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Förord 

 

Att skriva ett examensarbete har för mig inneburit att jag fått möjlighet att undersöka ett område 
som jag har varit intresserad av under hela min utbildning. Slöjdsalen. Jag har under mina olika 
praktikperioder kommit i kontakt med olika slöjdsalar, och sett att de i stort sett ser likadana ut som 
de gjorde när jag gick i skolan för över trettio år sedan. Utvecklingen av den specifika fysiska miljö 
som slöjdsalen utgör verkar ha stått stilla. När jag själv går in i dessa slöjdsalar har jag slagits av att 
den fysiska miljön inte talar till mig eller framstår som inspirerande eller begriplig ur ett pedagogiskt 
perspektiv. Min spontana reflektion över detta har då varit att undra över hur eleverna kan utvecklas 
i en sådan miljö. Att undersöka hur slöjdlärarna organiserar sina slöjdsalar utifrån ett pedagogiskt 
perspektiv har givit mig en möjlighet att få svar på en fråga som jag burit med mig under hela min 
utbildning. 

En lång och mödosam process har nu nått sitt slut och jag vill ta tillfället i akt och tacka alla som på 
olika sätt bidragit till detta arbete. 

 

Nynäshamn  2007-05-17 

 

Ingemar Persson  

 

 



 

 

Sammanfattning 

Intervjustudien i detta examensarbete omfattar sex kvalitativa intervjuer med behöriga 
slöjdpedagoger yrkesverksamma inom den kommunala grundskolan. Syftet med detta 
examensarbete är att undersöka hur slöjdlärare inom trä- och metallslöjd organiserar 
sina slöjdsalar utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 

En genomgång av litteratur och forskningsresultat inom området fysiska miljöer och 
slöjd, syftar till att ge en bild av dessa två områden och hur de samverkar. 

Resultatet av undersökningen visar på olika förhållningssätt till organiserandet av 
slöjdsalen ur ett pedagogiskt perspektiv. Hur intentioner och traditioner påverkar 
ambitionen hos de intervjuade lärarna. 

I analysen framkom att lärarna inte hade någon medveten och/eller långsiktig strategi 
för att organisera slöjdsalen utifrån ett pedagogiskt perspektiv. De framför också olika 
faktorer som hinder för genomförandet, och om dessa inte fanns, skulle ett 
organiserande vara lättare att genomföra. 
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Kapitel 1 

Bakgrund 
 

”Jag hatar slöjd! Jag hatar det här jävla rummet!” (elevcitat) 

 

Under mina studier på ämnesinriktningen, trä- och metallslöjd vid Lärarhögskolan i 
Stockholm, talade vi, både elever och lärare, om hur slöjdsalen kunde organiseras 
utifrån ett pedagogiskt tänkande. Olika tankar och idéer om logik och struktur tog form. 
Att slöjdsalens utformning kunde stå för något mer än de generella krav för 
grundskolans lokaler, som grundskoleförordningen stipulerar.Dessa krav innebär i 
korthet att lokalerna ändamålsenliga för den verksamhet som skall bedrivas i dessa.1  

Slöjdsalen skulle också genom att utformas ur ett pedagogiskt tänkande kunna förmedla 
känslor som genererar inspiration och kreativitet. Samtidigt kunde salen utgöra en del 
av en helhet i samspelet mellan den undervisande pedagogen och eleverna. Detta 
symbiosliknande förhållande sågs som mycket betydelsefullt för att aktivt påverka 
slöjdprocessen i en positiv riktning. 

Att slöjdsalen aktivt interagerar med våra sinnen var något som framkom i samtalen. 
Hur slöjdsalen ser ut till färg, form och ljus påverkar vad vi ser. Vilka träslag som 
bearbetas i lokalen påverkar vårt luktsinne. Skarpa och väl fungerande verktyg som 
bearbetar materialet ger ett annat ljud, än slöa och trasiga. Det är något vi kan uppfatta 
med vår hörsel. Våra funderingar stannade därvid och inget mer kom att sägas om detta, 
så därför, vill jag som blivande pedagog inom ämnet slöjd få svar på hur man kan 
utveckla slöjdsalen utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 

Finns det intentioner hos de yrkesverksamma pedagogerna i ämnet, eller är det mera en 
traditionsbunden och traditionsstyrd utveckling som genererat slöjdsalarnas nuvarande 
form? Har det pedagogiska perspektivet utkristalliserat sig av en ren slump, eller finns 
det andra faktorer som agerat motor i utvecklingen? 

Slöjdämnet är ett ämne utan stora akademiska traditioner inom det estetiska området. 
Ämnets traditioner står i stället att finna i den bild av karaktärsdanande verksamhet som 
länge omgärdat ämnet, inom en verkstadspedagogisk diskurs.2

Min uppfattning är att slöjdforskningen har en mycket eftersatt utveckling när det gäller 
den fysiska miljön där den pedagogiska verksamheten skall bedrivas, och att detta har 
att göra med ett flertal faktorer som traditioner, ekonomi, arbetsmiljö och 
säkerhetstänkande. Men framförallt en näst intill obefintlig forskning på området. 

                                                 
1 Grundskolans regelbok 2005/2006, red. Werner, Lars. Norstedt Juridik AB, Stockholm. s. 81.  

2 Nordin-Hultman, Elisabeth (2005), Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. Liber AB Stockholm  
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Mycket har skrivits om hur pedagogerna arbetar och hur de förhåller sig till olika saker, 
som läroplaner, processer, elevrelationer, subjektskapande, kreativitet3. Därför ser jag 
det som att praktiken och forskningen allt för ensidigt har fokuserat på dessa områden 
inom den slöjdpedagogiska forskningen, och att den fysiska miljön utgör något av en vit 
fläck på den pedagogiska forskningskartan. 

Min förhoppning är att denna undersökning kan bidra till att sprida lite ljus över en, som 
jag anser, försummad pedagogisk möjlighet som ligger i hur man utformar en slöjdsal 
utifrån ett pedagogiskt perspektiv, och betraktar den som en medierande artefakt.  

1.1 Undersökningsområde 
1.1.1 Fysiska miljöer 

 
”Den fysiska miljön sänder budskap till eleverna som talar om om man är 
välkommen in i miljön”4

 

Som utgångspunkt för min undersökning har jag haft den fysiska miljön och hur den 
kan interagera med eleverna utifrån ett pedagogiskt perspektiv.  

Undersökningen avser att applicera teorierna kring den fysiska miljön på en specifik 
rumslig miljö; slöjdsalen. Denna fysiska miljö innefattar saker som, inventarier i form 
av bänkar, maskiner, verktyg och lokalens övriga beskaffenhet i form av storlek, 
rummets form, belysning, färgsättning, samt dörrar och fönsters placering. Därför är 
inte aspekter som det pedagogiska rummet utifrån form och innehåll i den pedagogiska 
verksamheten innefattad i undersökningen.  

Det forskningsområde som min undersökning berör är det miljöpsykologiska 
forskningsområdet, som är ett tvärvetenskapligt forskningsfält5. 

Miljöpsykologin kan innefatta det pedagogiska forskningsfältet i en undersökning kring 
den fysiska miljöns betydelse för lärandet, och blir då intressant för min undersökning. 

Den pedagogiska verksamheten beskriven som en miljö för lärande skiljer sig från 
miljöpsykologin, då den inte berör den fysiska miljöns betydelse för lärandet. 

Min undersökning av en specifik rumslig skolmiljö präglas av det miljöpsykologiska 
perspektivet utifrån aspekterna på den fysiska miljöns betydelse för lärandet. Det 
miljöpsykologiska perspektivets relevans för min undersökning står främst att finna i 
det miljöpsykologiska perspektivets helhetssyn på fysiska lärandemiljöers betydelse för 
barns utveckling. 
                                                 
3 Johansson, Marlene (2003), Slöjdpraktik i skolan-hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap. 

ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS, Göteborg. s. 43-44. 

