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Abstract 

Syftet med denna studie är att undersöka vad slöjdlärare har att säga om slöjdsalens utformning 
och dess betydelse för elevernas möjligheter till att nå målen i läroplanen i ämnet slöjd och om 
denna uppfattning påverkas av lärarnas utbildningsbakgrund. Undersökningen kommer bl.a. 
fram till att själva slöjdsalen har betydelse för elevernas lärande, att utbildningsbakgrunden 
präglar lärarna, att det i dagsläget finns utvecklingspotential vad gäller slöjdsalarnas utformning 
samt att det finns vissa aspekter som kan beskriva den idealiska utformningen av slöjdsalen för 
att ge eleverna de bästa möjligheterna till att nå målen i dagens läroplan. 

 

Nyckelord: Utformning slöjdsal, makerspace, slöjdlärarutbildning, måluppfyllelse. 

 

Förord 
Tack till alla som har bidragit till att detta examensarbete blev verklighet. Tack till Borlänge 
kommun för finansieringen av KPU-studierna. 
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1. Inledning 
Under de senaste decennierna har grundskolans läroplan och kursplanen i ämnet slöjd reviderats 
och skrivits om ett flertal gånger, senast 2011. Min upplevelse som lärare är att skolbyggnader 
inte byggts om i samma utsträckning. Det är till viss del förståeligt att det av ekonomiska skäl 
inte finns utrymme att bygga om skolor i samma takt som läroplaner och annan lagstiftning 
inom skolan förändras. När utformningen av miljön så som exempelvis undervisningssalarna 
inte alltid hänger med ämnenas utveckling kan detta skapa problem framförallt för ämnen där 
den fysiska skolmiljön spelar en avgörande roll. Detta gäller bl.a. för ämnet slöjd, där lärarens 
didaktiska ambitioner påverkas av salarnas faktiska utformning och fysiska placering. Den fy-
siska slöjdsalen används ofta av slöjdlärare som ett pedagogiskt verktyg (Skolverket 2015, s. 
57). 

Det saknas även en parallell utveckling mellan slöjdlärarutbildningen på högskolan och läro-
planerna för grundskolan. Exempelvis skrevs slöjd fram som ett enhetligt ämne i och med lä-
roplanen för grundskolan 1980 (Lgr80) samtidigt som den enhetliga examensbeskrivningen för 
lärarutbildningen i slöjd först infördes i och med grundskollärarreformen 1995. Reformen in-
nebar en akademisering av slöjdlärarutbildningen samt en enhetlig examensbeskrivning för 
båda inriktningarna i form av en gemensam slöjdlärarexamen (Jeansson 2017, s. 46). En lä-
rarexamen i slöjd innebar dock inte att man utbildades i hela ämnet. Än idag kan man söka till 
slöjdlärarutbildningar med materialinriktningen textil eller trä, vilket kan upplevas som proble-
matiskt då förmågorna som ska utvecklas i Lgr11 kräver andra kunskaper än en specialisering 
inom ett visst material eller en viss hantverksteknik. En annan aspekt är att vägen till en slöjd-
lärarlegitimation oftare går genom andra vägar än ämneslärarutbildningen (Hasselskog m.fl. 
2018, s. 81). Möjligheten att erhålla sin legitimation genom Lärarlyftet, KPU eller VAL resul-
terar på samma sätt i en brokig utbildningsbakgrund. Utbildningsbakgrunden skulle kunna på-
verka hur lärare tolkar dagens kursplan eller vad lärare känner sig bekväma med att undervisa 
kring.  

I september 2019 publicerade Skolverket ett förslag på revidering av kursplanen i ämnet slöjd, 
där det i kursplanens syfte står att ”undervisningen ska utmana elever att undersöka och expe-
rimentera med olika material, hantverkstekniker och estetiska uttryck, samt ta sig an uppgifter 
på ett kreativt sätt” (Skolverket 2019). Detta kan vara problematiskt på grund av att slöjdämnet 
på de flesta skolorna är uppdelat mellan två lärare i två olika slöjdsalar vilket Skolverkets nat-
ionella utvärdering NÄU13, s. 56, bekräftar. Skolverket ifrågasätter av dessa anledningar om 
alla elever har lika förutsättningar till måluppfyllelse i ämnet slöjd (Skolverket 2015, s. 43). 

Skolverket konstaterar dessutom att dagens slöjdlärare har väldigt hög ålder. Slöjd är det sko-
lämne som har flest antal behöriga lärare över 60 år samt att 50 % slöjdlärarna är över 50 år 
(Skolverket 2015, s. 43). Tidigare forskning visar att slöjdlärare bygger sin förståelse av ämnet 
till stor del på tradition framför förståelse av kursplaner (Jeansson 2017, s.167). En bidragande 
anledning till detta kan vara slöjdlärarstudenters egen erinring av skolslöjd samt vad de lär sig 
under obligatoriska praktikperioder (Lundgren m.fl. 2017, s.612). Därav är det angeläget att 
undersöka vad slöjdlärare har att säga om den idealiska slöjdsalens utformning. 
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka vad slöjdlärare har att säga om slöjdsalens utformning 
och dess betydelse för elevernas möjligheter till att nå målen i läroplanen i ämnet slöjd. Inom 
ramen för detta syfte ska följande frågeställningar besvaras: 

• Upplever slöjdlärare att deras slöjdsal är utformad så att målen i läroplanen uppnås på 
det bästa möjliga sättet och påverkas dessa upplevelser av slöjdlärarens utbildningsbak-
grund? 

• Om salen inte är utformad på det sättet, hur upplever slöjdlärare att den idealiska slöjd-
salen bör vara utformad? 

 

1.2  Avgränsningar 

Följande avgränsningar har gjorts med hänsyn till den givna tidsramen: Studien intar lärarper-
spektivet, varför inga elever har intervjuats. Studien fokuserar på lärarnas upplevelse av slöjd-
salens utformning, inte på elevers lärandeprocesser. 

 

1.3  Begrepp 

Slöjd: I den här texten kommer begreppet ”slöjd” avser den pedagogiska slöjd som bedrivs 
inom ramen för den svenska grundskolan. Skolämnet slöjd är en avgränsning och syftar till de 
mål som finns formulerade i grundskolans kursplan för slöjd. 

Slöjdart: Respondenterna använde begreppet ”slöjdart” vid flertalet tillfällen under intervju-
erna. Slöjdart ska i den här texten tolkas som att syfta på antingen ”textilslöjd” eller ”trä-och 
metallslöjd” som två delar av ämnet slöjd. Observera dock att det enligt dagens läroplan enbart 
finns ett enhetligt ämne slöjd. 

Ramfaktor: En aspekt som ingår i en tankemodell där styrningen av ett utbildningssystem sker 
genom de resurser som tillförs systemet och de regler som styr användandet av resurserna 
(Lundgren 1999, s. 33). Begreppet ”ramfaktor” används i den här texten i bred bemärkelse som 
en yttre faktor som kan påverka lärarnas förutsättningar. 

Makerspace: En gemenskap av skapande som är konstruerat i ett fysiskt rum avsett för en grupp 
människor för att användas som en central del i deras skapande (Rosenfeld Halverson & She-
ridan 2014, s. 502).  
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2. Bakgrund 
Detta avsnitt syftar till att beskriva undersökningens bakgrund samt de teoretiska utgångspunk-
ter som undersökningens analys bygger på. Även tidigare forskning inom undersökningens om-
råde gås igenom. 

 

2.1 Slöjdens framväxt ur ett historiskt perspektiv 

Undervisning i slöjd har på olika sätt bedrivits sedan 1800-talet. S.k. flickslöjd eller gosslöjd 
var länge ett frivilligt skolämne, men blev obligatoriskt 1955 (Jeansson 2017, s. 32). Vissa för-
ändringar har skedde under 1960-talet, men den stora förändringen skedde först i Läroplanen 
för grundskolan 1980 (Lgr80) där slöjd beskrevs som ett ämne som behandlar olika material 
(Jeansson 2017, s.36). I kommande läroplaner exempelvis Läroplanen för det obligatoriska 
skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo94) förädlades skrivelserna från Lgr80. I 
dagens läroplan Lgr11 har det skett en förflyttning från ett hantverksbaserat nyttoämne till att 
handla om personlig utveckling och att utveckla kunskaper som är viktiga för en framtida med-
borgare. Enligt den förståelse av ämnet som råder idag finns det inte längre några tydliga rikt-
linjer för vilka hantverkstekniker som ska behandlas eller vilka produkter som ska framställas, 
det är skapandet och processen som ställs i ljuset (Jeansson 2017, s. 38).  

 

2.2 Dagens läroplan Lgr11 

I Lgr11, Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshemmet 2011, är kursplanen upp-
delad i de tre delar; syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. I syftestexten formuleras fyra 
långsiktiga mål som eleven genom slöjdundervisningen ska utveckla. Slöjdämnets centrala in-
nehåll bygger på fyra kunskapsområden vilka är ”Slöjdens material, redskap och hantverkstek-
niker”, ”Slöjdens arbetsprocesser”, ”Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer” och 
”Slöjden i samhället” (Lgr 11). Alla kunskapsområden har sedan flera underrubriker. Kun-
skapsområdena kan fritt kombineras med varandra och det är läraren som avgör hur stort ut-
rymme respektive område ska få i den didaktiska planeringen. I ”Slöjdens material, redskap 
och hantverkstekniker” finns det inga bestämda material eller tekniker som måste erfaras, utan 
det väsentliga är att eleverna under skolåren fördjupar sin förståelse för dess möjligheter och 
begränsningar. I den reviderade kursplanen som trädde i kraft hösten 2018 har skolverket ad-
derat att eleverna ska arbeta med digital teknik och dess kombinationsmöjligheter med olika 
material. ”Slöjdens arbetsprocesser” handlar om att utveckla kreativitet genom att göra skisser 
och modeller utifrån egna idéer, göra överväganden om tillvägagångssätt och sedan värdera hur 
det blev (Skolverket rev. 2017, s. 12). Det är viktigt att som lärare ta ett steg tillbaka och låta 
eleverna få göra sina egna erfarenheter. Det hjälper dem att utveckla insikter, vilket är ett av de 
långsiktiga målen med slöjd. 

