlikna det. Hon använde ofta sin egen fantasi när hon skulle färgsätta något. Elev 

F: s svar gav nyckelorden: andras förslag, familjeskäl och efterlikna. 

 

Elev A:  som var  en pojke berättade att det  som brukade ge honom  inspiration att 

göra om i sitt rum var att titta på vad hans bror gör och hur han hade det i sitt rum.  

På  frågan  vad  han  tänkte  när  han  skulle  färgsätta  sin  fågel  svarade  han  att 

färgsättningen  skulle efterlikna en hackspett. Den avgörande anledningen  till valet 

av  fågelart och  färgsättning var att han hade varit och  tittat på  fåglar  tillsammans 

med sin morfar och sett en hackspett.  Avslutningsvis skulle han kunna tänka sig att 

titta i tidningar och använde sig av Internet för att få inspiration i samband med en 

färgsättning av ett slöjdföremål. Elev A: s alla svar gav nyckelordet: 5 st efterlikna. 

 

Elev C  (pojke)  svarade på  frågan om vad det var  som kunde ge  inspiration  till att 

färgsätta eller göra om något hemma så svarade han att han brukar välja som andra 

säger att han skall göra. Tankarna inför färgsättningen var att han hade använt sig av 

tidigare erfarenheter tidigare. Han tyckte att det var enkelt att färgsätta på det sättet 

och det var snyggt. Från början ville han att färgsättningen skulle efterlikna en riktig 

fågels  färger. Men  sedan kom han på att han kunde måla den  så att den blev  lite 

annorlunda.  Han tyckte även att det var kul att använda sig av sin egen fantasi och 

egna  förslag  när  han  färgsatte  sina  slöjdföremål.  Elev C:  s  svar  gav  nyckelorden: 

andras förslag, egna förslag och efterlikna.   

 27



Elev D: Den sista pojken berättade att han tyckte att den färgsättningen han kom att 

tänka  på  var  bra  och  den  passade  till  hans  fågel. Den  första  tanken  om  valet  av 

färgsättning, blev pojkens val. Elev D: s svar gav nyckelorden: passande och  första 

tanken.  

 

Sammanfattning 

Beskrivningarna  som  redovisats ovan kom att visa  fram  flera olika nyckelord med 

koppling  till  inspiration.  Tabellen  nedan  visar  de  8  nyckelord  som  förekom  i 

elevernas svar liksom hur många svar av varje nyckelord som identifierades.  

 

Tabell 1. Fördelning av de 8 nyckelord som identifierats i elevernas svar 

Nyckelord  Svarsfrekvens 

Efterlikna  14 

Andras förslag  3 

Första tanken  2 

Egna förslag  2 

Familjeskäl  2 

Tidigare erfarenhet  1 

Passande lösning  1 

Följer anvisning  1 

 

Tabellen ovan visar att den mest förekommande inspirationskällan var att efterlikna 

som  förekom  i 14 av 26 svar. Variationen  i nyckelordet efterlikna rymde dock, som 

visats ovan en variation.  
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5.4 Analys av intervjuer – interna och externa faktorer   

I  följande avsnitt har  jag gjort grupperingar av elevernas svar beroende på om det 

som har  inspirerat dem har utgjorts  av  interna  eller  externa  faktorer. Med  interna 

faktorer  syftar  jag  till  slöjdsalens miljö. Motsatsen blir då  externa  faktorer, där  jag 

syftar  till  händelser  utanför  skolan.  Jag  kommer  att  använda  mig  av  citat  från 

intervjuerna  för  att  skilja  svaren  från  interna  eller  externa  faktorer  som  inspirerat 

dem.  

 

Patel poängterar att citaten inte ska uppfattas som ”bevis” på att det jag säger är sant 

utan det ska  tolkas som en  illustration  till ett visst  förhållningssätt, en process eller 

liknande.27   De  citat  jag  valt  ut,  är  citat  som  jag  anser  belyser  frågeområdet. Min 

förhoppning är att intervjuresultatet ska ge mig svar på mina frågeställningar.  