4 Björklid, Pia (2005), Lärande och fysisk miljö-en kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö 

i förskola och skola. Myndigheten för skolutveckling/Liber. s. 33 

5 Ibid. s. 32. 
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1.2 Syfte och problem 
1.2.1 Uppsatsens syfte och problemformulering 

”Inte bara skolans inredning, utan även klassrumsmiljöns utformning påverkar 
pedagogiken. Barns möte med skolan kan bli diametralt olika beroende på lärarens sätt 
att undervisa och utforma klassrummet”6

Syftet med min undersökning är att belysa hur lärare i trä- och metallslöjd i en kommun 
i Stockholms södra länsdel, organiserar sina slöjdsalar utifrån ett pedagogiskt 
perspektiv. Jag vill med min undersökning försöka finna någon gemensam nämnare 
som kan uttrycka hur en slöjdsal för trä och metall, som fysisk miljö, kan vara 
organiserad utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 
 

1.2.2 Forskningsfråga 

 
Utifrån mitt syfte ställde jag följande fråga: 

Hur organiserar lärarna sina slöjdsalar utifrån ett pedagogiskt perspektiv? 

1.2.3 Det pedagogiska perspektivet på den fysiska miljön 

Det pedagogiska perspektivet på den fysiska miljö som slöjdsalen utgör, kan beskrivas 
utifrån en miljöpedagogisk teori. Den fysiska miljön skall utformas på ett sådant sätt att 
lärande både underlättas, stimuleras och utmanas. Den pedagogiska miljön skall 
inspirera till olika typer av verksamheter och handlingar. En pedagogisk miljö innefattar 
ett samspel mellan individen och den fysiska miljön.7

Exempel på lärandemiljöer där detta pedagogiska perspektiv har omsatts i praktiken: 

Montessoriförskolorna som starkt betonar miljöns betydelse för barnens utveckling. 
Den fysiska miljön spelar här en aktiv pedagogisk roll och har en tydlig del i 
pedagogiken.8

Waldorf-förskolorna har en pedagogisk miljö där färg och form anses som viktigt för 
barnens utveckling. Att barnens sinnen, fantasi och fysiska utveckling påverkas av 
miljön är centralt. I Waldorf-förskolorna använder man sig av naturmaterial och inga 

                                                 
6 Björklid, Pia (2005). s. 95. 

7 Ibid. s.38-39. 

8 Ibid. s. 44. 
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syntetiska material förekommer. En felaktig stimulans från miljön kan påverka barnen i 
en negativ riktning.9

I Reggio Emilias förskolor tillskrivs miljön en pedagogisk betydelse och man talar om 
den som ”den tredje pedagogen” förutom barnen och läraren. En miljö som är aktiv och 
föränderlig har stor betydelse.10

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9 Björklid, Pia (2005). s.44. 

10 Ibid.s.44-45. 
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Kapitel 2 

Teoretiska referensramar och tidigare forskning 
 
Under arbetet med sökning efter adekvat litteratur för min undersökning använde jag 
mig av olika sökord inom slöjdområdet; slöjd, skolslöjd, slöjdpedagogik och 
slöjdforskning. Denna sökning gav en del relevanta resultat för min undersökning, men 
saknade synen på slöjd kopplad till den fysiska miljön. 
Den delen av forskningen stod i stället att finna inom det miljöpsykologiska 
forskningsfältet. Miljöpsykologi är ett tvärvetenskapligt forskningsfält som omfattar 
t.ex. arkitektur, pedagogik och psykologi. 
De båda forskningsområdena, slöjdforskning och det miljöpsykologiska 
forskningsfältet, för jag nu samman i min undersökning. 
 

2.1 Teoretisk referensram 
 

Urie Bronfenbrenner 

Den av Bronfenbrenner utvecklade ”utvecklingsekologiska” modellen, innebär att 
barnens utveckling betraktas i en relation till det sociala och kulturella sammanhanget 
och där egenskaper hos både individen och omgivningen samspelar. Barn utvecklas och 
lär i samspelet med alla miljöer som de möter. Skolan är ett exempel på en sådan miljö. 
11  

Lev S Vygotski 

Om Vygotski skriver Johansson, att hans tankar om mediering är centrala för hans 
texter, och att det ur detta sociokulturella perspektiv får betydelse för slöjdforskningen, 
om man ser till redskapsmedierande aktiviteter. Redskap som medierande artefakter blir 
särskilt tydligt inom slöjden. Med mediering avses det sätt på vilket man kan förmedla 
kunskap genom att använda sig av redskap12. 

 

                                                 
11 Bronfenbrenner, Urie (1979), The ecology of human development. Experiments by nature and design. 

Cambridge, Mass.: Harvard University Press  

12 Johansson, Marlene (2002) s. 31.  
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Ramfaktorteorin 

Denna teori som utarbetats av professor Ulf Dahlöf i samarbete med Ulf Lundgren 
beskriver samspels och handlingsbegränsande faktorer som påverkar vilka utfall och 
processer som är möjliga i en pedagogisk verksamhet. Exempel på sådant som omger 
den pedagogiska processen är; tiden, rummet, läraren, miljön och ekonomiska medel.13  

 

Miljöpsykologi 

Miljöpsykologi (Environmental Psycology/Enviromental Social Science) är ett 
tvärvetenskapligt forskningsfält som omfattar olika discipliner och forskningsområden, 
såsom t.ex. samhällsplanering, arkitektur, kulturgeografi, pedagogik, psykologi, 
sociologi, antropologi, biologi. Miljöpsykologin lägger tonvikt vid den fysiska miljöns 
kulturella, sociala och samhälleliga förutsättningar för bl.a. lärande och 
utvecklingsprocesser. Miljöpedagogik är en gren av miljöpsykologin som studerar de 
pedagogiska aspekterna på olika fysiska miljöer14. 

2.2 Tidigare forskning 
 
Den tidiga forskningen inom skolslöjd har mestadels fokuserat på historiska arvet, men 
har allt mer övergått till att behandla det pedagogiska området inom slöjden. Den 
pedagogiska debatten kring slöjdämnet, har dock pågått under hela den slöjdhistoriska 
perioden från omkring 1880. Slöjdlärarutbildningen har hela tiden varit centrum för den 
pedagogiska debatten om slöjdundervisning15

 Exempel på studier som dominerar inom slöjdforskningen. 

• Historisk forskning 
• Lärandeprocesser 
• Slöjdämnets framtida roll 
 
Slöjd som skolämne är en nordisk företeelse och forskning bedrivs både i Sverige och 
de övriga nordiska länderna. I samband med litteratursök på området slöjdforskning 
visar resultatet på väldigt få aktörer på området. 

Studier kring slöjdsalen som fysisk miljö för lärande och betydelsen av denna saknas 
helt inom slöjdforskningen. Vissa beröringspunkter finns, men är mera att betrakta som 
verkstadspedagogiska, det vill säga sådant som berör material, metoder och 
processplanering. 

                                                 
13 Dahlöf, Ulf (1967) Skoldiferentiering och undervisningsförlopp, Almqvist & Wiksell,Stockholm. 

14 Björklid, Pia (2005)  

15 Hartman, Sven G (1995), Handens pedagogik. Linköpings universitet 
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Det läroplans teoretiska perspektivet på slöjd har också varit föremål för forskning, där 
elevers uppfattning om slöjd undersökts. Ämnets framtida roll och hur de betraktade 
slöjd utifrån olika perspektiv undersöktes16. 

Att sinnena interagerar med den fysiska miljön, visar forskningen, är viktig för barns 
emotionella upplevelser, och utgör en viktig del av barns lärande. Slöjdverksamhet kan 
inte förstås utan att sinnena tas med i processen. Minnesbilder från slöjdaktiviteter är 
starkt kopplade till emotionella upplevelser som samverkar med den rena fysiska 
aktiviteten i slöjdsalen17. 

