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Sammanfattning 

Syftet med det här arbetet var att jag ville undersöka vad lärare och elever i två olika textilslöjdsalar 

på en och samma skola tycker om sin sal och om de blir inspirerade av den. För att få svar på mina 

frågor har jag gjort kvalitativa intervjuer med lärare och elever på en 1-9 skola i norra Kalmar län.  

Jag har också läst litteratur för att se vad som redan finns skrivit om inspiration och arbetsmiljö.  

 

I mitt arbete har jag kommit fram till att eleverna i det stora hela är nöjda med hur deras 

textilslöjdsal ser ut. Det är främst när det gäller inspirationen i salen som de vill att det ska ske 

förändringar. Eleverna vill att det ska finnas mycket mera färdiga föremål synliga i salen som de 

kan titta på för att få idéer och inspiration. De vill även att det ska finnas roliga tyger och garner 

synliga i salen som man kan få inspiration från. Eleverna känner sig alltså inte inspirerade av salen 

som den är nu, medan lärarna tycker att de använder sig av salen på ett bra sätt för att inspirera sina 

elever. Den ena läraren tycker dock att det kunde vara lite mer slöjdföremål i salen och den andra 

läraren tycker istället att eleverna själva ska komma på vad de ska göra utan en massa saker i salen. 

Alla vill vi väl ha en inspirerande miljö omkring oss när vi ska skapa något. Det behöver inte vara i 

form av färdiga slöjdföremål utan kan vara material. Jag vill i alla fall ha en inspirerande miljö, det 

är lättare att arbeta i en sal där det finns inspirationsmaterial i form av färdiga slöjdföremål och 

material.  

 

Mitt arbete är inte en generalisering av hur elever och lärare vill att det ska vara i slöjdsalen. Det är 

inte säkert att alla elever vill att det ska vara så som de elever som jag intervjuade vill. Det är därför 

viktigt att man är lyhörd för vad ens egna elever vill, det är eleverna som ska lära sig och miljön bör 

därför vara anpassad efter deras behov. Visst kan man inte anpassa sig efter alla eleverna som är i 

salen, men det gäller att man är flexibel och visar förståelse för alla elever så att de kan trivas i 

salen. Eftersom det inte finns några regler för hur det ska se ut i en sal kan det vara svårt att veta hur 

man ska inreda den för att den både ska få oss att arbeta effektivt och att vi mår bra.  
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1. Inledning 

Under min utbildning har jag varit på många olika skolor och sett olika slöjdsalar. En fråga som jag 

har ställt mig är hur eleverna blir inspirerade av miljön i salen. Det är inte inspirationspassen inför 

varje nytt område som jag är intresserad av utan inspirationen som eleverna tar till sig från det att de 

kliver in i textilslöjdsalen. Jag har mött många elever under min verksamhetsförlagda utbildning 

som inte har vetat vad de vill göra, därför att de inte vet vad som finns att göra inom ämnet 

textilslöjd. Inspireras eleverna av att det är mycket eller lite slöjdföremål synliga klassrummet och 

är klassrummet utformat på ett sätt som inspirerar eleverna?  

 

Jag har läst litteratur för att se vad som har skrivits om arbetsmiljö och inspiration tidigare för att 

sedan koppla det samman med vad jag får fram genom att intervjua både lärare och elever som 

arbetar i två olika klassrum.  

 

Som blivande textilslöjdslärare tror jag att den inspirerande miljön kommer att vara en viktig del i 

mitt framtida yrke. Både elever och lärare behöver inspiration och en bra arbetsmiljö för att trivas 

och för att kunna arbeta på ett bra sätt i skolan.  

 

 

1.1 Syfte 

Syftet med arbetet är att undersöka om eleverna i två olika textilslöjdsalar har synpunkter på hur en 

bra slöjdsal ska vara. Skiljer det sig från hur den ser ut på deras skola? Jag vill också undersöka hur 

läraren i dessa salar vill utforma sin slöjdsal och om läraren har möjlighet att genomföra sina 

inredningsidéer.  På vilket sätt kan salens inredning bidra till elevernas välbefinnande och skapande 

arbete i textilslöjden och hur använder läraren sig av salen som inspirationskälla i undervisningen?  

 

 

1.2 Frågeställningar 

● Hur ser de båda textilslöjdsalarna ut? 

● Hur vill eleverna att det ska se ut i textilslöjdsalen? 

● Hur skiljer sig elevernas önskemål och salens nuvarande utformning? 

● Hur blir eleverna inspirerade av sin textilslöjdsal? 

● Hur använder sig läraren av textilslöjdsalen för att inspirera eleverna? 

● Har läraren möjlighet att utforma textilslöjdsalen som hon/han själv vill och hur genomförs 

detta? 

 

 



 

1.3 Metod och genomförande 

Jag kommer att använda mig av litteratur och intervjuer för att besvara mina frågeställningar. 

Litteraturen kommer jag främst att använda för att se vad som tidigare har skrivits om inspiration 

och en bra arbetsmiljö. När det gäller intervjuerna finns det två olika metoder som man kan använda 

sig av, kvalitativ och kvantitativ metod. Den kvalitativa metoden handlar om att fokusera på vad 

den enskilda individen tycker och tänker. Analysen av en kvalitativ forskning presenteras i form av 

ord, vilka man har fått fram genom att ställa ostrukturerade frågor till deltagaren för att få dennes 

perspektiv på det hela. Den kvantitativa forskningsstrategin är mera objektiv och styrs av forskaren. 

Deltagaren får här svara på strukturerade frågor oftast i form av enkäter. Den bygger till stor del på 

statistiska mättningar och generalisering av data, som presenteras med hjälp av siffror vilka man har 

fått fram genom att göra en kodning av det insamlade materialet, med kodning menas att man 

översätter det insamlade materialet till siffror. Det kodade materialet bearbetas med hjälp av dator.1 

 

Jag bestämde mig för att använda mig av kvalitativ metod när jag skulle genomföra mina intervjuer 

eftersom jag i första hand var intresserad av vad varje person svarat och inte vad gruppen som 

helhet svarat. Detta får man bäst fram genom att ställa frågor direkt till intervjupersonerna. Frågorna 

kommer att ställas med öppna svarsalternativ, för att intervjupersonen ska ha möjlighet att svara vad 

hon/han själv vill. Att göra intervjuer istället för att lämna ut enkäter underlättar om man vill kunna 

ställa eventuella följdfrågor och man har också möjlighet att formulera om frågan i fall att 

intervjupersonen inte förstår frågan. Utöver den kvalitativa metoden kommer jag även att använda 

mig av kvantitativ metod då jag sammanställer mitt intervjumaterial, eftersom det kan vara 

intressant att se hur många som tyckte det ena eller andra och om det finns likheter/olikheter i deras 

tyckande. Detta finner jag stöd för i boken Varför vetenskap? där författarna skriver att gränserna 

mellan kvalitativ och kvantitativ metod till stor del är upplösta. Man kan finna spår av kvalitativa 

antaganden i den kvantitativa forskningen och tvärtom, det är dock inte alltid som den enskilda 

forskaren vill medge detta. Vilken metod som man väljer att lägga tonvikt på beror på 

forskningsuppgiften/problemet.2 Jag valde att lägga tonvikt på den kvalitativa metoden i mitt arbete.  