 

2.3  Lärarutbildningen  

På samma sätt som att slöjdämnet historiskt sett var två ämnen har lärarna som undervisat i 
dessa ämnen haft olika utbildningsbakgrund. Det var först i samband med den stora högskole-
reformen 1977 som slöjdlärarutbildningen infogades i universitetsstrukturen (Jeansson 2017, s. 
45). Det fick till en början inte alltför stor inverkan på utbildningen, men all textillärarutbildning 
i Sverige fick en gemensam utbildningsplan. Sedan infördes med grundskollärarreformen 1995 
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en enhetlig slöjdlärarexamen där textil och trä- och metallslöjd inte längre separerades (Jeans-
son 2017, s. 46). Ytterligare en förändring kom 2011 i och med att en ny skollag antogs (SFS 
2010:800) som innebar ett krav på att lärare måste vara legitimerade för att få sätta betyg och 
bli tillsvidareanställda (Hasselskog m.fl. 2018, s. 77). Samma år infördes den nya lärarutbild-
ningen som för slöjdämnet innebar fyra olika utgångar för en slöjdexamen. Slöjdlärarutbild-
ningen har sedan 1995 akademiserats och studier i slöjdämnet har blivit kortare till förmån för 
studier i ett eller två andra ämnen. 2011 bedrev fyra högskolor slöjdlärarutbildningar och sedan 
införandet av den förnyade lärarutbildningen har attraktiviteten att söka sig till utbildningarna 
varit låg (Skolverket 2015, s. 41). 2018 fanns det fortfarande fyra lärosäten som bedrev slöjd-
lärarutbildningar varav Konstfack och HDK (Högskolan för design och konsthantverk) utbil-
dade lärare i slöjd, medan Umeå universitet och Linköpings Universitet erbjöd möjligheten att 
inrikta sig mot materialen trä och metall eller textil. Det har även skett en legitimationsreform 
vilken innebär att man bland annat genom lärarlyftet kan erhålla en legitimation i slöjd (Skol-
verket 2015, s. 41). 

Det kan även nämnas att staten styr över lärarutbildningarna genom kraven i högskolelagen och 
högskoleförordningen. Det saknas dock tydlig information om hur lärarna ska utbildas för att 
jobba i läroplanens anda (Törnqvist 2005, s. 135). Detta innebär att lärarstudenter på olika lä-
rarutbildningar kan ha varierande kunskaper om betydelsen av skolans fysiska miljö. 

 

2.4  Slöjdsalen i NÄU13 

Skolverket publicerade 2015 en nationell utredning av ämnet slöjd, kallad NÄU13. Utredningen 
visar att 99 % av landets skolor har skilda salar för å ena sidan trä- och metallslöjd och å andra 
sidan textilslöjd (Skolverket 2015, s. 56). Utredningen visar också att det är vanligare på fris-
kolor att undervisas i en gemensam slöjdsal utan materialinriktningar (2015, s. 37). NÄU13 
kommer fram till att var tredje elev i årskurs 9 har en slöjdlärare som uppger att brister i lokaler, 
utrustning, läromedel är ett hinder för goda resultat i slöjdämnet (Skolverket 2015, s. 56). I 
äldre läroplaner, exempelvis Lgr62, fanns en underrubrik i kursplanen i textilslöjd samt trä- och 
metallslöjd som handlade om hjälpmedel och utrustning. I dagens läroplan Lgr11 finns inga 
riktlinjer för vilka hjälpmedel och utrustning som ska användas utan det är den enskilde slöjd-
lärarens tolkning av kursplanens mål som styr. Skolverkets utredning konstaterar därför att en-
skilda slöjdlärares betydelse för slöjdsalens utformning och elevernas undervisning är aspekter 
som behöver uppmärksammas mer i relation till att nå målen i kursplanen (2015, s. 57). 

 

2.5  Teoretiska utgångspunkter 

2.5.1  Avhandlingar om slöjd 

Åse Jeansson skrev 2017 doktorsavhandlingen Vad, hur och varför i slöjdämnet – Textillärares 
uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen. Jeansson undersöker hur 
textillärares uppfattningar om slöjd ligger till grund för deras ämnesinnehåll och hur det över-
ensstämmer med slöjdens kursplan. Avhandlingen utgår ifrån ett allomfattande perspektiv som 
vill visa vad som sker i klassrummet och ett mer ämnesdidaktiskt perspektiv som handlar om 
hur slöjdlärarnas uppfattning om ämnet påverkar slöjdundervisningen. Jeansson inhämtade sin 
empiri genom att intervjua textilslöjdslärare och kunde i resultatet dra slutsatsen att det fanns 
två typer lärare, en som organiserade sin undervisning utifrån hantverket och den andra typen 
av lärare utgick ifrån styrdokumenten. Dessa typer var dock inte statiska utan det fanns även en 
växelverkan hos lärarna mellan dessa två roller. Jeansson skriver att lärarna uppfattar att olika 
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ramfaktorer, så som exempelvis att ämnet är delat i olika klassrum med inriktning på olika 
material, påverkar slöjdundervisningens innehåll. 

Hanna Hofverberg har skrivit doktorsavhandlingen Crafting Sustainable Development; Studies 
of Teaching and Learning Craft in Environmental and Sustainability Education som främst 
handlar om hållbarhet och miljöfrågor i relation till slöjdundervisning. Hon lyfter att miljö och 
hållbarhetsundervisning är något större och mer komplext än den färdiga slöjdprodukten. Var-
för hennes avhandling är relevant för denna text beror på att hon nämner Makers vilket är en 
referens i denna studie. 

Erik Sigurdsons skrev 2014 doktorsavhandlingen Det sitter i väggarna: en studie av trä-och 
metallsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsligande. Avhandlingen belyser slöjdens 
genusproblematik men lyfter även slöjdsalens lärmiljö. Den fysiska trädslöjdsalen utformning 
påverkar enligt Sigurdsons elevers beteende, i det här fallet ett maskulint beteende (Hasselskog 
m.fl. 2018, s. 85). 

 

2.5.2 Skolhusforskning 

Mellan åren 2004–2008 hade Rådet för arkitektur, form och design ett statligt uppdrag att utreda 
hur vår tids skola ska byggas. De lämnade över en rapport till regeringen 2008 där de konsta-
terar att mer kunskap och tidigare erfarenheter om skolans fysiska miljö bör samlas in. De fö-
reslår även att ” i lagtext och styrdokument, synliggöra den fysiska miljöns betydelse som en 
tydlig del av skolväsendet som helhet” (Rådet för arkitektur, form och design 2008). 

SKL har publicerat en rapport som heter Skollokalers betydelse för lärande och poängterar att 
det finns ytterst lite forskning inom området publicerat senare än år 2008 (SKL 2018, s. 6). I 
och med kommunaliseringen 1991 tog kommunerna över ansvaret för skolan och den statliga 
myndigheten Skolöverstyrelsen lades ner. En av skolöverstyrelsens uppgifter var att ta fram 
normer och riktlinjer för skolbyggnaders fysiska miljö (Törnquist 2005, s. 11). Kommunali-
seringen innebar att ansvaret för skolbyggnaders utformning förflyttades till den enskilda kom-
munen eller huvudmannen. Enskilda kommuners ekonomi påverkar deras investeringsvilja i 
skolmiljöer vilket leder till stor ojämlikhet mellan kommuner (Törnqvist 2005, s. 11). Det enda 
skollagen skriver om fysiska lokaler är ” För utbildningen ska de lokaler och den utrustning 
finnas som behövs för att syftet med utbildningen ska kunna uppfyllas” (SFS 2010:800, kap. 2, 
35 §). 

I och med införandet av allmän grundskola byggdes väldigt många nya skolhus under 1960- 
och 1970-talet. Dessa skolbyggnader och även de tidigare uppförda skolhusen verkar än idag 
som förebilder vid uppförandet av nya skolor ”och därmed även som förmedlare av en utbild-
ningstradition och en kunskapssyn i strid med modern pedagogik och dagens läroplan” (Tör-
nqvist 2005, s. 33). Sedan införandet av den allmänna grundskolan har flera läroplaner sjösatts 
och ersatts, pedagogiken har förändrats men skolbyggnaderna är till stor del desamma (Tör-
nqvist 2005, s. 138). Törnqvist ställer sig frågande till varför vi inte ifrågasätter skolors lokal-
organisation vid ny- eller ombyggnationer samt varför den gamla realskoletraditionen till viss 
del ännu påverkar uppförandet av nya skolor. Törnqvist är av uppfattningen ”att en radikal för-
ändring av den förhärskade skolhustraditionen är nödvändig om verksamheten skall ha en reell 
chans att arbeta i enlighet med de centrala styrdokumenten” (2005, s. 149). 