Forskning kring skolans fysiska miljö bedöms vara eftersatt och många skolbyggnader 
är inte anpassade till tidens krav, utan är en kvarleva från den tidigare 
förmedlingspedagogiken. Betydelsen av en god fysisk uppväxtmiljö är inte lika väl 
utforskad i jämförelse med de psykosociala aspekternas betydelse för barns lek och 
lärande. Det finns uppfattningar om att en bra pedagog klarar sin uppgift oavsett hur den 
fysiska miljön ser ut. Slöjdsalar är ett exempel på miljöer som anses vara en viktig 
lärande miljö som skall upplevas med alla sinnen18. 

Vidare framhålls ett meningsskapande av den fysiska miljön där sinnena påverkas inte 
bara i utan också av miljön. Den fysiska miljön fungerar också som uttryckare av 
kunskapsinspirerande faktor, i lärandet. Den fysiska miljön utgör även en indikator på 
vad man genom dess uppbyggnad vill signalera. Denna signal kan av barnen uppfattas 
som hur stort värde vi sätter på deras tankar och värderingar19.  

 

 
 
 
 

 
 

 

                                                 
16 Borg, Kajsa (2001) Slöjdämnet: intryck-uttryck-avtryck. Linköpngs universitet. 

17 Johansson, Marlene (2002). s. 212-213. 

18 Björklid, Pia (2005).. s. 10. 

19 Skantze, Ann (1989) Vad betyder skolhuset-Skolans fysiska miljö ur elevernas perspektiv studerad i relation till 

barns och ungdomars utvecklingsuppgifter. Akademitryck AB, Stockholm. s. 145.  
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Kapitel 3 

Metod 
För att besvara min forskningsfråga har jag valt att göra det utifrån en kvalitativ ansats. 
Den datainsamling som jag har gjort består av litteraturstudier inom området, samt 
intervjuer med sex stycken slöjdlärare i trä- och metallslöjd. 

Jag har valt att använda mig av intervjuer för att på så sätt komma informanterna 
närmare, och ta del av det som inte enbart utgörs av det sagda ordet. Dessa budskap kan 
bestå av olika indirekta budskap som kroppsspråket signalerar. Att intervjua lärarna i 
sina respektive slöjdsalar har också betydelse för vad som sägs, och vad slöjdsalens 
rumsliga uttryck förmedlar till mig under intervjuns gång20. 

3.1 Urval och avgränsningar 
Min intervjuundersökning har gjorts i en kommun i Stockholms södra länsdel. Jag har 
valt att intervjua samtliga yrkesverksamma behöriga lärare i den kommunala 
grundskolan. Att jag gjort detta urval, och avgränsat mig på detta sätt, är för att kunna 
påvisa ett resultat som ska kunna anses vara giltigt för hela kommunen. I kommunen 
arbetar för närvarande sex stycken behöriga trä- och metallslöjdslärare. Andelen 
obehöriga i kommunen är lika stor. Samtliga lärare som jag intervjuat undervisar, eller 
har undervisat, från årskurs3 till och med årskurs9. 

 

3.2 Frågeområden 
”Att kunna se möjligheter i ett rum är relaterat till förmågan att förutse en framtida 
handling. Den fysiska omgivningen kommunicerar möjligheter-inte bara när det gäller 
pågående aktiviteter utan också sådana som inte är påbörjade”21  

Intervjufrågorna har jag utformat med utgångspunkt ifrån att de skall kunna analyseras 
genom litteraturen och de forskningsområden som undersökningen avser. Frågorna är 
utformade så att de intervjuade lärarna ska få så fritt spelrum som möjligt, för att deras 
tankar kring ett pedagogiskt perspektiv på den egna slöjdsalen, skall få komma till 
uttryck. Ovanstående citat kan ses som en illustration till min frågeställning: 

3.3 Uppläggning/genomförande 
Jag tog personlig kontakt med lärarna i deras respektive slöjdsalar och presenterade mig 
och mitt ärende. När de blev tillfrågade om att bli intervjuade, förklarade sig samtliga 

                                                 
20 Kvale, Steinar (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun. Studentlitteratur, Lund 

21 Björklid, Pia (2005)..s. 81.  
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villiga till detta. Samtidigt vid detta tillfälle fick jag möjlighet att se alla lärarnas salar, 
och blev visad runt i dessa. Under besöken hos lärarna avtalade jag tid för intervjuerna. 

Intervjuerna varade mellan 25 och 45 minuter. Frågorna som ställdes var inte alltid så 
lätta att hålla sig till för informanterna. Ibland lät jag detta bero för att på så sätt få en 
bild av hur informanterna förhöll sig till frågeställningen i form av undvikande eller 
svagheter i förförståelsen kring frågeställningen. Detta såg jag som relevant för att 
fördjupa den kvalitativa aspekten på intervjun. Ljudupptagning gjordes av intervjuerna. 
Transkriberingar av intervjuerna gjordes och presenteras som sammanfattningar under 
kapitel 4.3.3 Styrkor och svagheter med min datainsamling 

3.4 Styrkor och svagheter med min datainsamling 
Styrkorna i min datainsamling ligger i att undersökningen omfattar samtliga behöriga i 
en kommun. Svagheten i detta är att den samtidigt bara omfattar en kommun. 

Den med moderna mått mätt något föråldrade tekniska utrustningen för ljudupptagning, 
kan kanske betraktas som en svaghet, men att styrkan samtidigt ligger i förtrogenheten 
med tekniken. Jag upplevde dock inte att ljudkvalitén, och därmed en korrekt 
återgivelse av den inspelade intervjun, som något problem ur teknisk och 
kvalitetsmässig synvinkel. En svaghet kan dock ligga i det att jag är ensam uttolkare av 
det som inte sägs klart och tydligt, exempelvis det som kroppsspråket kan ge uttryck för 
i form av tvekan, osäkerhet och hur informanten uttalande förhåller sig till vad 
kroppsspråket signalerar. 

3.5 Etiska aspekter 
Inför varje intervju informerade jag om de etiska regler som intervjun skulle omfattas 
av. Jag utgick från Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet fyra huvudkrav: 

Informationskravet: 

”Forskaren skall informera de av forskningen beröra om den aktuella 
forskningsuppgiftens syfte”22

Samtyckeskravet: 

”Deltagare i en undersökning har rätt att själv bestämma över sin medverkan”23

Konfidentialitetskravet:  

”Uppgifter om alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga 
konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 
kan ta del av dem”24

                                                 
22 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1996). Forskningsetiska principer för humaniora och 

samhällsvetenskap. HFSR, Stockholm.s. 7. 

23 Ibid. s. 9. 

24 Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrådet (1996). s. 12 
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Nyttjandekravet: 

”Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast användas för 
forskningsändamål” 25. 

 

Informanterna upplystes om innehållet i de fyra huvudkraven och hur materialet skulle 
behandlas efter avslutat arbete och att intervjumaterialet skulle komma att granskas 
utifrån ett objektivt förhållningssätt 

 

 

 

 

 

 
 

                                                 
25 Humanistiska – samhällsvetenskapliga forskningsrådet(1996). s.14. 
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Kapitel 4 

Resultat 
Under denna rubrik redovisas kortfattat resultatet av mina intervjuer. Med anledning av 
informanternas anonymitetsskydd har jag betecknat dem L, som står för lärare följt av 
en siffra, för att separera de olika informanterna och för att känneteckna dem. Jag har 
valt att främst redovisa informanternas uttalanden utifrån vad som är relevant för 
frågeställningen. 

 

4.1 Sammanfattning av lärarintervjuerna 
Lärare 1 
L1 har haft förmånen och möjligheten att bygga upp sin slöjdsal helt från grunden 
eftersom hela den tidigare totalförstördes vid en brand. Alla inventarier och maskiner 
ersattes med helt nya. Detta har uppenbarligen påverkat L1,s inställning till rummet och 
den verksamhet som skall bedrivas. 