 

När jag sammanställde resultatet som jag fått från intervjuerna använde jag mig av en empirinära 

forskningsansats. I boken Forskningsmetodikens grunder tar de upp tre olika förhållningssätt till 

den empirinära forskningsansatsen och jag valde att använda fenomenografi. Fenomenografin går ut 

på att man arbetar med öppna, kvalitativa intervjuer, där intervjupersonen svarar med egna ord. 

Efter att man har intervjuat skriver man ner vad intervjupersonen har svarat och sedan kan man 

börja med den fenomenografiska analysen som består av fyra steg. I steg ett ska man studera sitt 

                                                 
1  Bryman Alan, 2004 
2  Bjereld Ulf, Demker Marie, Hinnfors Jonas, 2002 



 

material så att man får ett helhetsintryck. Steg två går ut på att man tittar efter likheter och 

skillnader i svarsmaterialet. När man kommer till steg tre ska man dela in materialet i olika 

kategorier och till sist steg fyra där man ska relatera de olika kategorierna till varandra och 

organisera dem därefter.3 

 

 

1.4 Avgränsningar  

Jag har valt att begränsa mig till att undersöka två olika klassrum på en och samma skola. Det är en 

ett till nio skola i norra Kalmar län. Klassrummen ligger vägg i vägg och det kan därför vara 

intressant att se om de skiljer sig från varandra. Jag kommer att intervjua två textilslöjdslärare, vilka 

arbetar i varsitt klassrum. Dessa personer väljs eftersom det är deras arbetsplats och jag vill se om 

de har varit med och påverkat salens utformning. Jag kommer också att intervjua sammanlagt åtta 

elever, fyra elever från vardera klassrum för att få deras syn på vad de tycker om salen. Det kommer 

att vara fyra elever från årskurs sex och fyra elever från årskurs nio. Från sal 1 kommer jag att 

intervjua två elever i årskurs sex och två elever i årskurs nio och på samma sätt i sal 2. Dessa elever 

har jag valt ut genom samtal med deras lärare, de känner sina elever bäst och vet vilka som kan 

tänkas ställa upp med att svara på frågor. Det är viktigt att eleverna själva vill bli intervjuade. 

Eftersom jag bara har valt att undersöka två salar och jämföra dem med varandra kan mitt resultat 

bara gälla dessa båda salar och ingen generalisering av slöjdsalar är möjlig. 

 

 

2. Litteraturgenomgång 

Här kommer jag att presentera det jag har fått fram om inspiration och arbetsmiljö genom att läsa 

litteratur. Under rubriken inspiration kommer jag att börja med att definiera ordet inspiration utifrån 

vad som står i uppslagsverk.  

 

 

2.1 Inspiration 

Enligt Nationalencyklopedin är inspiration något som historiskt sett kommer från det gudomliga. 

Det kan också handla om att få en andlig idé, som får oss att tänka, tala eller handla på ett sätt som 

vi vanligen inte brukar. Vilket kan tolkas som att människans vanliga själstillgångar frigörs eller 

förhöjs.4  

 

                                                 
3  Patel Runa, Davidson Bo, 2003 
4  Nationalencyklopedin, 1992 



 

I Bra böckers Lexikon 2000 står det utöver det som står i Nationalencyklopedin att inspiration är ett 

”gynnsamt tillstånd för konstnärligt skapande”. För att finna orsakerna till detta kan man leta ”både 

inom och utanför individen”.5         

 

Om man känner sig inspirerad eller inte av ett rum kan ha att göra med hur rummet upplevs och hur 

rummet upplevs påverkas i sin tur genom människans intryck av den. Människan använder alla sina 

sinnen för att läsa av miljön. Första intrycket speglas ofta av vad vi har för tidigare erfarenheter och 

därför kan vi uppleva rummet med glädje, sorg, lugn eller stress. Dessa intryck förändras allt 

eftersom vi vänjer oss vid den nya miljön och intrycken spelar också in på vår förmåga att arbeta i 

rummet.6 Första intrycket av ett rum kan man påverka genom att lägga fram inspirerande och 

aktuella material, så som tidningar och böcker som kan användas i kursen.7 Även Steinberg talar om 

att man ska anpassa rummet efter aktiviteten och ha en tilltalande miljö. Eleverna ska ha lust att 

vara i rummet och det är viktigt att miljön är trivsam. Klassrummets utformning påverkar elevernas 

inställning till det dom ska lära sig.8  

 

Det som inspirerar eleverna mest är de textila materialen, så som tyger, garner, med mera. Dessa 

bör därför finnas tillgängliga och ordnade på ett sätt som lockar eleverna till att undersöka och 

pröva ämnets olika material och tekniker. För att eleverna ska få inspiration, kunskap och kunna 

utveckla sin skapande förmåga behövs läromedel och inspirationsmaterial, som till exempel böcker, 

tidskrifter, bilder, ljudband, dator, med mera.9  Modén tar också upp att man kan inspirera eleverna 

genom att låta dem lyssna på musik och då främst klassisk, vilken också fungerar bra för att få 

eleverna koncentrerade och för att öka stämningen i klassen.10 Författarna till Inspirera andra tar 

också upp det här med att spela klassisk musik, den hjälper dessutom eleverna att koppla av.11  

 

 

 

 

 

 

                                                 
5  Bra Böckers Lexikon 2000 , 1997, s.136 
6  Gulliksson Hans, 1992 
7  Börjeson Lena, Håkansson Lars-Manus, 1987 
8  Steinberg John M, 1994 
9  Arvidsson Harry, Johansson Svante, Persson Ethel, 2002 
10 Modén Eva, 1990 
11 Börjeson Lena, Håkansson Lars-Manus, 1987 



 

2.2 Bra arbetsmiljö 

Det står inget om hur arbetsmiljön ska vara utformad varken i läroplaner eller kursplaner. Det som 

står om elevers lärande i dessa är att ”undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar 

och behov. Den skall med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling.”12 Det står också att alla som 

arbetar i skolan skall ”samverka för att göra skolan till en god miljö för utveckling och lärande”13, 

samt att varje elev ”tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö”.14 Rektorn bär i sin 

tur ansvar för att arbetsmiljön utformas på ett sätt så att alla elever får tillgång till handledning, 

läromedel och att de har möjlighet till att söka och förnya sina kunskaper. I kursplanen för slöjd står 

det i mål att sträva mot att eleven skall tillägna ”sig kunskaper om en god arbetsmiljö”.15 

 

En bra arbetsmiljö kan sägas vara detsamma som en kreativ miljö. Den kännetecknas av att du trivs 

och blir inspirerad av den. Den kreativa miljön består av arbetsklimat och av en fysisk miljö i form 

av rum, stolar, bord, m.m.16 Det är svårt att svara på vad som är en bra arbetsmiljö eftersom alla är 

olika och det som en person anser vara en bra arbetsmiljö kanske inte någon annan håller med om. 