Salarna till praktisk-estetisk verksamhet är ofta placerade i periferin (Törnqvist 2005, s. 37). 
Salarna används sällan till spontant arbete utan endast till den ordinarie schemalagda verksam-
heten. Vissa skolor väljer även bort verkstäder och laboratoriesalar av ekonomiska skäl (Tör-
nqvist 2005, s. 117). Kunskapsskolan kan ses som ett exempel där man inte har några egna 
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slöjdsalar utan skickar eleverna till en veckas intensivundervisning på några av deras referens-
skolor (Törnqvist 2005, s. 117).1 Det kan med stor sannolikhet vara väldigt lyckat och kreativt 
men resterande dagar under året finns ingen möjlighet till praktiskt undersökande arbetssätt 
(Törnqvist 2005, s. 117).  

 

2.5.3  Ramfaktorteori 

Under 1970-talet utvecklade Urban Dahllöf ramfaktorteorin i sin avhandling Skoldifferentie-
ring och undervisningsförlopp: komparativa mål- och processanalyser av skolsystem. Dahllöf 
visade att undervisningen måste förstås utifrån sina ramar. Den handlar om att den pedagogiska 
processen i klassrummet påverkas av faktorer som exempelvis kursplaner, gruppstorlek, lära-
rens utbildning, timplaner och lokaler som i slutänden är politiska beslut i form av ekonomiska 
resurser (Lundgren m.fl. 2017, s. 342). Ulf P Lundgren utvecklade denna teori under sin tid 
som Dahllöfs doktorand i sin avhandling Frame factors and the teaching process. Gemensamt 
för dessa arbeten är att de ansåg att det finns en korrelation mellan läroplaner och resurser samt 
undervisningens förverkligande i form av resultat. I slutet av 1970-talet utvecklades ramfaktor-
teorin till ett större forskningsområde nämligen läroplansteori. Som en del i läroplansteori kan 
ramfaktorteorin beskrivas som den del som analyserar relationen mellan resultat, undervis-
ningsförlopp och begränsade yttre faktorer (Linde 2012, s. 100). Ramfaktorteori kan därför be-
skrivas som en tankemodell där styrningen av ett utbildningssystem sker genom de resurser 
som tillförs systemet och de regler som styr användandet av resurserna (Lundgren 1999, s. 33). 
Exempelvis kan ramar som tid och elevsammansättningen vara ramfaktorer eftersom dessa i 
grunden handlar om hur resurser fördelas och används (Lundgren m.fl. 2017, s. 342). Urban 
Dahllöf själv har dock på senare tid yttrat sig kritiskt om den breda tolkningen som hans teori 
har fått (Dahllöf 1999, s. 5). 

 

2.5.4  Makerspace 

Ramfaktorteorin som en tankemodell om resurser och resursanvändning handlar inte specifikt 
om slöjdsalen eller den fysiska miljön. Därför behöver den teorin utvecklas för att ta hänsyn till 
just slöjdämnet och slöjdsalen. Här görs ett försök till att vidareutveckla eller komplettera denna 
teori genom teorin om makerspace.  

Begreppet ”makerspace” kan definieras som en gemenskap av skapande som är konstruerat i 
ett fysiskt rum avsett för en grupp människor för att användas som en central del i deras skap-
ande (Rosenfeld Halverson & Sheridan 2014, s. 502). Hasselskog m.fl. skriver i sin artikel Slöj-
dämnets utveckling mellan 2008–2019 att de förändrade skrivelserna i slöjdämnets kursplan 
kan kopplas till den entreprenöriella och visionära ”makerkultur” som kommit att påverka gö-
randet i utbildningssammanhang (2018, s. 78). Den s.k. makerkulturen har vuxit fram från ”da-
tor-hackare” som har utmanat vad som är möjligt. De har lärt sig nya saker genom skapandet 
och har värderat förståelsen för processen såväl som resultatet (Sharples 2013, s. 33). Att expe-
rimentera betraktas som viktigt och det finns en förståelse för att man lär genom sina misstag. 
Makerkulturen har även sitt ursprung i slöjd, hantverk och ”gör-det-självtraditionen” där man 
kombinerar detta med digital teknik (Heath 2017, s. 160).  

 

1 Det kan inte uteslutas att det sätt som Kunskapsskolan jobbar med de estetiska ämnena har förändrats sedan 2005. 
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Makerkulturens teori är att lärandet sker i det sociala samspelet med andra och genom att del-
tagaren själv formulerar sina problem och försöker lösa dem blir lärandet levande och relevant 
(Sharples 2013, s. 33.). Det finns en stark tradition för öppenhet och transparens där man delar 
med sig av sin kunskap och sina idéer. Henry Chesbrough myntade 2003 begreppet ”öppen 
innovation” som innebär ett avsiktligt in och utflöde av kunskap (Heath 2017, s. 163). Det ska 
ses som motsatsen till att ensam sitta och utveckla sina idéer för att sedan presentera ett färdigt 
förslag. Öppen innovation handlar om att se varandra som resurser och att vi tillsammans med 
andra har bättre förutsättningar att utveckla innovativa idéer. I dagens uppkopplade samhälle 
kan detta göras genom öppna nätverk och öppna licenser (Heath 2017, s. 163). 

Ett makerspace definieras inte utifrån speciella rum med en viss uppsättning material, maskiner 
och verktyg utan det är en plats som möjliggör skapande utifrån ett sätt att se på lärande. En 
grundtanke är att organisera rummet utifrån ”vi” istället för ”jag” (Doorley & Witthoft 2012, s. 
7). Ett makerspace skulle även kunna fungera som ett resursrum för många ämnen. I ett maker-
space bör det finnas platser där man tillsammans kan sitta och lära, men samtidigt utrymmen 
för den som behöver tänka ifred. Lärandeperspektivet på makerkulturen kopplas vanligtvis 
samman med Deweys learning by doing och Paperts konstruktivistiska modell learning by 
buildning (Godhe m.fl 2019, s. 320). ”Makerspaces offers a potential renaissance for John 
Deweys ideas” såsom att lära genom görandet och att lärandet är en social process (Godhe m.fl 
2019, s. 321). En maker är en lekande, nyfiken individ som vill lära sig nya saker genom eget 
skapande (Heath 2017, s.164). Makerperspektivet kan kritiseras för att ha ett visst synsätt på 
individen, nämligen att inte det tar hänsyn till individer som har andra förutsättningar eller sär-
skilda behov. Det innebär att det endast är en begränsad grupp som kan tillgodogöra sig kunskap 
i en lärmiljö som liknar ett makerspace (Godhe m.fl. 2019, s. 323). 
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3. Metod 
I detta avsnitt beskrivs undersökningens upplägg och hur den har genomförts. Det görs även 
en diskussion och problematisering av vissa val som har gjorts. 

 

3.1 Kvalitativ metod 

Den föreliggande undersökningen har tillämpat en kvalitativ metod. Kvalitativ metod kan för-
stås som ett samlingsbegrepp för metoder som använder ord eller bilder som analysenhet, som 
förknippas med småskaliga studier samt kan kopplas till ett holistiskt perspektiv (Denscombe 
2018, s. 23). 

Som forskningsansats användes huvudsakligen en deduktiv ansats, där studien har vissa teore-
tiska utgångspunkter och har tillämpat dessa på det empiriska materialet. Eftersom det inte ex-
isterar särskilt mycket forskning om slöjdsalar och inte heller många lämpliga teorier om slöjd-
salars utformning kan den här undersökningen också anses ha tillämpad ett visst inslag av in-
duktion. Det innebär att undersökningen försökte att dra några generella slutsatser utifrån det 
konkreta empiriska materialet vad gäller slöjdsalars idealiska utformning. 

Datainsamlingen har skett genom semistrukturerade intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 
innebär att intervjuaren ställer vissa givna frågor men möjligheten finns även för att ställa följd-
frågor eller för att vara flexibel beroende på det enskilda fallet (Denscombe 2018, s. 269). Även 
ett visst inslag av observation har förekommit i den här undersökningen när det gäller den fak-
tiska utformningen av några slöjdsalar. Observationen har dokumenterats genom bilder. 

 

3.2  Urval 

Intervjupersonerna refereras till som respondenter. Detta ska uttrycka att det är intervjuperso-
nernas egna tankar som är föremål för en undersökning (Esaiason m.fl. 2017, s. 236). Urvalskri-
terierna för respondenterna var att tre av dem skulle vara lärare utbildade innan 1995 och ytter-
ligare tre skulle vara lärare utbildade senare än 2011 och ha sin examen från en slöjdlärarut-
bildning utan materialinriktning.2 Dessa urvalskriterier förefaller vara lämpliga mot bakgrund 
av undersökningens syfte och frågeställningar. Av respondenterna utbildade innan 1995 förde-
lades antalet så att en var utbildad i trä och metallslöjd medans de andra två var utbildade i 
textilslöjd. En förfrågan om deltagande publicerades i Facebookgruppen Slöjd fortbildning3. På 
grund av svårigheten att få respons av respondenter som stämde överens med urvalskriterierna 
via denna Facebookgrupp var det nödvändigt att även ta kontakt med slöjdutbildningarna på 
Konstfack och HDK. Nyckelpersoner på dessa högskolor förmedlade sedan kontakter med ti-
digare studenter. Information lämnades till respondenterna om studiens syfte, datainsamlings-
metoden samt urvalskriterierna för respondenter. Det kan finnas en problematik med att låta 
nyckelpersoner föreslå respondenter på grund av att de kan styra urvalet och på så sätt kan 
skevhet uppstå (Trost 2010, s. 140). De respondenter som visade intresse i Facebookgruppen 
kontaktades sedan via email för tidsbokning av intervju. I samma email bifogades en förfrågan 

 
2 Dessa utbildningar bedrivs endast på Konstfack och Högskolan för Design och Konsthantverk. 

3 Facebookgruppen Slöjd fortbildning är en sluten grupp för yrkesverksamma slöjdlärare och hade i januari 2020 
986 medlemmar med syfte att stärka och inspirera slöjdlärare i vardagen. 
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om deltagande samt intervjufrågorna (se bilaga 1 och 2). Även samtycke för ljudupptagning 
inhämtades av respondenterna. Hänsyn har inte tagits till kön eller vilket stadie de undervisar i. 
Det måste poängteras att majoriteten av studenterna vid Konstfack och Högskolan för Design 
och Konsthantverk är kvinnor. Nedan följer en översiktlig beskrivning av de respondenter som 
har deltagit i den här undersökningen: 

 

Respondent Examinerad som 
 

Anställd som Lärosäte Utbildad 

efter 2011 

Utbildad  

innan 1995 

1 Slöjdlärare Textilslöjdslärare Högskolan för 
Design och 

Konsthantverk. 