”Eleverna ska känna att det är värdefullt och en förmån, närmast ett privilegium att få 
vara i slöjdsalen, och att de ska känna aktning och respekt inför detta”  

Hennes grundtankar kring organiserandet av sitt pedagogiska rum, är att det skall vara 
gott om plats mellan bänkarna och att det skall vara ljust. Verktygen skall vara synliga 
när eleverna vistas i lokalen. Allt skal vara nåbart och synligt, vilket hon anger som en 
viktig källa till inspiration. Verktygsutrustningen är organiserad utifrån tanken om 
verktyg som sammanfogar och verktyg som delar eller avverkar. Verktygen organiseras 
utifrån märkning på olika sätt, som färg och form. Att organisera rummet utifrån ett 
pedagogiskt perspektiv anser sig L1 ha, men anger tiden som en betydande ramfaktor 
som begränsande. 

”Det är så mycket möten och tiden räcker inte till” 

L1 har inte färdigställt slöjdsalen fullt ut och vill därför inte utveckla resonemanget 
vidare då hon inte har klart för sig hur hon skall gå vidare. Bland annat är rummet för 
metallslöjd och målarrummet inte klart. 

L1 hävdar att hon kategoriskt avstår från att snegla på traditioner när det gäller det 
rumsliga ur ett pedagogiskt perspektiv. Det är slöjdprocessen och hennes pedagogiska 
arbete som ibland kan innebära att traditionerna synliggörs. 

”I första hand är det jag som är viktigast för det pedagogiska. Sen rummet och eleverna” 

L1 betonar att ordning och reda är viktigt för ett samspel mellan teori och praktik. 
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Beträffande rummets betydelse i det pedagogiska mötet med eleverna, så framhåller L1 
att hon är viktigare än rummet, men att rummet ändå har stor betydelse. 

” Det viktigaste är att jag trivs, för om jag trivs så trivs också barnen” 

Till den del som rummet har betydelse så anser L1 att rummet i första hand har 
betydelse för inspirationsfasen i det första och direkta mötet mellan eleverna och 
rummet. 

 

Lärare 2 

När L2 fick överta slöjdsalen var det första han gjorde att organisera salen utifrån rent 
säkerhetsmässiga aspekter. Stora omflyttningar av maskinparken gjordes för att kunna 
få bättre uppsikt över eleverna, när han själv var upptagen vid någon maskin. Salen 
delades samtidigt av i en metalldel, och en målardel med fönster, för att få bättre insyn. 

”Man ska se vad som händer. Så man har uppsikt så mycket som möjligt. Det var en 
säkerhetstanke” 

De gamla skåpen tog L2 bort luckorna på för att verktygen skulle bli synliga och 
lättillgängliga.  

”Allting var ju instängt i skåpen, och dom skulle ju stängas efter varje lektion, och sen 
blev det inte så trångt heller” 

Omflyttningen av maskinerna gav inga pedagogiska vinster och det fanns ingen sådan 
tanke bakom vid det tillfället. 

”Nä, maskinerna stod så att ur elevernas synpunkt var det ingen större skillnad” (citat 

L2)  

” Salen fyller ganska väl, liksom, sin uppgift. Jag skulle vilja öka tillgängligheten till 
verktygen lite mera. Jag skulle vilja riva bort skåpstommarna och ha en vägg med 
verktygen, till exempel. Det ju den tanken som ligger, som jag skulle vilja göra som 
nästa steg. Nu har det bromsats upp, för det ligger ett förslag på eventuellt att göra en 
rockad, att flytta slöjdsalen till ett annat ställe, så därför ligger man lite lågt, tills man ser 
vad det blir av det” 

L2 förklarar att han färgats av traditionerna under sin utbildning. Då var slöjdsalarna 
uppbyggda på ett visst sätt. 

”Några saker var lite mer traditionella, och det tilltalade mig” 

Att tanke och handling inte alltid går att förena är något som L2 uttrycker som ett stort 
problem, där lokalen och ekonomin är de största problemen. 

”Jag skulle gärna ha ”fyrbänkar”, för att lättare kunna höja och sänka, nu är det ” One 
size fits all”. 

”Det är klart att det har betydelse, absolut. På nått sätt vill man ju ha det trivsamt” 

L2 uttrycker en viss osäkerhet och förhåller sig lite trevande till frågeställningen. 
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”Lite grann så där…inte för mycket grejer framme kanske, men lite grann sådär…att det 
finns lite spår, och gärna om jag får tag i lite skisser sådär…så tycker jag det är roligt att 
sätta upp så att andra får se” 

L2 talar mycket om saker som blir synliga för honom genom frågeställningen. Mycket 
är kvar som det har varit, men om man funderar lite och engagerar sig så får den 
rumsliga strukturen större utrymme. 

”Här finns det verktygen för metall, och verktygen för trä. Att verktygen har sina platser. 
Det där är nog väldigt… nä det gör det nog inte… det skulle ju kunna utvecklas. Utan, 
där är nog mycket… att vissa grejer, där till exempel, tvingarna nere i hörnet där, det var 
ju fixat så när jag kom, det har jag inte ändrat på, utan vissa grejer är ju kvar liksom där 
det har varit. Det fungerar, men det går säkert att få det att fungera bättre”  

L2 uttrycker hur han ser på inspiration och  idéernas tillkomst 

”…och så får man idéer också i slöjdsalen så klart, genom inspirationsmaterialet, att 
man bygger på då…” 

L2 beskriver sitt sätt att jobba, genom arbetsområden i de lägre åldrarna, och en 
successivt ökad självständighet där man i högstadiet tar ett större och mer självständigt 
ansvar för arbetet. 

”Det är det som liksom är basen i mitt tänkande. Dom har sina idéer, och vad har vi 
tillgång till här? Och då bjuder man på det. Metallen och träet och det här. Ja rummet…? 
Ja det tycker jag nog att rummet ger den överblicken och bjuder in till idéerna.”  

 

Lärare 3 

L3 upprepar frågan högt för sig själv. 

”Jag vill att det vara ett levande rum och att det skall finnas, som du ser… det skall 
finnas inspiration samtidigt som det skall vara ett rum liksom där det finns regler och 
städuppgifter som varje elev har” 

Sen svävar han ut i beskrivningen av hur han organiserar själva slöjdprocessen och det 
praktiska arbetet i salen men återvänder till frågeställningen. 

”Salen, det vet jag inte riktigt… rummet…?... jag vill att det ska vara…ungarna skall 
liksom känna att det är kul att komma hit” 

Att använda varandra som hjälp i arbetet anser L3 vara en svårighet, trots att 
arbetsbänkarna är placerade parvis och därigenom kunde skapa en naturlig kontakt som 
kunde fungera i pedagogiskt syfte. 

”Sen det här också, att man försöker jobba med eleverna, att i stället för att sitta med 
handen upp och vänta på att jag skall komma så… Ni är ju två och två mitt emot 
varandra. Ni har ju inte grannen så långt borta. Titta hur den gör kanske. Det där är svårt 
att få ungarna att göra. Det blir liksom så att jag skall bekräfta. Man litar inte riktigt på 
varandra.” (citat L3) 

”Jag höll på att säga, det är ju jag som är traditionen. Jag har varit här så pass länge.” 
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L3 beskriver hur det var när han började, och fick en tjänst som innebar att han fick fara 
runt och jobba på många olika skolor. 

”Man fick ju se lika många skolor som det fanns arbetssätt.” 

Han beskriver vidare hur hans förhållande till traditionerna inom ämnet har påverkat 
honom. 