 

5.4.1 Interna faktorer som inspirerade eleverna 

Flicka  E:  svarade  bl.a.  att:  ”Jag  kollade  på  de  fåglar  som  fanns  i  slöjdsalen  som 

läraren  hade  gjort,  det  var  nog  där  som  jag  fick  min  inspiration  ifrån.”  Hon 

fortsätter…  ”Det  finns  böcker  i  slöjden,  där  man  kan  titta  på  olika 

färgkombinationer”.  ”Fast jag skulle nog titta på en riktig fågel för att se hur den ser 

ut, och sedan måla som den ser ut.” När  jag  jämför hennes svar med elev porträttet 

så ser jag vissa likheter.  Det var en flicka som viste vad hon ville och hon var väldigt 

säker på det hon gjorde, framförallt på hur det skulle se ut.  

 

Flicka B: svarade ”att grönt var den första färgen jag kom att tänka på”. Här var det 

flickans första tankar som avgjorde hur hennes slöjdföremål blev färgsatt. 

 

 

5.4.2 Externa faktorer som inspirerade eleverna 
                                                 
27 Patel, Runa (2003) Forskningsmetodikens grunder Lund: Studentlitteratur. s. 133 
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Flicka B: svarade att det som inspirerat henne var att hennes pappa tyckte om grönt 

och han skulle få den som present. Så det var familjeskäl som var inspiration för den 

här eleven. När jag tittar på de svar jag fick av den här eleven och hur hon arbetade 

på  lektionerna  så  stämde  de  överens. Hon  bestämde  inte  själv  hur  färgsättningen 

skulle se ut och hon bad ofta om hjälp under lektionerna.   

 

Flicka  F:  svarade  att  det  som  hade  gett  henne  inspiration  att  använda  en  viss 

färgkulör var att hon hade  tänkte på barnfilmer, där brukar det vara  rosa och vitt. 

Här efterliknade även den här flickan något som hon tidigare hade sett. Hon svarade 

även att det som var avgörande för hennes färgsättningsval var att föräldrarna tyckte 

om de färger hon valde. Ordagrant sa hon att: ”Jag tänkte på att mamma tyckte om 

lila, pappa tyckte om rosa, vitt tycker alla om.”  ”Sedan provade jag på en träbit, först 

målade  jag den helvit sedan målade  jag  lila och rosa med en svamp, det  tyckte  jag 

blev  snyggt, då  tog  jag det.”  Jag  tolkar  F:  s  svar  som  att hon  ville  att  föräldrarna 

skulle tycka att hennes fågel var fin, men även att andra skulle tycka att den var fin 

med tanke på att hon sa att, vitt tycker alla om. 

 

Pojken A: s sa bl.a. att: ”Jag har varit med morfar och tittat på hackspettar, med en 

kikare, det var nog där ifrån som  jag fick min idé till att måla som  jag gjorde.” Han 

svarade även att: ”Det skulle bli en hackspett, den skulle likna en hackspett.” När jag 

tittar tillbaks på elevporträttet av den här eleven så var han redan från början oerhört 

bestämd på hur han skulle färgsätta sin fågel.  

Resultatet blev en fågel som urskiljde sig från övriga elevers fåglar, både i form och i 

färgsättning. Den blev förmodligen som den fågel som eleven hade sett tillsammans 

med sin morfar och som sedan gett eleven inspiration.  

 

Pojke C: gav  svaret att han bara brukade måla och använda ”…lite  fantasimålning 

det  tyckte  jag  är  snyggare”.  På  frågan  om  hur  han  skulle  färglägga  en  till  fågel, 

svarade han  att han  skulle  färglägga  fågeln  så  att den blev mer verklig på  så  sätt 

 30



hade  han  en  fantasifågel  och  en  verklig.  Av  de  sex  eleverna  som  ingick  i  min 

undersökning  var det  två  av  sex  som  nämnde  att de  använde  sig  av  sin  fantasi  i 

samband med  färgsättningen. Pojke C: berättade att han hade använt  sig en  sådan 

färgsättning  tidigare,  så den här  eleven  använde  tidigare  färgsättningserfarenheter 

när  han  färgsatte  sin  fågel.  Pojke  D:  svarade  helt  enkelt  att  han  tänkte  på  att 

färgsättningen helt enkelt skulle passa till sin fågel.  