Vi ställer alla olika krav och förväntningar på hur arbetsmiljön ska vara.17 En självklarhet för hur 

miljön ska utformas borde vara att den ska kunna stimulera alla våra sinnen skriver författarna till 

boken Den goda skolan.18  

 

Modén tar upp i sin bok att lärare och elever gemensamt ska skapa sin miljö så att den inspirerar, 

för alla påverkas av den miljö där vi vistas. Hon talar här främst om det traditionella 

hemklassrummet, där en och samma klass vistas under större delen av sin skoltid under de första 

stadierna. 19 Viktigt att tänka på när man ska göra förändringar är att man inte kan tillfredsställa 

alla, man får istället koncentrera sig på vem salen riktar sig till20 och tillgodose de behov som 

eleverna har. Detta gör man bäst genom att diskutera med alla som är involverade i klassrummet för 

att få deras syn på hur de vill ha det.21 Man skall inte anpassa undervisningen efter möbleringen, 

                                                 
12 Lärarförbundet, 2001, s. 20 
13 Lärarförbundet, 2001, s. 27 
14 Lärarförbundet, 2001, s. 28 
15 Skolverket, 2000, s. 92 
16 Mårtensson  Pelle, 2003 
17 Skarin Angelica, 2003 
18 Hasselgren Sven-Erik, 1996 
19 Modén Eva, 1990 
20 Mårtensson Pelle, 2003 
21 Skarin Angelica, 2003 



 

klassrummet skall vara möblerat på ett sätt som stämmer väl överens med syftet på undervisningen. 

Klassrummets inredning bör därför vara flexibel för att kunna anpassas efter vilken aktivitet som 

skall pågå i den.22  

 

För att en textilslöjdsal ska vara en bra arbetsmiljö bör den vara utformad på ett sätt som passar 

syftet med undervisningen. Det bör till exempel finnas utrymme för att introducera nya 

arbetsuppgifter till flera elever samtidigt, denna plats kan kombineras med ett större 

tillklippningsbord. Elevarbetsplatserna som används till en rad olika tekniker bör därför vara 

anpassade för både hand- och maskinarbeten. När det gäller maskinarbeten där elever i olika åldrar 

använder symaskinen väldigt ofta kan man underlätta belastningen av ryggen när man lyfter upp 

och ner på symaskinerna genom att antingen låta symaskinerna stå framme på särskilda bord eller 

att man kan fälla ner dem i bordet på något sätt. Eftersom klädsömnad är en viktig del i dagens 

textilundervisning bör det finnas en provhytt där eleverna fritt kan prova sina plagg och ett rejält 

strykbord där flera elever samtidigt kan stryka sina arbeten under tiden de jobbar. Det är även bra 

om det finns tillgång till vatten i närheten av strykbordet. Material och redskap skall placeras så att 

de är lättåtkomliga och att man kan se vad som finns. Det är också bra om de olika förvaringarna är 

tydligt märkta med vad som finns i/på dem.23  

 

Förutom att det finns tillgång till en rad olika möbler, redskap och material i en textilslöjdsal så 

måste salen vara utformad på ett sådant sätt att den inte skadar oss psykiskt eller fysiskt. 

Textilslöjdsalen måste vara utformad på ett sätt som förebygger skador och ohälsa. Idag måste alla 

textilslöjdsalar vara anpassade för funktionshindrade personer eftersom alla elever oavsett 

handikapp deltar i den traditionella undervisningen. Det är bara de elever med svåra handikapp som 

har särskild undervisning.24  

 

I en bra arbetsmiljö bör det finnas tillgång till både dagsljus och elljus för att vi ska se bra och även 

må bra. Är belysningen dålig kan den leda till att vi får huvudvärk och blir trötta,25 dagsljuset 

påverkar i sin tur trivseln och ökar produktiviteten.26 Det är dock inte fråga om starkt ljus när man 

pratar om bra belysning, det ska vara rätt sorts belysning. Den rätta belysningen bör göra 

klassrummet ljust och behagligt och detta uppnår man bäst genom att kombinera rätt mängd av 

belysningsstyrka, kontrast, luminans, färgtemperatur. Om belysningen är av rätt slag har eleverna 

                                                 
22 Steinberg John M, 1994 
23 Arvidsson Harry, Johansson Svante, Persson Ethel, 2002 
24 Arvidsson Harry, Johansson Svante, Persson Ethel, 2002 
25 Gulliksson Hans, 1992 
26 Arvidsson Harry, Johansson Svante, Persson Ethel, 2002 



 

större möjlighet att uppnå pedagogiska resultat och må bra.27 Det är också viktigt att man placerar 

lampor på rätt ställen i salen. Det är därför bra om man anpassar salens belysning efter möbleringen 

och det bör finnas tillgång till några platsbelysningar i salen.28  

 

Något annat som är viktigt att tänka på när det gäller en bra arbetsmiljö är att ljudnivån är lagom. I 

en textilslöjdsal krävs det att man har en bra ljudisolering för att dämpa ljudet från bland annat 

symaskiner och vävstolar.29 Genom att utforma tak och väggar akustiskt kan dessa ljud dämpas och 

för att ytterliggare hindra bullerspridningen från vävstolarna kan man ha särskild stomljudsisolering 

mot golvet. På väggarna kan man sätta upp tygklädda anslagstavlor vilka hjälper till att dämpa 

ljudnivån.30  

 

Ytterligare en faktor som spelar in på hur vi mår är luften. Den skall vara varken för varm eller för 

kall så att vi fryser eller svettas. Luften skall dessutom röra sig för att vi ska må bra.31 Ett bra sätt 

som hjälper till så att vi ska må bättre i textilslöjdsalen är att ha en allmänventilation som ser till att 

det kommer in frisk luft i rummet, samt en luftrenare. Luftrenaren hjälper till att rena luften från 

föroreningar som kan finnas i salen. Man får också vara noga med att kontrollera att de olika 

ventilationerna inte låter för mycket så att de blir ett störande moment i undervisningen.32 

 

En annan faktor som författarna till Den goda skolan tar upp är färgens betydelse. Färgen är så 

mycket mer än bara färg, den ger rummet dess karaktär och stämning. Den har också stor betydelse 

för hur ljuset uppfattas i rummet.33 I en textilslöjdsal bör färgerna var neutrala eftersom man är 

beroende av en riktig färgåtergivning när man arbetar med de olika materialen som finns där. 

Väggar och golv bör vara ljusa och ha en matt yta för att inte påverka vår färgupplevelse.34 

 

 

 

 

 

                                                 
27 Hasselgren Sven-Erik, 1996 
28 Arvidsson Harry, Johansson Svante, Persson Ethel, 2002 
29 Hasselgren Sven-Erik, 1996 
30 Arvidsson Harry, Johansson Svante, Persson Ethel, 2002 
31 Hasselgren Sven-Erik, 1996 
32 Arvidsson Harry, Johansson Svante, Persson Ethel, 2002 
33 Hasselgren Sven-Erik, 1996 
34 Arvidsson Harry, Johansson Svante, Persson Ethel, 2002 



 

3. Resultat 

Här kommer jag att redogöra hur de båda textilslöjdsalarna i min undersökning är utformade och för 

vad intervjupersonerna har svarat. Jag kommer att gå igenom varje fråga och redovisa varje persons 

svar var för sig. För att sedan sammanställa och se om det finns några likheter respektive skillnader 

mellan de olika intervjupersonernas svar och hur det egentligen ser ut.  

