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Sammanfattning   

Syftet med studien har varit att ta reda på hur textillärare upplever att den yttre miljön i
textilslöjdsalen kan påverka den kreativa processen hos eleverna och hur slöjdsalen i så
fall kan utformas. Studien bygger på intervjuer med fem textillärare som är eller har varit
verksamma inom grundskolan  i  ämnet  textilslöjd.  Det  teoretiska  forskningsperspektiv
som  studien  utgår  ifrån  i  huvudsak  är  den  sociokulturella  teorin  som  bygger  på
psykologen  Lev  Vygotskijs  tankar  och  forskning,  vidare  har  perspektiv  från
ramfaktorteorin tagits i beaktande.  Studien visar att alla textillärarna menar att ytorna i
textilslöjdsalen, det vill säga både golvytor, väggytor, bordsytor och förvaringsytor ska
vara tillräckligt stora för att de ska kunna rymma de innehållsmässiga beståndsdelar som
textillärarna anser behövs för att stimulera elevernas kreativitetsutveckling. Textillärarna
menar  att  eleverna  ska  ha ordentligt  med  arbetsytor  när  de arbetar  och  att  elevernas
pågående  arbeten  ska  kunna  förvaras  i  tillräckligt  stora  förvaringsutrymmen  i
textilslöjdsalen.  En  övervägande  andel  av  textillärarna  anser  att  det  är  det
inspirationsmaterial som hör samman med det arbetsområde eleverna för tillfället arbetar
med som är  mest  kreativitetsbefrämjande.  Två av textillärarna anser  att  textil/trä  och
metallslöjdsalarna ska ligga nära eller i anslutning till varandra för att samarbetet i
slöjdämnet  ska  fungera  bra.  De  menar  även  att  bildsalen  i  nära  anslutning  till
textilslöjdsalen  skulle  underlätta  ämnesövergripande  samarbete  med  bildämnet.
Sammantaget  finns  det  hos  textillärarna  många  tankar  och  kreativa  idéer  som skulle
kunna  leda  till  att  textilslöjdsalarna  skulle  kunna  bli  mer  kreativitetsbefrämjande  för
elever. Studien visar vidare på att det är arbetsmiljölagstiftningen och miljöbalken som
styr hur arbetsmiljön i textilslöjdsalen ska utformas utifrån nationella arbetsmiljö- och
säkerhetskrav.  Utrustning  och  utformning  i  övrigt  är  däremot  en  lokal  angelägenhet.
Enligt  styrdokumenten ligger  ett  särskilt  ansvar  på  rektor  att  tillsammans  med  lärare
samarbeta för att de nationella målen ska nås av eleverna. Eleverna ska ges möjlighet till
ett aktivt medinflytande i skolan. Här skulle textillärare tillsammans med rektor, som har
det särskilda ansvaret,  kunna arbeta för att  den yttre miljön i  textilslöjdsalen blir mer
kreativitetsbefrämjande.  Eleverna ska också  enligt  styrdokumenten vara  medskapande
och vara med i och komma med synpunkter på utformningen. Undersökningar om hur
den fysiska miljön i textilslöjdsalen och dess utformning påverkar kreativitet hos elever,
detta utifrån ett elevperspektiv tycker jag skulle vara en intressant ingång för fortsatta
studier. Vidare studier om hur arbetsmiljöfaktorer, både fysiska och psykiska, påverkar
textillärare och elever i textilslöjden vore intressant att undersöka. Den fysiska miljöns
betydelse i skolan och i synnerhet i textilslöjden för elevers möjlighet till lärande tycker
jag har varit eftersatt och inte uppmärksammats i den utsträckning som den borde. Mer
forskning  inom  detta  området  är  något  som  jag  anser  är  nödvändigt  för  att  föra
utvecklingen framåt i den svenska grundskolan.

Sökord: Flow, kreativa processer, lärmiljöer, slöjdhistoria
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1. Inledning

Under min  utbildning  till  textillärare  och  på  den  verksamhetsförlagda
utbildningen och vikariat  i textilslöjd ute på grundskolor har jag funderat över
hur den yttre miljön i textilslöjdsalarna och deras utformning har för påverkan
på elevernas möjlighet att utveckla sin kreativitet. Tankar har under utbildningen
väckts  på  hur  kreativitet  hos  elever  i  skolan  kan  befrämjas.  Under  VFU-
perioderna har jag sett olika textilslöjdsalar på grundskolor och vissa av dessa
textilslöjdsalar har jag för egen del upplevt som mer inspirerande än andra.

Textilslöjdsalens yttre fysiska miljö och utformning tycks vad jag kan se inte ha
genomgått så stora förändringar sedan jag själv gick i grundskolan på 1970-talet.
Moderna maskiner, såväl elektroniska symaskiner som datorer, projektorer och
SMART Boards  har  installerats  och dessa finns  givetvis  numera  i  många av
textilslöjdsalarna. Men i övrigt har jag inte sett särskilt stora förändringar i hur
exempelvis  inredning  som  förvaringsskåp  för  material,  bord  med  mera  är
utformade. Ergonomiskt har de möjligen blivit något bättre utformade men det
är fortfarande inte så särskilt stor möjlighet till individanpassning då det i de
slöjdsalar jag sett oftast inte finns exempelvis höj och sänkbara bord.

En förändring som skett och som jag lagt märke till är att på senare tid byggda
skolor förläggs ofta textil och trä/metallslöjdsalarna i närheten till varandra eller
i anslutning till varandra. Slöjdsalarna i äldre skolor, byggda före 1980, kan ofta
vara placerade på helt olika plan. Utifrån att textil och trä/ metallslöjd sedan
Läroplanen för grundskolan  (Lgr 80) infördes och där ses som ett sammanhållet
ämne har placeringen av slöjdsalarna i skolorna byggda efter 1980 ofta men inte
alltid  placerats  så att  de ligger  närmare varandra.  Det  underlättar  naturligtvis
samarbetet mellan slöjdlärarna i textil och trä och metall om slöjdsalarna ligger
nära eller i anslutning till varandra och att eleverna därmed lättare kan förflytta
sig mellan de olika slöjdsalarna vid behov. 

Jag har under min research inför studien inte funnit så mycket forskning gjord
om textilslöjdsalens fysiska miljö och utformning, däremot något mer forskning
om  trä/metallslöjdsalens.  Slöjdens  lokaler  nämns  tämligen  sparsamt  i  den
litteratur och avhandlingar som handlar om skolbyggnaders fysiska miljö som
finns att tillgå. Ett undantag är skriften Säker arbetsmiljö i textilslöjd (2002) och
motsvarande skrift för trä/metall slöjd.  Dessa skrifter innehåller förutom regler
för  en  säker  arbetsmiljö  även förslag på fysisk utformning av och innehåll  i
slöjdsalar  ur  andra synvinklar.  Miljön i textilslöjdsalen och dess betydelse är
något som jag utifrån flera aspekter anser borde undersökas mer. En av dessa
aspekter  som  jag  också  tycker  skulle  vara  intressant  att  undersöka  är
arbetsmiljöfaktorer för både elever och lärare, men i denna studie har jag utgått
ifrån  den  kreativa  aspekten  då  kreativitet  är  något  som  också  betonas  i
styrdokumenten för grundskolan och som elever ska ha möjlighet att utveckla
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under sin skoltid.

I den senaste läroplanen för Grundskolan, Förskoleklassen och Fritidshemmet
2011 (Lgr  11)  under  rubriken  skolans  uppdrag  kan  man  läsa.  ”Skolan  ska
stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva

egna  idéer  och  lösa  problem”  (2011:9). Kreativitet  tas  på  flera  ställen  upp  i
styrdokumenten  som något  eleverna  ska  ha  möjlighet  att  utveckla  under  sin
skoltid. Kreativitet efterfrågas på alla plan i samhället och ses som viktigt för
samhällsutvecklingen.
I skolslöjden har elever en unik möjlighet att både arbeta med sina händer och
sitt intellekt. 

Den  övergripande  frågan  i  den  här  studien  jag  ställer  mig  är:  Vad  har
textilslöjdsalens yttre fysiska miljö och utformning för betydelse för att stimulera
till  kreativitet  hos  elever? Utifrån  den  frågeställningen  vill  jag  studera hur
verksamma lärare i textilslöjd ser på den yttre miljön i klassrummet och vad de
tror om dess påverkan på elevers kreativitet. Mitt intresse för den kreativa
processen och vad rummet och dess innehåll kan ha för påverkan på densamma
har lett till att jag i mitt examensarbete vill undersöka detta område. I min studie
vill jag inrikta mig på textilslöjdsalen även om slöjden i styrdokumenten ses som
ett sammanhållet  ämne.  Men  även  för  att  det  inte  gjorts  så  många
undersökningar  om  textilslöjdssalens  fysiska  miljö  överhuvudtaget  vad  jag
kunnat se och dessutom naturligtvis för att det är textillärare jag utbildar mig till.

Syfte

Syftet med studien är att undersöka hur textillärare upplever att den yttre miljön
i textilslöjdsalen  kan  påverka  den kreativa processen hos  eleverna  och  hur
slöjdsalen i så fall kan utformas.

Frågeställningar

- Vilka uppfattningar ger textillärare i grundskolan uttryck för då det gäller
textilslöjdsalen som kreativ miljö?

- På  vilket  sätt  kan  en  textilslöjdsal  utformas  så  att  det  skapas  ett
inspirerande arbetsklimat som befrämjar elevers kreativitet?

      -    Vilket ansvar anger styrdokumenten att skolan och läraren har när det
            gäller textilsalens utformning?
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2. Metod

Metoden som använts i studien är kvalitativ. Formen har varit  halvstrukturerad
intervju vilket innebär att några fasta frågor ställts som sedan följts upp med
följdfrågor. Anledningen  till  att  valet  föll  på  att  i  denna  studie  använda
halvstrukturerad  intervju  var  att  följdfrågor  kunde  ställas  anpassade  till
situationen, något som kan ge de intervjuade möjlighet till att ge så uttömmande
svar som möjligt (Johansson & Svedner, 2010:35).  Intervjuerna har efterhand
som de utförts, transkriberats och därefter sammanställts. Brinkmann & Kvales
Den  kvalitativa  forskningsintervjun  har använts  vid  analysen  av
intervjufrågorna.  Analysen  innehåller  fem  steg.  Första  steget  innebär  att
intervjun läses igenom för att helheten ska framträda, vid steg två fastställs de
naturliga ”meningsenheterna” som den intervjuade uttrycker dem i texten. Steg
tre innebär att forskaren formulerar det tema som dominerar en meningsenhet.
Det  fjärde  steget  innebär  att  frågor  ställs  till  meningsenheterna  utifrån  det
specifika syftet med undersökningen. I det sista och femte steget knyter man
ihop hela  intervjuns  centrala  teman   i  en  beskrivande utsaga  (Brinkmann &
Kvale, 2009:221f.). 

Urval och avgränsningar
Urval och avgränsningar har gjorts utifrån att de lärare som medverkar i studien
ska  ha  genomgått  textillärarutbildning  och  vara  eller  varit  verksamma  inom
textiläraryrket. Eftersom den utbildning till textillärare som jag genomgår riktar
sig  mot  grundskolan,  årskurs  3-9  har  valet  därför  fallit  på  att  intervjua
textillärare  som arbetar  eller  arbetat  i  grundskolan  och i  de  tidigare  nämnda
årskurserna. 

Etiska ställningstaganden
Vetenskapsrådets  Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf har
använts i studien. Det  är informationskravet, samtyckeskravet,
konfidentialitetskravet och  nyttjandekravet som är de fyra allmänna
forskningsetiska huvudkraven.  I  enlighet  med  de  principerna  har  syftet  med
studien presenterats för de deltagande textillärarna och de har även informerats
om att deltagandet i studien är helt frivilligt och att de när som helst utan några
följder kan välja att lämna studien. Deltagarna i studien lovades anonymitet och
att  obehöriga  inte  ska  kunna  komma  över  intervjumaterial,  att allt inspelat
intervjumaterial kommer att raderas när arbetet med studien är klar och att det
inte kommer att användas i något annat syfte än denna (2002:6ff.).

Genomförande av intervjuerna
Kontakt har tagits med textillärare via telefon med förfrågan om de skulle vilja
medverka i en studie. Fem av de sju kontaktade textillärarna tackade ja till att
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delta och samtyckte till att intervjuas. Intervjuerna har därefter genomförts efter
överenskommelse med textillärarna. De har själva valt  plats för intervjun, två
valde den skola och i den textilslöjdsal där de arbetar, två på annan plats i den
skola där de arbetar. En av textillärarna valde att intervjuas i sitt hem. Judith
Bell,  författare till  boken  Introduktion till  forskningsmetodik, menar att det är
viktigt att tänka på att personer som ställer upp för intervju ska ha möjlighet att
påverka val av plats och att man som intervjuare tar hänsyn till deras behov och
önskemål. Intervjuaren får stå tillbaka för detta även om det kan ställa till besvär
för denne. Bell menar vidare att val av plats är viktigt ur den synpunkten att man
ska  kunna  sitta  ostört.  Kontinuiteten  kan  störas  om  så  inte  är  fallet  (Bell,
2005:168).  Intervjuerna  i  denna studie  har  kunnat  genomföras  relativt  ostört.
Endast  i  ett  fall  kom personer  in  i  ett  arbetsrum där  intervjun  utfördes  och
intervjun  fick  avbrytas.  Detta  hände  i  slutet  av  intervjun  och det  påverkade
troligen inte i någon större utsträckning, intervjun kunde snabbt återupptas och
slutföras. Utifrån att detta är en liten studie, med endast fem informanter, kan det
vara på sin plats att fundera över hur långtgående slutsatser man kan dra av den.
Invändningar mot att intervjuresultaten inte är generaliserbara på grund av för få
intervjupersoner framförs ibland, men här menar Brinkmann & Kvale (2009) att
antalet  nödvändiga  intervjupersoner  beror  på  vilket  syfte  studien  har.  Inom
samhällsvetenskapen  kan generaliseringsmålet   ersättas  med  att  kunskap kan
överföras  från  en  situation  till  en  annan  om  man  beaktar  ”den  sociala
kunskapens kontextualitet och heterogenitet” (2009:187). 

Intervjuerna har spelats in digitalt med mobiltelefon. Fördelen med att spela in
intervjuerna är att man kan ägna den man intervjuar full uppmärksamhet på vad
hen säger.  (Bell,  2005:165).  Intervjufrågorna har  inte delats  ut  i  förväg, utan
presenterats i samband med intervjun. Informanterna har i förväg tillfrågats om
de har haft  möjlighet att  avsätta cirka en timme till  studien.  Intervjuerna har
varat  mellan  30-45  minuter,  dessförinnan  informerades  deltagarna  om  de
forskningsetiska principer som används i studien och att de närsomhelst utan
följder kunde avbryta sin medverkan i studien.

Presentation av informanter 
Informanterna  i  resultatdelen  presenteras  under  de  fingerade  namnen,  Anna,
Katarina, Cecilia, Diana och Erika, detta för att säkerställa deras anonymitet i
studien. Anna har efter sin textillärarutbildning arbetat som textillärare i cirka
två år, Katarina i ungefär ett år. Cecilia och Diana ungefär 20 år och Erika cirka
30  år  i  grundskolan. Två  av  lärarna  är  utbildade  bildlärare,  en  är  utbildad
historielärare förutom utbildningen till textillärare. Alla arbetar eller har arbetat
med elever i årskurs 3-9. Endast kvinnliga textillärare har intervjuats i denna
studie.  Textillärare är  enligt  den nationella utvärderingen av grundskolan  ett
kvinnodominerat yrke (Skolverket, 2005:62). Önskvärt skulle det ha varit om
fördelningen mellan män och kvinnor varit jämnare i denna studie men jag har
inte  lyckats  att  ordna  någon  intervju  med  någon  man  som arbetar  eller  har
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arbetat som textillärare. Det är svårt att ha någon uppfattning om intervjusvaren
skulle ha skiljt ut sig om så hade varit fallet.