”… från min tid då jag hade slöjd då var det katederundervisning. Man gick fram med sin 
träbit och så fick man slipa lite mer eller också hyvla lite och så gick man tillbaka till sin 
bänk” 

”Jag kan nog påstå att jag satt min prägel på rummet” 

”Det måste ju vara väldigt viktigt hur man uppfattar rummet. Det är ju som jag sa. När du 
kommer in i det här rummet…här skapar vi, här har vi kul, det ska inte bara…” 

Här avbryter sig L3 och berättar om en slöjdsal han besökte när han började som 
slöjdlärare. Det första han får syn på är bänkarna i salen som det riktigt blänker om. När 
han kommenterar bänkarna, som han tror är nya, får han veta att de är femton år gamla. 

”… då tänkte jag. Har man inte jobbat här, va! Och hade en klass där, och det mesta det 
gick ut på att, var hur verktygen skulle ligga i skåpen och hur bänkarna skulle se ut när 
man lämnade dom. Vi pratade inte om vad eleverna skulle göra, utan han talade om att 
så och så ska det se ut i salen, och det är ju inget rum som inspirerar till… Dom eleverna 
som gick klev in där, dom hade inget som inspirerade. Dom tyckte bara att det var en 
stor pina” 

Ordning och reda är ett begrepp som L3 talar om, och beskriver det med att ha provat 
lite olika varianter på detta tema, men att det oftast slutar med att: 

”Dom bad till och med. – Kan vi inte gå tillbaks till det gamla” 

 

Lärare 4 

L4 har en, som hon tycker, traditionell slöjdsal, som hon säger att hon inte har gjort så 
mycket med, men kan ändå framhålla en del saker som hon gjort. 

”Jag kan känna att jag inte gjort så mycket åt den, utan den ser ungefär likadan ut som 
den har gjort från början. Jag kanske har lite mer så´na här små spillbitar… men annars 
så försöker jag bara hålla rummet så någorlunda liksom i ordning, och städat, så att 
ungarna hittar och känner igen sig” 

”Jag försöker hänga upp och ställa fram lite så här som dom har gjort, och som är på 
gång, för å inspirera. Men inte för mycket, då. Det blir rörigt. Hängt upp lite teckningar 
och så där. Skisser…” 

L4 förklarar att om det hos henne finns en, tillsynes svag ambition kring rummet och 
dess utformning, så bottnar den tillstörsta delen i ett hot om att lägga ner slöjdsalen och 
flytta in annan verksamhet, när elevgrupperna minskar. Skolan har en stor slöjdsal 
till(se L6). 

” det är klart att jag skulle vilja ha lite gladare färger i rummet, det är ju lite dystert så 
här. Som tur är, är det stora fönster ut mot skogen. Men annars är det ganska färglöst. 
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Det är inte mycket färg i rummet. Och det känns som det bara är en tid nu som jag har 
rummet, å sen kommer nån å lägger ner den här slöjdsalen” 

”I och för sig, det ursäktar inte… visst skulle man hitta på lite mera färger. Jobba lite 
med rummet…” (citat L4) 

L4 utvecklar frågeställningen till att tala om pedagogiska traditioner i undervisningen, 
men återkommer sen till sina funderingar kring sitt förhållande till rummet… 

”Rummet är liksom så hä´ra rektangulärt, och väldigt öppet. Smedjan i ena hörnet, och 
helt öppet.  Men dom små går ju där och sneglar mot den här smideshörnan och går å 
längtar till då dom får smida å svarva sen´. Dom ser fram emot dom här lite svårare 
sakerna och det tycker jag är bra. Det är ju inspirerande i och för sig.” 

 

”Det är ju jätteviktigt. Dom far ju jättemycket fram… hur det ser ut och… vad som är på 
väggarna, och vad som är tillåtet och vad man får göra, det läser dom ju av. Som när 
dom ser ett städ. Här får man banka, det känns direkt. Om det är kladdigt i målarrummet, 
då blir det ännu kladdigare… fort som tusan måste man hålla efter där.” 

L4 tycker att det har betydelse vad rummet signalerar, men har samtidigt väldigt klart 
för sig, att det för egen del kan förbättras: 

”Jag tror inte att mitt rum signalerar att man ska rita. Utan man ska sätta igång direkt. 
Det är ju lite knepigt. Om jag får kritisera mitt eget rum… Ha, ha!” 

”Visst skulle det (rummet) signalera mer som att: -varsågod, här är dina verktyg! Man 
kan hitta dom lättare.” 

”Men den här salen är 40 år gammal. Så e´re. Jag kan inte komma på något mer. Men jag 
tycker att det är mysigt ´varje fall att jag har stora fönster ut till skogen så att man 
känner närheten till träden å så där… naturen. Det tror jag… é inspirerande.” 

 

Lärare 5 

L5 inleder besvarandet av frågan med att själv fråga sig hur han organiserar sin slöjdsal 
och ger exempel som svar på frågan. 

”Om jag har ett pedagogiskt perspektiv ska jag försöka förklara det, och då så är det att 
det är öppet, och att det syns, och att man lätt hittar grejorna. Basutbudet på verktyg har 
jag gjort i ordning, som du ser i lådor. Så att man har läder, så drar dom fram den lådan 
och då har dom allt dom behöver för läderarbete. Lödning, silversmide och liknande 
arbete har jag påbörjat lite. Måla … då drar dom fram en låda där det finns färg om man 
ska måla. Och just det  att ungarna vill jobba med någonting så finns det på plats och 
det är bara att ta fram” 

L5 talar om hur det varit tidigare och beskriver sitt organiserande av rummet som en 
stor vinst både tidsmässigt och praktiskt, för att eleverna lättare och bättre ska kunna 
komma igång med sina arbeten och det som de tänkt sig att göra. 
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”Men nu kan dom bara dra fram en uppsättning verktyg och materialet ligger också intill 
så att det är lätt att köra igång själva arbetet på det sättet. Det är för att underlätta 
individuella val som jag försökt att lägga upp det så” 

L5 beskriver hur han har försökt illustrera trämaterialet på ett för eleverna hanterbart 
och begripligt sätt, och hur han har organiserat detta i sin slöjdsal. 

”Jag har hängt upp lite. Jag har hängt upp den där lilla avkapade eken där för att jag 
skulle vilja komma in på det där med årsringar och sånt där. Jag har ju gamla 
tidningsurklipp där lite längre ner. Där finns också att man använder olika träslag till 
olika saker. Det skulle jag vilja ha mer av, men det är sånt som kommer efterhand” 

När L5 kommer in på valet av bänkar i sin slöjdsal så har valet inte skett utifrån några 
pedagogiska aspekter, utan dessa möjligheter har kommit av sig själv. 

”Det uppmuntrar att dom ska dra nytta av varandra… att dom ska hjälpa varandra. Som 
jag sa förut, det är det individuella… man smittas av andra, så kanske man väljer samma 
sak lite senare” 

L5 beskriver sin sal som traditionell, och menar att ska man ändra på någonting så får 
man gå långsamt fram och ta lite grann i taget, och pekar på att ekonomin är en 
begränsande faktor när han vill utveckla sin sal. 

”… fyra års anslag bara för att byta dom här bänkarna, och då ska man kunna slåss som 
ensam slöjdlärare med ett antal SO lärare och NO lärare som också vill ha saker. 

L5 talar om hur han försöker få allting att fungera i slöjdsalen på olika sätt, och när han 
kopplar detta till frågan så gör han en reflektion, och kommer fram till ett 
konstaterande: 

”Hur ska man undvika traditioner, det finns traditioner och det finns, hoppas jag, lite 
nyheter också. Men visst är man traditionsbunden, det är bara så” 

 

L5 beskriver sina erfarenheter från olika verkstadsmiljöer och berättar om hur dessa har 
påverkat honom i inställningen till hur en slöjdsal skall vara. 