 

 

3.1 Textilslöjdsal 1 

3.1.1  Beskrivning av textilslöjdsal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Bild 1 textilslöjdsal 1 

 

 

Textilslöjdsal 1 är inredd i ljusa färger, där väggar går i ljusgul/beige färg, dock inte golvet vilken 

har en mörkare färg. Möblerna som finns i salen har en ljus träfärg förutom soffan och stolarna. 

Soffan är brun och stolarna är vinröda. Dessa har man dock inte valt färgen på eftersom man har 

tagit över dem från personalrummet när man bytte möbler där. Vid soffan har läraren valt att ställa 

ett soffbord med matta under. Eftersom det inte finns något materielrum att förvara material i så har 

man placerat materialskåp på alla större tomma väggytor. Det finns nio höga skåp i salen, varav två 

är försedda med glasdörrar och ett utan dörrar för att man ska kunna se vad som finns i dem. Utmed 

fönsterna står det en symaskin på varje bord. Dessa symaskiner står framme hela tiden.  

I salen finns det tre dörrar, en för in och utgång, en in till textillärarnas arbetsrum och en som går 

till ett gemensamt klassrum för slöjd och bild. Man har även valt att placera strykbordet i det 

gemensamma rummet på grund av brist på utrymme i salen. På dörren sitter en mindre 



 

whiteboardtavla. Det finns även anslagstavlor, bokhyllor, handfat med spegel över, en svart tavla 

för att skriva med kritor på och ett skrivbord med dator på som används av både lärare och elever. I 

salen finns det belysning i form av lysrör som är placerade i taket i två rader och längst fram i salen.  

 

 

3.1.2 Intervjusvar lärare 1 med slöjdsal 1 som arbetsrum 

Har du som lärare möjlighet att utforma din textilslöjdsal som du vill? 

Ja, det tycker läraren, eftersom de har var sin sal kan hon utforma sin sal som hon själv vill i det 

stora hela.  

 

Hur genomför du dina idéer? 

Läraren har nyligen möblerat om och det blev möjligt eftersom man köpte nya möbler till 

personalrummet. Hon kunde därför ta den gamla soffan och borden därifrån. Det har varit en idé 

ända från början sedan hon kom hit, att möblera om och skaffa en soffa. Soffan har fungerat bra 

hittills. Det är bara en grupp pojkar i sexan som inte har fattat det här med soffan. De är stimmiga 

och saker flyger i klassrummet. Hon har frågat eleverna vad de tyckte att de skulle göra åt det. De 

ville att hon skulle ta bort saker och soffkuddar när de skulle ha lektion. Hon gav dem då en 

tankeställare istället, de fick inte sitta i soffan på en hel lektion och berättade att de skulle få pröva 

igen nästa lektion. Läraren hoppas att det ska gå bättre då. Hon vill inte ha ordningsregler och 

försöker att undvika att ha det, ordningsregler är inte roliga. Möbleringen fungerar bra mycket 

bättre än hon trodde att den skulle göra.  

 

Läraren berättar också att de har satt upp glasdörrar på skåpen så att garner ska synas och de har 

tagit bort dörren på ett annat skåp så att man ska kunna se tygerna som är i det.  

Hon är kluven till det här med färdiga slöjdföremål i klassrummet. Antingen ska man inte ha något 

alls eller så ska man ha mycket slöjdföremål framme så att eleverna lockas att göra de olika 

föremålen. Men inte att de ska välja att göra samma slöjdföremål som är framme. Hon skulle 

egentligen vilja ha mera slöjdföremål. Eleverna får mer inspiration om det inte är kalt på väggarna. 

Något som hon skulle vilja ta bort är den fula kartongen som står över skåpet. Den är estetiskt 

mördande, men det är av ren lättja som hon inte har burit bort den. Även plastsäckarna med vadd 

över skåpen skulle man ta bort, men det finns ingenstans att ställa dem. Hon berättar även att hon 

har ett lapptäcke som nästan är klart som hon ska sätta upp mellan fönsterna, med olika sorters 

lapptekniker på. Anslagstavlorna har hon själv satt upp, de fanns  inte där tidigare.  

 

 

 



 

Använder du dig av textilslöjdsalen för att inspirera dina elever? 

Läraren tycker att hon använder sig av salen för att inspirera sina elever. Hon har köpt en slags 

genomskinlig cylinder med flera fack i som hon har hängt i taket, för att placera slöjdföremål i som 

ska inspirera eleverna. Hon har inte fyllt de nedersta facken än eftersom hon själv tappade 

inspirationen när hon insåg att den var för mörk. Hon har också köpt färgglada bilder med 

naturmaterial på, som sitter över tavlan. De får inte vara statiska, man måste flytta runt och byta ut 

dem ibland, annars är det ingen som ser dem.  

 

Hur använder du dig av salens möjligheter? 

Läraren berättar att det är litet och trångt i salen och att salens möjligheter är begränsade, men att 

det samtidigt är en utmaning att göra om den. Hon lyckades få in en soffa, som hon inte trodde att 

hon skulle få in. Men det blev på bekostnad av symaskinsutrymmet. Symaskinerna står nu på en rad 

utmed fönstren och det har blivit trängre vid symaskinsplatserna, men det är ingen av eleverna som 

har klagat. Hon har inte prövat det här sättet vid terminsstart än, då alla ska sy på maskinerna 

samtidigt, men säger att det spörs hur det går. Det finns elva symaskinsplatser och man kan ta fram 

extra symaskiner när det behövs för att använda dem vid de övriga borden. Detta är en eftergift för 

soffan. Ett mål i sig var att maskinerna skulle kunna stå framme. Läraren säger att det är ingen 

pedagogisk effekt med att plocka upp och ner på symaskinerna. Det kan dom ändå! Hon tror 

dessutom att det skonar maskinerna och att symaskinerna kan inspirera genom att de syns. Eleverna 

tycker det är roligt att sy och de får lust att sy.  

 

En sak som hon tycker är trist är att de måste ha hänglås på skåpen, men det finns elever som inte 

kan låta bli att ta med sig saker, som nålar, dragkedjor och andra material som finns i salen, så de är 

tvungna att ha hänglås på skåpen. Läraren berättar också att hon låter eleverna lyssna på musik på 

lektionerna, men att det i början bara var högstadieeleverna som fick det. Nu har hon ändrat sig och 

alla får lyssna på musik, men det ska fungera och musiken får inte ta överhand. Om det inte sköts så 

säger hon till och eventuellt får de stänga av musiken. Det är positivt med musik och musiken gör 

så att det blir en trevlig stämning.  

 

 

3.1.3 Intervjusvar elev 1 år 6, slöjdsal 1 

Vad tycker du om din textilslöjdsal? 

Eleven tycker att den är lite rörig. Det var bättre förut när man hade en egen plats, men då fanns det 

inte plats för soffan. Han trivs bra men vill ha mer ordning och reda. Förut fanns allt på ett ställe där 

man satt och det var mycket bättre. 

 



 

Hur skulle du vilja att din textilslöjdsal såg ut? 

Eleven vill att salen blir som förut. Han tycker att det skulle vara bra om allt fanns runt omkring en, 

så att man inte behövde gå och leta efter allt. 

 

Blir du inspirerad av din textilslöjdsal? 

Nej, han blir inte inspirerad av salen. Det är inget han har tänkt på. 

 

Vad tycker du är inspirerande? 