Presentation av frågeområden
Här presenteras de frågeområden som intervjun med textillärarna innehöll vilket
var fem fasta intervjufrågor som följdes upp med följdfrågor. Se bilaga 1. där
intervjufrågorna är presenterade.
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3. Bakgrund/ Tidigare forskning/ Teori

Det  forskningsperspektiv  som  jag  i  denna  studie  utgår  ifrån  är  den
sociokulturella teorin och ramfaktorteorin, vilka presenteras under ovanstående
rubrik. Den sociokulturella teorin bygger på Lev Semjonovitj Vygotskijs (1896-
1934) tankar och forskning (under rubriken förklaras även de 7 presenterade ord
och  begrepp  som  återfinns  i  hans  teori).  Ramfaktorteorin  eller  det
ramfaktorteoretiska  tänkandet  grundar  sig  i  Urban  Dahllöfs  arbete
Skoldifferentiering  och  undervisningsförlopp  och  Ulf  P.  Lundgrens
doktorsavhandling  Att  organisera  omvärlden –  en  introduktion  till
läroplansteori.

Under  rubriken definieras  begrepp  som  kreativitet,  flow,  andra  kreativa
processer och även en definition över vad som menas med fysisk miljö. Vidare
beskrivs forskning inom kreativitet,  kreativa miljöer, kreativa miljöer i skolan
och  dessutom har  en  genomgång  av  aktuella  styrdokument  och kursplaner  i
ämnet slöjd gjorts.

För att ge en bakgrund till hur slöjden i skolan vuxit fram ges en tillbakablick i
svensk slöjdhistoria.  Sedan följer  ett  avsnitt  om textilslöjdsalens  utformning,
skolhusens arkitektur och fysiska miljö och därefter en kortare presentation av
några pedagogiska inriktningar, Montessori, Arbetets pedagogik, Reggio Emilia
och Waldorfpedagogik som i sina metoder betonar den yttre miljöns betydelse i
skolan.

Sociokulturell teori

Vygotskij har varit och är fortfarande en centralgestalt inom skolans värld och
som har  haft  och  fortfarande  har  ett  stort  inflytande  inom utbildningsfältet.
Vygotskij  var  psykolog  i  Sovjetunionen  och  har  skrivit  många  böcker,  ett
exempel är boken Fantasi och kreativitet i barndomen som gavs ut först 1962 i
västvärlden,  men som han skrev  redan under  1930-talet.  Anledningen till  att
hans  teorier  inte  blev  kända  i  västvärlden  förrän  på  1960-talet  var  att  hans
böcker förbjöds 1936 i Sovjetunionen, under Stalintiden. Han jämförs idag med
namn som Piaget och Freud (Vygotskij, 1995:7f). 

Vygotskij talar om barnets utveckling i samspel med omgivningen och att det är
långt  viktigare  än  en  individuell,  oberoende  process.  Den  proximala
utvecklingszonen är  nivåskillnaden  mellan  den  faktiska  utvecklingsnivån  och
den potentiella nivån. Den faktiska utvecklingsnivån är den nivå barnet befinner
sig på och den potentiella nivån är den nivå barnet kan uppnå genom stimulans
utifrån  av  föräldrar,  lärare  med  flera.  Vygotskij  ser  omgivningen  som  en
avgörande  faktor  för  barnets/individens  utveckling  och teorin  brukar  numera
kallas  sociokulturell.  Den utveckling Vygotskij  avser  är  personlig utveckling,
tankeförmåga och språk. 
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I boken Vygotskij i praktiken (2006) har Leif Strandberg, som är  psykolog och
har arbetat mer än 30 år inom skolan, skrivit om Vygotskijs teori. Här beskriver
Strandberg de begrepp och ord som Vygotskij använt sig av i sin teori och som
Vygotskij själv gav namnet kultur-historisk psykologi. Psykologiska processer
som att exempelvis tänka, tala, läsa, lära, lösa problem, känslor och vilja ska
förstås som aktiviteter. Det är vad elever gör i skolan som är avgörande för deras
fortsatta utveckling. Dessa aktiviteter som leder till utveckling och lärande har
enligt Vvygotskij fyra kännetecken, dessa är de sociala, medierande, situerade
och  kreativa.                                     

Med de  sociala menas att man först lär sig i samspel med andra för att sedan
kunna göra det själv. Det  medierade, det finns medierande artefakter, verktyg
med ett annat ord och tecken mellan oss och världen. Dessa hjälper oss när vi
löser problem, tänker, minns och utför arbetsuppgifter. Med det situerade menas
att  aktiviteter  äger  rum i  kulturella  sammanhang och kontexter.  Man lär  sig
lättare i en miljö som har samband med det som man ska lära sig (Strandberg,
2006: 11f). ”Det är lättare att lära sig till bilmekaniker i en bilverkstad än på en öde ö”

(2006:12). 

Det kreativa kännetecknet är att människan kan omskapa relationer, hjälpmedel
och situationer och det är då vi lär oss särskilt mycket. I lärsituationer där barn
och  ungdomar  är  medskapande  tar  de  därmed  många  steg  i  sin  utveckling
(Strandberg,  2006:12).  Vygotskij  menar,  enligt  Strandberg  att  kulturen  och
människan har en dialektisk förening med varandra och Vygotskij betonar även
att barnets förhållande till miljön är kreativt och barnet använder de delar som
gynnar  den  egna  utvecklingen.  Kultur  och  människa  är  sammanflätade
(Strandberg, 2006:20). 

I boken tar Strandberg upp hur viktigt det är att synliggöra hur förskolors och
skolors rum är utformade, ”eftersom de i hög utsträckning påverkar barns lärande.
Rummen  bär  på  och  förmedlar  kunskaper,  erfarenheter,  känslor  och  förväntningar”
(2006:22).

Roger Säljö,  professor i  pedagogisk psykologi  vid Göteborgs universitet,  har
skrivit mycket om den sociokulturella teorin eller om man så vill perspektivet.
Han skriver i sin bok Lärande i praktiken - Ett sociokulturellt perspektiv (2000)
om läroprocesser i institutionella miljöer. Säljö talar om hur den form av lärande
och kommunikation som sker i sådana miljöer som han menar att skolan är och
hur de kan förstås utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Säljö menar vidare att
lärprocesserna i skolor, förskolor och på universitet och liknande miljöer skiljer
sig från andra verksamheters. ”I skolan är lärandet i sig målet för verksamheten och
detta  leder  till  att  människors  kommunikativa  handlingar  kommer  att  utföras  under
delvis andra villkor” (2000:155).

I sin bok Som vi uppfattar det  menar Säljö:

Vad som i  ett  historiskt  perspektiv är  nytt  med skolan är  att
inlärningsförlopp och produktion har skilts åt och att inlärning
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institutionaliserats  till  en  bestämd  miljö  med  delvis  egna
traditioner  och  sätt  att  uppfatta  centrala  företeelser  som
kunskap, inlärning med mera (1989:4).

Ramfaktorteorin

I boken Ramfaktorteoretiskt tänkande menar Ulf P Lundgren att ramfaktorteorin
är en teori som inte så lätt låter sig sammanfattas. Men menar att med termen
avses flera olika forskningsinsatser omkring hur en pedagogisk organisation som
exempelvis klasstorlek/gruppstorlek, tid, och så vidare begränsar och möjliggör
olika  processer.  Det  handlar  om att  förstå  pedagogiska  processer  utifrån  de
villkor som gäller (Lundgren, 1994:5). Kunskapen om ramfaktorernas betydelse
och genom analys av dessa faktorer och hur de kan påverka arbetet i skolan kan
ge läraren insikter om vad som är möjligt att genomföra och rimligt att förvänta
sig av de som arbetar i skolan (Pennlert, Lindström, 2006:43). 

Ramfaktorer som påverkar lärare och elevers arbete i skolan är exempelvis: Tid
Det  tar  tid  att  lära  sig  något  men  tiden  kan  vara  begränsad  i
undervisningssammanhang. Fler arbetsuppgifter kommer till när exempelvis nya
skolreformer  ska  genomföras  och  läggs  på  lärarna  vilket  kan  leda  till  att
planeringstid  och  tid  med  eleverna  minskar.  Även  viktig  tid  för  reflektion
minskar.  Personal Det  är  en  viktig  förutsättning  för  skolans  kvalitet  med
välutbildad  och  engagerad  personal.  För  att  kunna  skapa,  fördjupa  och
vidmakthålla  relationer  har  antalet  elever  per  lärare  betydelse.  Gruppstorlek
Storleken  på  gruppen  inverkar  på  hur  mycket  tid  som  en  lärare  har  till
förfogande för den enskilda eleven men också för vilka metoder läraren väljer
för arbetet. Lokalernas utformning och innehåll Den fysiska skolmiljön påverkar
vilka  didaktiska  val  läraren  gör.  Arbetsmiljön  inverkar  på  elevers  hälsa  och
uppmärksamhet,  utifrån  exempelvis  ventilation,  buller  och  städning.  För  att
stimulera elevers lust att lära är lärandemiljöns utformning viktig. Hur används
de lokaler som finns att tillgå? Har lärare och elever möjlighet att påverka hur
inredning och utsmyckning ska se ut i skollokaler. Vem ansvarar för skötsel och
användning?  Hur  kan  ett  klassrum  inredas  så  att  det  stimulerar  till  arbete,
skapande och lärande? Ekonomiska resurser är något som påverkar både direkt
och indirekt på undervisning och lärande. Kommunens och skolans ekonomi har
betydelse för hur mycket personal som kan anställas, vilka  inköp av läromedel
och  övrig  utrustning  som  kan  göras.  Skolans  ledning  och  organisation
Kommunerna har ansvaret för organisationen av skolan och det kan därför se
olika ut från kommun till kommun. Fördelningen av resurser mellan skolor och
fördelningen inom skolor. Skolorganisationen påverkar undervisningens kvalitet
både direkt och indirekt och den enskilda kommunens ekonomi har inverkan på
skolans kvalitet.  Närsamhället kan användas som som en resurs i skolarbetet.
Vilket  större  sammanhang  är  den  enskilda  skolan  en  del  av?  Var  skolan  är
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placerad,  i  en storstad eller  på landet,  förort  eller  villaområde har  betydelse.
Segregering eller integrering (Pennlert, Lindström, 2006:43ff). 

Frågan om vad textillärarna anser om vad ramfaktorerna kan ha för inverkan på
elevers  möjlighet  att  utveckla  sin  kreativitet  har  ställts  i  intervjuerna  med
textillärarna.  Detta  för  att  kunna  få  en  bild  på  hur  textillärarna  förknippar
ramfaktorerna med kreativitetsutvecklingen hos eleverna.

Kreativitet och kreativa processer
Genom att studera litteratur i ämnet kreativitet och kreativa processer, angående
hur kreativitet och skapande beskrivits historiskt och fram till idag, har jag velat
ge en grund för förståelse för begreppen kreativitet och kreativa processer. Nina
Burton, svensk essäist och poet som skrivit boken Det som muser viskat, menar
att de flesta forskare idag är överens om att kreativitet är ett samspel mellan,
individ, miljö och process (Burton, 2002:28). Detta är något som jag har i med i
tankarna när jag gjort min studie, men tyngdpunkten i min studien ligger på att
undersöka miljöns betydelse och då främst vad textilsalens yttre fysiska miljö
och dess utformning har för betydelse för kreativitetsutvecklingen hos elever i
grundskolan. Nicolas Jacquemot, etnolog med vidareutbildning i kreativitet vid
University of the Arts i London, menar i boken Kreativitetskoden att kreativitet
är en så viktig beståndsdel i människans utveckling att mänskligheten utan den
inte  skulle  ha  överlevt  och  inte  kunnat  utvecklas.  Människan  är  skapt  för
kreativitet menar han (Jacquemot, 2013:9).

Kreativitetsbegreppet

Kreativitet är ett ord som idag används i många sammanhang och det har skrivits
många böcker och avhandlingar om kreativitet.  Att hitta litteratur i detta ämne
har inte varit någon svårighet, men däremot  att gallra bland dessa och hitta
relevant litteratur har varit en utmaning. Det har inte varit helt enkelt att sedan
bilda sig en uppfattning om vad kreativitet som begrepp egentligen innebär.
Kreativitet är för mig ett lite  undflyende begrepp  och  något svårfångat.
Begreppet har inte varit helt klarlagt och har ändrats under tidens gång.
Kreativitet, det vill säga skapande har alltid funnits, men enligt Burton, är ordet
kreativitet en engelskfödd synonym för skapande,  som kom in i Svenska
akademins ordlista 1959. Kreativitet kommer ur creativity som  används i den
internationella kreativitetsdiskussionen och ordet har fått vidare associationer än
skapande, menar hon (Burton, 2002:8). 

Men vad är då egentligen kreativitet? 
Skapandet omgavs enligt Burton ”av myter om muser som var döttrar till Zeus
och  minnets  gudinna  och  skapandet  förknippades även  med galenskap och
gåtfullhet eftersom det ansågs vara  gudars viskning, andning eller inspiration”
(2002:13f). Under medeltiden skulle konsten troget återge en andlig natur och all
kättersk  utforskning  undvikas.  Platon  hade  ett  stort  inflytande  under  denna
tidsperiod.  Han  ansåg  att  poeter  var  profeter  men  att  bildkonstnärer  endast
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speglade naturen på ett blint sätt. Det var först under renässansen som individens
skapande lyftes fram och då öppnades dörrarna på vid gavel mot idén om geniet.
Detta ord utsattes på  1700-talet för samma inflation som gäller för ordet
kreativitet idag (Burton, 2002:14).

Jacquemot skriver i sin bok om något som han kallar  Badrumskreativitet  och
menar att kreativiteten är något som finns runt omkring oss i våra liv, vi behöver
bara lyfta blicken så ser vi den. Han föreslår att vi tar oss en titt i badrummet där
han menar att där finns flera exempel på mänsklig kreativitet som den spolande
toalettstolen, toapapperet, duschen, spegeln, tandborsten. De har i många fall i
sin  nuvarande  form  utvecklats  ur  något  som  människor  tidigare  under
mänsklighetens historia uppfunnit. Vidare skriver Jacquemot, kreativitet handlar
om den kreativa  processen som han menar  att  görandet  är,  resultatet  av den
kreativa  processen  är  idéerna,  lösningarna  och handlingssätten.  Kreativitet  är
också något som ger oss människor en mening och positiva känslor. Den leder
oss till upptäckter och att vilja utforska och utvecklas (Jacquemot, 2013:9ff.).

År 1926 kunde psykologen Graham Wallas lägga fram kreativitetens fyra faser
till  ett  schema  som  byggde  på  tidigare  tankar  som  författare,  filosofer  och
matematiker presenterat under senare delen av 1700-talet och under 1800 -talet.
(Burton, 2002:14f.). Folke Dahlqvist talar i sin bok Kreativitetsteorin som utkom
1998  om  Wallas  modell  som  stod  för  orden:  preparation,  inkubation,
illumination och verifikation och var modellen för den kreativa tankeprocessen
(Dahlqvist,1998:49). 