”Verkstad var klassat så att det skulle vara oljigt, man gick i rockar som var halvskitiga 
hela tiden, och man drack i koppar som var becksvarta, och skitigt var liktydigt med 
verkstad. Det var den tradition som fanns”  

”Jag vill inte att verkstaden skall se skitig ut när man kommer in. Det ska se okay ut när 
man kommer in. Det skall vara så att alla trivs när man kommer in…ett budskap, att här 
ska vi jobba med händerna” 

 

Lärare 6 

L6 förklarar att han har organiserat slöjdsalen på ett sätt så att det skall kännas lustfyllt 
att arbeta, och att det finns en viss logik kring hur saker och ting såsom bänkar, verktyg 
och material är organiserade och att lokalen samtidigt fyller en funktion av att vara 
självinstruerande. 
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”Ja, jag försöker ju att grejerna, verktygen och sånt som man använder finns på ett 
ställe, så att när man ska hämta dom, så är det så lite störningar som möjligt. Jag 
försöker tänka ut hur bänkarna ska stå, och vilka skåp man skall utnyttja för dom och 
dom verktygen. Och även så stor utveckling det går då, att trä och plåt finns tillgängligt 
på ett sätt så att det inte stör när dom går och hämtar, och att dom kan se det. En viss 
mängd av det. Jag har gjort i ordning vissa skyltar nå´n gång då man ser vilken sorts 
plåt som finns och vilken sorts trä som finns. Så att man ska kunna se det och att inte 
ha allt framme….” 

L6 pekar på att slöjdsalen byggdes på ett visst sätt och efter de regler som gällde då, 
men ser sig inte vara styrd eller bunden av dom traditionerna beträffande hur han ser på 
sin pedagogiska miljö och dess utformning. 

”Traditionerna finns väl kvar i och med att lokalerna är formade som dom är efter dom 
gamla regler som skulle vara. Man försöker då att se vad som är bra och vad som går att 
ändra på. Jag tycker inte att jag känner mig så speciellt bunden till att det skall vara på 
ett visst sätt. Ser man att det här funkar inte, då får man ju tänka till. Vad ska jag göra i 
stället. Så här kan jag inte ha det. Utan det är väll så att det utifrån hur eleverna hanterar 
situationen och verktygen så får man ändra på det. Så traditionerna … ja… både och… 
inte… jag är inte styrd av det mer än till det som måste vara. Fönstren är där dom är och 
det får man försöka utnyttja. Man kan inte flytta runt hur som helst” (Citat L6) 

L6 framhåller att rummet har stor betydelse för det pedagogiska mötet med eleverna, 
men anser att han som pedagog har ett ansvar, och en vilja att introducera eleverna i 
detta rum, för att skapa en så positiv anda och atmosfär som möjligt. Att möta eleverna 
vid dörren anser han vara av största vikt i det pedagogiska mötet. 

”Ja det tycker jag har stor betydelse. Jag måste ju trivas här. Jag måste ha ett ljust rum 
för att trivas. Jag vill ha så, att man kommer in, man ser som här då, virket, och att jag 
finns lite i bakgrunden. Jag är nära ingången för att ta emot eleverna” 

”…och vet jag om till exempel att en årskurs sex kommer hit från X skola brukar jag 
alltid, om jag vet om att dom kommer, då försöker jag såga upp någonting så att det 
luktar, att dom ska känna att det här är någonting positivt ” 

”Så egentligen är jag inte så pigg på det här att elever kommer, en klass kommer runt 
och tittar. Klassen ska jag ta emot så att jag kan lägga upp det så att dom känner att det 
blir positivt” 

L6 förklarar hur den bild han vill skapa av sin slöjdsal kan generera ett arbetsklimat som 
skapar lust, och att eleverna ska känna sig trygga och ta sig an uppgifterna utan att vara 
rädda. Samtidigt vill han utmana eleverna för att dom skall våga tro på sig själva och få 
lust att göra någonting. Det är viktigt att man ska få lusten, och att inte vara rädd. 

”Dom elever som är försiktiga och rädda dom brukar jag utsätta för… vad ska jag säga? 
Ja, jag går på dom lite för att få dom att… stressa dom lite, eller hur man ska säga, för 
att dom ska våga mera. Tar dom en och en då. – Gör så här ska du se, att det är inga 
problem. Å dom ska också våga öppna sig mot mig och säga att det här törs jag inte, 
eller det här vill jag inte” 

Intervjufrågorna och planeringen av intervjuerna (se bilaga 1). 
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Kapitel 5 

Resultatanalys 
Inledning till analysen 

L1 och L6 förklarar sitt organiserande, som att de utgått från en medveten tanke om ett 
organiserande utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 

L3, 4 och 5 utgår i organiserandet utifrån en intention och en vilja, mer än ett faktiskt 
organiserande i praktiken. 

”Om jag har ett pedagogiskt perspektiv ska jag försöka förklara det så här, då, så är det 
att det är öppet och att det syns och att man lätt hittar grejerna” (citat L5) 

”Jag vill att det ska vara ett levande rum och att det ska finnas, som du ser….”(citat L3) 

De intervjuade lärarna betonar ordning och reda i slöjdsalen, men de har lite olika 
utgångspunkter när de ska förhålla sig till begreppet. 
 
L2 och 5 har inte skåp till sina verktyg. Det gäller de vanligaste verktygen. Speciella 
verktyg och de lite dyrare saker, samt sådant som har behov av att behandlas av 
säkerhetsskäl, ex.vis knivar, förvarar även dessa lärare i skåp. L2 beskriver hur han tog 
bort luckorna på skåpen för att verktygen skulle bli synliga och lättillgängliga. 

”Allting var ju instängt i skåpen och dom skulle stängas efter varje lektion, och så blev 
det inte så trång heller” (citat L2) 

L2 och 5 förklarade att de på olika sätt förhåller sig till att vara styrda av traditioner, vid 
organiserandet av slöjdsalen ur ett pedagogiskt perspektiv. 

L2 ansåg att han färgats av traditionerna under sin utbildning. 

”Några saker var lite mer traditionella, och det tilltalade mig” (citat L2) 

L5 talar om sin slöjdsal som traditionell. 

”Hur ska man undvika traditioner, det finns tradition och det finns, hoppas jag, lite 
nyheter också. Men visst är man traditionsbunden, det är bara så” (citat L5) 

 

L1,4 och 6 anser sig inte bundna eller styrda av traditioner i någon större 
utsträckning.L1 hävdar att hon inte låter sig styras eller påverkas av traditionerna. 

” I första hand är det jag som är viktigast. Sen rummet och sist eleverna” (citat L1) 

L6 ser på traditioner utifrån hur lokalen formats av tidsandan. 

”Så traditionerna… ja… både och… inte… jag är inte styrd av det mer än till det som 
måste vara. Fönstren är där dom är och det får man försöka utnyttja. Man kan inte flytta 
runt hur som helst”(citat L6) 
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”Hur läraren bemöter eleven och tar tillvara och förstärker viljan till aktivitet kan vara 
avgörande för vilken kvalitet arbetet i slöjdsalen får”26

L1 framhåller att rummet inte har så stor betydelse i jämförelse med henne själv som 
pedagog, utan utgår mer i från henne själv. 

”Det viktigaste är att jag trivs, för om jag trivs så trivs också barnen” (citat L1) 

L3 och 4 talar om att rummet visst har betydelse, men att det för deras del utgör ett 
område som kan förbättras. 

”Det där är nog väldigt viktigt…nä det gör det nog inte…det skulle ju kunna 
utvecklas”(citat L2) 

L3 och 5 betonar vikten av vad salen signalerar när eleverna möter den. 

”Det ska se okay ut när man kommer in, det ska vara så att alla trivs när man kommer 
in…ett budskap, att här ska vi jobba med händerna”(citat L5) 

”Det måste vara viktigt hur man uppfattar rummet. Det är ju som jag sa. När du kommer 
in i det här rummet… här skapar vi, här har vi kul…”(citat L3) 

L6 har även han en inställning till att rummet har betydelse för det pedagogiska mötet 
med eleverna, men han anser att detta möte introduceras av honom som pedagog. 