X  

4 Slöjdlärare Textilslöjdslärare Konstfack X  

6 Slöjdlärare Slöjdlärare Konstfack X  

5 Trä och metallslöjdslärare Trä och metallslöjds-
lärare 

Stockholms uni-
versitet 

 X 

2 Textilslöjdslärare Textilslöjdslärare Uppsala 

universitet 

 X 

3 Textilslöjdslärare Textilslöjdslärare Umeå universitet  X 

 

 

3.3  Genomförande 

Målsättningen var att genomföra fysiska intervjuer i den utsträckning det var möjligt. Eftersom 
respondenterna befann sig på flera olika platser i landet var det nödvändigt att genomföra tre 
intervjuer via telefon. Samtliga intervjuer spelades in med ljudupptagning. Fördelen med att 
spela in intervjun är att fullt fokus kunde ägnas åt respondenten vilket skapar en avslappnad 
atmosfär. Samtliga ljudupptagningar har därefter transkriberats. Transkribering behöver inte 
göras i sin helhet exempelvis vad gäller utsvävningar som en studie inte ämnar att undersöka 
(Trost 2010, s. 76). Så har också skett i den här undersökningen. Respondenterna fick frågefor-
muläret skickat till sig innan intervjun för att ha god tid att fundera kring svaren på frågorna. 
Detta för att frågorna är relativt komplexa och målsättningen var att svaren skulle vara väl ge-
nomtänkta. Under arbetet med frågeformuläret genomfördes en pilotintervju med ytterligare en 
slöjdlärare. Pilotintervjuer är ett viktigt steg i utformandet av datainsamlingen för att se om 
frågorna ger svar på det studien ämnar undersöka (Bell 2016, s. 192). 

Intervjuerna inleddes med en panoramafråga om deras utbildningsbakgrund. Panoramafrågor 
utgör ett bra sätt att inleda en intervju på för att etablera en mer avslappnad intervjusituation 
(Yin 2013, s. 140). När intervjun väl kom igång ställdes frågorna från frågeformuläret. Semi-
strukturerade intervjuer bygger på frågeområden där samtliga respondenter fick tillgång till 
samma utgångsfrågor men under intervjuerna fanns möjlighet att ställa följdfrågor. Viktigt vid 
semistrukturerade intervjuer är att låta respondenten tillåtas styra ordningen på innehållet men 
intervjuaren ansvarar för att alla delar av innehållet kommer med (Trost 2010, s. 55). De fysiska 
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intervjuerna genomfördes i respektive respondents slöjdsal medans telefonintervjuer komplet-
terades med att respondenten skickade en digital bild på hens slöjdsal. De respondenter som 
blev utvalda att delta upplevde själva att de hade ett intresse i det studien ämnar undersöka 
vilket gjorde att intervjuerna hade ett bra flyt. 

 

3.4 Analysmetod 

Det empiriska materialet, dvs. intervjusvaren i form av transkriberad text, har bearbetats och 
analyserats genom kodning. Koder är etiketter eller märklappar som tillskriver mening till den 
beskrivande information som har samlats in. Det handlar oftast om ord, fraser, satser eller 
stycken som har en koppling till det undersökta fenomenet men det är inte orden i sig som är 
det viktiga utan ordens betydelse (Miles & Huberman 1994, s. 56, 57). Således har analysen 
utförts genom att leta efter nyckelord och nyckeluttalanden i det transkriberade materialet. Kod-
ning möjliggör att sammanföra viktiga frågor och frågeställningar i sina data och gör att man 
tar ett steg närmare slutsatsformulering (Bell 2016, s. 253). I den här undersökningen har inte 
numeriska etiketter används, utan materialet har samlats utifrån följande nyckelord och teman: 

• Respondenternas uttalanden om den fysiska miljöns betydelse. 
• Respondenternas tolkning av slöjdämnets syfte. 
• Respondenternas uttalanden om att experimentera med olika material. 
• Respondenternas uttalanden om samarbete och att kombinera material. 
• Respondenternas uttalanden om struktur och tydlighet. 

I själva analysen har sedan det empiriska materialet speglats mot undersökningens teoretiska 
utgångspunkter. Redovisningen av analysen nedan (se avsnitt 4.) visar flera rubriker än nyck-
elteman ovan vilket beror på att vissa aspekter kan kopplas till samma huvudtema. Dessutom 
lyfte respondenterna andra aspekter som var intressanta och som rymmer inom ramen för under-
sökningens syfte och frågeställningar. I presentationen av resultatet och analysen nedan an-
vänds en kvantifiering av det kvalitativa resultatet såsom ”tre av sex respondenter upplever 
att…”. Detta för att göra sammanställningen mer överskådlig och tillgänglig. Även fyra bilder 
på den faktiska utformningen av några slöjdsalar har inkluderats i analysen. 

 

3.5 Forskningsetik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra viktiga forskningsetiska principer: informations-
kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Kraven på information 
och samtycke kan kombineras och då benämnas som principen om informerat samtycke 
(Denscombe 2018, s. 441). Konfidentialitetskravet går ut på anonymitet, dvs. att information 
ska skyddas från obehöriga, och nyttjandekravet innebär att materialet enbart används för forsk-
ningsändamål (Vetenskapsrådet 2002, s. 12, 14). 

Respondenterna fick innan intervjun ett informationsbrev skickat till sig via email (se bilaga 1) 
med en beskrivning av intervjuns syfte, information om forskningsetiska principer, att de kom-
mer vara anonyma och att deras medverkan är frivillig och de kan närsomhelst avbryta sitt 
deltagande. Respondenterna tillfrågades även om de godkände att ljudupptagning gjordes, vil-
ket de gjorde. Resultatet har anonymiserats och respondenternas namn har ersatts av en siffra. 
Materialet har också förvarats på ett säkert sätt och enbart använts inom ramen för den här 
undersökningen.  
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3.6 Metoddiskussion 

Reliabilitet och validitet är begrepp som har sitt ursprung i den kvantitativa forskningen och 
därför är begreppen trovärdighet och tillförlitlighet att föredra vid kvalitativa studier (Trost 
2010, s. 133). På grund av undersökningens småskalighet gjordes en avgränsning att endast 
genomföra sex intervjuer. Intervjuer är en väldigt subjektiv metod som kan riskera skevhet (Bell 
2016, s. 190). Metoden kunde ha kombinerats med en enkät för att ge studien en högre trovär-
dighet. I rollen som forskare är det dessutom svårt att vara helt neutral. Svaren kan tolkas olika 
beroende på ens egen föreställning och förkunskaper.  

Det faktum att undersökningen har använt sig av både fysiska intervjuer och telefonintervjuer 
kan också diskuteras. Det var lättare att få ett flyt i de fysiska intervjuerna då det var möjligt att 
titta på varandra, ta pauser och att utläsa kroppsspråk. I dessa intervjuer skötte respondenten till 
större delen intervjun av sig själv med stöd av frågorna hen hade framför sig. Det gick att se på 
respondenten om hen tog en konstpaus till skillnad från telefonintervjuerna. För att säkerställa 
studiens trovärdighet och tillförlitlighet har åtgärder vidtagits såsom att utgå från befintliga te-
oretiska utgångspunkter, att tydligt redovisa genomförandet av forskningsprocessen samt vara 
försiktig vid tolkningen av det empiriska materialet.  

En annan fråga som kan diskuteras i samband med olika metodval utgör frågan om generaliser-
barheten eller överförbarheten av kvalitativa forskningsresultat vilket ofta anförs som ett argu-
ment mot kvalitativ forskning. Den här studien gör inte anspråk på att resultaten är generaliser-
bara, överförbara eller allmängiltiga men skulle ändå kunna tjäna som en indikation i jämför-
bara situationer. Mer generella slutsatser om slöjdsalens utformning kräver ytterligare och mer 
storskalig forskning. 

  



 15 

4. Resultat och analys 
I det följande avsnittet presenteras resultaten och analysen genomförs. Strukturen i avsnittet är 
huvudsakligen hämtad från olika teman i det empiriska materialet. 