Man ser en snygg tröja på stan som man vill göra själv eller så är det något som man sett på tv, till 

exempel Äntligen hemma, då blir man fundersam och vill pröva själv. Han tänker inte så mycket på 

hur det blir klart utan vet ungefär hur det kommer att se ut. 

 

 

3.1.4 Intervjusvar elev 2 år 6, slöjdsal 1 

Vad tycker du om din textilslöjdsal? 

Hon tycker det är dåligt att de inte fick en whiteboardtavla tidigare. Soffan är bra och det är lite 

mera fritt nu. Inte så uppradat som förut när de hade speciella platser. När man ska sitta i soffan 

måste man ta av sig skorna och det tycker hon är så där, men förstår att man måste.  

 

Hur skulle du vilja att din textilslöjdsal såg ut? 

Eleven skulle vilja ha en stor whiteboardtavla, inte en liten som den de fått nu. I övrigt vet hon inte 

vad de skulle ändra på, det är bra som det är.  

 

Blir du inspirerad av din textilslöjdsal? 

Nej, det blir hon inte av salen, mer av pärmarna och så. Det blir mest att man tittar i dem. 

 

Vad tycker du är inspirerande? 

Hon vill se mera färdiga resultat. Det är lättare om man får se slöjdföremålen i verkligheten, så att 

man kan tänka sig hur det blir färdigt. 

 

 

3.1.5 Intervjusvar elev 3 år 9, slöjdsal 1 

Vad tycker du om din textilslöjdsal? 

Eleven tycker att salen är bra och särskilt att det är mycket fönster, det blir ljust. Läraren har precis 

gjort iordning salen och det blev bra med en soffa. Hon tycker även att det är bra att det finns 

mycket tyger i salen och att det står korgar med saxar på borden.  



 

Hur skulle du vilja att din textilslöjdsal såg ut? 

Hon skulle vilja ha mera exempel som man kan få idéer från och att det finns modernare 

slöjdföremål. En del är ganska gamla, hon vill ha lite nyare och roligare slöjdföremål.  

 

Blir du inspirerad av din textilslöjdsal? 

Eleven berättar att hon kommer på innan lektionerna vad hon vill göra. Inspirerad av salen blir hon 

inte.  

 

Vad tycker du är inspirerande? 

Hon tycker om att sy och det skulle vara roligt om det fanns mera fina tyger. Eleven berättar också 

att hon själv hittar på vad hon ska göra. Skulle vilja ha lite annorlunda tyger och man ser ofta vad 

tygerna passar till.  

När man var mindre skulle man göra speciella slöjdföremål och alla skulle gör samma. Att man gör 

som andra tycker inte hon är särskilt inspirerande. Nu får alla välja vad de vill göra och det är bättre 

och det blir roligare då. 

 

 

3.1.6 Intervjusvar elev 4 år 9, slöjdsal 1 

Vad tycker du om din textilslöjdsal? 

Den är väl hemtrevlig, men det är lite trångt och det finns inte mycket plats till att göra stora grejer. 

Eleven tycker dessutom att man skulle sy dynor till stolarna eftersom man sitter länge, upp till två 

timmar håller en lektion på.  

 

Hur skulle du vilja att din textilslöjdsal såg ut? 

Hon vill att salen ska vara större och ha skönare stolar. Kanske skulle man hänga påsarna på krokar, 

så att det inte blir så rörigt. Hon tycker att soffan är bra och att den ska vara kvar.  

 

Blir du inspirerad av din textilslöjdsal? 

Eleven tycker inte att salen är inspirerande eftersom hon har haft syslöjd så länge i just den salen 

och det är inte hennes starka sida. Hon tycker att det är kul med fina tyger och garner och det är bra 

med dom genomskinliga skåpen så att man ser vad som finns i dem.  

 

Vad tycker du är inspirerande? 

Eleven tycker främst att garnerna är inspirerande, för att det är så roliga färger på dem. Ibland kan 

det vara så att man ser ett fint tyg och tänker att det kan bli en rolig tröja. Hon skulle vilja ha flera 

tröjor på väggarna som man kan titta på och man skulle kunna hänga upp arbeten som elever inte 



 

vill ta hem, så att man kan få inspiration från dem.  

 

 

3.2 Textilslöjdsal 2 

3.2.1  Beskrivning av textilslöjdsal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      Bild 2 textilslöjdsal 2 

 

 

Textilslöjdsal 2 är också inredd i ljusa färger, där väggar har ljusgul/beige färg och även här är 

golvet i en mörk färg. Möblerna i salen har en ljus träfärg och tillklippningsbordet är dessutom vitt 

nertill. Tillklippningsbordet har ett skåp under till förvaring av tyger och diverse material. I salen 

finns det sju materialskåp varav två är försedda med glasdörrar så att man kan se vad som finns i 

dem. Borden i salen är höga och samtliga bord har plats för symaskiner, vilka placeras på en hylla 

under varje bord. I salen finns det två dörrar en för in och utgång och en dörr in till vävrummet. 

Man har fått placera vävstolarna i ett rum bredvid eftersom det inte finns plats för dem inne i salen 

och det finns även ett skåp för tillhörande material till vävningen där. Det finns dessutom ett 

skrivbord med dator på som används av både lärare och elever, anslagstavlor, en lådhurts med 

diverse material i, en svart tavla att skriva med kritor på och ett provrum. Provrummet består av ett 

draperi som man kan dra för när man ska prova klädesplagg. Inne i provrummet finns en stor 

spegel. Belysningen i salen består av lysrör som är placerade i taket över borden och längst fram i 

salen.  

 

 



 

3.2.2 Intervjusvar lärare 2 med slöjdsal 2 som arbetsplats  

Har du som lärare möjlighet att utforma din textilslöjdsal som du vill? 

Läraren tycker att hon har det i stort sett och hon har redan varit med och utformat sin sal. Hon var 

med när de flyttade till dom här lokalerna. Det ser inte ut som det gjorde från början. I den förra 

salen hade de ett materielrum och de valde att ha låga bord på grund av treorna. Detta är något som 

hon ångrar idag. Den här salen har varit en vanlig lärosal tidigare och man har kvar dom gamla 

borden och har fått plocka in skåp för att kunna förvara material i nu när det inte finns något 

materielrum.  

 

Hur genomför du dina idéer? 

Eftersom salen var tom så har hon varit med och utformat den genom att möblera den. Hon har satt 

i glasdörrar i tygskåpen, vilket blev möjligt efter att de hade bytt skåpsdörrar i ett annat klassrum. 

Det ser roligare ut nu. Hon berättar också att hon har höjt borden i salen och plockat ihop stolar som 

passar till. Hon har fått ta ur lådorna ur borden eftersom de var trasiga.  

 

Använder du dig av textilslöjdsalen för att inspirera dina elever? 

Läraren berättar att hon har en del slöjdföremål uppsatt, hon vill att eleverna ska få tänka själva och 

komma på vad de ska göra. Hon har pärmar med mönster, hon har tagit hem bilder från nätet och så 

finns det tidningar som eleverna kan titta i och hämta mönster från när de ska sy kläder.  

 

Hur använder du dig av salens möjligheter? 