             

Sammanfattning 

Tabell 2. De interna och externa faktorer som inspirerade eleverna. 

Interna faktorer  Externa faktorer 

Inspirationsmaterial i slöjdsalen      Familjen 

Böcker i slöjdsalen                             Kompisar 

Läraren  Filmer 

  Hackspett 

 

 

 

 

 

6 DISKUSSION 

I detta avsitt kommer jag att knyta mina resultat till den litteratur som redovisades i 

början av detta examensarbete. Jag kommer också att diskutera betydelsen som detta 

arbete och litteraturen haft under en rubrik kallad, implikationer för lärare.  

 

6.1 Egna reflektioner över resultatet 

När jag reflekterar över de resultat jag kommit fram till i min undersökning så visar 

det sig att de faktorer som verkar ha påverkat de sex eleverna mest var att deras val 

av färgsättning skulle efterlikna något de hade sett. Det kunde vara externa faktorer 
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som  gav  dem  inspiration  till  valet  av  färgsättning. …”tittat  på  hackspettar  med 

morfar”. Eller att familjemedlemmar påverkade elevens val av färgsättning.  

 

Det  var  framförallt  två  av  eleverna  flicka  E  och  pojke  A  där  det  gick  att  göra 

tolkningar på alla deras svar till ordet nyckelordet efterlikna. Hur kommer det sig att 

just de här två eleverna hade så många efterlikna ord i sina intervjusvar? När jag gör 

en tillbakablick till mina noteringar av dessa två elever så visar det sig att det finns 

likheter mellan mina observationer och  elevernas  intervjusvar  som går att göra  en 

koppling till att vara inspirerad. De här eleverna var självständiga och målmedvetna 

när de jobbade med sina slöjdföremål. Nina skriver i sitt examensarbete att en viktig 

känsla är att uppgiften måste kännas meningsfull.28 Med tanke på arbetsglädjen  jag 

såg  hos  de  här  eleverna  så  upplevde  jag  att  de  tyckte  att  arbetsuppgiften  var 

meningsfull.  

 

 

De interna faktorer som påverkade elevernas färgsättnings resultat var de som kom 

från  slöjdsalen. Eleverna hittade här  sin  inspiration  från  inspirationsmaterialet. ”… 

kollade på de fåglarna som fanns i slöjdsalen…”, …”böcker i slöjden…”   

Av de sex eleverna som ingick i min undersökning var det endast en elev som sa att 

hon  hade  fått  inspiration  av  de  inspirationsmaterial  som  läraren  hade  gjort.  Då 

uppstår  frågan varför  inspirerades  inte  flera elever av det  inspirationsmaterial som 

eleverna  hade  tillgång  till.  Stina  Sandlén  intervjuade  en  hemslöjdskonsulent  som 

berättade att hon  inspirerade barnen genom att hon  försökte  tänka sig  in  i barnens 

värld för att se vad som är viktigt för dem och låta det styra vad barnen ska tillverka 

under de kurser  som hon drev  i hemslöjdens  regi. Det  tror  jag  är helt  rätt och  ett 

viktigt drag för att få elever att känna större motivation till det de gör. Att eleverna 

                                                 
28 Jönsson, Nina (2005) s. 29 
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får utgå från egna erfarenheter och intressen tror jag ger eleverna lust och inspiration 

till att utföra olika arbetsuppgifter i slöjden. Kajsa Borg skriver att de lärare som hon 

intervjuade var noga med att poängtera att de försökte tillgodose elevernas intressen 

och önskemål vid ett arbetsområdes start.29   

 

 
6.2 Implikationer för lärare 

Vygotskij  skriver  att  strävan  efter  skapandet  alltid brukar  stå  i proportion  till den 

omgivande miljöns komplexitet.30 Här  skulle  jag vilja påstå att  inspirationen också 

står  i  proportion  till  miljöns  komplexitet.  En  slöjdsal  som  utstrålar  fantasifullt 

färgsatta  slöjdföremål  skulle  kunna  vara  en  miljö  där  elever  får  inspiration  till 

skapande. Den slöjdsal som jag använde mig av under min slutpraktik var utrustad 

med  många  olika  föremål  som  läraren  hade  gjort.  Syftet  var  att  eleverna  hade 

föremålen som  inspirationsmaterial och kunde gå och känna och  titta på dem. Kan 

det finnas en fara att eleverna kopierar de föremål som finns i slöjdsalen? Här menar 