 

4.1  Slöjdsalens betydelse 

Samtliga respondenter arbetar i en sal som endast är utrustad för en slöjdart och som ligger 
vägg i vägg med slöjdsalen för den andra slöjdarten. Fyra av sex respondenter beskriver att 
sedan de började arbeta på skolan har de gjort större eller mindre förändringar för att anpassa 
salarna utifrån deras uppfattning om hur en pedagogisk sal bör vara strukturerad. Responden-
ternas upplevelse stämmer väl överens med NÄU13. I NÄU13 är det vanligt att slöjdlärare har 
sin egen slöjdsal, att slöjdlärare har ett stort utrymme att sätta sin egen prägel på salen och att 
lärarna använder sig av salen på ett sätt som är att jämföra med hur lärare i teoretiska ämnen 
använder sig av läromedel (Skolverket 2015, s. 57). Skolverket skriver att ”Varje enskild slöjd-
lärares betydelse för slöjdsalens utformning, och slöjdsalens betydelse för elevernas undervis-
ning, är något som borde uppmärksammas i relation till förutsättningar för måluppfyllelse” 
(2015, s. 57). 

För att få en förståelse för om lärarna omorganiserat salen på grund av att de ansåg att slöjdsa-
lens utformning har betydelse för elevernas möjligheter att uppnå målen i läroplanen i ämnet 
slöjd, så ställdes den frågan till respondenterna. Två av sex respondenter anser inte att slöjdsa-
lens utformning har betydelse för elevernas möjligheter att uppnå målen i läroplanen i ämnet 
slöjd. Tre av sex respondenter anser att salens utformning har betydelse för elevernas möjlig-
heter att uppnå målen i läroplanen i ämnet slöjd, samtidigt som en respondent saknar uppfatt-
ning. Respondent 1 anser att eleverna ska ha möjlighet att uppnå målen i slöjd oavsett salens 
utformning. Däremot menar respondent 1 att en välutformad slöjdsal ger möjlighet till större 
och svårare arbetsområden och respondent 2 anser att den fysiska miljön har betydelse för att 
man ska må bra. Enligt skolhusforskning4 finns det en uppfattning om att bra pedagoger bör 
kunna bedriva bra undervisning oavsett vilken lokal de befinner sig i (Björklid 2005, s. 169), 
vilket skulle kunna förklara respondenternas oenighet i frågan om slöjdsalens betydelse.  

Samtliga respondenter önskar att slöjdsalen ska vara ljus och rymlig, men ingen beskriver på 
vilket sätt. Väggar med stora glaspartier nämns ofta som rumsavskiljare, men ingen lyfter om 
det finns ett behov av exempelvis dagsljus eller att kunna se ut. Respondent 3 har i dagsläget 
en sal med stora glaspartier där elever som inte ingår i undervisningen ser in. Hen upplever att 
det är ett störande moment och försöker täcka igen dessa ytor. De respondenter som ansåg att 
salens utformning har betydelse för måluppfyllelsen var främst fokuserade på att beskriva hur 
inredning, verktyg och material skulle struktureras. 

”Den fysiska miljön har jättestor betydelse, strukturen och färgerna. För jag tänker jobba 
med händerna är en taktil grej, det är en sinnesupplevelse, så det ska hänga ihop med den 
miljö man är i. Miljön ska inspirera. Det skulle absolut inte vara samma sak att ha slöjd i 
en teoretisk sal.” (Respondent 3) 

Respondent 5 är av uppfattningen att människor har en utvecklad förmåga att tolka och förstå 
det outtalade. Elever försöker tolka rummet och läsa av stämningen. Enligt Respondent 5 har 

 
4 Med ”skolhusforskning” avses här forskning inom såväl arkitektur som pedagogik om det fysiska skolhuset. 
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de elever som lyckas tyda ämneskoder större framgång i skolan. Detta kan kopplas till skolhus-
forskning som anser att barnen tolkar och reflekterar kring sin fysiska skolmiljö då den kan 
relatera till existentiella frågor såsom den egna personen, framtid och arbete; miljön bör därför 
vara tydlig med vad den vill uttrycka, lätt orienterad och dessutom ha ett kunskapsinspirerande 
uttryck (Skantze 1989, s.137, 146). 

Ingen av respondenterna kommenterade salens placering i relation till andra ämnen eller salens 
placering på skolområdet. En av respondenterna yttrade ändå en intressant tanke i samband med 
slöjdsalens position i relation till andra ämnen: 

”…någonstans tänkte jag i början av min karriär att slöjden skulle kunna vara ett nav i 
skolan, dit man kunde komma och jobba i skolan för att slöjden har allt. Där kan man jobba 
med svenskan, historian, och alla andra ämnen. Det är även mycket matematik i slöjden. 
Att slöjden var centrum och dit kunde man komma och jobba med saker med anknytning 
till de andra ämnena, men det är en lång väg dit…” (Respondent 3) 

Denna tanke av respondent 3 påminner om det som Törnqvist skriver om olika Waldorfskolor 
som har skapat fysiska miljöer bestående av flera olika verkstäder och laboratorium: tanken är 
att dessa verkstäder ska kunna användas av alla, för alla ämnen, och att det alltid ska finnas en 
handledare i lokalerna (Törnqvist 2005, s. 123). 

Slutligen tog tre av sex respondenter självmant upp säkerhetsaspekterna vid utformandet av en 
sal. Även om utbildningen inte innehöll moment som behandlade salars utformning ingick det 
i de flesta fallen några moment om säkerhetsanvisningar vid användandet av maskiner och hur 
mycket utrymme som måste finns kring dem ur ett säkerhetsperspektiv. Säkerhetsaspekter vid 
användningen av slöjdsalar och maskiner skulle kunna ses som en ytterligare form av ramfak-
tor, i alla fall för slöjdundervisningen. Även teorin om makerspace lyfter säkerhet som en viktig 
aspekt vid utformandet av ett ”space”. I ett större utrymme är det viktigt att ha det städat och 
bra med plats runt arbetsplatser. Detta för att undvika att någon skadar sig. I ett makerspace 
måste användarna kunna röra sig, vilket leder till att det behövs mer plats än i en sal där du 
förväntas sitta still under arbetspasset (Dougherty 2013, s. 7). 

 

4.2 Slöjdämnets syfte 

Dagens läroplan kräver att slöjdlärare gör en omfattande tolkning av vad läroplanens syfte 
handlar om för att kunna nå ämnets lärandemål (Jeansson 2017, s. 187). Respondenterna fick 
frågan huruvida de uppfattar att ämnets syfte har förändrats över tid, men ingen av slöjdlärarna 
utbildade innan 1995 är av den uppfattningen. De upplever att deras tolkning av syftet är näst-
intill densamma som när de utbildade sig. Respondent 2 och 3 uttrycker att slöjden var friare 
då och mer målstyrd nu. En förklaring skulle kunna vara att läroplanen Lpo94 inte innehöll 
några kunskapskrav att förhålla sig till, vilket däremot läroplanen Lgr11 gör.  

Bland de sex respondenterna existerar en bred spridning på vad de anser att slöjdämnet syftar 
till: tre respondenter (alla utbildade efter 2011) nämner problemlösning som ett av slöjdens 
syften; tre anser även att syftet med slöjdundervisning är att barnen ska bli hållbara konsumen-
ter; två respondenter tolkar slöjdens syfte som ett hantverksbetonat ämne; två tolkar slöjdens 
syfte som att utveckla olika förmågor genom görandet. Enskilda respondenter (en respondent i 
respektive fall) anser dessutom att slöjd går ut på att utveckla förmågor inom entreprenörskap; 
att ge en grundläggande introduktion till design, mode, hantverk, kreativitet, skissande och ide-
utveckling; att lära sig ett hantverkskunnande för att kunna experimentera och utforska material 
och tekniker på egen hand. 
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Respondenternas tolkningar kan speglas mot Skolverkets perspektiv som anser att slöjdämnets 
främsta uppgift inte är att behärska särskilda hantverkstekniker eller att känna till olika material, 
utan att lära ut förståelse för verktyg och material samt deras möjligheter och begränsningar. 
Elever ska lära sig att utveckla idéer och kunna dra slutsatser hur olika material och hantverks-
tekniker kan kombineras med varandra. Undervisningen ska väcka lust att experimentera, men 
samtidigt uppmuntra till att arbeta systematiskt. Skolverket vill att elever utvecklar förståelse 
för orsakssamband och här skiljer sig ämnet slöjd från andra ämnen på så sätt att man måste 
göra egna erfarenheter för att lära. När elever bearbetar material och testar hantverkstekniker 
så utvecklas även elevernas kreativa sida. (Skolverket 2017, s. 5, 7) 

Det är svårt att avgöra vad syftestolkningarna innebär för var och en av respondenterna i prak-
tiken, men en viss motsättning mellan respondenternas tolkning och Skolverkets tolkning kan 
ändå konstateras, framförallt vad gäller hantverkets betydelse. Till skillnad från tidigare utbild-
ningar inom slöjd innehåller dagens slöjdlärarutbildningar mindre ämneskunskap. Utbildning-
arna kräver mindre eller inga förkunskaper i hantverk och att kunna hantera tekniker utgör inte 
det viktigaste, samtidigt som forskning pekar mot att vissa textillärare är av föreställningen att 
kursplanens förmågor kan uppnås genom just hantverket (Jeansson 2017, s. 185, 187). Avstån-
det mellan de som formulerat skolslöjdens mål och de som har uppgiften att arbeta för målens 
förverkligande kan helt enkelt vara för stor (Hartman 2014, s.201). Även respondent 4 påpekar 
ett glapp mellan läroplanen och hur slöjd bedrivs på skolorna, men anser att detta är ”intres-
sant”. 