Hon försöker så gott det går, hon har fått höja borden för att man ska kunna komma under med 

rullstolar. Hon har köpt in en symaskin som man använder knappar istället för pedal till och en 

stickmaskin som handikappade elever kan använda, eleverna tycker det är roligt. Läraren försöker 

se till så att eleverna undviker för stora arbeten, eftersom en del elever tröttnar fort.  

 

Hon låter eleverna lyssna på musik på lektionerna och de får själva välja vilken sorts musik, men 

det får inte vara för högt. Det kan vara svårt att höra musiken när symaskinerna är igång. Hon tror 

också att eleverna blir inspirerade till att fortsätta med annat efter de två första obligatoriska 

momenten, som hon har bestämt, är klara. De vet då lite vad som finns att välja på, vad gäller 

tekniker.  

 

 

 

 

 



 

3.2.3 Intervjusvar elev 5 år 6, slöjdsal 2 

Vad tycker du om din textilslöjdsal? 

Han tycker att den är bra och fin. 

Hur skulle du vilja att din textilslöjdsal såg ut? 

Eleven vet inte vad han skulle vilja ändra på, kanske nya tapeter. Han tycker att den är bra som den 

är. 

 

Blir du inspirerad av din textilslöjdsal? 

Nej det tycker inte eleven att han blir, det finns inte så mycket slöjdföremål som hänger uppe. 

Skulle vilja att det fanns mera framme.  

 

 

Vad tycker du är inspirerande? 

Han tycker det är inspirerande att titta på färdiga slöjdföremål och klädesplagg, som tröjor. Eleven 

tycker också att det är bra med glasdörrarna på tygskåpen så att man kan se vad som finns i dem. 

 

 

3.2.4 Intervjusvar elev 6 år 6, slöjdsal 2 

Vad tycker du om din textilslöjdsal? 

Hon tycker att salen är bra, man sitter bra vid de höga borden. 

 

Hur skulle du vilja att din textilslöjdsal såg ut? 

Eleven vet inte riktigt hur hon vill att det ska se ut i salen. Tycker det är bra som det är. 

 

Blir du inspirerad av din textilslöjdsal? 

Nej, det blir hon inte. Det är istället vad kompisarna gör som inspirerar en till att göra något.  

 

Vad tycker du är inspirerande? 

Hon brukar titta på vad kompisarna gör och så finns det pärmar som man kan titta i för att få idéer. 

Hon skulle vilja ha lite av varje framme, som man kan titta på för att se vad som finns att välja 

mellan. 

 

 

 

 

 



 

3.2.5 Intervjusvar elev 7 år 9, slöjdsal 2 

Vad tycker du om din textilslöjdsal? 

Hon tycker att det är bra ordning där man sitter. Det finns inte så mycket material i salen och det 

kunde vara roligare tyger. Eleven tycker att man kunde förnya och handla in lite fräschare material. 

 

 

Hur skulle du vilja att din textilslöjdsal såg ut? 

Hon skulle vilja att det kanske fanns soffor och fåtöljer så att det fanns något bekvämt att sitta i 

ibland. Hon tycker dessutom att det är störande ljus i salen i form av lysrör. Hon skulle vilja ha 

mera vanligt ljus, vanliga lampor. 

 

Blir du inspirerad av din textilslöjdsal? 

Hon tycker inte att hon blir så mycket inspirerad av sin sal. Det är mer kompisars idéer som man 

inspireras av.  

 

Vad tycker du är inspirerande? 

Eleven berättar att det är sådant som man har sett i tidningar och vad kändisar har på sig som 

inspirerar. Hon tycker att salen är lite typ mamma, det har sett ut på samma sätt i 25 år i salen. Hon 

skulle vilja att man förändrar under åren och har lite synligt, så som snyggare tyger. Det ska finnas 

flera pastellfärgade och ljusare tyger. Nu är det bara mörka manchestertyger. 

 

 

3.2.6 Intervjusvar elev 8 år 9, slöjdsal 2 

Vad tycker du om din textilslöjdsal? 

Eleven tycker att den kanske är lite färglös, det är lite färger i salen. Det är däremot bra med stora 

fönster, så att det kommer in mycket ljus. Hon tycker det är bra med ganska stora bord, eftersom 

man kan prata med alla, de är en liten grupp.  

 

Hur skulle du vilja att din textilslöjdsal såg ut? 

Man skulle kunna måla väggarna i någon glad färg, det ska vara ljust. Det skulle också bli bra om 

man hade lite modernare möbler i andra träslag och material.  

 

Blir du inspirerad av din textilslöjdsal? 

Ibland blir hon inspirerad av sin sal. Läraren har hängt upp affischer med vårmodet 2005 på som 

man kan titta på och få inspiration från och det finns hattar över skåpen som man kan titta på. Detta 

tycker hon är lite inspirerande och att det finns tyger framme. 



 

 

Vad tycker du är inspirerande? 

Hon tycker det är inspirerande att kunna utveckla från färger, tyger och tidningar, till exempel se 

vad man kan göra med ett visst tyg. Hon tycker även att det borde finnas en hylla med färdiga 

slöjdföremål som läraren har sytt, som man kan titta på. Det är också bra att det finns pärmar och 

kataloger som man kan titta i för att få inspiration.  

 

 

3.3 Sammanställning av resultat 

3.3.1 Lärarna 

3.3.1.1 Inredning  

Båda lärarna anser att de har möjlighet att utforma salen som de själva vill och lärare 1 berättar att 

det beror till stor del på att de har var sin sal. Lärare 2 var med när de flyttade in i lokalerna och på 

så sätt tycker hon att hon har fått vara med och påverkat hur salen ska se ut. Lärare 1 som bara har 

varit på skolan i några år har nyligen möblerat om. Båda lärarna använder sig av sådant som redan 

finns på skolan när de ska göra förändringar i sin sal. Lärare 1 har till exempel använt lärarrummets 

gamla möbler och lärare 2 har höjt de låga borden som hon hade i salen och hittat passande stolar 

som inte användes längre.  

 

 

3.3.1.2 Glasdörrar 

I båda salarna har man satt i glasdörrar i några materialskåp för att man ska kunna se vad som finns 

i dem. Man förvarar garner och tyger i dessa skåp. Att man satte i glasdörrar i skåpen blev möjligt 

efter att de hade bytt skåpsdörrar i ett annat klassrum. Lärare 1 har även tagit bort dörrarna på 

ytterliggare ett skåp så att man ska kunna se tygerna som är i det. Lärare 2 har inte gjort det. 

 

 

3.3.1.3 Inspirationsmaterial 

Lärare 1 tycker att det ska finnas mycket saker framme i salen så att eleverna lockas och inspireras 

till att göra saker. Hon har bland annat en spiral med slöjdföremål i och färgbilder med material på 

för att inspirera sina elever, men hon säger att man måste förändra ibland för annars ser inte 

eleverna allt till slut. Lärare 2 tycker däremot att det bara ska finnas lite saker framme och att 

eleverna ska tänka själva och komma på vad de ska göra. Hon har bland annat pärmar, tidningar och 

bilder från nätet som eleverna kan titta på.  

 

 



 

 

3.3.1.4 Musik 

Något som de är överens om är att eleverna ska få lyssna på musik på lektionerna, men det gäller att 

de sköter sig och det får inte vara för högt ljud. Lärare 1 tycker att musiken gör så att det blir en 

trevlig stämning i salen. 