Nils-Erik Sahlin filosof och professor i medicinsk etik vid Lunds universitet har
i boken Kreativitetens filosofi beskrivit denna modell.  Preparation är det första
steget och med det menas förberedelse. Det är när man börjar bekanta sig med
ett problem, formulerar det och sedan samlar in kunskap och fakta för att lösa
det problem man har. Inkubation är det andra steget i processen och här kommer
det undermedvetna in när man gör andra saker och inte direkt aktivt arbetar med
problemlösning. Hjärnan bearbetar intrycken utan att man är medveten om det.
Det tredje steget, som Wallas benämnde illumination  inträffar när problemets
lösning plötsligt kommer till en som en uppenbarelse. En blixt från klar himmel
och  plötsligt  finns  lösningen  där.  Det  sista  steget,  bekräftelse  eller  som det
benämns i Wallas modell verifikation är när idén ska granskas för att se om den
håller, först av den som fått idén och sedan av omgivningen (Sahlin, 2001:51f).

Matti  Bergström  är  en  finsk  läkare  och  hjärnforskare  som  i  sin  bok
Neuropedagogik- En skola för hela hjärnan beskrivit hur hjärnans Jag är och
hur det i grunden arbetar. Han beskriver hur kreativitet uppstår, utifrån hur vår
hjärna fungerar. Ett fenomen i  Jaget som kan betraktas utifrån förståelsen för
detta är en av Jagets främsta resurser, nämligen kreativiteten. Han skriver att när
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hjärnan  är  vaken  strömmar  signaler  uppåt  ur  hjärnstammen till  det  limbiska
systemet som är  Jaget. Strömmen som pågår hela tiden kan öka och minska i
styrka  och i  och  med detta  ändras Jagets  medvetandegrad.  Enligt  teorin  om
turbulens bildas, om kraften i en ström ökar, turbulenta rörelser, dessa rörelser
medför att instabilitet uppstår. Så kallade oscillationer uppstår enligt författaren i
vårt medvetande, vilket i sin tur leder till kaos. Han skriver att Jaget påverkas på
två  sätt  på  grund  av  dessa  oscillationer.  Jagets logiska  tankekedjor  från
hjärnbarken störs vilket leder till instabilitet i tankefunktionen. 

Ju kraftfullare medvetandet är, vilket det är när vi är entusiastiska och mycket
intresserade av en situation, desto mer blir den logiska tankegången störd och vi
blir osäkra. Kaos medför förstörelse i ordnade strukturer och detta sker även i
hjärnans  Jag.  Kunskapsförrådet,  den  stabila  och  livsviktiga  kunskapen  kan
delvis förstöras och förvrängas varvid nya strukturer bildas och helt ny kunskap
uppstår. I dessa båda fall bildas kunskap utan att logisk härledning kan göras till
källan för kunskapens uppkomst. (Bergström, 1995:44f.). Vidare citerar han en
känd forskare,  systemteoretikern och nobelpristagaren Prigogine som sagt  att
”alla kaotiska system överallt i naturen är kreativa” (1995:46). Bergström menar även
att  kreativitetsforskares  definitioner  besannar  beskrivningen  av  vad  som  sker  i
hjärnan i enlighet med komplexa systems teori och praxis. 

Det syns att hjärnans ”dipol” av kaos och ordning är en skapande
”maskin” som kreerar idéer, nya och oförutsägbara tankebilder. De
är inte logiska produkter utan ”absurda” infall. Hjärnan själv säger
om detta sker ”Jag fick en idé, jag vet inte hur den kom till, den bara
kom” (1995:46). 

Vygotskij skriver i sin bok  Fantasi och kreativitet i barndomen att: 

Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar
någonting nytt, oavsett om det skapade är ett ting i den yttre världen
eller en konstruktion av intellektet eller känslan, en konstruktion
som bara existerar och ger sig till känna i människans inre
(1995:11). 

Vygotskij tycks här mena att kreativitet inte nödvändigtvis behöver resultera i en
färdig produkt. Han ser fantasi och kreativitet som två sidor av samma mynt.
”Alla det dagliga livets föremål, också det allra enklaste och  vardagligaste, är så
att säga kristalliserad fantasi” (1995:14).  

Alla framsteg i stort som smått, menar Vygotskij är resultat av kreativ förmåga
och fantasi hos människan men dessa framsteg kan inte ske uttagna ur sitt
historiska sammanhang. Kreativiteten är inte bara förbehållen genier, utan är
något som alla människor har och kan utveckla. (Vygotskij 1995:15). Vygotskij
skriver om barns och ungdomars kreativitet och fantasi och menar att barn äger
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en stor  kreativitet men att deras fantasi är fattigare än vuxnas eftersom deras
erfarenheter är begränsade. Vygotskij säger också att: 

Ett vetenskapligt synsätt tvingar oss således att betrakta skapandet
snarare som en regel än som ett undantag. Naturligtvis är det så att
högre skapande hittills varit tillgängligt endast för ett fåtal av
mänsklighetens utvalda genier. Men i vardagslivet är skapandet ett
oundgängligt livsvillkor, och allt som ligger utanför rutinen och
rymmer minsta lilla uns av något nytt har människans kreativa
process att tacka för sin tillkomst (1995:15).

Vygotskij beskriver barnets lärande och betydelse av det kreativa lärandet som
en förmåga att kombinera fantasi och minneskunskaper så att de kompletterar
varandra i processen. Genom fantasin uppstår enligt Vygotskij en förmåga att
föreställa  hur  det  kan  te  sig  i  ett  i  framtida  skeende  och därför  kunna  lösa
problem på nya sätt i förhållande till redan använda strategier.

Anders Marner, professor vid Estetiska institutionen Umeå Universitet skriver i
Möten  och  medieringar,  estetiska  läroprocesser  i  ett  semiotiskt  och
sociokulturellt perspektiv.

Kreativitet uppstår inte ur absolut frihet, välmående och frid. På en
beach i  Söderhavet,  i  en solstol  och med en drink i  handen,  är
kreativiteten kanske som minst  sannolik.  Varför vara kreativ när
allt redan är förberett för njutning? Det är ofta ur bristen, behovet,
problemet  i  relation  till  målet  och  så  vidare  som  kreativiteten
utvecklas (2005:34).

Marner menar vidare:

Vardagslivet kan präglas av kreativitet när vi löser ett problem på
ett nytt sätt. Att ta vårt öde i egna händer, att gestalta vårt eget liv, är
en viktig del av ett kreativt livsprojekt; att förverkliga sig själv,att
skapa sina egna regler, att söka sig utanför det förutbestämda. Att
leva livet och inte bara vara en kugge i maskineriet, är en omistlig
aspekt av kreativiteten. För att motverka tråkiga rutiner i själva livet
och för att kunna förverkliga en dröm måste man vara beredd att ta
en risk för att  förverkliga ett projekt.  Kreativitet är därför också

kopplad till demokrati. Kreativitet och lärande kan vara samma
sak. Skapande och kunskapande hör ihop (2005:46).

                         
Ola  Tufvesson,  kulturgeograf  och  verksam  på  Institutionen  för  Service
Mangement, Lunds universitet, har i sin doktorsavhandling Kreativitetens yttre
villkor (2006) skrivit  om en  definition  som han  menar  kan  anses  som mer
heltäckande  än  övriga.  Denna  definition  är  gjord  av  kreativitetspsykologen
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Teresa  Amabile  professor  vid  Harward  buissness  school  som  genom  att
sammanställa många forskares studier om kreativitet ställt upp nio punkter som
sammanfattar vad ett kreativt sinnelag och ett kreativt beteende innebär.

• Att kunna se användningsområden. 

• Att hitta nya vägar för att lösa problem.

• Att inte bara följa och acceptera utan att tänka självständigt.

• Att förstå komplexitet.

• Att hålla så många vägar öppna som möjligt.      

• Att komma ihåg information från tidigare tillfällen.

• Att våga bryta mönster och ramar.

• Att kunna fånga upp det nya, viktiga och annorlunda i all information 

•  Att vara bred i sitt tänkande (2006:45). 

Det finns som sagt var många definitioner men Burton menar att man kanske
varken ska önska eller vänta sig en exakt definition. Hon skriver att: 

Precis som livet handlar skapande dels om en utveckling, dels om en
kombination av något allmänt och något unikt. Därför låter det sig
varken bindas eller etiketteras på hemulvis (2002:28). 

Burton menar vidare att: Bland de som forskar om kreativitet är det några som
tycker  att  individen  är  viktig,  andra  betonar  miljön  och  ytterligare  andra
processen. Men de flesta verkar anse att det sammantaget är samspelet mellan
dessa faktorer som kreativa verk föds (Burton, 2002:28).

Kreativa processer/flowtillståndet

Vad  är  flow? Mihály Csikszentmihályi som är verksam som professor i i
psykologi i USA har i sin bok Flow-den optimala upplevelsens psykologi från
1990 beskrivit ett tillstånd som han kallar ”flow”  eller översatt till svenska
”flöde”  eller ”flyt”. Flowtillståndet som han kallar  det beskriver han som ett
tillstånd där: 

En känsla av att ens förmåga räcker till för att klara av den utmaning
man står inför, att man befinner sig i ett målinriktat handlingssystem
där  styrt  av  regler  som  ger  besked  om  hur  man  klarar  sig.
Koncentrationen är så intensiv att uppmärksamheten inte räcker till
för ovidkommande saker (1990:96). 
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Han har  i  sin  bok  med  ett  diagram beskrivit  och  förklarat  flowupplevelsen.
Csikszentmihályi har i sina undersökningar funnit att hur den än har uppkommit
leder den till en känsla av upptäckt, en kreativ känsla där personen försätts i en
ny verklighet som för personen till allt högre prestationsnivåer och detta leder i
sin tur till ett medvetandetillstånd som personen inte hade kunnat föreställa sig
innan.  I  tillväxten  av  självet  finns  nyckeln  till  flowaktiviteten  menar  han.
(Csikszentmihályi, 1990:99). 

Bilden nedan visar hur Csikszentmihályi tänker sig flowkanalen.

         
Bild 1. Flowkanalen                                                 

Flowkanalen ligger i ett spänningsfält mellan ängslan och leda. Om en person
ska utföra en uppgift som han/hon upplever som svår inträder ängslan och mer
kunskap  behöver  inhämtas  för  att  klara  uppgiften.  Är  den  för  lätt  upplever
personen  leda.  När  personen  mentalt  befinner  sig  i  flowkanalen  blir
tidsuppfattningen förändrad och medvetenheten om det egna jaget försvinner.
Upplevelsen är lustfylld, hon/han blir helt uppslukad av uppgiften och  upplever
en känsla av kreativitet. http://www.tomelius.se/flow/flowkanalen.html

Jacuemot skriver om att finna flow i sin bok, om vad som skapar flow och menar
att det kan vara vad som helst egentligen eftersom vi alla är unika som individer
och tycker om olika saker. Flow uppstår när vi totalt går upp i någonting som vi
behärskar men som ger oss utmaningar  (Jacuemot, 2013:79f).

Det finns en tydlig koppling mellan flow och kreativitet. Det är två
tillstånd  som existerar  sida  vid  sida  och  som förstärker  varandra.
Personer  som  sysselsätter  sig  med  kreativa  aktiviteter  hamnar  till
exempel lättare i flow (2013:80).
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Jacuemot  frågar  sig  vilka  förutsättningarna  är  för  flow  och  hänvisar  till
Csikszentmihályis tankar om olika dimensioner av flow som Csikszentmihályis
kallar för Njutningens åtta komponenter. En kombination av dessa komponenter
kan ge en känsla av en optimal upplevelse och kan förklara varför vi gärna vill
vara i denna känsla som flowupplevelsen är, dessa komponenter är:

• Aktiviteten är utmanande och kräver personliga resurser

• Man är absorberad av det man gör

• Det finns tydliga mål och omedelbar återkoppling

• Man är fullt koncentrerad på uppgiften

• Man har en känsla av att utöva kontroll

• Man är inte medveten om sig själv

• Tidsuppfattningen är förändrad

• Flowupplevelsen är ett självändamål (Jacuemot, 2013:80 ff.).

Sammanfattningsvis visar texterna att kreativitet kan tolkas på flera olika sätt
utifrån vilken utgångspunkt forskarna har. Genom att ta upp hur kreativitet och
skapande beskrivits historiskt och fram till idag har jag velat ge en grund för
förståelse för begreppen kreativitet och kreativa processer. Denna studie utgår
som tidigare nämnts, ifrån tanken att kreativitet är ett samspel mellan de faktorer
som Burton nämner, individen, miljön och processen.

Vad menas med fysisk miljö? 

Ann Skantze,  docent  och universitetslektor  vid Pedagogiska institutionen vid
Stockholms  Universitet,  har  forskat  om arkitektur  och  fysisk  miljö  ur  barns
perspektiv  och har  i  sin  avhandling  Vad betyder  skolhuset  –  Skolans  fysiska
miljö  ur  elevernas  perspektiv  i  relation  till  barns  och  ungdomars
utvecklingsuppgifter (1989) definierat vad som menas med fysisk miljö. 

Oftast associerar vi den fysiska miljön till  hus, rum, ting, väggar, tak, portar,
vägar, gårdar, träd, berg osv. Men hit hör också de rum som skapas mellan hus,
som gaturum, torgrum, gårdsrum, uterum. Utformning och gestaltning räknas
också till den fysiska miljön, liksom planen på ett område, formen på ett hus
eller möblering och utrustning av enskilda rum (Skantze, 1989). 

I  denna  studie  har  jag  utgått  ifrån  utformningen  och  gestaltningen  i
textilslöjdsalen, samt möblering och vilken utrustning som finns att tillgå. Även
storleken på ytorna i textilslöjdsalen och dess placering i skolan har beaktats.

Kreativitet och miljö
Tufvesson har i ett kapitel som handlar om kreativitet i rummet, tagit upp att i
den  forskning  som  behandlar  kreativitetens  yttre  villkor  har  de  rumsliga
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aspekterna  ett  stort  utrymme  medan  ytterst  lite  i  första  hand  handlar  om
kreativitet som sådan (2006:37). Tufvessons forskning inriktar sig till stora delar
mot arbetslivet men i  hans avhandling ryms aspekter som även skulle kunna
appliceras på en skolmiljö eftersom det han beskriver kommer från forskning
inom många vetenskapliga discipliner såsom arkitektur, kulturgeografi, sociologi
och etnologi. Han skriver:

Centralt  i  diskussionen om kreativitet  i  rummet  är  möten  mellan
människor.  Det  direkta  personliga  mötet,  ansikte  mot  ansikte,  är
överlägset  alla  andra  kommunikationsformer  i  ett
kreativitetsperspektiv (2006:37).

Tufvesson menar vidare att  en kreativitetsgynnande miljö är en miljö som är
öppen för möten planerade som oplanerade. Arkitekter och miljöpsykologer är
rörande överens om att  till  människans grundläggande behov hör att  uppleva
andra människor, dagsljus, vatten, växter och djur. Kombinerat med användning
av goda material, omsorg om detaljer, färgsättning skapas stimulerande miljöer. 

Han nämner att inom forskningen om positivt bakgrundsbrus och stimulerande
miljöer finns kopplingar till gamla byggnadsläror som exempelvis den kinesiska
läran om Feng Shui. Under efterkrigstiden byggdes många kontor och industrier
som var  monotona  och  fattiga  på  sinnesintryck.  Detta  ledde  till  en  minskad
produktivitet  upptäckte  man  och  numera  lägger  man  stor  vikt  vid
arbetsplatsernas utformning miljömässigt (Tufvesson, 2006:37f.).