”Klassen ska jag ta emot, så att jag kan lägga upp det så att dom känner att det blir 
positivt” (citat L6) 

 
L1 hänvisar till tiden som en begränsande faktor 

”Det är så mycket möten och tiden räcker inte till” (citat L1) 

L2 och 5 anser att ekonomin är en begränsande faktor. 

”Jag skulle gärna ha fyrbänkar för att lätt kunna höja och sänka, men nu är det ”One 
size fits all”(citat L2) 

”…fyra års anslag bara för att byta dom här bänkarna, och då ska man kunna slåss som 
ensam slöjdlärare mot ett antal SO lärare och No lärare som också vill ha saker”(citat L5) 

L3 framhåller bristen på utrymme som begränsande 

”Och femton åttor eller nior är ju trång, va. Då gäller det att dom tar plats både 
bokstavligt och bildligt”(citat L3) 

L4 motiverar salens framtida nedläggning som en begränsning, samt ett bristande 
engagemang hos henne själv. 

”Å det känns som det bara är en tid nu som jag har rummet å sen kommer nå´n å lägger 
ner den här slöjdsalen” 

”I och för sig ursäktar inte… visst skulle man hitta på lite färger. Jobba lite  mer med 
rummet…”(citat L4) 

 
                                                 
26 Johansson, Marlene (2002). s. 46. 
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Analys 

Jag skrev att syftet med min undersökning var att undersöka hur trä och 
metallslöjdslärare organiserar sina slöjdsalar utifrån ett pedagogiskt perspektiv. Det 
pedagogiska perspektivet var formulerat utifrån en miljöpsykologisk teori, och innebar 
att slöjdsalen utformas på ett, så att lärandet både underlättades, stimulerades och 
utmanades. Den pedagogiska miljön skulle också inspirera till olika typer av 
verksamheter och handlingar. Den pedagogiska miljön skulle också innefatta ett 
samspel mellan individen och den fysiska miljön. 

När denna teori kommer till uttryck i respektive informants slöjdsal, så framträder 
samtidigt olika sätt att använda salen för olika pedagogiska syften. 

Mellan informanterna skiljer det sig när det gäller vad de uttrycker som viktigt när de 
utformar sin slöjdsal utifrån ett nyttjandeperspektiv. Några av informanterna ser på 
slöjdprocessens inspirationsfas som ett sätt att använda salen för detta ändamål. En 
annan möjlighet som andra informanter ger uttryck för är hur salen kan användas som 
mötesplats med ett förutbestämt syfte som salen signalerar i mötet med eleverna där 
salen får en användning som ett pedagogiskt forum. 

Det första användningsområdet som representeras av L1 och L2 är ett pedagogiskt 
användande av slöjdsalen med avseende på inspiration i olika former och på olika sätt. 
Informanterna ger uttryck för hur de använder rummet för att exponera olika saker, som 
exempelvis verktyg, skisser, elevarbeten och material. Rummet utgör då för dessa en 
möjlighet att utnyttja dess fysiska förutsättningar för slöjdprocessen viktiga och 
inledande inspirationsfas. Genom att utnyttja rummet för inspiration får pedagogen 
möjlighet att kommunicera med eleverna paralelt med en dialog kring inspirationsfasen. 

Det andra användningsområdet som framhålls av L2, 3, 5 och 6 är slöjdsalen som en 
pedagogisk mötesplats för tankar, ideer och viljan till skapande och kreativitet. En arena 
för pedagogisk aktivitet där tanke och handling ska få utlopp i slöjdprocessen och där 
eleverna skall bjudas på alla möjligheter att förverkliga sin tankar och ideer. Rummet 
används för att signalera ett budskap om möjligheter till en verksamhet som skall ske i 
en positiv anda och ett gott arbetsklimat. Eleverna skall kunna känna trygghet och 
verksamheten skall kännetecknas så som lustfylld. Här söker pedagogerna stöd i 
rummet utifrån dessa tankar och rummets användning konkretiseras därigenom i en 
interaktion mellan rummet, pedagogen och eleverna. För att synliggöra dessa tankar om 
rummet som ett slags pedagogiskt forum, så ser informanterna det som viktigt att 
rummet inte får vara för skinande rent och välordnat så att eleverna inte vågar beträda 
salen och ta den i anspråk utifrån sina krav, vilja och önskemål till förverkligande av 
tankar och ideer. Material och verktyg skall exponeras på ett inbjudande och 
välkomnande sätt. Salen skall signalera ett varsågod och vara inbjudande och tillåtande. 

Sammantaget ger samtliga informanter uttryck för hur de på olika sätt tar salen i anspråk 
för pedagogiska syften. Dessa syften stämmer väl överens med vad som beskrivs i 
litteraturen. Betydelsen av vad den fysiska miljön signalerar och hur den interagerar och 
medierar, stämmer väl överens med de miljöpedagogiska teorierna 
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Hur organiserar du din slöjdsal utifrån ett pedagogiskt perspektiv? kan generera flera 
tänkbara motfrågor från informanten. Vad är det som säger att jag överhuvudtaget bör 
eller måste organisera min slöjdsal utifrån ett pedagogiskt perspektiv? Hur är detta 
perspektiv formulerat och av vem? Har jag som pedagog ett ansvar för organiserandet 
ur ett pedagogiskt perspektiv? Det är några av de frågor som min frågeställning kan ge 
upphov till. Därför skulle det kunna vara meningsfullt att i stället utrycka frågan mer 
hypotetiskt. Exempelvis; Om du fick i uppdrag att organisera din slöjdsal utifrån ett 
pedagogiskt perspektiv, hur skulle du göra då? En sådan frågeställning skulle innebära 
att informanten kunde förhålla sig friare till en hypotetisk fråga där initiativkraft och 
ansvar skulle komma så att säga uppifrån och någon annan tar ansvar för begränsande 
ramfaktorer som tid och finansiering av uppdraget. Då frågeställningen är hypotetisk 
finns det ett friare utrymme för fantasi och önsketänkande som skulle kunna generera 
kreativa lösningar på uppdraget. Detta frågealternativ blir särskilt intressant mot 
bakgrund av den miljöpedagogiska forskningens påvisande av den fysiska miljöns 
betydelse å ena sidan och grundskoleförordningens något svävande riktlinjer om 
ändamålsenliga lokaler å andra sidan. Mitt i mellan dessa ytterligheter frågar sig 
författarna av Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (NU 03), vilka faktorer 
som styr utformningen av dagens slöjdsalar?27

”Spänningsfältet mellan vad som av tradition ansetts vara ändamålsenliga lokaler, och 
slöjdämnet i pågående skolutveckling behöver diskuteras”28

Gemensamt för informanterna var att på olika sätt betona sin egen roll i den fysiska 
miljön. Detta är något som den miljöpedagogiska forskningen talar om som 
platsidentitet. Detta förklaras med att individer har en känslomässig tillhörighet till 
speciella platser eller miljöer. Platsidentiteten hör ihop med vad man säger om platsen 
och vad man gör där. En torftig miljö kan uppvägas av ett positivt socialt sammanhang 
där elever kan fästa större vikt vid läraren än vid själva rummet. Ur detta 
miljöpedagogiska perspektiv spelar läraren en roll i den fysiska miljön.29

 

                                                 
27 Johansson, Marlene & Hasselskog, Peter (2003).  

28 Ibid 

29 Björklid, Pia (2005).  
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Kapitel 6 

Diskussion / tolkning 
De flesta av informanternas beskrivningar av hur de organiserar sina slöjdsalar, utifrån 
ett pedagogiskt perspektiv, anser jag stämmer överens med  formuleringen av det 
pedagogiska perspektivet, även om resultatet från undersökningen inte visade på någon 
heltäckande syn på organiserandet av det pedagogiska rummet. 