Vygotskij  att  barn  inte  härmar  exakt utan de  gör  om det  till  sitt  eget. Under min 

undersökning  så  var  det  många  elever  som  ville  att  det  som  de  gjorde  skulle 

efterlikna något de sett tidigare. Även om det fanns inspirationsmaterial av liknande 

fåglar  i slöjdsalen så blev elevernas helt olika, både  i storlek och  i färgsättning, mot 

de som läraren hade gjort. Den likhet som fanns mellan elevernas och lärarens fåglar 

var att alla fåglarna, utom en, hade vingarna utfällda. Under den tid som jag gick på 

slöjdlärarutbildningen försökte lärarna påverka oss studenter, att inte ha för mycket 

inspirationsmaterial  tillgängliga  för  eleverna  i  slöjdsalen.  Anledningen  till  det 

resonemanget var att eleverna skulle kunna kopiera  inspirationsmaterialet. De ville 

att vi  istället  skulle  inspirera och motivera våra elever  till att använda  sin kreativa 

förmåga och formge egna slöjdföremål. Jag kan förstå det resonemanget men det ena 

arbetssättet behöver ju inte utesluta det andra. Jag tror att det även kan vara bra för 

                                                 
29 Borg, Kajsa (2001) Slöjdämnet intryck - uttryck - avtryck. Sollentuna. Parajett AB. s.156 
30 Vygotskij, S Lev. (1995) Fantasier och kreativitet i barndomen. s. 36   
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eleverna  att  få  ”härma”  något  de  sett  och  tycker  om.  Under  VFU  perioden 

undervisade  jag  även  en  årskurs  fem  där  de  gjorde  olika  föremål.  Inför  det  här 

arbetsområdet hade läraren gjort många olika inspirerande föremål som uttryckte en 

god  form‐  och  färgsättning. Här  blev  vissa  av  föremålen  kopierade.  Läser man  i 

kursplanen  för  slöjd  där  de  säger  att  eleven  skall:  ”utveckla  medvetenhet  om 

estetiska  värden  och  att  utveckla  förståelse  av  hur  materialval,  bearbetning  och 

konstruktion påverkar en produkts  funktion och hållbarhet”.31 Så även om en elev 

kopierar ett föremål så ryms skolverkets uppmaningar inom slöjden.  En elev som är 

nöjd och  stolt över det han/hon gjort  i  slöjden kommer med all  sannolikhet känna 

tilltro  till  sitt  eget  kunnande  och  skapande,  som  även  kan  smitta  av  sig  till  andra 

ämnen i skolan. När arbetsområdet skurna fåglar gick mot sitt slut och fåglarna var 

färgsatta  var  det många  elever  som  var  stolta  över  sina  fåglar.  Jag  kommer  ihåg 

speciellt en elev när hon kom  fram och visade mig  sin  fågel och  jag  såg  stoltheten 

lysa i hennes ögon.  

 

6.3 Vägen till inspiration 

Den  litteratur  som  jag  har  använt  mig  av  i  mitt  arbete  visar  på  forskning  som 

konstaterar att  flera  faktorer måste  finnas med om vi  ska kunna känna  inspiration 

inför  en  uppgift.  Lena  Börjeson  menade  att  en  lärare  som  visar  intresse  och 

engagemang för sitt ämne kan i sin tur inspirera sina elever.32 Jag tror också att när 

eleverna tycker något är intressant och roligt får de motivation och det skulle i sin tur 

kunna  förlösa  den  skapande  förmågan  hos  eleverna  som  kallas  inspiration.  Eric 

Kristiansson  skriver  att  inspirationsdelen  kanske  är  den  viktigaste  delen  i 

arbetsprocessen  för  att  arbetsområdet  ska  bli  lyckat. När  läraren  lyckas  inspirera 

eleverna märks det genom att eleverna visar engagemang och intresse för uppgiften. 