I  en  150 år  gammal  trävilla  i  Vaxholm görs  experiment  i  full  skala  hur  det
positiva bakgrundsbruset påverkar och stimulerar kreativa tankar och samtal hos
anställda  i  Skandiakoncernen.  Syftet  är  att  se  vilka  kombinationer  av
bakgrundsbrus som fungerar bäst. Tufvesson talar i sin avhandling om något han
benämner  stimulerande kaos. Han menar att en kreativitetsskapande miljö inte
enbart ska vara vad som kan anses som vackra, trevliga och harmoniska miljöer.
Detta  måste  kompletteras  med  något  motsägelsefullt  och  överraskande  som
stimulerar hjärnan att komma in på nya spår och hitta nya kombinationer. ”Kaos
betyder att miljön inte skall vara alltför välplanerad, tillrättalagd, rationell, konfliktfri
eller välstädad” (2006:39).

Kreativa utbildningsmiljöer 
Enligt rapporten Kreativa lärmiljöer, en studie av högstadieskolor (Hallerström
(red).  1997) kan man urskilja ett antal tydliga mönster som öppna klassrum,
individuell undervisning och mindre lärarkontroll sannolikt är mer
kreativitetsbefrämjande än traditionella klassrum med traditionellt
klassrumsarbete. Miljöer i högre undervisning som college där lärare ägnar sig
åt sina studenter även vid sidan om lektionerna befrämjar kreativitet. Dessa
lärare står som modeller för kreativitet och att detta i sin tur uppmanar till
självständighet (Hallerström, 1997:16f.). 
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Vad säger styrdokumenten om elevers utvecklande av kreativitet?
I skollagen och läroplanen för Grundskolan, Förskoleklassen och Fritidshemmet
2011 (Lgr. 11) tas elevers utveckling av kreativitet upp under syfte, uppdrag och
mål.  Skolan  ska främja  elevers  allsidiga  personliga  utveckling  och där  ingår
utvecklande av kreativitet som en del i detta. Ett av målen är att eleverna efter
genomgången grundskola  ska  kunna hitta  kreativa  lösningar  på  problem och
omsätta  kreativa  idéer  till  handling.  Kursplanen  för  slöjd  betonar  elevers
skapande och att utveckla förmåga att hitta kreativa lösningar. I skollagen, 4 §
står  det  bland  annat  att  ”Utbildningen  syftar  också  till  att  i  samarbete  med
hemmen  främja  barns  och  elevers  allsidiga  personliga  utveckling  till  aktiva,
kreativa,  kompetenta  och  ansvarskännande  individer  och  medborgare”
(www.skolverket.se 2011).

Under  skolans  uppdrag kan man läsa att  uppdraget  är  att  främja lärande hos
eleverna genom att införskaffande och utvecklande av kunskaper och värden ska
motiveras hos eleverna och att skolan tillsammans med hemmet ska bidra till att
de utvecklas till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande individer och
medborgare.  Vidare att  ”En viktig uppgift  för skolan är  att  ge överblick och
sammanhang.  Skolan  ska  stimulera  elevernas  kreativitet,  nyfikenhet  och
självförtroende  samt  vilja  till  att  pröva  egna  idéer  och  lösa  problem”
(www.skolverket.se 2011:9).  Initiativ och ansvarsförmåga, självständighet och
samarbetsförmåga ska  stärkas  vilket  ska  ”bidra  till  att  eleverna  utvecklar  ett
förhållningssätt  som  främjar  entreprenörskap”  (www.skolverket.se 2011:9).
Skapande arbete och lek nämns som viktigt i aktivt lärande. Även under skolans
värdegrund och uppdrag (Lgr. 11) tas skapandet upp ”Förmåga till eget skapande
hör till det som eleverna ska tillägna sig” (www.skolverket.se 2011:9). 

Målet är att efter genomgången grundskola ska eleven bland annat hitta kreativa
lösningar på problem och omsätta kreativa idéer i handling. Kunna använda sig
av modern  teknik  i  kunskapssökande,  kommunikation,  skapande och lärande
(www.skolverket.se 2011:13).

I kursplanen för slöjd står det att ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig
är att tillverka saker, använda sig av olika material till bearbetning. Att slöjda
innebär  att  hitta  konkreta  lösningar  utifrån  behov  i  olika  situationer  inom
hantverkstraditionen och design.

Slöjd  innebär  manuellt  och  intellektuellt  arbete  i  förening  vilket
utvecklar  kreativitet  och  stärker  tilltron  till  förmågan  att  klara
uppgifter i det dagliga livet.  Dessa förmågor är betydelsefulla för
både  individers  och  samhällens  utveckling  (www.skolverket.se
2011:213).

Syftet  med  undervisningen  i  slöjd  är  att  eleverna  ska  få  kunskaper  i  olika
hantverk och ges möjlighet att använda sig av olika slags material och utifrån det
ges möjligheter till att uttrycka sig. Utveckla skicklighet i en process där tanke,
sinnesupplevelse och handling samverkar.
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Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att  utveckla idéer,
överväga olika lösningar, framställa föremål och värdera resultat. På
så sätt ska undervisningen bidra till att väcka elevernas nyfikenhet
att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an
utmaningar på ett kreativt sätt (www.skolverket.se 2011:213).

Slöjdhistoria
För att  få en bild av hur slöjdämnet vuxit  fram i Sverige tas under rubriken
slöjdhistoria de huvudsakliga anledningarna till  varför slöjden kom att  bli  ett
först frivillig ämne i skolan i slutet av 1800-talet till att bli ett obligatoriskt ämne
i  mitten  på  1950-talet.  1878  kom en  skollag  med  den  första  läroplanen  för
skolan, slöjd var då ett frivilligt ämne.

Sven Hartman, professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm har skrivit
en bok som heter Det pedagogiska kulturarvet - Traditioner och idéer i svensk
undervisningshistoria.  I  boken skriver  Hartman om den svenska skolslöjdens
främste företrädare Otto Salomon (1849-1907).

Salomon var med i styrelsen för Sveriges Allmänna Folkskollärarförening och
hade ett stort internationellt kontaktnät. Han tog över verksamheten på godset
Nääs, som var en slöjdskola som startats av hans morbror August Abrahamsson.
Efter några år började Salomon propagera för en en allmän slöjdundervisning i
folkskolan.  Slöjdlärare  började  utbildas  och  det  ledde  till  att  ett
slöjdlärarseminarium startades. 

Salomons  pedagogiska  program  stod  i  skarp  kontrast  till  den  grå,  endast
teoretiska  pedagogik  som  enligt  Hartman  var  den  rådande  pedagogiken  i
sekelskiftets  folkskola.  Kroppsarbetet  skulle  föras  in  i  skolan  och  utveckla
eleven allsidigt. ”Skolan skulle vara till för hela eleven, inte bara huvudet” (2005:243)

Slöjden var från början frivillig både för elever och lärare och byggde på att
intresset  skulle  fångas  genom att  undervisningen skulle  vara  lustbetonad och
givande (Hartman, 2005:243). 

Hartman menar vidare att han tror att den pedagogiska slöjden fick ett sådant
genomslag var för att den var attraktiv för både konservativa och progressiva
intressen under denna tid. De konservativa för att de trodde att slöjden skulle
bidra  till  att  utveckla  eleverna  till  att  bli  arbetsamma  och  noggranna
samhällsmedborgare. För de progressiva var det ett sätt att vitalisera en vad de
ansåg vara en teoridominerad skola (Hartman 2005:244).

I boken Slöjda för livet - Om pedagogisk slöjd skriver slöjdforskaren Kajsa Borg
vid  Umeå  universitet  om slöjdundervisningen  i  kapitlet  som heter  Slöjd  för
flickor och slöjd för gossar om hur slöjdämnet har utvecklats från 1800-talet slut
fram till idag. Hon beskriver att slöjden för flickor och pojkar skilde sig åt och
blev till i relation till det omgivande samhällets behov. 

Det fanns aktörer som i rätt tid och som på rätt sätt förde fram argument för att
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slöjden skulle etableras i skolan. Borg lyfter fram två pionjärer, Salomon och
Hulda Lundin (1847-1921), som båda företrädde den pedagogiska inriktningen
som byggde  på  att  slöjden  skulle  vara  en  motvikt  till  den  allmänt  rådande
teoriinriktade undervisningen. Slöjden skulle vara en motvikt, till för sinnenas
utveckling. 

Borg beskriver i kapitlet fyra kvinnor som benämns ”slöjdmödrar” som på olika
sätt  har  haft  stort  inflytande  på  hur  ”flickslöjden”  utvecklades  under  slutet
av1800-talet och tidigt 1900-tal. Dessa var, Anna Hierta Retzius (1841-1924),
Hulda Lundin (1847-1921), Maria Nordenfeldt (1860-1941) och Andrea Eneroth
(1873-1935). (Borg, 2008:53).

Lundin  och  Salomon  hade  många  liknande  tankar  om  slöjdundervisningens
införande och genomförande men på ett plan var de oeniga och det gällde hur
undervisningen skulle organiseras. Salomon förordade individuell undervisning
och Lundin klassundervisning (Borg, 2008:59). 

I rapporten Slöjdämnet i förändring 1962-1994 (1995) skriven av Borg, kan man
läsa att  under  1940- och 1950- talen  genomgick det  svenska samhället  stora
förändringar, ekonomin var på frammarsch, ett nytt samhälle skulle skapas där
alla barn skulle få samma möjligheter till utbildning. En grundskola utformades
för alla barn. Den ideologiska grunden byggde på:

den amerikanska progressivismen med bland annat John Deweys
tankar om hur skolan skulle inlemmas i samhället och hur barnen
lär  sig  genom  att  själva  få  uppleva  och  pröva  på
tillverkningsprocesser  i  ett  ämnesintegrerat  sammanhang
(1995:138). 

”Learning by doing” var ledorden och det här passade slöjdämnet in eftersom
det var vad slöjden hela tiden arbetat efter (Borg,1995:138). 1955 kom slöjden
att bli ett obligatoriskt ämne i folkskolan/enhetsskolan, men hade varit vanlig i
någon  form  i  skolor  under  hela  1900-talet  (Borg  1995:15).  1962  infördes
slöjdämnet i den nya grundskolan. I Läroplanen för grundskolan 1962 (Lgr 62)
står enligt Borg slöjd tillsammans med övriga ämnen för estetisk praktisk och
fysisk fostran sist bland de obligatoriska ämnena. 

Där framhålls att den intellektuella skolningen går hand i hand med
estetisk-praktisk  och  fysisk  fostran  och  att  estetisk  fostran  skall
främjas genom undervisning i skolans alla ämnen (1995:63). 

Skapande  nämns  enligt  Borg  tillsammans  med  en  öppen  attityd,
experimenterande och självförtroende (Borg, 1995:63).

Textilslöjdsalens utformning 

I  skriften  Säker  arbetsmiljö  i  textilslöjd  (2002)  skriven  av  Harry Arvidsson,
Svante  Johansson  och  Ethel  Persson,  vilken  enligt  författarna  riktar  sig  till
”kommuner,  skolledare,  lärare,  skyddsombud,  arkitekter  och  lärarvikarier”
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(2002:5) beskrivs hur arbetsmiljön ska vara utformad ur säkerhetssynpunkt och
vilka lagar som gäller för verksamheten. Under rubriken lagar, förordningar och
myndigheter  står  det  enligt  Läroplanen  för  det  obligatoriska  skolväsendet,
förskoleklassen  och fritidshemmet (Lpo  94)  och  Läroplanen för  de  frivilliga
skolformerna (Lpf  94). 

Har rektor  ett  särskilt  ansvar  för  att  skolans  miljö  utformas  så  att
eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och
annat  stöd  för  att  själva  kunna  söka  och  utveckla  kunskaper  t.ex.
bibliotek, datorer och andra hjälpmedel (2002:7). 

Vidare att det är Miljöbalken som är ramlagstiftningen och i Arbetsmiljölagens
förordningar från 1978 likställs den som genomgår utbildning med arbetstagare.
Alla elever från förskola till alla typer av skolor omfattas av arbetsmiljölagen.
Förutom lagstiftning och regler om hur arbetsmiljön ska vara utformad för att
vara  säker,  ergonomiskt  riktig,  tillgänglig  för  personer  med  funktionshinder,
beskrivs  de  regler  som  gäller  för  akustik  och  buller,  allmänventilation  och
belysning. I  ett  kapitel  ges tydliga exempel på hur en textilslöjdsal kan vara
utformad och vad en textilslöjdsal innehållsmässigt kan vara utrustad med. Detta
ur en verksamhetsmässig synvinkel. De mål som är beskrivna i Lpo 94 och Lpf
94  är  här  utgångspunkten  för  författarnas  förslag  på  inredning  (Arvidsson,
Johansson & Persson, 2002:7). 

Läroplanen  anger  inte  undervisningens  innehåll  eller  vilka
arbetsmetoder  som  ska  användas  utan  det  är  lärarna  som
tillsammans  med  eleverna  utformar  undervisningsmål  och
arbetssätt (2002:7).

Enligt  författarna  betyder  att  det  är  läraren  i  samarbete  med rektor  som ska
komma fram till vad som behövs för att de nationella målen i kursplanen ska
uppnås (Arvidsson, Johansson & Persson, 2002:7). 

Skolhusens utformning

I  förordet  till  boken  Skolhus  för  tonåringar -  Rumsliga  aspekter  på  skolans
organisation och arbetssätt (2005) står det att skolarkitekt Anna Törnqvist, 2005
i uppdrag av Sveriges kommuner, Landsting och stiftelsen Arkus. Arkus är ett
självständigt  forum  för  forskning  och  utveckling  inom  arkitektur  och
samhällsbyggnad  som  i  samverkan  med  företrädare  för  Skolhusgruppen,  en
ideell förening vars syfte är att att främja och sprida information om bra skolhus
planering. Törnqvists uppdrag var att sammanställa sina kunskaper i en skrift
vilket  gav  Törnqvist  möjlighet  att  utveckla,  sammanfatta  och  formulera  sina
kunskaper och ståndpunkter. Förhoppningen var att denna skrift skulle vara ett
stöd  för  aktörer  i  en  process  som skulle  leda  fram till  goda skolmiljöer  för
tonåringar (Törnqvist, 2005:5). 

Törnqvist skriver i boken att god arkitektur har en avgörande betydelse för vår
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hälsa,  trygghet och trivsel.  Hon hänvisar  till  en norsk arkitekt och professor,
Berit Cold, som menat att god arkitektur ger lust att lära. Cold menar även enligt
Törnqvist att den goda pedagogen och de goda läromedlen behöver förstärkas av
en bra planerad fysisk miljö som också är estetiskt tilltalande. Dessa tre faktorer
samverkar för att det ska kunna bli en bra lärmiljö. Cold menar  att om vi ger
barn och unga dåliga och nedgångna skolmiljöer, visar vi att vi inte bryr oss om
dem och varför ska de då vara intresserade att lära (Törnqvist, 2005:16).

Törnqvist skriver om den rumsliga organisationens betydelse och har i sin bok
fokuserat på skolhusen som fysisk ram runt en verksamhet. Hon ifrågasätter den
traditionella  skolbyggnaden  som  bas  för  den  moderna  pedagogiska
verksamheten och menar att med läroplanen som bakgrund ställs helt andra krav
på den rumsliga organisationen. Törnqvist menar här att skolhusen kan utgöra
såväl ett stort hinder som ett bra stöd för att en positiv verksamhetsutveckling
(Törnqvist, 2005:18ff).