 

4.3  Kreativitet 

I kommentarmaterialet till kursplanen i slöjd står det att ”Kreativitet är väsentligt för att ele-
verna ska kunna utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap, något som lyfts fram 
i läroplanens första del” (Skolverket rev. 2017, s. 7). Enighet mellan respondenterna och Skol-
verket existerar när det gäller slöjdämnets syfte att främja kreativitet. Tre av sex respondenter 
anser att slöjdsalen ska organiseras så att den bjuder in till att experimentera. Samma respon-
denter anser att lusten att experimentera främjas av en sal där material och verktyg är tillgäng-
liga. De anser att det ska finnas inspirerande material som inbjuder till valmöjligheter. Respon-
dent 5 tycker att det ska finnas ett stort utbud av både billigare och dyrare material. Hen beskri-
ver att det ska gå att skissa direkt i materialet. Respondent 6 tolkar det som att slöjden syftar till 
att experimentera med olika material och tekniker. Det innebär att salens utformning är av pri-
oriterad betydelse därför att hen upplever att det är salens utformning som skapar dessa förut-
sättningar. Hen beskriver att eleverna ska känna att det är deras sal, material och verktyg. Door-
ley & Witthoft är av samma uppfattning som respondent 6 vad gäller vikten av att skapa en 
känsla av att alla är jämställda i salen, vilket även innebär att användarna ska ges utrymme att 
påverka salens utformning om det finns ett behov för det (2012, s.7).  

Salens utformning i samband med kreativitet går även att relatera till idén om makerspace, 
enligt vilken det bör finnas ett stort utbud av material synligt i rummet; det triggar användarnas 
fantasi att kunna se material och att lätt hitta det de vill bruka (Dougherty 2013, s. 7). I ett 
makerspace är tanken att utövarna ges möjlighet att experimentera och utforska utan krav på 
att en färdig produkt behöver färdigställas (Godhe m.fl. 2019, s. 319). Respondent 6 håller med 
om detta och är av samma uppfattning. Att undervisa utifrån ett makerperspektiv kräver även 
en positionsförflyttning av läraren från att vara kunskapsförmedlare till någon som fungerar 
mer som en stödfunktion eller guide (Godhe m.fl. 2019, s. 319), vilket inte alltid kan vara för-
enligt med alla krav som ställs på lärare såsom bedömning och betygsättning.  
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4.4 Kombinera material 

Ett ytterligare tema som har lyfts är att kombinera båda slöjdarter respektive kombinera olika 
typer av slöjdmaterial. Läroplanen för slöjdämnet kräver att man ”ska arbeta med metalls, tex-
tils och träs kombinationsmöjligheter” (Lgr11). Samtliga respondenter har skilda uppfattningar 
om hur denna skrivelse ska implementeras i praktiken. Under intervjun beskriver respondent 4 
salen och ämnet utifrån redskap och material som finns inom hela slöjdämnet. Två av respon-
denterna ger under intervjun endast exempel som rör den egna slöjdarten (dessa är utbildade 
innan 1995). Två respondenter ger under intervjun mestadels exempel utifrån den slöjdart de är 
anställda inom, men lyfter ibland exempel från den andra slöjdarten. Två av de sex responden-
terna ger under intervjun exempel som rör sig flytande mellan de olika materialen (dessa är 
utbildade efter 2011). Denna motsättning mellan respondenterna ger uttryck för att det möjligen 
finns en missuppfattning om vad ”slöjd” är för ämne samt att det formellt sett inte finns olika 
”slöjdarter”. Exempelvis var det viktigt för respondent 4 att betona att hen är ”utbildad inom 
båda slöjdarter samt bild”5.  

Samtliga respondenter lyfter någon gång under intervjun ändå fram förståelsen för att slöjd 
egentligen är ett ämne, att det är samma kursplan som gäller och samma betyg. Samtidigt arbe-
tar fem av respondenterna endast med en slöjdart. Det innebär att de har en eller flera kollegor 
som arbetar med den andra slöjdarten. Tre av sex respondenter (alla utbildade innan 1995) ut-
trycker att de endast upplever sig behöriga i den slöjdart de utbildades inom. Av de tre lärare 
som är utbildade efter 2011 är två anställda inom en slöjdart, textilslöjd, och en som slöjdlärare 
och arbetar med båda slöjdarter i sin anställning. Respondent 4 reagerar på att skolorna fortfa-
rande anställer lärare som ”trä-” och ”metallslöjdslärare” eller ”textilslöjdslärare”.  

”Tanken är att det är ett ämne, man ska ju undervisa i det, men när man kommer ut i 
verkligheten så är det ju inte så. Det är väldigt sällan salarna är utrustande så att man ska 
kunna ha alla sorters material.” (Respondent 4)  

Att arbeta med hela kursinnehållet är med andra ord förenat med svårigheter på grund av salar-
nas utformning. Respondent 3 beskriver att fast hens slöjdsal ligger vägg i vägg med salen för 
den andra slöjdarten har det inte gynnat samarbetet. Hen skulle gärna se att eleverna kunde röra 
sig i båda slöjdsalarna under en lektion. Respondent 2 upplever att det är jättesvårt att kombi-
nera trä och textil på grund av ramfaktorer såsom att eleverna är indelade i olika grupper och 
möjligheten att kunna röra sig mellan de olika salarna, vilket skulle kräva en annan organisation 
av ämnet. Respondent 5 ser dock inga hinder för att elever går mellan slöjdsalarna om det finns 
ett behov för det, exempelvis när elever i årskurs nio arbetar med individuella fördjupningsar-
beten. Respondent 4 förstår att man sällan har kombinationsuppgifter på grund av salarnas ut-
formning, vilket är synd. Respondentens förklaring är att det kan bero på skolornas ekonomiska 
situation och att det skulle kosta mycket att bygga om salarna. Detta kan återigen knytas till 
ramfaktorteorin. Respondent 4 tittar runt i sin sal och säger: 

”…för jag tänker att i den här salen så kanske vi måste köpa in lite hyvelbänkar för att 
kunna jobba med trä och eller sådana här saker som man kan skruva på bänkarna och det 
kostar ju pengar.” (Respondent 4) 

Respondent 6 skulle vilja ha salen uppdelad i tre sektioner där det fanns en ateljé-sal mellan 
träslöjdsalen och textilsalen. Anledningen till att respondent 6 vill ha skilda rum för trä och 
textil beror på allt damm som finns i träslöjdsalen. Detta håller två andra respondenter med om. 

 
5 Samtliga respondenter utbildade efter 2011 är även behöriga lärare i bild.  
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Flera respondenter beskriver att väggar för att skilja rum åt bör skapas med stora glaspartier. I 
teorier om ett makerspace finns det inget givet svar för hur det fysiska rummet bör utformas. 
Ett sådant utrymme eller en sådan gemenskap av skapande kan bedrivas i alla lokaler och på 
olika platser. I tankarna kring utformandet av ett makerspace lyfter man dock problematiken 
med att ha symaskiner i samma rum som såg-damm och förslag är att hitta en mer avskild plats 
att placera symaskinerna på om hela lokalen endast består av ett rum (Dougherty 2013, s. 7).  

Även i samband med NÄU13 gjordes en fördjupningsstudie på en skola som bedrev slöjdun-
dervisning i en gemensam lokal för alla material, men utan avsikt att ta ställning i frågan om 
det är att föredra eller inte. Den framträdande skillnaden mellan de elever som undervisades i 
denna sal respektive intervjuade elever på andra skolor var att dessa elever svarade att slöjd är 
ett ämne jämfört med övriga som svarade två (Skolverket 2015, s. 58). I fördjupningsstudien 
kunde man tolka det som att en möjlig fördel med en slöjdsal för alla material och var just 
elevernas möjlighet att kombinera material. Eleverna som arbetade i den här salen visade på en 
vana att arbeta med olika material (Skolverket 2015, s. 58).  

 

4.5 Verktygsvägg 

Gemensamt för samtliga respondenter är begreppen struktur och tydlighet. Salen ska vara an-
vändarvänlig. Respondent 4 beskriver att god struktur är nödvändig för att alla elever ska kunna 
nå uppställda mål; skolan ska ge alla elever förutsättningar att nå målen oavsett vilken förför-
ståelse eleven har när hen kliver in i slöjdsalen, oberoende av hens bakgrund, vilka föräldrar 
hen har, vilken skola hen har gått i tidigare eller i vilken miljö hen är uppväxt. Tre respondenter 
upplever att de är präglade av sin utbildning. Samma respondenter har en tydlig föreställning 
om att slöjdsalen, som ett yttryck för struktur och tydlighet, bör ha en välstrukturerad verktygs-
vägg. Detta kan belysas genom följande citat av en av respondenterna: 

”Redan när jag gick i skolan 1969 eller 1968, i sjätte klass hade jag Hans som slöjdlärare. 
Där blev jag färgad på något sätt, på slöjden gjorde man saker som fanns på ritning. Sen när 
jag gick på slöjdlärarutbildningen hade jag honom som lärare. Sen när de skulle ha en till 
på lärarhögskolan så hade jag turen att bli uppringd utav honom, kan du komma hit och 
jobba, så synen jag har speglar vem jag är och jag är präglad av min egen slöjdlärare.” 
(Respondent 5) 

 

  
Bild 1 till vänster (med tillstånd, foto Hasse Hedström) har publicerats i Tidningen Grundskolan (2012) och föreställer slöjd-
salen på Lärarhögskolan i Konradsberg, Stockholm. Bild 2 till höger är tagen av författaren i slöjdsalen av respondent 5. 