33   
 

                                                 
31 Skolverket (2000) Grundskolans kursplaner och betygskriterier. s. 91 
32 Börjeson, Lena. (1994) Inspirera varandra. s. 40 
33 Kristiansson, Eric. Inspirationens betydelse i slöjd. s. 20 
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Vygotskijs resonemang tycker jag är intressant när han säger att fantasin är grunden 

till allt skapande. Elevernas fantasi blir då en viktig faktor under slöjdlektionerna och 

som måste  uppmuntras  för  att  elever  ska  vara  kreativa  och  känna  lust  inför  sitt 

skapande.  Av de sex eleverna som ingick i min undersökning var det två av sex som 

nämnde att de använde sig av sin fantasi i samband med färgsättningen. Om fantasin 

är så viktig som Vygotskij menar så hur uppmuntrar man då elever att använda sin 

fantasi  i större utsträckning? Enligt Vygotskij så är ett barns  fantasi  fattigare än en 

vuxens fantasi av den anledningen att en vuxen har större erfarenheter34.  Här gör jag 

en  tolkning  att  när  eleverna  får  mer  kunskap  i  ett  visst  ämne,  exempelvis 

färgsättning,  får  eleven  mer  erfarenheter.  En  påföljd  skulle  då  bli  att  eleverna 

utvecklar mer  fantasi  och  eftersom  kreativitet  är  en  blandning mellan  det  barnet 

upplevt tidigare och något nytt.  Det skulle kunna resultera i elever som är kreativare 

under slöjdlektionerna.   

                                                 
34 Vygotskij, S Lev. (1995) Fantasier och kreativitet i barndomen. s. 19 
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Men  det  skulle  också  kunna  betyda  att  eleverna  har  större möjligheter  att  känna 

inspiration inför sina uppgifter. 

   

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

I min undersökning  visade det  sig  att det  endast  var  en  elev  som  sa  att  hon  fick 

inspiration av  lärarens  inspirationsmaterial. Då  ställer  jag mig  frågan hur kommer 

det  sig?  Behövs  det  inspirationsmaterial  i  slöjdsalen  och  hur  ska  det  se  ut  för  att 

inspirera  eleverna?  Ett  förslag  till  vidare  forskning  skulle  kunna  vara.  Finns  det 

behov av  inspirationsmaterial  i slöjdsalen? Om det  finns det, hur bör materialet då 

vara utformat? 
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Bilaga 1 

Brev till elevernas föräldrar 

 

Hej! 

Jag heter Staffan Nerhed och är lärarstudent vid Linköpings Universitet. Jag skriver 

nu mitt examensarbete där  jag ska  titta på hur elever  inspireras  till  färgsättning av 

sina slöjdföremål i trä‐ och metallslöjden? För att få underlag till min undersökning 

behöver  jag  intervjua  eran  dotter/son.  Intervjun  kommer  att  spelas  in  och  det 

kommer att  ske på X‐  skolan, under  skoltid. De uppgifter  jag  samlar  i kommer att 

behandlas konfidentiellt och endast  för  forskningsändamålet.  Intervjun kommer att 

ske i slutet av vecka 48. 

Vid eventuella frågor går det bra att kontakta mig eller min handledare. 

 

Staffan, XXXX‐XXXXXX eller via mail stane009@student.liu.se  

 

Min handledare Marcus Samuelsson XXXX‐XXXXX eller via mail  masam@ibv.liu.se   

 

  

Med vänliga hälsningar 

Staffan Nerhed 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide till elever                                            

 

1. Vad blir du inspirerad av när du ska göra i om i ditt rum eller färgsätta något 

hemma hos dig? 

2. Kan du berätta för mig hur du när du färgsatte ditt slöjdföremål? 

 

3. Var  färgsättningen  från  början  tänkt  bli  som  den  blev,  eller  hade  du  tänkt 

någon annan färgsättning på din fågel?     

4. Vad tror du det är som har inspirerat dig till att färgsätta som du har gjort? 

 

5. Om du fick välja, var skulle du helst vilja hämta inspiration ifrån, i samband 

med att du ska färgsätta ett slöjdföremål? 

 

Frågor som enbart blev ställda till två elever. 

Om du skulle färglägga en till fågel, skulle du färgsätta den på samma sätt som du 

gjorde med den första? 
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