Författaren tar upp olika aspekter på  skolbyggnadernas arkitektur och hur de
historiskt  har  sett  ut  och  fram  till  idag.  Törnqvist  skriver  att  ur  ett
skolbyggnadsperspektiv är vår grundskola med sina cirka 40 år en förhållandevis
ung företeelse.  Hon menar  vidare  att  skolhus  från  mitten  av  1800-talet  som
byggdes  vid  tiden  för  att  den  allmänna  skolplikten  infördes  finns  kvar  och
används. 

I  storstäderna  finns  de  gediget  byggda  läroverksbyggnaderna  som används  i
kommunernas  skolverksamhet  både  på  grundskole-  och  gymnasienivå.  Hon
menar att läroverken fortfarande har betydelse som förebilder när man bygger
nya skolor, men att den utbildningstradition och pedagogik som de står för inte
passar i dagens moderna pedagogik och läroplan. 

Törnqvist skriver att dessa gamla skolbyggnader hade hög arkitektonisk kvalité,
men var byggda för att passa förmedlingspedagogiken när läraren lärde ut och
eleverna  passivt  skulle  motta  undervisningen  och  att  mycket  av
realskoletraditionen fortfarande präglar den nutida skolans rumsliga planering
med långa korridorer och klassrummens utseende (Törnqvist, 2005:33). 

Under  1960-  och  70-  talen  byggdes  det  många  högstadieskolor  runt  om  i
Sverige, när de äldre skolhusen inte storleksmässigt räckte till vid grundskolans
införande.  Törnqvist  kallar  dem  i  ett  samlingsbegrepp  ”den  gamla  vanliga
högstadieskolan”  (2005:35)  och  menar  att  de  inte  bröt  mot  hur  en  skola
traditionellt skulle se ut och innehålla. 

Törnqvist skriver vidare:                       

Salen var nästan utan undantag ungefär 60 kvadratmeter, rektangulär
med fönster på ena långsidan och korridoren på den andra, med plats
för  ca  30  elever.  Inredningen  utgjordes  av  kateder,  krittavla  och
karthiss, samt bänkrader vända mot läraren med ljuset från vänster så
att  handen  inte  skuggade  texten  för  de  högerhänta  eleverna
(2005:35).
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Vidare menar Törnqvist.

Mot bakgrund av den ökande insikten och kunskapen om att vi alla
har  olika sätt  att  ta  till  oss  kunskap,  att  undersöka,  upptäcka och
skapa,  bör vi  ställa krav på en fysisk miljö  som både tillåter  och
inspirerar till annat än ett  stilla sittande inmundigande av teoretisk
kunskap.  Alla  sinnen  behöver  aktiveras  för  det  växande  livslånga
lärande som är skolans övergripande mål, och för det behövs både
lokaler och utemiljö att röra sig i och rum som tål att kladda, bygga
och experimentera  i.  Och det  behövs material  och utrustning som
möjliggör  och  inspirerar  till  kreativt  och  undersökande  arbete
(2005:116).

Törnqvist  hänvisar till  skolforskaren Ann Skantze,  som menar  att  det  inte  är
kontorsmiljön  som  ska  vara  förebilden  i  skolan  utan  istället  verkstaden,
laboratoriet eller ateljén. Vidare att det i skolor för ungdomar är vanligast med
de  traditionella  laboratorie,  slöjd  och  hemkunskapssalarna  som  används
schemabundet och inte alltid finns denna typ av salar att tillgå på alla skolor
(Törnqvist, 2005:116).

I en skrift  från Myndigheten för skolutveckling från 2005 som benämns:  En
kunskapsöversikt om samspelet mellan lärande och fysisk miljö i förskola och
skola,  Den fysiska  miljöns  betydelse  för  lärande,  lek,  utveckling  och vardag
skriven av Pia Björklid, professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i Stockholm
och forskare inom miljöpsykologi, kan man läsa.

Lokaler kommer ofta i skymundan vid planering och utvärdering av
pedagogisk verksamhet för barn. En outtalad uppfattning är att en
bra pedagog kan göra ett  bra arbete oavsett  hur lokalerna ser  ut.
Man erkänner inte lokalernas stora betydelse för verksamheten, utan
menar att problemen återfaller på brister i personalens arbete. Detta
är en felaktig syn (2005:21).

Björklid menar att lärandemiljöer måste innehålla rum som ger möjligheter till
att träffa och umgås med kompisar men som också ger möjligheter till att dra sig
undan  enskilt.  Här  nämner  författaren  rum som träslöjdsalen/textilslöjdsalen,
skolbiblioteket eller enskilda platser som elever valt att vara på. Vidare menar
hon att barn använder alla sinnen i upplevelsen av rummet. 

Rummets  uttryck  och innehåll  fascineras  de av,  det  kan  vara  olika  material,
verktyg,  färgsättning,  böcker,  en inbjudande plats  att  sitta  på,  exempelvis  en
mysig soffa. Dofter av olika slag som tyg, trä och färg i slöjdsalen. Både det som
upplevs dofta gott och det som upplevs dofta mindre gott uppmärksammas. De
ofta funktionslösa mellanrummen används av barnen (Björklid, 2005:175f).

Pedagogiska inriktningar och rörelser 
Fyra pedagogiska inriktningar och rörelser som i sin pedagogik betonar vikten
av  den  fysiska  miljöns  utformning  i  skolan,  beskrivs  under  denna   rubrik.
Montessoripedagogiken, Arbetets  pedagogik,  Waldorfpedagogiken och Reggio
Emilia.
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Montessoripedagogiken 
Maria  Montessori  (1870-1952)  var  en  italiensk  läkare  som  grundade  denna
pedagogik.  Montessoripedagogiken  bygger på en människo- och kunskapssyn
som säger att barnet har sensitiva perioder när det känner lust och är särskilt
mottagligt för inlärning. Montessori kallade detta för det absorberande sinnet.
Pedagogiken utvecklades när hon var chef för ett institut i Rom där barn med
psykiska funktionsnedsättningar utbildades. Hon fann att pedagogiken lämpade
sig för  alla  barn,  med eller  utan  funktionsnedsättningar.  I  Sverige finns  idag
cirka 300 auktoriserade Montessoriförskolor/skolor.    
/http://montessori.se/montessoripedagogik/20130517  

Montessorilärarna Kristina Skjöld Wennerström och Marie Bröderman Smeds
har  i  boken  Montessoripedagogik  i  förskola  och  skola (2008)  beskrivit
pedagogiken närmare. Den förberedda miljön är en av montessoripedagogikens
kännetecken och innebär att den ska vara ”utformad så att barnen mår bra, kan
utveckla självförtroende, röra sig fritt, få ordning, bli stimulerade och få behovet
av kunskap tillgodosett” (2008:20). 

Montessoripedagogiken  förespråkar  åldersblandade  klasser  eftersom  den
individuella mognaden hos barnen inte infaller samtidigt. Vinsten med detta är
att förståelse och hjälpsamhet mellan åldersgrupper befrämjas. Miljön ska utgå
efter  barnens  behov och hela  tiden anpassas efter  dem. Arbetsmaterialen ska
finnas framme och vara helt tillgängliga för barnen/eleverna. Skolbänkar finns
inte  och  barnen  förvarar  sina  saker  i  en  låda  som  de  bär  med  sig  under
skoldagen. All  möblering utgår  från barnens behov och det finns exempelvis
inga katedrar eller arbetsbord i vuxenstorlek. Stora golvytor med en stor mjuk
matta rekommenderas att användas i klassrummen, liksom soffor att sjunka ned i
och bordslampor som komplement till takbelysning. Djur och växter bör även de
finnas i skolsalarna. Barnen har ansvar för miljön liksom för sina  skolarbeten
( Bröderman Smeds, Skjöld Wennerström 2008:147ff).

Arbetets pedagogik 
Denna  pedagogik utarbetades  av  läraren  Christian  Freinet  (1896-1966).  Han
kom från Frankrike och började sin första tjänst som lärare i Bar sur Loup, en
liten stad i södra Frankrike. Detta var på 1920-talet och under denna tid pågick
många skolexperiment  i  Frankrike,  oftast  i  privatskolor  där barnen kom från
förmögna hem med studietradition. Barnen som kom från Bar sur Loup hade en
annan  bakgrund,  deras  föräldrar  var  fattiga  lantarbetare  och  bar  med  sig  en
annan  inställning  till  studier.  Freinet  ville  förnya  och  förändra  skolan.  Han
började med att ta med eleverna ut för att besöka lantbrukare och hantverkare.
Eleverna skrev ned sina upplevelser när de kom tillbaka till skolan. 

Freinet  hade  ett  litet  tryckeri  där  eleverna  så  småningom börja  trycka  egna
skrifter  som de  sålde  och fick pengar  till  att  köpa in  ytterligare  material  att
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använda  i  skolans  verksamhet.  Eleverna  lärde  genom det  praktiska  arbetet  i
tryckeriet, de övade sig i att räkna och skriva. Lärandet ingick i ett sammanhang,
de lärde genom arbetets pedagogik som Freinet senare kom att kalla den. Fler
lärare  kom  med  och  skolkooperativ  startades,  pedagogiken  utvecklades  så
småningom till  att  bli  en  rörelse.  Det  fanns  motstånd  från  de  styrande  men
Freinet hade föräldrarna med sig men han tvingades till slut lämna skolan och
starta en friskola trots att det var emot hans principer. 

En av tankarna som Freinets  hade var  att  skolan  är  en del  av samhället,  på
samma sätt som arbetsplatser, hem och offentliga institutioner är, vilket också
borde återspeglas i skolarbetet, menade han. Eleverna deltog aktivt i att utforma
arbetet i skolan.  Läraren blev en jämlike.  Klassrummet förändrades, katedern
behövdes inte, i klassrum och korridorer gjorde man i ordning olika verkstäder
för tryckeri, målning och snickeri. Det var liv och rörelse i skolan och ljudnivån
kunde vara ganska hög men eleverna arbetade ändå disciplinerat. Skolan blev en
del av livet i samhället utanför. www.freinet.se/Freinet/pedagogik.html 

Waldorfpedagogiken
Pedagogiken  grundades  av  Rudolf  Steiner (1869-1925).  Steiner  var
Goetheforskare, idéhistoriker och populärvetenskaplig författare.  Han var även
grundare  till  den antroposofiska  rörelsen.  Den antroposofiska  filosofin  ligger
som grund till Waldorfskolornas pedagogik. Den första Waldorfskolan öppnades
1919  i  Stuttgart,  Tyskland.  I  Sverige  finns  idag  ungefär  30  Waldorfskolor.
Waldorfskolornas kursplaner är vanligen tolvåriga. Även inom den kommunala
grundskolan finns waldorfpedagogik på några platser. Arkitekturen och den yttre
miljön är en viktig del i waldorfpedagogiken som har ett helhetsperspektiv där
hälsa, resurshushållning och en omsorg om kropp och själ ingår. Arkitekturen är
speciellt utformad , alla material som ingår i byggnaderna ska vara sunda. Man
använder sig av naturlig ventilation, vilket innebär självdrag. Färgsättningen är
noggrant uttänkt (Bjurström, Stålbom 2002:7ff).

Reggio Emilia 
Pedagogiken utvecklades efter andra världskriget i staden Reggio Emilia i norra
Italien. Det var stadens innevånare som tog initiativet till att bygga och starta
daghem för stadens barn. De ansåg att daghem var viktiga för demokratin. 
Man ville fostra barnen till goda och demokratiska samhällsmedborgare för att
motverka  fascism  och  krig.  Nyckelordet  var  medborgarskap.  Uppfostran,
värderingar, fritt tänkande, kreativitet, tolerans och öppenhet var och är viktiga
ledord  i  pedagogiken.  Pedagogiken  utformades  av  folkskolläraren  Loris
Malaguzzi.  Han utgick från demokratitanken och en djup respekt för barnen.
Reggio Emilia pedagogiken praktiseras på förskolor runt om i världen, men är
kanske inte så genomförd som i staden Reggio Emilia,  där hela samhället är
engagerat i arbetet med barnen. 
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Miljön är central och utgår utifrån barnens behov och man fokuserar på lärande
och inte på ämnen. Miljön är som sagt viktig, den ska kännas välkomnande och
ses  i  Reggio  Emilia  som  den  tredje  pedagogen.  Allt  material  ska  vara
lättillgängligt  för  barnen.  Den  pedagogiska  tanken  i  Reggio  Emilia  är  att
rummen och miljön ska tillvarata  barns sinnen och miljön ska stimulera och
inspirera barnen samt utmana dem i deras tankar. Atelieristas kallas de anställda
konstnärer  som arbetar  i  skolorna.  Ett  barn  har  hundra språk  är  en  devis  i
Reggio Emilias pedagogik  (UR Play: Jakten på det demokratiska klassrummet
20130517).
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4. Genomförande/Resultatredovisning

Sammanställning av intervjuer 

I detta avsnitt redovisas en sammanställning av de intervjuer som gjorts med
textillärare  utifrån  fem  intervjufrågor.  Intervjufrågorna  finns  presenterade  i
bilaga  1. Intervjuerna har sammanställts i fem teman som lyder:

Hur ser textillärarna i studien på begreppet kreativitet?

Utifrån Lgr 11:s uppdrag och mål är kreativitet något som elever ska utveckla i
skolan. Textillärarnas syn på hur textilslöjdsalens fysiska utformning och dess
innehåll kan påverka kreativitet hos elever.

Ramfaktorers  inverkan  på  elevers  möjlighet  att  utveckla  kreativitet  utifrån
textillärares perspektiv. 

Hur menar textillärare att en textilslöjdsal skulle kunna utformas för att befrämja
kreativitetsutvecklingen hos elever i grundskolan?

Möjligheter och hinder för en utformning av textilslöjdsalen som enligt
textillärarna skulle befrämja kreativitetsutvecklingen hos elever i grundskolan?

Som tidigare nämnts under metodavsnittet så har formen varit halvstrukturerad
intervju vilket innebär att några fasta frågor ställts som sedan följts upp med
följdfrågor.  Intervjuerna  har  efter  att  de  utförts,  transkriberats  och  därefter
sammanställts. Analysen av de sammanställda  intervjuerna har därefter gjorts i
fem steg vilka redovisats i det tidigare metodavsnittet. 

Hur ser textillärarna i studien på begreppet kreativitet?

”Kreativitet!” Anna menar att det första hon tänker på är att man är skapande på
något sätt. 

Kreativitet kan betyda att man gör något som blir något mer, löser
ett problem, hittar nya lösningar, gör något nytt på något sätt. Det
kan vara kreativt att göra något som tidigare gjorts men jag tror att
en viktig komponent i kreativitet är att man gör någonting mer. Men
kreativitet  hör  ju  ihop  med  skapande,  en  skapande  process  och
kreativitet i sin bästa form är väl att man skapar något nytt, man mår
bättre,  man  vidgar  vyerna.  Det  är  som en  process  och  en  kraft,
ungefär så tror jag just nu. 

Erika menar att för henne är ”kreativitet glädje och att vilja, att få lusten och
viljan att göra något med händerna, eftersom jag arbetar med ämnena textilslöjd
och bild. Sen är det ju kreativitet i matematik, svenska och så vidare men just
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utifrån mina ämnen.” Erika menar vidare att eleverna kan säga ”Åh, jag vill göra
det här,  det behöver inte bli  klart,  men de kanske har lärt  sig något och vill
fortsätta vidare.”