Dessa foton ska illustrera ”verktygsväggen”. Respondent 5 visar en bild från tidningen Grund-
skolan på lärarutbildningens slöjdsal som hen tidigare arbetade i, se bilden till vänster. I Tid-
ningen går att läsa att salen är präglad av de slöjdlärare som arbetade på lärarhögskolan i början 
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av 2000-talet. På bilden syns en välstrukturerad verktygsvägg. På bilden till höger tagen i den 
slöjdsal som respondent 5 jobbar i syns även där en välstrukturerad verktygsvägg. Responden-
terna 6 och 4 beskriver att de vill ha en liknande verktygsvägg som den som finns på Konstfack, 
se bilderna nedan. 

  
Bild 3 och 4: Konstfack har organiserat sina två utbildningssalar utifrån hårda material respektive mjuka material. Salarna 
ligger vägg i vägg. Bilderna är tagna av författaren. 

Respondent 5 anser att en välstrukturerad verktygsvägg är avgörande för det pedagogiska rum-
met. Dess funktion är även att skapa nyfikenhet och lust att använda verktygen. Två respon-
denter är av uppfattningen att verktygen ska organiseras utifrån vad de ska användas till så som 
att forma, mäta eller sätta samman. Väggen ska även innehålla verktygens namn. Däremot anser 
de andra tre respondenterna att material och verktyg ska placeras i skåp på grund av aspekter 
såsom städning och damm. De respondenter som förespråkar skåp beskriver att dessa bör mär-
kas med vad de innehåller för att det ska vara lätt för eleverna att hitta det som finns i dem.  

I det sammanhanget upplever respondent 5 att salens utformning har förändrats över tid, näm-
ligen att en förvaring av verktygen i skåp har varit vanligare förut, men att man idag har övergått 
till att synligt placera verktygen i rummet på en verktygsvägg. Hen uttrycker att förändringen 
har bidragit till elevernas lärande. Respondent 6 har en liknande uppfattning som respondent 5 
och beskriver det som att slöjdsalen idag tillhör eleven till skillnad från när hen gick i skolan 
då det var lärarens sal, verktyg och material.  

En öppen och strukturerad verktygsvägg stämmer väl överens med teorin om makerspace. En 
sådan verktygsvägg kan representera öppenhet och transparens, kan inbjuda till görandet och 
kan mer generellt vara en symbol för tanken om learning by doing eller learning by building. 

 

4.6  Stationer 

Ett annat tema som knyter an till tydlighet och struktur är en pedagogisk slöjdsal organiserad 
med hjälp av olika ”stationer”, vilket fyra av sex respondenter beskriver. Det ska finnas olika 
platser i rummet som fyller olika funktioner. Tre respondenter anser att slöjdsalen ska organi-
seras genom sociala mötesplatser så att lärandet kan ske i interaktion. Respondent 2 tror att hen 
skulle arbeta mer kreativt om salen var utformad som en verkstad. Med verkstad menar Re-
spondent 2 ett större rum där man kan göra olika saker på olika ställen, exempelvis inplastade 
bord avsatta för att arbeta med färg på, vatten för att tvätta och spola rent ramar, plats för att 
hänga saker som torkar och mycket plats för förvaring. Fyra av de sex respondenterna beskriver 
behovet av att ha en våtrumszon för att arbeta med tryck, färgning eller tovning. Respondent 4 
anser att alla slöjdsalar bör ha tillgång till ett grupprum för att främja arbetsro och lugn.  
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Respondenternas upplevelse kan återigen kopplas till makerspace som förespråkar att salen ut-
formas utifrån stationer. Stationer uppmuntrar till samtal och bjuder in till samarbete (Doug-
herty 2013, s. 7). Idén om att organisera salen i stationer har ett nära samband med den peda-
gogiska arbetsformen grupparbete. Genom att arbeta tillsammans med andra i grupper kan ele-
ver kommunicera idéer och utveckla dem; elever kommer att kunna utnyttja hela gruppens 
kompetens och utveckla bättre förståelse för uppgiften (Hammar Chiriac 2013, s. 29). En miljö 
som inbjuder till lärande i grupp kan samtidigt upplevas som problematisk för lärare och det 
finns också kritiska aspekter med detta. Ett problem är bedömningen av grupparbete som upp-
fattas av många lärare som en utmaning eftersom det är svårt att avgöra vem som har gjort vad 
(Godhe m.fl. 2019, s. 319). 

 

4.7 Det dukade bordet 

Ännu en aspekt i samband med slöjdsalens utformning som flera respondenter nämner och som 
har ett samband med tanken om stationer är ”det dukade bordet”. Respondent 6 beskriver att 
hen skulle vilja ha ett ateljé-rum mellan trä och textilslöjdsalarna där det kunde finnas ett stort 
bord som alla kan samlas kring för att sedan uppsöka de verktyg och maskiner eleven har behov 
av i sitt arbete. På samma sätt berättar respondent 5 om att hen önskar sig en sal med ett stort 
samlingsbord som hen kan duka. Runt detta bord kan alla samlas vid introduktion av ett nytt 
arbetsområde. Efter samlingen ska var och en kunna gå vidare till en arbetsplats, enskilt eller i 
grupp. Exempel på hur ”det dukade bordet” skulle kunna se ut finns på bilderna 1 och 2 ovan, 
tagna i Lärarhögskolan i Konradsberg samt i salen som respondent 5 är verksam i.  

Det dukade bordet skulle kunna vara ett centrum i slöjdsalen, den första ”stationen” vid lekt-
ioner eller utgångs- och samlingspunkten för lektioner. På samma sätt som verktygsväggen och 
en organisation kring stationer kan även ”det dukade bordet” anses stämma överens med teorin 
om makerspace. Inom makerkulturen tror man på idéerna om att lära genom görandet och att 
lärandet är en social process (Godhe m.fl. 2019, s. 321), vilket ett stort och centralt arbetsbord 
i slöjdsalen skulle kunna både främja och symbolisera. 

 

4.8  Elevexempel 

Slutligen berättade flera respondenter om elevexempel, dvs. exemplar av tidigare elevarbeten 
eller andra exempelföremål, som en vidare kärnfråga i beskrivningen av en pedagogisk slöjdsal. 
Två av sex respondenter anser att elevexempel stör, att det hämmar kreativiteten:  

”Jag visar sällan någon färdig slöjdprodukt, det drar jag mig för att göra, just för att ele-
verna tror att de ska uppnå något perfekt slöjdresultat i en förfinad slöjdprodukt så de inte 
tror att det här är det rätta svaret på det här provet som jag ska sätta mig in i under den 
här terminen” (Respondent 6) 

Fyra av sex respondenter är däremot förespråkare av att exempel ska finnas att tillgå i salen. 
Två respondenter belyser att det inte får bli rörigt i salen på grund av att många ska vistas där 
och att barn med särskilda behov egentligen mår bäst av en mer avskalad miljö. Samtidigt ar-
gumenterar dessa respondenter för att exempel är en nyckel till att få inspiration. Detta stämmer 
ännu en gång överens med skrivelser om makerspace: Alla ska dela med sig av sin kunskap 
och en yta med tidigare arbeten bör vara en naturlig del av ett makerspace; det föreslås även en 
”idé soptunna” där tidigare användare kan lämna idéer som de tror kan inspirera andra använ-
dare (Dougherty 2013, s. 7). Tidigare arbeten ska alltså fungera som inspiration och i sin tur 
väcka nya idéer.  
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5. Slutsatser och diskussion 
I detta avsnitt presenteras undersökningens slutsatser. Det görs även en avslutande diskussion 
av undersökningens slutsatser i ett bredare perspektiv. 

 

5.1 Slutsatser 

Syftet med denna studie är att undersöka vad slöjdlärare har att säga om slöjdsalens utformning 
och dess betydelse för elevernas möjligheter till att nå målen i läroplanen i ämnet slöjd. Detta 
syfte har uppnåtts genom att besvara undersökningens frågeställningar på följande sätt: 

Respondenterna upplever att själva slöjdsalen har betydelse för elevernas lärande men respon-
denternas skildringar går isär vad gäller en direkt och en indirekt betydelse. Med detta menas 
att en del av respondenterna explicit anser att salen har betydelse (direkt). Övriga respondenter 
svarar däremot inte explicit ”ja” på denna fråga men ger beskrivningar som ger uttryck för att 
salen faktiskt har betydelse ändå (indirekt). Denna skillnad beror på hur respondenterna ser på 
slöjdens syfte. De respondenter som visade en indirekt betydelse anser också att slöjdens syfte 
är mest ett hantverksbetonat ämne. 

Samtliga respondenter anser att det i dagsläget finns utvecklingspotential vad gäller utform-
ningen av deras slöjdsalar för att bättre nå målen i läroplanen. Detta gäller exempelvis avseende 
målet att arbeta med kombinationsmöjligheter av olika material. Utvecklingspotentialen som 
respondenterna ser varierar dock. Det har också framkommit i respondenternas svar att salarnas 
utformning verkar påverkas av olika ramfaktorer, såsom kommunernas ekonomiska situation, 
schemaläggning, gruppstorlekar, salarnas faktiska placering samt säkerhetsaspekter. 