 

 

3.3.2 Elever 

3.3.2.1 Inredning 

I intervjuerna med eleverna fick jag fram att salens nuvarande utformning stämmer bra överens med 

hur eleverna vill att deras slöjdsal ska se ut. Lite mer än hälften av eleverna som jag intervjuade 

tycker att deras slöjdsal är bra som den är, de vill inte göra några större förändringar i salen. Medan 

de andra tre eleverna inte är nöjda med hur deras sal ser ut. De tycker att den är rörig, trång och 

färglös. Elev 1 skulle vilja att det såg ut som det gjorde innan läraren möblerade om, det var då mer 

strukturerat och de hade bestämda platser. När elev 4 säger att det är trångt i salen menar hon att det 

inte finns plats för några större arbeten. Elev 8 tycker att det ska vara mera färger i salen och inte så 

färglöst som det är nu.  

De elever som jag intervjuade från slöjdsal 1 är överens om är att den nya soffan är bra, den skulle 

ingen av dem välja bort även att den tar upp mycket plats i salen. Elev 7 från slöjdsal 2 skulle också 

vilja ha en soffa i salen så att det finns något bekvämt att sitta i. Två elever tycker det är bra att det 

finns många och stora fönster i salarna. Två av eleverna i sal 2 tycker det är bra att man har stora 

och höga bord i salen och elev 2 från sal 1 tycker det är bra att man har fått en whiteboardtavla.  

 

 

3.3.2.2 Salen som inspiration 

Alla eleverna svarade att de inte blir inspirerade av salen som den är nu. Det är främst andra saker 

som inspirerar eleverna till deras skapande arbete i slöjden. Elev 4 säger dessutom att hon inte blir 

inspirerad av salen eftersom hon har haft slöjd så länge i den salen och elev 8 blir ibland inspirerad 

av salen. Det är då främst av affischer, hattar och tyger.   

 

 

3.3.2.3 Inspirationsmaterial 

De flesta eleverna vill ha mera färdiga slöjdföremål synliga i salen som de kan få inspiration från. 

Elev 4 gav som exempel att man kunde hänga upp de elevalster som eleverna inte vill ta hem. 

Annat som eleverna tycker är inspirerande är garner, tyger, färger, tidningar, kändisar och pärmar 

med mönster i. Elev 1 blir till exempel inspirerad av sånt han har sett på stan eller på tv, även elev 3 

säger att hon kommer på innan lektionerna vad hon vill göra.  Två elever säger att det är 



 

kompisarna som inspirerar dem till att pröva olika tekniker och tre elever blir inspirerad av 

pärmarna. En elev tog också upp det här med glasdörrarna på skåpen, han tycker att det är bra att 

man kan se vad som finns i dem.  

 

 

3.3.3 Kategorier 

3.3.3.1 Kategori 1 

Störst samstämmighet fick jag fram att det var när det gällde inspirationsmaterial. Sex elever och 

lärare 1 ville att det ska finnas mera färdiga slöjdföremål i salen. Lärare 2 ville inte ha mera färdiga 

slöjdföremål i salen och två elever nämnde inget alls om mera färdiga slöjdföremål.  

 

 

3.3.3.2 Kategori 2 

Vad gäller salen så svarade fyra elever att den är bra som den är. En elev ville att salen skulle se ut 

som förut och tre elever ville göra några mindre förändringar i salen. Lärarna har utformat salen 

efter eget tycke och hade därför inte några synpunkter på salens inredning.  

 

3.3.3.3 Kategori 3 

Störst oenighet mellan lärare och elever fick jag fram att salen som inspirerande miljö var. Alla 

elever svarade att de inte tycker att salen är inspirerande, medan lärarna tycker att de använder sig 

av salen för att inspirera sina elever.  

 

 

3.3.3.4 Kategori 4 

Något som lärarna tog upp var musik. Lärarna berättade att de låter eleverna lyssna på musik på 

lektionerna. Inte någon av eleverna nämnde något om musik när jag intervjuade dem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Diskussion 

Detta arbete har varit både intressant och givande för mig. Jag har nu fått en större förståelse för hur 

eleverna vill att deras slöjdsal ska se ut och att det behövs inspirerande material. Detta är inte en 

generalisering och det är inte säkert att alla elever vill ha det så, som jag har fått fram i min 

undersökning. Det är därför viktigt att man är lyhörd för vad eleverna vill, det är eleverna som ska 

lära sig och miljön bör därför vara anpassad efter deras behov. Visst man kan inte anpassa sig efter 

alla eleverna som är i salen, men det gäller att man är flexibel och visar förståelse för alla elever så 

att de kan trivas i salen.  

 

Vad gäller litteraturen trodde jag att jag skulle hitta mera om inspiration, men upptäckte att det inte 

finns så mycket skrivet om det. Det kan bero på att det är ett så pass stort ämne. Inspiration för mig 

behöver inte vara inspiration för någon annan och det kan därför vara svårt att hitta något som är 

skrivit om precis det jag vill undersöka. Jag fann inte en hel bok som handlade bara om inspiration 

utan det var någon mening här och där som jag kunde relatera till det jag menar med inspiration. 

Inspiration är för mig när man till exempel ser ett vackert tyg och vet precis vad det ska vara till 

eller när man går in i ett rum och ser en massa saker som man bara vill göra. Antingen det är färdiga 

föremål eller om det bara är materialen som inspirerar en. Däremot om arbetsmiljön fann jag många 

böcker och det finns en hel del skrivit om just skolmiljön. Det kan vara svårt att veta hur man ska 

inreda en sal eftersom den ska påverka vårat skapande på ett positivt sätt samtidigt som vi ska må 

bra i salen. Det står inte skrivit någonstans hur det ska se ut i en slöjdsal, så då kan det vara bra att 

använda sig av den litteratur som jag har hittat för att få tips och idéer om man ska inreda en 

slöjdsal eller vilken skolsal som helst.   

 

Det här med intervjuer tycker jag kan vara svårt eftersom alla inte tycker om att svara på frågor. När 

jag intervjuade lärarna var det inte några problem, de ville så gärna föra fram sina synpunkter och 

idéer, men när det gäller eleverna så var det värre. Jag tycker att det var svårt att få dem att prata, de 

ville helst bara ge korta svar och man fick nästan dra svaren ur dem. Hade det istället varit bättre om 

jag hade lämnat ut enkäter till eleverna, men det finns en risk med enkäter också och det är att alla 

kanske inte hade svarat på alla frågor. Vid enkätundersökningar kan man smita undan med att bara 

svara ja eller nej och inte ge några utförliggare svar.  

 

Jag intervjuade åtta elever som bara är en bråkdel av de elever som vistas i de båda salarna under en 

vecka. Skulle jag istället ha skickat ut enkäter till de hundratals elever som har slöjd på skolan för 

att få ett mera tillförlitligt material? Men samtidigt ville jag ha mera djupgående svar och jag ville 

dessutom ha möjlighet att kunna ställa följdfrågor om det skulle behövas. Kan det vara så att jag 

hade fått utförligare svar av eleverna om jag hade ställt frågorna på ett annat sätt så att de förstod 



 

dem bättre? Det kan jag tycka så här i efterhand att jag skulle ha gjort. Men i fall frågorna är lätta 

eller svåra vet man inte förrän efter att man har intervjuat, det kan vara så att man själv tycker att 

frågorna verkar lätta att förstå men det kanske inte eleverna håller med om.  