Diana uttrycker följande:

Kreativitet för mej, grunden för kreativitet är lusten, skapandet. Om
jag ser det ur ett skolperspektiv så är slöjden ett kreativt arbete, där
det  kreativa  arbetet  förenas  med  det  intellektuella  arbetet.
Kreativiteten för mej är att utgå från varje individ, hitta eleverna där
dom är och att dom känner lust till att skapa. Kreativiteten kan vara
både  att  man  kan  skapa  kreativa  situationer,  att  man  har  mycket
idématerial som väcker lusten hos barnen men mycket kommer från
dem själva också, kreativiteten kan man ju både skapa men även att
eleverna har mycket kreativitet som de vill omsätta från dem själva. 

Katarina menar att kreativitet är när man får utlopp för tankar och idéer man bär
inom sig. Att göra något på ett nytt sätt eller från en annan synvinkel eller något
som inte är förväntat. Vidare säger hon:

Kreativitet är en egenskap eller förmåga man har inom sig och som
kan användas i alla situationer, hemma, i arbetslivet och som i det
stora hela innebär att det bidrar till förnyelse, ett slags påhittighet i de
situationer man befinner sig i eller i de arbetsmoment man utför och
som man kan hjälpa till att skapa i världen omkring oss. 

Katarina  nämner  i  sammanhanget  Vygotskij,  som  hon  ser  som  den  som
inspirerar henne i tankarna om kreativitet. 

Sammanfattningsvis  visar svaren på att  de intervjuade textillärarna menar  att
kreativitet är när man är skapande i någon form. Kreativitet är något som finns
inom individen och som kan leda till en skapande process. Lusten lyfts fram av
några  av  textillärarna  som  en  viktig  komponent  till  att  kreativiteten  kan
utvecklas. Kreativitet kan vara något som leder världen framåt och som även är
viktigt på ett personligt plan och är personlighetsutvecklande. Kreativitet  kan
även stimuleras och lockas fram genom att kreativa situationer skapas i skolan.
Glädje och vilja att skapa något med händerna nämns också.

Textillärarnas syn på hur textilslöjdsalens fysiska utformning och dess innehåll
kan påverka kreativitet hos elever

Alla lärarna som intervjuats nämner att det är viktigt att det finns gott om plats
att arbeta för eleverna i textilslöjdsalen, de ska kunna ta plats med sina arbeten,
möbleringen  ska  vara  ändamålsenlig,  bord  och  stolar  som  är  anpassade  för
eleverna. Ordentligt med ytor helt enkelt. Bra förvaringsmöjligheter för material
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som  exempelvis  tyger,  garner  och  elevarbeten.  Ytor  för  att  kunna  visa
inspirationsmaterial  i  textilslöjdsalen.  Tillräckligt  med ljus både från dagsljus
och artificiella ljuskällor. Alla lärarna säger att den yttre miljön har betydelse för
elevernas möjlighet att utveckla kreativiteten. ”Bra material av bra kvalité  visar
också  att  det  är  ett  arbete  som tas  på  allvar”  menar  Anna.  Färgsättningen  i
rummet nämns som viktigt av Katarina och även möjlighet för elever att dra sig
undan till  en ”tänkarvrå” en inspirations  del  och utrymmen för  dem att  sitta
tillsammans och samtala. 

Fyra av de intervjuade textillärarna, Diana, Erika, Katarina och Cecilia anser att
det ska finnas mycket inspirationsmaterial  att  tillgå i  slöjdsalen, det kan vara
böcker, tidningar, halvfärdiga arbeten men även helt färdiga arbeten som ställs ut
på olika sätt för att inspirera eleverna. Men de tycker lite olika om när, på vilket
sätt och i vilket sammanhang inspirationsmaterialet ska visas vilket kan avläsas i
intervjusvaren. Diana anser att miljön är viktig för oss människor där vi arbetar
och i skolan där är en bra  lärandemiljö viktig oavsett om det är slöjd eller ett
annat ämne. 

Det  främjar  elevens lärande och jag tror  att  vad som kan främja
elevernas kreativitet i en slöjdsal är att man har uppe mycket arbeten
som  dom  känner  att  dom  blir  stimulerade  av,  nyfikna  på  och
funderar över när dom ska få göra det här. Visa på olika tekniker,
vad vi har för innehåll  i slöjden. Det är svårt för barnen när man
säger att de får hitta på något själva då är det väldigt svårt för dem
det vill gärna bli klipp och klistra nivå när man inte vet vad som
finns  att  tillgå.  Och  har  man  då  genomgångar  och  uppställt  i
rummet,  ju  yngre  eleverna  är  ju  mera  kopierar  dom,  de  har  lite
svårare att omsätta, då är det viktigt att man själv har olika exempel.
Man behöver inte fastna i vad som finns i slöjdsalen. 

Erika uttrycker:

Vi har en textilsal som är väldigt bra utformad, lite problem med
luften men det finns ju speciella utsug för det. Vi har ett stort rum
där vi har alla tygerna som ligger på hyllor, eleverna får gå dit och
titta på vad som finns och känna och klämma. Jag har tillsammans
med den andra textilläraren som arbetar här har vi gjort mycket eget
material som hängs upp på väggarna för varje nytt moment vi gör i
textilslöjden, då finns det alltid någon som säger, åh det skulle jag
vilja göra. 

Katarina  tar  fram  material  som  hon  visar  upp  i  samband  med  det  område
eleverna ska börja arbeta med. Hon visar många olika exempel, inspiration till
vad man kan göra. Färdiga saker, inte bara från böcker, även halvfärdiga arbeten,
exempelvis  en  påbörjad  stickning  att  bygga  vidare  på  för  att  det  bejakar
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kreativiteten  hos  eleverna  menar  hon.  Cecilia  anser  att  det  är  viktigt  med
inspirationsmaterial inför ett arbetsområde och menar vidare: 

Vad man kan göra, när vi arbetar med lappteknik tar jag fram böcker
som jag har om detta, böcker från USA men även svenska böcker,
historiskt sett men även nyskapande. Jag ställer fram böcker inom
det  arbetsområde  som  är  aktuellt  här,  pekar  mot  en  bänk  nära
fönstret, men jag skulle gärna ha en hylla exempelvis en tavellist att
sätta upp böckerna på. Det blir synligt och lätt att hitta och titta i för
eleverna. En diskbänk är viktigt, inte bara ett handfat som i den här
textilsalen. 

Cecilia menar också att om man har allt för många exempel kan det kanske bli
hämmande och att det styra eleverna men säger samtidigt att i en grupp så gör
man varierande saker medan i en annan grupp samma sak.

Anna uttrycker att: 

Jag  är  kluven  till  att  man  har  en  massa  slöjdarbeten  framme  i
slöjdsalen. Det drar uppmärksamheten på olika sätt. Jag tycker om
att ta fram inspirationsmaterial som handlar om det området som
eleverna ska, om dom ska sy mössor, så tar jag fram olika mössor.
Handlar det om broderi så visar jag fram broderier. 

Anna  har  därför  valt  att  begränsa  det  till  att  ha  framme  färdiga/halvfärdiga
slöjdarbeten på en liten anslagstavla där materialet byts ut med jämna mellanrum
men skulle gärna ha en lite större skärm för halvvägs material eller sådant som
är klart menar hon. 

Möjlighet att ställa ut färdiga elevarbeten utanför textilslöjdsalen betonas särskilt
av två av lärarna, Cecilia och Erika.  ”Det är viktigt för eleverna att kunna få
ställa ut sina arbeten någonstans i skolan, det inspirerar ju också. Jag skulle vilja
ha ett glasskåp som går att låsa så inte arbetena försvinner” menar Cecilia. ”Ett
år hängde vi upp elevarbeten på rad i fönster i skolan, men det är ju så med
slöjdarbeten  man  får  vara  rädd  att  de  försvinner”  menar  hon  vidare.  Erika
uttrycker ”Vi har för lite av utställningsskåp. Önskar att vi hade mer möjligheter
att visa upp saker i låsbara skåp, det går ju inte att hänga fritt, de försvinner ju
då” menar hon.

Möjligheten att arbeta med screentryck nämner Diana och Erika som ett viktigt
arbetsområde som de tycker eleverna ska få möjlighet att utveckla i textilslöjden,
men då nämner de att det kan vara väldigt trångt att arbeta med detta i slöjdsalen
då screentryck kräver att det finns gott om arbetsytor för att eleverna ska kunna
arbeta  med det.  Tillgång till  vatten  och diskbänk är  också  helt  nödvändigt  i
samband med screentryck menar de.
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Två  av  textillärarna,  Anna  och  Cecilia  beskriver  hur  de  använder  SMART-
Board /dator med projektor som hjälpmedel att presentera nya arbetsområden
med och att de även tar fram inspirationsmaterial till arbetsområdet i samband
med  det.  Anna  säger  att  ibland  har  eleverna  femmorna,  provat  att  använda
SMART Board, det var när de skulle söka uppgifter själva. Då var det några som
ville ut och hämta bilder på nätet. Det fungerade bra tycker hon. På följdfrågan
om eleverna har tillgång till egna datorer på textilslöjden så svarar Anna att de
inte använder egna men att en dator finns att tillgå för eleverna i textilslöjdsalen.
Cecilia skulle gärna se att det fanns plats för fler datorer i textilslöjdsalen nu
finns det bara en. Så är det även på skolan där Cecilia och Diana arbetar, Diana
säger att: 

SMART Board tavlan finns men är inte så jätteviktig, men det skulle
behövas  fler  program  exempelvis  mönsterkonstruktion.  Vi  har
verktyget  tavlan men  inte  så  många program.  Det  skulle  behöva
finnas mera sådana program men licenserna är  dyra.  Materiallära
och  tekniker  till  exempel  det  vore  något  att  utveckla.  Man  kan
använda dem som komplement. 

Diana menar att pedagogen är ovärderlig i början, hand på hand krävs när man
ska visa. Kanske när man kommit igång och behöver repetition då kan de vara
bra med SMART Board.

Anna och Cecilia betonar vikten av lugn och ro, trygghet i rummet, att struktur i
klassrummet befrämjar kreativitet, att tydlighet ger ett tryggt rum. Cecilia har
märkt  säger  hon att  de  yngre  eleverna  lättare  kunde koncentrera  sig  på  sina
arbeten,  till  exempel  om de broderade,  om hon läste  en saga eller  berättelse
under tiden. Men det är svårt att göra nu då eleverna behöver mycket hjälp. 
                                                                           
Nu har jag talböcker som jag brukar ha under en period. Eleverna efterfrågar det
när  vi  stickar  eller  virkar.  Att  få  lyssna  och  samtidigt  jobba,  eleverna
koncentrerar sig lättare menar hon. Vi har också tänt ljus, jag brukar också ta in
växter efter årstid, det är något eleverna uppskattar.

Sammanfattningsvis kan man dra slutsatsen att alla de intervjuade textillärarna
ser den yttre miljön i  textilslöjdsalen som viktig i  detta sammanhang och de
nämner faktorer som att det ska finnas gott om plats att arbeta för eleverna, de
ska kunna ta plats med sina arbeten, ändamålsenlig möblering, bord och stolar
som är anpassade ska finnas. Ordentligt med ytor och bra förvaringsmöjligheter
för material. Ytor för att kunna visa inspirationsmaterial i textilslöjdsalen. Goda
ljusförhållanden både från dagsljus och artificiella ljuskällor.  Färgsättningen i
rummet nämns som viktigt av en lärare och även möjligheten för elever att dra
sig undan till en ”tänkarvrå” en inspirations del och utrymmen för dem att sitta
tillsammans och samtala. En av lärarna menar att  bra material  av bra kvalité
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visar att arbetet tas på allvar. 

Fyra av de intervjuade textillärarna anser att det är bra att använda sig av mycket
inspirationsmaterial som ska finnas framme, lättillgängligt och synligt men att
det skiljer sig åt i åsikter på vilket sätt och när det ska visas. En av lärarna menar
att  allt  för  mycket  inspirationsmaterial  framme  kan  göra  eleverna  mindre
koncentrerade, och föredrar att visa material som har samband med det aktuella
arbetsområdet eleverna arbetar med. 

Två lärare uttrycker att det är viktigt att eleverna kan få möjlighet att visa sina
arbeten på andra platser i skolan både för elevernas egen skull men också som
inspiration för andra elever.
Screentryck nämns av två lärare som något de vill  att eleverna ska kunna få
möjlighet att arbeta med. SMART Board, projektor och datorer används av tre
av textillärarna i  olika utsträckning vid presentationer  men även av eleverna
själva.  Två av lärarna betonar särskilt att  lugn och ro,  tydlighet som ger att
tryggt  rum  och  struktur  i  klassrummet  befrämjar  kreativiteten.  Alla  lärarna
menar  att  den yttre miljön har betydelse för elevernas möjlighet  att  utveckla
kreativiteten.

Ramfaktorernas inverkan på elevers  möjlighet  att  utveckla  kreativitet  utifrån
textillärares perspektiv

Ramfaktorer  som  tid,  personal,  gruppstorlek,  lokaler,  ekonomiska  resurser,
skolans  ledning och organisation  och närsamhället  påverkar  både  elever  och
lärares arbete i skolan. 

Två av lärarna Anna och Diana talar om lärarens betydelse som den viktigaste
ramfaktorn.  En tydlig och trygg lärare  som kan skapa en  trygg situation för
eleverna så att de vågar ge sig ut på lite okänd mark det skapar förutsättningar
för att kreativitet ska uppstå. Men även en generös attityd gentemot eleverna gör
att de vågar prova nytt. Tydlighet och generositet. ”Läraren är ovärderlig, utan
oss skulle det stanna av, det är vi som pushar, ger inspiration och ger eleverna
verktygen att hitta inspiration” menar Diana. 

Tre av lärarna, Katarina, Cecilia och Diana talar om tidsaspekten som en viktig
faktor. Diana säger att: 

Tiden tycker jag kanske är en stor faktor. Eftersom det är begränsat
med tid får man begränsa arbetets omfång. Nu har vi ju här så att
man kan välja från sjuan för varje år  om man vill  ha textil  eller
träslöjd. Men vi har löst det så att eleverna får välja mellan textil/trä
och metallslöjd från sjuan till nian och då får de möjlighet fördjupa
sig i områden och inte bara skumma på ytan. Eftersom det lagts på
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oss  lärare  mycket  mer  administrativa  uppgifter  så  är  tiden  mer
knapp nu än för tio år sedan. Det fanns mer tid till förberedelser och
för att hålla sig uppdaterad och att söka information tidigare. Det
stjäl tid från oss lärare och elevernas utveckling. 

Katarina menar att då lektionerna varar mellan 60- 80 min så kan en del elever
behöva mer tid för att komma igång med sina arbeten.

Kreativiteten kanske inte infaller mellan lektionstid 10:00-11:00, de
kanske kommer på vad de vill göra på kvällen när de kommer hem
eller  när  de är  med kompisarna.  Man ska kanske  möjliggöra  att
elever kan arbeta hemma med slöjdarbeten och läraren mer fungera
som handledare och eleverna kan boka in handledningstider med
läraren. Men då måste vi avskaffa timplanen.

Cecilia menar att lektionstiden har förkortats och är nu bara 80 min vilket är det
minsta, eleverna behöver den tiden för att komma till ro. Att kunna gå på olika
slags  utställningar  med eleverna  utanför  skolan  till  exempel  på  museer  eller
bibliotek tycker Cecilia är jättebra att kunna göra. Eleverna kan bli inspirerade
av detta och som ett  exempel nämner hon en broderiutställning som eleverna
fått  gå på.  Många ville  brodera  efter  att  de hade sett  den utställningen.  Om
skolan ligger centralt och nära museer och bibliotek och det är promenadavstånd
hinns det med fast lektionstiden är knapp. Hon nämner att det kan vara svårare
för elever som går på skolor ute i byarna att ta del av utställningar av olika slag
eftersom man måste boka Kulturbussen eller annan buss som kostar pengar och
att det tar tid och det kan vara svårt att hinna med på lektionstid.