En central fråga i undersökningen är hur den idealiska slöjdsalen bör vara utformad för att ge 
eleverna de bästa möjligheterna till att nå målen i dagens läroplan. Respondenternas upplevelser 
av detta är inte helt enhetliga men många synpunkter som respondenterna har lyft stämmer väl 
överens med bl.a. teorin om makerspace. Det finns stora likheter mellan en slöjdsal och hur 
man tänker kring utformandet av ett sådant maker-utrymme. Dessa tankar är dessutom förenliga 
med dagens läroplanplan Lgr11. I detta avseende har undersökningen bidragit till att identifiera 
följande aspekter som skulle kunna förbättra slöjdsalarnas utformning: 

• Generellt bör den idealiska slöjdsalen vara ljus, rymlig, ha stora glaspartier samt vara 
utformad och placerad så att den främjar elevernas kreativitet. Salen bör vara utformad 
så att eleverna ges möjligheter till att kunna experimentera och kombinera olika 
material. 

• Mer konkret bör den idealiska slöjdsalen vara uppdelad i olika sektioner, bör ha en öp-
pen och strukturerad verktygsvägg, bör vara organiserad utifrån olika stationer, det bör 
finnas ”det dukade bordet” som ett nav i salen och det bör finnas källor för inspiration 
såsom tidigare elevarbeten. 

Det kan slutligen konstateras att lärarutbildningen präglar lärarna under resten av deras yrkes-
liv. Det innebär med andra ord att lärarnas utbildningsbakgrund spelar roll. Syftestolkningen 
av slöjdämnet görs förmodligen för första gången under lärarutbildningen utifrån på vilket sätt 
slöjdlärarutbildningen är organiserad. Sannolikt präglas slöjdlärarstudenterna även av de ut-
bildningssalar som de är skolade i. Mer konkreta svar om vilken exakt roll utbildningsbakgrun-
den spelar skulle kräva ytterligare forskning. 
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5.2 Avslutande diskussion 

Till sist ska undersökningens val och resultat diskuteras i ett mer övergripande perspektiv. Al-
ternativt hade det varit möjligt att lägga upp studien som en kvantitativ undersökning (enkät). 
Då hade man kunnat jämföra om det finns en skillnad i uppfattningen om hur salen bör utformas 
mellan de som är utbildade efter 2011 respektive innan 1995. I så fall hade resultaten haft en 
större generaliserbarhet. Ett annat alternativ skulle istället kunna vara att intervjua lärare på 
lärarutbildningarna. En av respondenterna lyfter att hens uppfattning av salens utformning präg-
lades både av sin egen slöjdlärare och sen vidare av sin lärare på lärarutbildningen. Jeansson 
skriver dessutom att slöjdlärarstudenter präglas av deras VFU-lärare (2017, s. 167). Samtliga 
respondenter har uppfattningen att deras egen tolkning av slöjdens syfte inte har förändrats över 
tid. En fråga som man skulle kunna ställa sig är om tolkningen av slöjdämnets syfte hos de 
lärare som jobbar på slöjdlärarutbildningen har förändrats över tid. 

En annan aspekt som kan reflekteras kring är ”teorin” om makerspace som har spelat en viktig 
roll i den här undersökningen. Det är svårt att klassificera tankarna kring makerspace och det 
är inte helt säkert om dessa kan klassas som en ”teori”. Bara för att man använder något som 
en referens behöver inte betyda att det är teori (Sutton & Staw 1995, s. 372). Trots detta har 
idén om makerspace tydliga kopplingar till existerande teorier bl.a. inom konstruktivism samt 
till existerande forskning, se exempelvis Godhe m.fl. I den här undersökningen har makerspace 
används som en ”teoretisk utgångspunkt” och som ett komplement till eller en vidareutveckling 
av ramfaktorteorin, oavsett om makerspace kan anses utgöra en teori eller inte. 

Vad gäller studiens resultat så har det inte skrivits något om huruvida salens utformning bör 
anpassas efter elevernas ålder och/eller mognad. Många av de texter som behandlar makerspace 
är riktade mot äldre barn eller vuxna. En anledning skulle kunna vara att skapandet i en sal med 
fri tillgång till olika material och verktyg kan kräva disciplin och ansvarstagande av den en-
skilda användaren. Utmaningar kan uppstå i en skolkontext där elever lyder under skolplikt och 
lärarna är skyldiga att sätta betyg. Under dessa förhållanden är det inte en självklarhet att elever 
tar ansvar, har lust att experimentera och viljan att arbeta systematiskt. Personalresurser som 
krävs vid arbeten med stora individuella inslag kan vara ett hinder större än själva lokalen (Tör-
nquist 2005, s. 169). Elevgruppens storlek kan vara en ramfaktor som påverkar möjligheterna 
till att undervisa i alltför fria arbeten. 

Till sist är det anmärkningsvärt att samtliga respondenter fortfarande använder begreppet slöj-
darter fast detta skrevs bort redan i Lgr80. Respondenterna som utbildades innan 1995 befann 
sig under utbildningen i en övergångsperiod mellan läroplanerna Lgr80 och Lpo94, vilket kan 
uppfattas som en anledning till att de skolades med det begreppet. Traditionens makt är helt 
enkelt stor. 

 

5.3  Förslag på ytterligare forskning 

Ytterligare forskning som skulle kunna behövas kan handla om en mer ingående undersökning 
om vilken exakt roll utbildningsbakgrunden spelar för lärare i ämnet slöjd och hur de präglas 
och påverkas av sin egen utbildning. Slöjdlärarnas utbildningsbakgrund kan variera starkt och 
kan se olika ut. 

Något annat som skulle kunna undersökas är hur lärarna på själva slöjdlärarutbildningen tolkar 
slöjdämnets syfte samt hur de upplever slöjdsalens idealiska utformning. Även andra typer av 
metoder skulle kunna tillämpas i sådan forskning, exempelvis en kvantitativ metod (enkät). 
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Det kan även konstateras att skolhusforskning generellt och i synnerhet avseende slöjdsalen är 
relativt sällsynt och det skulle behövas grundligare undersökningar om hur lärare, elever och 
lärandeprocesser påverkas av den fysiska skolmiljön, vilket skulle kunna hjälpa olika besluts-
fattare vid utformningen av skolhus och slöjdsalar. 
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Bilaga 1 Informationsbrev 
 

      

 

 

 

Förfrågan om deltagande i intervju 
Mitt namn är Anna Hedström och under höstterminen 2019 skriver jag mitt examensarbete på 
lärarprogrammet vid Högskolan Dalarna. Min undersökning kommer att handla om slöjdlära-
res uppfattning om slöjdsalens betydelse för elevers måluppfyllelse i ämnet slöjd. Syftet med 
denna studie är att öka förståelsen för slöjdsalens utformning och vilken betydelse utform-
ningen har för elevernas måluppfyllelse. Jag kommer att använda mig av intervjuer som metod 
för min datainsamling.  

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. Detta skulle innebära en inter-
vju under ca. en timme via fysisk träff eller via telefonsamtal. Du kommer att få ta del av inter-
vjufrågorna i god tid innan intervjutillfället för att Du ska ha tid att tänka igenom dina svar. Ditt 
deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta Ditt deltagande utan 
närmare motivering samt ångra Ditt deltagande i efterhand. Det insamlade materialet kommer 
att behandlas konfidentiellt. Din identitet som deltagare kommer inte att röjas. Personer som på 
något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras hos mig och kom-
mer endast att hanteras av mig och i förekommande fall av min handledare. All insamlad data 
kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och klart. Undersökningen kommer att 
presenteras i form av en uppsats som ventileras i sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du 
kommer att kunna ta del av undersökningens resultat under våren 2020 på det Digitala Veten-
skapliga Arkivet (DiVA) om Du inte önskar att få ta del av resultaten på något annat sätt. Exa-
mensarbeten faller i övrigt under dataskyddsförordningen (”GDPR”) och personuppgiftsansva-
rig är Högskolan Dalarna. 

Hör bara av Dig om Du har frågor. Vid allmänna frågor kring dataskydd kan Du också vända 
Dig till Högskolans dataskyddsombud (dataskydd@du.se). 

 

Falun den 18 Oktober 2019     Falun den 18 Oktober 2019 

       

___________________________  ____________________________ 

Anna Hedström, student    Nicola Nerström, handledare 

v15anhed@du.se nne@du.se  
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Bilaga 2 Frågeformulär intervju 

Bakgrundsfrågor / Utbildningsfrågor 

• Vilket år erhöll du din examen? 
• Vilken läroplan var verksam när du utbildade dig? 
• Kan du beskriva din utbildningsbakgrund? 
• Hur tolkade du slöjdens syfte när du utbildade dig? 
• Hur tolkar du slöjdens syfte i dagens läroplan? 

 

Tema slöjdsalens faktiska utformning och betydelse 

• Kan du kort beskriva hur slöjdsalen / slöjdsalarna är utformade på den skola där du 
arbetar? (Bild) 

• Upplever du att slöjdsalars utformning har förändrats över tid? 
• Vilken betydelse upplever du att salens utformning har för elevernas möjligheter till att 

uppnå målen i läroplanen i ämnet slöjd? 

 

Tema slöjdsalens idealiska utformning 

• Hur anser du att slöjdsalen bör vara utformad för att målen i läroplanen uppnås på det 
bästa möjliga sättet? 

• Hur kan slöjdsalens utformning möjliggöra materialen trä och textils kombinationsmöj-
ligheter med varandra? 

• Hur kan slöjdsalens utformning bidra till att väcka elevers lust att utforska och experi-
mentera med olika material och ta sig an utmaningar på ett kreativt sätt? 
 

Avslutningsfrågor 

• Vill du lägga till något som relaterar till de diskuterade teman men som vi inte har pratat 
om? 

• Vill du lägga till, anmärka eller lyfta något annat som du anser är relevant? 

 

 