Utbildningsbakgrunden hos de intervjuade lärarna, och den relativt höga genomsnittliga 
åldern hos dessa, samt att de har lång tjänstgöringstid, anser jag talar för att synen på 
den fysiska miljöns betydelse för det pedagogiska arbetet inte kan vara särskilt ”up to 
date”. Forskningen kring fysiska miljöers betydelse för lärandet fanns inte, när de flesta 
av de intervjuade lärarna fick sin utbildning. 

Detta har dock inte hindrat informanterna från att på olika sätt ändå kunnat förhålla sig 
till frågeställningen på ett sådant sätt, att olika uttryck för vad de anser vara ett 
organiserande ur ett pedagogiskt perspektiv, framkommit i utsagorna. 

Informanterna har, som jag ser det, inte haft en medveten, systematisk och långsiktig 
tanke med sitt organiserande. Vid genomgång av intervjumaterialet i sin helhet har 
beskrivningarna av organiserandet av den fysiska miljön utifrån ett pedagogiskt 
perspektiv, närmast framstått som, tillkommet som en ren bieffekt, av olika tekniska och 
säkerhetsmässiga omlokaliseringar, av maskiner och andra inventarier. 

Gemensamt för alla informanter var att de samstämmigt bedyrade rummets betydelse 
för det pedagogiska mötet med eleverna, men det fanns skillnader i hur detta kom till 
uttryck. 

Eftersom intervjuerna utfördes i respektive lärares slöjdsal, gav det mig möjlighet att se 
hur deras respektive fysiska miljö motsvarade utsagorna. Här skiljer det, som jag ser 
det, mycket mellan lärarna. Som exempel kan nämnas salar som var mycket stökiga, 
samtidigt som informanten betonade ordning och reda. En informants betonande av  
inspirationsmaterial i undervisningen i en sal som var mycket spartanskt utformad i 
detta avseende. 

En sammantagen bild av hur slöjdsalen kan organiseras utifrån ett pedagogiskt 
perspektiv kunde inte min undersökning påvisa. Däremot fann jag i undersökningen, att 
det fanns en gemensam nämnare kring förutsättningarna för ett organiserande av 
slöjdsalen utifrån ett pedagogiskt perspektiv, nämligen; allas betonande av rummets 
betydelse för det pedagogiska mötet med eleverna. Utan denna förståelse och insikt 
finns det, som jag ser det, inte någon förutsättning för ett organiserande och ett 
genomförande av en slöjdsals uppbyggnad ur ett pedagogiskt perspektiv. 
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Jag tycker mig ändå kunna se ett visst mönster kring det överraskande magra resultatet 
av min undersökning. Lärarnas utbildning stammar från en tid med traditioner som är 
helt omoderna idag. Det verkstadspedagogiska tänkandet, som innebär att man 
fokuserar på material, metoder och processplanering har, som jag ser det, fått 
informanterna att stelna i en form, som samtidigt, parallellt med den näst intill 
obefintliga forskningen på slöjdområdet inte gett dessa yrkesverksamma lärare några 
nya forskningsrön att ta till sig och utveckla i den egna praktiken. 

 

 

6.1 Uppsatsens betydelse 
I min undersökning uppmärksammar jag också hur forskningen inom slöjdområdet och 
miljöpsykologin, betraktas som i det närmaste obefintlig. Denna obefintlighet kommer 
också till uttryck i mina intervjuer. Mot bakgrund av detta, ser jag det som att varje litet 
bidrag till denna forskning, kan föra utvecklingen framåt mot ett större medvetande hos 
den enskilde lärare och de som skall ansvara för utformningen av skolornas fysiska 
miljö, där slöjdsalen har en särställning som en särskilt lämplig miljö för tillämpning av 
nya rön inom området. 

 

6.2 Reflektion över forskningsprocessen 
Att göra en undersökning som denna, visade sig ta mycket längre tid än vad jag 
någonsin trodde var möjligt. Allt sökande efter litteratur, och ett lämpligt urval av 
informanter för min intervjuundersökning, tar otroligt mycket tid i anspråk. Mitt 
sökande innebar också att jag sökte en massa saker på fel ställen och alla varianter på 
sökord som inte resulterade i något matnyttigt, tog mycket tid.  

Det som jag sett som mycket givande under arbetets gång, har varit alla kontakter med 
informanterna som varit mycket givande, även i mötet utanför själva 
intervjusituationen. Även det faktum att ju mer jag undersökt, desto mer frågor finner 
jag som jag skulle vilja få besvarade, har varit intressant. 

 

6.3 Nya frågor/vidare forskning 
Även om min undersökning inte kunde visa på någon gemensam nämnare som kunde 
uttrycka hur man kan organisera slöjdsalen utifrån ett pedagogiskt perspektiv, så kan 
min undersökning ändå ge en fingervisning om hur situationen ute på skolorna ser ut, 
utifrån frågeställningen. Som jag upplevde det gav min undersökning upphov till flera 
nya frågeställningar. Skulle utfallet av min undersökning ha blivit ett annat om lärarna 
haft en annan utbildningsbakgrund, eller haft möjlighet att ta till sig av mera forskning 
på slöjdområdet? Ett tänkbart svar på min undersökning, skulle som jag ser det ha varit 
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att lärarna i högre utsträckning skulle ha utvecklat rummet utifrån möjligheten att vara 
mer självinstruerande. Detta skulle ha kunnat avlasta läraren, och därigenom kunna 
överföra den relativt begränsade tid som slöjdämnet har till förfogande, för att få mer tid 
över för eleverna. En tanke kring ren självbevarelsedrift, som jag ser det.  

 En fortsatt forskning skulle kunna ge ett resultat som är möjligt att tillämpa ute i 
vardagen hos våra yrkesverksamma slöjdlärare. 

    

6.3.1 Skolmiljöer och funktionshinder 

Ett område som inte berördes i min undersökning kring organiserandet av den fysiska 
miljön i slöjdsalen, var de funktionshindrade, som jag ser som ett område för vidare 
forskning. 
Ett funktionshinder kan i många fall bli särskilt besvärande för barn med fysiska 
handikapp, exempelvis, rörelsehinder, synskada eller hörselnedsättning. 

”Miljöer med bristande tillgänglighet talar om att denna miljö är avsedd för barn utan 
funktionshinder och att andra barn inte är välkomna dit. På detta sätt kommunicerar de 
fysiska miljöerna ett budskap som innesluter eller utesluter vissa grupper av 
individer”30  

Att anpassa skolmiljön till funktionshindrade ses som ett självklart krav31. I takt med att 
skolorna vidtar åtgärder för funktionshindrades aktiva deltagande i den fysiska miljön, 
så utvecklas också, de i lokalerna verksamma pedagogernas kunnande i att undervisa 
elever med funktionshinder. Utbildning sker idag vid Specialpedagogiska Institutets 
lokaler i Stockholm. 

                                                 
30 Björklid, Pia (2005)   

31 Ibid. s. 106-107 
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Bilaga 1 
 
 

Intervjuguide 

 

 

Syfte: Att undersöka hur slöjdlärare i den kommunala grundskolan organiserar sina 
slöjdsalar utifrån ett pedagogiskt perspektiv. 

Intervju med sex behöriga trä och metallslöjdslärare. Fyra män och två kvinnor 

 

Lärarna informeras om formuleringen av begreppet ”pedagogiskt perspektiv” och de 
etiska regler som gäller för min undersökning. 

 

Fråga 1. Hur organiserar du din slöjdsal utifrån ett pedagogiskt perspektiv 

 

Fråga 2. Hur ser du på förhållandet mellan dina intentioner och eventuella traditioner 
vid organiserandet av din slöjdsal utifrån ett pedagogiskt perspektiv? 

 

Fråga 3. Hur ser du på rummets betydelse för det pedagogiska mötet med eleverna? 

 

Intervjuerna spelas in på band med vanlig kassettbandspelare. 
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