Ekonomin tas upp av alla lärarna som en av ramfaktorerna för elevers möjlighet
till att utveckla kreativitet. Diana  menar att rektorn som har ansvaret för skolans
budget har haft förståelse för behovet och säger att hon har fått det som hon
ansett behövts köpas in. 

Cecilia säger att hon har en budget på ”100 kr per elev och termin, så då beror
det på hur många elever det är” och tillägger ”jag kan känna att det kunde vara
mer, man tar det nödvändiga först”. 

Erika menar att utifrån de medel hon har så fungerar det bra genom att en elev
kanske gör lite mer komplicerade saker och en annan elev något enklare,  så
jämnar det ut sig. ”Jag jobbar mycket med återbruksmaterial och då kan man ju
även blanda in om man så vill lite finare tyger som kostar lite mer” menar hon
vidare.  ”Om man har  tillgång till  många sorters  material  så  inspirerar  det  ju
säkert mer och där kommer det ju till vilka ekonomiska möjligheter du har att ha
de här materialen” säger Katarina.

Cecilia  och  Anna  tar  upp  klasstorleken  som  en  viktig  faktor,  de  menar  att
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halvklass är en förutsättning för att det ska fungera i klassrummet. Cecilia säger
att ju yngre barn desto viktigare är klasstorleken, de yngsta eleverna behöver
mycket stöd av läraren. Anna menar:

Tack och lov är  det  inte  helklass  i  slöjd,  det  vore  förödande för
kreativiteten  om  det  vore  helklass.  Det  blir  så  mycket
störningsmoment.

Sammanfattningsvis kan man säga att det är ramfaktorer som ekonomin, tiden,
läraren och klass storleken som tas upp av textillärarna som de ramfaktorer som
påverkar elever möjlighet till kreativitetsutveckling. Ekonomin tas upp av alla
fem textillärarna, tiden av tre textillärare som en betydande ramfaktor, läraren
menar  två  är  den  viktigaste  ramfaktorn  och  klass  storleken  tas  upp  av  två
textillärare som en viktig ramfaktor.

Hur  menar  textillärare  att  en  textilslöjdsal  skulle  kunna  utformas  för  att
befrämja kreativitetsutvecklingen hos elever i grundskolan?

Anna  menar  att  hon  skulle  vilja  att  det  ska  finnas  ordentligt  med  ytor,  bra
symaskiner,  elevskåp och förvaringsutrymmen för material,  något  som skulle
göra att det inte blir för rörigt i rummet. Det skulle finnas en SMART board,
några datorer som eleverna kan använda för att söka inspirationsmaterial men
även för att de ska kunna dokumentera sina egna arbeten. Klassrummet skulle ha
bra  belysning  och  god  ventilation  eftersom  det  blir  mycket  damm  i  en
textilslöjdsal. Mycket bildmaterial och lättillgängligt, bra skissmaterial i skåp.
”Jag skulle satsa på material av god kvalité. Mitt klassrum skulle nog bli dyrt”
menar hon vidare. 

Alla de intervjuade textillärarna poängterar är att de skulle vilja ha större ytor i
textilslöjdsalen, bra med förvaringsutrymmen, ändamålsenliga bord och stolar. 

Diana och Cecilia lyfter fram behovet av en soffa där eleverna kan sitta när de
jobbar med exempelvis broderi, stickning eller virkning, arbeten som inte kräver
en symaskin. 

Katarina skulle vilja inreda sin textilslöjdsal i olika miljöer, lite som stationer.
En verkstadsdel, en samtalsdel, en del där eleverna får hjälp, en tankehörna men
med lite flytande gränser och färgsättningen skulle vara utifrån vad som skulle
fungera med de olika lärplatserna. Olika rum för olika ändamål och Katarina
hänvisar till Vygotskij som hon menar talar om detta med att använda sig av
olika miljöer. 

Erika skulle vilja att textilslöjdsalen vore ännu större till ytan än vad den är och
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med mer möjligheter till förvaring, för det saknas menar hon. Den här slöjdsalen
är förhållandevis stor om jag jämför med andra skolor jag jobbat på men det
skulle behöva vara större ytor för exempelvis screentryck. Rummet är för litet
för tryck delen. Diana uttrycker också att hon skulle vilja ha större ytor för att
kunna arbeta med elevgrupper i screentryck.
Cecilia väntar på att det ska renoveras på skolan och har haft möjlighet att vara
med och påverka/ge förslag på textilslöjdsalens utformning. Ett önskemål har
varit att textil/trä och metallslöjdsalarna ska ligga i nära anslutning till varandra
för att möjliggöra samarbete och även ett gemensamt arbetsrum mellan salarna
för lärarna och glasytor så att man kan se in mellan salarna. Hon skulle även
vilja att bildsalen skulle ligga nära, för att underlätta samarbete med bild. Plats
för vävstolar, tryckbord, diskbänk och tillgång till vatten.

På  den  skola  där  Diana  arbetar  ligger  textil  och  trä/  metallslöjdsalarna  i
anslutning till varandra. Slöjdlärarna i respektive slöjdart har ett nära samarbete
och det tycker Diana fungerar mycket bra och önskar att ha det så. ”Jag skulle
också vilja att bilden låg i nära anslutning till textil/trä och metallslöjden då vi
har många gemensamma nämnare” menar hon. ”Vi har stor öppenhet genom att
eleverna kan gå hit på raster och jobba. De kan fortsätta med sina arbeten och
det blir lustbetonat för dem” menar hon vidare. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att alla textillärare betonar att de vill att det
ska vara ordentlig med ytor i textilslöjdsalen så att elever kan ha gott om plats
när de arbetar, tillräckligt med förvaringsutrymmen för slöjdmaterial och elevers
pågående slöjdarbeten. Ändamålsenliga bord och stolar. Önskemål att rymma en
soffa där elever kan sitta och arbeta nämns av två av textillärarna. 
Plats att arbeta med screentryck som de menar är utrymmeskrävande nämns av
två textillärare. En textillärare vill inreda i olika miljöer, lite som stationer. Två
av lärarna vill att textil/trä och metallslöjdsalarna ska ligga nära eller i anslutning
till varandra för att samarbetet ska fungera bra. De vill också ha bildsalen nära
textilslöjdsalen för att underlätta ämnesövergripande samarbete med bildämnet.

Möjligheter  och  hinder  för  en  utformning  av  textilslöjdsalen som  enligt
textillärarna skulle befrämja kreativitetsutvecklingen hos elever i grundskolan?

Ekonomin upplever fyra av de intervjuade lärarna som ett hinder: ”Kommunens
ekonomi förståss” säger Cecilia. Diana menar att:

Det är stora frågor som ligger på en politisk nivå. Skolan är inte så
stark ekonomiskt. Vi har den sal vi har och det går inte att påverka så
mycket förutom att möblera om och göra enklare förändringar. Ofta
var textilslöjdsalarna större på äldre skolor, inte nödvändigtvis bättre,
men större  rent  ytmässigt.  Det  är  dyrt  att  bygga  och  därför  hålls
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ytorna nere på nybyggda skolor. Ytorna utnyttjas maximalt men det
gör också att det blir trångt. Det är exempelvis svårt att få plats för
elever  som  är  rullstolsburna.  Det  är  svårt  att  få  plats  med
inspirationsmaterial,  då  väggytorna  redan  är  så  utnyttjade  med
materialskåp och fönsterytor.

När det gäller materialinköp menar Diana att hon får köpa in det material som
hon anser behövs och har inte någon exakt summa eller budgetram att hålla sig
inom. Genom en bra dialog med rektor på skolan har det fungerat bra och hon
känner att hon fått förtroende av rektor till de inköp som behövts. På de skolor
hon arbetat på tidigare så har vissa av dessa skolor haft en budgetram på 
textilslöjden att hålla sig inom. 

Diana  anser  inte  att  ekonomin  är  ett  lika  tydligt  hinder  för  henne  som
tidsaspekten på så sätt att hon inte upplever att ekonomiska hinder har drabbat
slöjden på den skola hon arbetar nu. Diana använder sig av biblioteket som finns
på skolan och inför ett arbetsområde nämner hon som exempel att när niorna
arbetar med återbruk som hon menar innehåller både en teoretisk och praktisk
del så ”bollar” hon dem till biblioteket där eleverna får söka litteratur som de
kan behöva. Vi har ju inte möjlighet och råd att köpa in hur mycket böcker som
helst till slöjden menar hon. Bibliotekspersonalen kan också ta hem böcker efter
önskemål  och  då  brukar  Diana,  om det  är  ett  större  arbetsområde  som ska
påbörjas  i  textilslöjden,  beställa  passande  litteratur  genom  biblioteket.  Hon
ställer också upp böcker i olika textila tekniker i fönstren i textilslöjdsalen och
ibland går eleverna själva och lånar på biblioteket. ”Vi är väldigt bra rustade på
det sättet” menar Diana.

Anna menar: 

Det  är  ju  förstås  budgeten  och  inställningen  till  ämnet  från
skolledningens sida spelar in om de tycker att ämnet är viktigt och
värt att satsa på, det ser väldigt olika ut från skola till skola enligt
min erfarenhet. 

Erika uttrycker att ekonomin spelar en roll men tror även att det är synen på
ämnet och att ämnet behöver synliggöras mer och tillägger:

En  gång  fick  vi  en  temavecka  här  med  bara  textil,  med  ett
återbrukstema  och  eleverna  fick  möjlighet  att  visa  upp  sina
kreationer utanför skolan. Då fick jag med skolledningen som också
tyckte det var viktigt. Det kostade inte skolan något för näringslivet
bidrog  med  pengar  för  att  eleverna  skulle  kunna  visa  upp  sina
arbeten. I andra ämnen kan man bryta verksamheten och åka iväg på
någonting, men textilen har väldigt lite sådant. Det kommer jag att
jobba starkt för.
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Katarina menar att:

Det är inte läroplanen som är hindret, jag tror att den är en möjlighet.
Däremot är det så att av hävd och tradition styrt hur en textilslöjdsal
ska vara utformad. Om man har en idé till utformning så måste man
ha med de styrande på noterna för att i projektform försöka utforma
någon form av försöksverksamhet. Textil och trä och metallslöjd i
samverkan. Slöjden som kärna. Slöjden ses ofta som ett hjälpämne
men skulle kunna vara huvudämne. Bryta normer, strunta i timplaner
då finns det stora möjligheter. Det borde vara mindre styrning och
kontroller och istället tillit till att lärarna gör sitt jobb.

Tiden ser Cecilia som ett hinder.

Man kan ju göra mycket själv, sy gardiner, pynta upp, ordna med
inspirationsmaterial för klasserna. Jag tycker att man som lärare kan
påverka mycket. Men det är ju också tiden som sätter hinder, man
skulle så gärna göra mera. Det är så mycket den ska fyllas med.

Sammanfattningsvis uttrycks av fyra textillärare att ett hinder är ekonomin. Då
främst den övergripande ekonomin som kommunen förfogar över menar två av
dem. När nya skolor byggs vill man hålla nere byggkostnaderna och det går ut
över ytstorleken på skolorna eftersom det blir dyrare att bygga stort. Däremot
upplever ingen av lärarna att de inte kan köpa in det material som de behöver för
att bedriva undervisningen. Synen och inställningen till slöjdämnet nämns av tre
som ett hinder och att det behöver synliggöras och satsas på mer. Läroplanen ses
som en möjlighet av en lärare, men att tradition styr hur en textilslöjdsal ska vara
utformad men att det skulle gå att påverka om man som lärare har en idé till
utformning,  försöksverksamhet  i  projektform.  Bryta  normer,  mindre  styrning
och kontroller, tillit till lärarna. Hon menar också att timplanen skulle behöva
brytas upp. Tiden ses som hinder av två och en av dessa menar att hon inte
hinner inreda textilslöjdsalen och ordna med inspirationsmaterial  till  eleverna
som hon skulle vilja på grund av att tiden inte räcker till för det.
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5. Analys

Analys av intervjuresultat i relation till teori, tidigare forskning, forskningsfrågor
och  syfte.  Under  rubriken  analyseras  textillärarnas  inställning  till  hur
textilslöjdsalens utformning och fysiska innehåll påverkar elevers kreativitet och
vidare vad styrdokumenten  (Lgr 11) anger angående skolan och lärarens ansvar
gällande  textilslöjdsalens  utformning.  Kapitlet  är  organiserat  efter
forskningsfrågorna. Sist i kapitlet en metoddiskussion. 

Den första forskningsfrågan är: Vilka uppfattningar ger textillärare uttryck för då
det gäller textilslöjdsalen som kreativ miljö? 
Den andra: På vilket  sätt  kan en textilslöjdsal  utformas så att  det  skapas  ett
inspirerande arbetsklimat som befrämjar elevers kreativitet? 
Den tredje:  Vilket ansvar anger styrdokumenten att skolan och läraren har när
det gäller textilslöjdsalens utformning? 

Vilka  uppfattningar  ger  textillärare  i  grundskolan  uttryck  för  då  det  gäller
textilslöjdsalen som kreativ miljö?

Diana exponerar gärna mycket inspirationsmaterial väl synligt i textilslöjdsalen.
Både inför ett särskilt arbetsområde men även för att visa inspirationsmaterial
och färdiga produkter som elever gjort sedan tidigare och hon vill att böcker ska
vara lättillgängliga, böcker som visar olika slags textila tekniker. Detta för att
visa  på innehållet  i  slöjden.  Diana  anser  att  i  den textilslöjdsal  som hon nu
arbetar i  finns det inte tillräckligt med exponeringsytor. Hon menar att i skolor
byggda på senare tid är ytorna mer begränsade än i äldre skolor och detta tror
hon beror på att byggkostnaderna är stora och man försöker att hålla dem nere
genom att minska ytstorleken på lokalerna. Diana menar att det främjar elevers
kreativitet att det finns många arbeten uppe att inspireras av och önskar att det
gick att visa mer av det än vad hon kan i dagsläget. Men hon menar också att ju
yngre eleverna är desto mer kopierar de.

Cecilia  framhåller  vikten  av  inspirationsmaterial  i  samband  med  ett
arbetsområde för att visa vad man kan göra, hon vill även att material ska vara
lättillgängligt för eleverna, Erika är inne på samma linje som Cecilia. Katarina
tar  fram mycket  inspirationsmaterial  i  form av både  färdiga  och halvfärdiga
arbeten inför ett arbetsområde för att  inspirera eleverna.

Cecilia ser gärna att eleverna ska kunna ställa ut sina färdiga slöjdarbeten på
andra platser i skolan både för elevens egen skull men också  för andra elever att
inspireras av. Det är en aspekt som även Erika betonar.
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Anna uttrycker kluvenhet till  att ha för mycket inspirationsmaterial i form av
färdiga slöjdarbeten framme och föredrar att visa dem som rör det arbetsområde
som  eleverna  ska  arbeta  inom  härnäst.  Anna  anser  att  det  kan  dra
uppmärksamheten  på  olika  sätt.  Hon föredrar  att  ha  färdiga  och  halvfärdiga
slöjdarbeten  på  en  liten  anslagstavla  och  byter  ut  materialet  med  jämna
mellanrum, men säger samtidigt att anslagstavlan kunde fått vara lite större. 
Exponeringsytor  för  att  visa  inspirationsmaterial  anser  alla  de  intervjuade
textillärarna är viktigt, men på den punkten skiljer sig synen åt på det sättet att
det finns skillnader mellan hur mycket inspirationsmaterial textillärarna tycker
ska visas upp och när det ska visas. Alla textillärarna är överens om att det är
viktigt  att  det  finns gott  om plats  att  arbeta  för  eleverna,  att  deras  pågående
arbeten ska kunna få ta plats, att en ändamålsenlig möblering är nödvändig som
att det ska finnas bra förvaringsmöjligheter, ordentligt med ljus, både artificiella
ljuskällor  och  inkommande  dagsljus  från  fönster,  detta  ser  de  som
grundläggande faktorer för en kreativ miljö i textilslöjdsalen. 