 

Om jag skulle göra samma arbete igen skulle jag välja att undersöka en större grupp för att få ett 

mer tillförlitligt material. Nu har jag bara undersökt två slöjdsalar på samma skola och intervjuat två 

lärare och åtta elever från dessa salar. Jag skulle vilja se om det jag har fått fram stämmer överens 

med flera slöjdsalar. Skulle jag få samma resultat om jag hade undersökt två salar fast på olika 

skolor eller om jag hade undersökt slöjdsalarna på flera olika skolor? Det kan vara så att lärarna och 

eleverna som jag intervjuade blir påverkade av varandra eftersom deras salar ligger vägg i vägg och 

de har tillgång till samma resurser.  

 

I mitt resultat fick jag fram att de flesta av eleverna inte vill göra några förändringar vad gäller 

salens utformning, de tycker den är bra som den är. Vad är det som gör att eleverna inte bryr sig 

mer om hur deras slöjdsal ser ut, har de haft slöjd där så länge att de inte tänker på hur det ser ut 

längre eller vad är det? Om jag själv fick bestämma hur en slöjdsal skulle se ut skulle jag ha en stor 

och rymlig sal med höga bord och stora ytor att arbeta på. Materialen skulle placeras på ett sätt så 

att de syns för att inspirera och locka eleverna till att skapa i slöjden och det skulle finnas stora 

anslagstavlor och montrar där man kan ställa ut elevernas egna slöjdföremål. De kan på så sätt 

hjälpa andra elever att få inspiration utav sådant som eleverna själva har gjort och inte sådant som 

läraren har gjort. Den ena läraren som jag intervjuade tycker att eleverna själva ska komma på vad 

de ska göra för något i slöjden, hon vill inte påverka dem för mycket med färdiga slöjdföremål. Den 

andra läraren däremot vill ha mera färdiga slöjdföremål i salen. Som jag sagt tidigare så vill jag 

också att det ska finnas färdiga slöjdföremål i salen, men de behöver nödvändigtvis inte vara gjorda 

av läraren. Jag tycker det är bra om eleverna kan inspirera varandra och visst är det bra om eleverna 

själva kan komma på vad de ska göra, men det är inte alltid så lätt. Vad ska man göra med en elev 

som inte vet vad han/hon ska göra? Det kan då vara bra om det finns lite olika exempel i form av 

både material och föremål som eleverna kan titta på för att få inspiration. Att materialen hjälper till 

att inspirera eleverna skriver författarna till Säker arbetsmiljö i textilslöjd om. Materialen bör vara 

ordnande så att eleverna lockas att undersöka och pröva ämnets olika material och tekniker.35 

Glasdörrar på skåpen är ett bra sett att inspirera eleverna på eftersom man då kan se vad som finns i 

dem. Jag blir i alla fall inspirerad av att se fina tyger. Om man har glasdörrar på skåpen gäller det att 

man håller ordning så att det ser snyggt ut, för ligger tygerna huller om buller så är det inte så 

inspirerande titta på dem.  

 

                                                 
35 Arvidsson Harry, Johansson Svante, Persson Ethel, 2002 



 

I den ena salen finns det en soffa som eleverna kan sitta i när de håller på med handarbete. Visst är 

det trevligt att kunna sitta i en soffa och arbeta, men eleverna är inte i skolan för att det ska vara 

trevligt utan för att lära sig. Jag säger inte att eleverna inte får ha det trevligt i skolan, jag kan tycka 

att det blir stimmigt om man har en soffa i salen eftersom alla elever inte klarar av så mycket frihet. 

En del elever behöver och vill ha det mera styrt i form av bestämda platser. Jag har sett under min 

vfu, där de har en soffa i salen, att ljudnivån blir mycket högre och att eleverna tävlar om vem som 

ska sitta i soffan. Detta gäller dock de lägre klasserna och inte årskurs sju till nio.  

 

Det här med att lyssna på musik som inspiration tog ingen utav eleverna upp. Lärarna berättade mer 

att de låter eleverna lyssna på musik inte att den fungerar som stimulans för eleverna i deras arbete.  

Jag skulle vilja arbeta mera med musik som inspirationsverktyg när jag kommer ut som blivande 

lärare och jag håller med Modén36 och författarna till Inspirera andra
37 om att musiken kan få 

eleverna att koncentrera sig och även öka stämningen i klassen. Detta kan också lärare 1 hålla med 

om genom att hon säger att det är positivt med musik och att den ger en positiv stämning. 

 

Vad gäller belysningen i salen så har man bara fasta lampor i form av lysrör som sitter fast direkt i 

taket och riktar ljuset rakt ner. Eftersom man arbetar mycket med detaljer i textilslöjden så skulle 

det vara bra om man hade några platsbelysningar.38 Som det ser ut nu finns det bara i form av 

lamporna på symaskinerna. Förutom belysningen i salen är det viktigt att det finns tillgång till 

dagsljus. Det finns det i de båda salarna som jag har beskrivit och två utav eleverna som jag 

intervjuade tyckte det var bra att det finns stora fönster i salen. De stora fönsterna släpper in mycket 

ljus i salen, men jag kan också se en nackdel med att ha fönster där solen ligger på hela dagarna. Jag 

har sett när jag har varit ute på vfu att eleverna gärna drar ner rullgardiner för fönsterna för att inte 

bli bländade av det starka ljuset. Så under de timmar som solen lyser på fönsterna kan man inte ta 

del av solen. Det kan därför vara bra om fönsterna i en undervisningssal placeras i ett läge där solen 

inte ligger på hela dagarna för att inte behöva dra ner rullgardinerna. Man arbetar bättre och man 

mår bättre om man har tillgång till både dagsljus och elljus.39 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Modén Eva, 1990 
37 Börjesson Lena, Håkansson Lars-Manus, 1987 
38 Arvidsson Harry, Johansson Svante, Persson Ethel, 2002 
39 Hasselgren Sven-Erik, 1996 



 

Det finns fortfarande många frågor att forska kring när det gäller inspiration och arbetsmiljö i 

skolan. Jag har bara undersökt textilslöjdsalen och det kan därför vara intressant att se om de övriga 

salarna på skolan har något gemensamt eller om de skiljer sig från det jag har kommit fram till. 

Behövs det inspiration i salen även i de mer teoretiska ämnena eller är det bara i de mer praktiskt 

estetiska ämnena som det behövs? Påverkar miljön vårat lärande och behöver en textilslöjdsal vara 

hemtrevlig? Detta kan vara några tänkbara förslag på fortsatt forskning inom ämnet inspiration och 

arbetsmiljö i skolan. 
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   Bilaga  

Intervjuguide  

 

Elevfrågor 

● Vad tycker du om din textilslöjdsal? 

● Hur skulle du vilja att din textilslöjdsal såg ut? 

● Blir du inspirerad av din textilslöjdsal? 

● Vad tycker du är inspirerande? 

 

Lärarfrågor 

● Har du som lärare möjlighet att utforma din textilslöjdsal som du vill? 

● Hur genomföra du dina idéer? 

● Använder du dig av textilslöjdsalen för att inspirera dina elever? 

● Hur använder du dig av salens möjligheter?  