Sammanfattningsvis  kan man utifrån svaren  dra slutsatsen att  textillärarna  är
överens om de grundläggande faktorerna i den fysiska miljön som nämns ovan,
men när det gäller de faktorer som de som lärare har ett större inflytande på som
exempelvis hur mycket inspirationsmaterial det ska vara, tycker alla lärarna inte
likadant. Exponeringsytor för att visa inspirationsmaterial, anser alla är viktigt
men  på  den  punkten  skiljer  sig  synen  på  det  åt  på  det  sättet  att  det  finns
skillnader mellan hur mycket inspirationsmaterial textillärarna tycker ska visas
upp och när det ska visas. 

Studien  visar  att  de  intervjuade  textillärarna  menar  att  den  fysiska  miljön,
inredningen och inspirationsmaterial i textilslöjdsalen har betydelse för elevers
möjlighet  att  utveckla  sin  kreativitet.  En  av  textillärarna  tycker  att  mycket
inspirationsmaterial ska få finnas exponerat för eleverna och att det befrämjar
kreativitet  hos  eleverna.  Tre  av  textillärarna  vill  också  ha  framme  mycket
material inom det arbetsområde eleverna håller på med för tillfället och en lärare
tycker  att  det  inte  ska  finnas  så  mycket  exponerat  förutom specifikt  för  det
pågående  arbetsområdet,  då  hon  menar  att  det  kan  störa  elevernas
uppmärksamhet.  Övervägande  andel  av  textillärarna  anser  att
inspirationsmaterial  som  hör  samman  med  det  arbetsområde  eleverna  för
tillfället arbetar med är mest kreativitetsbefrämjande.
                                                                         

På vilket sätt kan en textilslöjdsal utformas så att det skapas en inspirerande
arbetsmiljö som befrämjar elevers kreativitet?

Eftersom   textillärarna  i  studien  menar  att  textilslöjdsalens  utformning  och
fysiska miljö har betydelse för elevers möjlighet att utveckla sin kreativitet så
har de många tankar och idéer omkring hur textilslöjdsalen kan utformas så att
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kreativitet befrämjas. Utifrån lärarnas svar i intervjun har en tolkning gjorts.

Alla  textillärarna  säger  att  det  är  viktigt  med  den  yttre  fysiska  miljön  som
exempelvis  att  det  ska  finns  väl  tilltagna  ytor  som  golvytor,  väggytor  och
bordsytor så att det finns gott om plats för eleverna att kunna ta plats med sina
arbeten  både  när  de  arbetar  med dem men också för  förvaring  av  pågående
arbeten, gott om förvaringsskåp för material. Goda ljuskällor. Vilket stöds av det
Strandberg skrivit i boken Rum för lärande hur viktigt det är att synliggöra hur
förskolors och skolors rum är utformade  eftersom de i hög utsträckning påverkar
barns  lärande.  Rummen  bär  på  och  förmedlar  kunskaper,  erfarenheter,  känslor  och
förväntningar (2006:22).

En  av  textillärarna,  Anna  betonar  att  det  ska  vara  ordentligt  med  ytor,  bra
symaskiner, elevskåp och förvaringsutrymmen för material, som skulle göra att
det  inte  blir  för  rörigt  i  rummet.  Bra  belysning  och  god  ventilation  Mycket
bildmaterial och lättillgängligt, bra skissmaterial i skåp, material av god kvalité.
Material av god kvalité visar att eleverna är viktiga menar hon. Både Anna och
Cecilia betonar vikten av lugn och ro, trygghet i rummet, de menar att struktur i
klassrummet befrämjar kreativitet, att tydlighet ger ett tryggt rum. Cecilia har
märkt  säger  hon att  de  yngre  eleverna  lättare  kunde koncentrera  sig  på  sina
arbeten,  till  exempel  när de broderade,  om hon läste  en saga eller  berättelse
under tiden. Men hon menar att det är svårt att göra nu då eleverna behöver
mycket hjälp. Periodvis använder Cecilia talböcker som eleverna lyssnar på när
de stickar eller virkar. Eleverna efterfrågar det säger hon, de vill lyssna samtidigt
som de  jobbar.  Koncentrationen  blir  större  för  eleverna  tycker  hon.  Cecilia
tänder ibland ljus och brukar också ta in växter i textilslöjdsalen, efter årstid, det
menar  hon  är  något  eleverna  uppskattar.  Katarina  nämner  färgsättningen  i
rummet  och  även  möjligheten   för  elever  att  kunna  dra  sig  undan  till  en
”tänkarvrå” en inspirations del och utrymmen för dem att sitta tillsammans och
samtala. 

Tufvesson menar att:

Arkitekter  och  miljöpsykologer  är  rörande  överens  om  att  till
människans grundläggande behov hör att uppleva andra människor,
dagsljus, vatten, växter och djur. Kombinerat med användning av
goda  material,  omsorg  om  detaljer,  färgsättning  skapas
stimulerande miljöer (Tufvesson, 2006:37f.).

Katarina  skulle  vilja  inreda  textilslöjdsalen  i  stationer.  En  verkstadsdel,  en
samtals  del,  en  del  där  man  får  hjälp,  en  tankehörna  men  med  lite  flytande
gränser det skulle vara olika rum för olika ändamål. Färgsättningen i rummen
skulle vara utifrån vad som skulle fungera med de olika lärplatserna. Katarina
hänvisar till Vygotskij som hon säger talar om detta att ha olika miljöer. Katarina
anser inte att det är läroplanen som är hindret till hur en slöjdsal skulle kunna
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utformas hon tror att den är en möjlighet. Men hävd och tradition har styrt hur en
slöjdsal ska vara utformad. Timplanen anser hon skulle kunna brytas upp.
Törnqvist (2005) nämner att i skolan är det verkstaden, laboratoriet eller ateljén
som ska vara förebilden men att det i skolor för ungdomar är vanligast med de
traditionella  laboratorierna,  slöjd  och  hemkunskapssalarna  som  används
schemabundet och att  i  många skolor finns inte heller  denna typ av salar att
tillgå. 

Björklid menar att lokaler inte får så stor betydelse vid planering och utvärdering
av  pedagogisk  verksamhet  för  barn  och  menar  att  det  finns  outtalade
uppfattningar  om att  pedagogerna  om de  är  bra,  utför  ett  bra  arbete  oavsett
lokalernas utseende. Hon hänvisar till de Jong som menar att lokalernas stora
betydelse för verksamheten inte erkänns och brister skylls på personalens arbete
vilket  är  en  felaktig  syn  (Björklid,  2005:21).  Björklid  menar  vidare  att
lärandemiljöer måste innehålla rum som innehåller möjlighet till att träffa och
umgås  med  kompisar  men  som också  ger  möjligheter  till  att  dra  sig  undan
enskilt. Här nämns rum som träslöjdsalen/textilslöjdsalen, skolbiblioteket eller
enskilda platser som elever valt att vara på. Vidare menar hon att barn använder
alla sinnen i upplevelsen av rummet. Rummets uttryck och innehåll fascineras de
av, det kan vara olika material, verktyg, färgsättning, böcker en inbjudande plats
att sitta på exempelvis en mysig soffa. Dofter av olika slag som tyg, trä och färg
i slöjdsalen. Både det som upplevs dofta gott och det som upplevs dofta mindre
gott uppmärksammas. De ofta funktionslösa mellanrummen används av barnen
(Björklid, 2005:175f).

Katarina menar vidare att om man har en idé till utformning så måste man ha
med  de  styrande  med  sig  för  att  i  projektform  kunna  få  utforma  en
försöksverksamhet. Katarina skulle vilja se slöjden som kärna i skolan. Slöjden
ses ofta som ett hjälpämne men skulle kunna vara huvudämne. Bryta normer,
strunta i timplaner då finns det stora möjligheter. Det borde vara mindre styrning
och kontroller och istället tillit till att lärarna gör sitt jobb menar hon vidare.

Diana menar att det är svårt att påverka ytstorleken på textilslöjdsalen där hon
arbetar, och det går inte att förändra nämnvärt men om hon får önska så skulle
hon vilja att ytorna skulle göras större på textilslöjdsalarna än vad som görs när
man bygger nya skolor i dagsläget. Två av lärarna Diana och Cecilia skulle vilja
att det gick att få plats med en soffa i textilslöjdsalen där eleverna kan sitta och
exempelvis  sticka,  virka  eller  brodera.  De två  textillärarna  menar  vidare att
trä/metallslöjden och textilslöjdens lokaler ska ligga i anslutning till varandra för
att underlätta samarbetet. De skulle också vilja att bildsalen låg nära slöjdsalarna
då de ofta samarbetar med bild och ser många fördelar med att den ligger intill.
Detta  stöds  i  (Lgr  2011)  läroplanen för  slöjd,  centralt  innehåll,  årskurs  7–9,
slöjdens material, redskap och hantverkstekniker där det står att elever ska få
möjlighet att arbeta med ”Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter
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med  varandra  och  med  andra  material,  till  exempel  nyproducerade  och
återanvända material.” vilket skulle underlättar för eleverna att nå detta mål.. 
Två av textillärarna, Erika och Diana skulle vilja ha större ytor för att kunna
arbeta med elevgrupper i screentryck. Cecilia skulle önska att  ha tryckbord i
slöjdsalen och tillgång till  vatten och diskbänk. Utställnings möjligheter även
utanför  klassrummet  för  eleverna  tycker  Cecilia  och  Erika  är  viktigt  för  att
inspirera andra elever men det är också viktigt att elever får visa upp produkter
som de tillverkat  i slöjden.

Två av textillärarna, Anna använder och Cecilia har tillgång till och använder sig
gärna av SMART Board/dator med projektor som hjälpmedel att presentera nya
arbetsområden  med  och  att  de  visar  inspirationsmaterial  till  arbetsområdet  i
samband med det. Anna låter även eleverna använda SMART Board, det var
elever i årskurs fem när de skulle söka uppgifter själva. Eleverna hämtade bilder
på nätet, vilket Anna tycker fungerar bra. En stationär dator finns att tillgå för
eleverna i textilslöjdsalen där de kan söka exempelvis bilder. Så är det även på
skolan där Cecilia och Diana arbetar. En av textillärarna Diana har en SMART
Board  i  klassrummet  men  hon använder  den inte  så  mycket  och  saknar  bra
program till  den som exempelvis  materiallära  och tekniker  som kan vara ett
komplement.  Diana framhäver  pedagogens roll  och ser  den som ovärderlig  i
början. Med hand på hand visa eleven hur något moment ska utföras. Hon kan
tänka sig dataprogrammen som ett komplement när eleverna kommit längre i
lärprocessen.

Studien visar på att textillärarna menar att ytorna i textilslöjdsalen, det vill säga
både golvytor, väggytor, bordsytor och förvaringsytor ska vara tillräckligt stora
för att de ska kunna rymma det innehållsmässiga beståndsdelar som textillärarna
anser behövs för att stimulera elevernas kreativa sidor. Eleverna ska kunna ta
plats med sina arbete och deras pågående arbeten kunna få plats att förvaras.
God plats för slöjdmaterial och inspirationsmaterial att visa ska finnas. Utöver
det har textillärarna många olika slags idéer om hur textilslöjdsalen skulle kunna
utformas inredningsmässigt. En inredning i stationer med olika delar anser en
lärare.  Möjlighet till  möblering med en soffa vill två av lärarna ska rymmas,
möjlighet  till  att  arbeta  med screentryck vill  tre  av  lärarna  ha,  plats  för  fler
datorer anser en av lärarna.   

Vilket ansvar anges i styrdokumenten att skolan och lärarna har när det gäller
utformningen av textilslöjdsalen?

I  häftet  Säker  arbetsmiljö  i  textilslöjd  (2002)  finns  förutom lagstiftning  och
regler om hur arbetsmiljön ska vara utformad för att vara säker,  ergonomiskt
riktig,  tillgänglig  för  personer  med  funktionshinder,  akustik  och  buller,
allmänventilation, belysning och så vidare även ett kapitel där man ger exempel
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på hur en textilslöjdsal kan vara utformad i övrigt och även vad en textilslöjdsal
innehållsmässigt  kan  vara  utrustad  med.  Detta  ur  en  verksamhetsmässig
synvinkel.  De  mål  som  är  beskrivna  i  (Lpo  94)  och  (Lpf  94)  är  här
utgångspunkten för författarnas förslag på inredning. (Arvidsson. Johansson &
Persson 2002:7). 

Läroplanen  anger  inte  undervisningens  innehåll  eller  vilka
arbetsmetoder  som  ska  användas  utan  det  är  lärarna  som
tillsammans med eleverna utformar undervisningsmål och arbetssätt
(2002:7).

Det menar författarna betyder att det är läraren i samarbete med rektor som ska
komma fram till vad som behövs för att de nationella målen i kursplanen ska
uppnås (Arvidsson. Johansson & Persson 2002:7). 

I  den  senaste  läroplanen  och  som  började  gälla  2011,  (Lgr  11)  är  inte
ansvarsfördelningen förändrad vad det gäller arbetsmiljön i skolan. Det är som
tidigare  Arbetsmiljölagens  förordningar  som  gäller  och  Miljöbalken  som  är
ramlagstiftningen,  som styr  hur  arbetsmiljön ska utformas  för  att  vara säker,
fylla  kraven för  att  vara ergonomiskt  riktig,vara tillgänglig för  personer  med
olika funktionshinder, ha bra akustik och inte vara bullrig. Det innehållsmässiga
ligger fortfarande på rektor som har ett särskilt ansvar enligt (Lgr 11) paragraf
2:8, att tillsammans med lärare samarbeta för att eleverna ska nå de nationella
målen  i  kursplanen.  Som pedagogisk  ledare  och  chef  för  lärarna  och  övrig
personal i skolan har rektor det övergripande ansvaret för att verksamheten som
helhet inriktas mot de nationella målen. Rektor ansvarar för att skolans resultat
följs  upp  och  utvärderas  i  förhållande  till  de  nationella  målen  och
kunskapskraven.  Vidare  har  rektor  har  ansvaret  för  skolans  resultat  och  har,
inom givna ramar, ett särskilt ansvar för att:

•   skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas.
•   skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till 
     handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva kunna 
    söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel.

Studien  visar  på  att  utifrån  styrdokumenten  kan  man  utläsa  att  grunden  är
arbetsmiljölagstiftningen och miljöbalken tillsammans som styr hur arbetsmiljön
i  textilslöjdsalen  ska  utformas.  Innehållsmässigt  ligger  ett  särskilt  ansvar  på
rektor tillsammans med lärare att samarbeta för att de nationella målen ska nås
av eleverna. Eleverna ska ges möjlighet till ett aktivt medinflytande i skolan.

Metoddiskussion
Eftersom det är en detta är en liten studie, med endast fem informanter, kan det
vara på sin plats att fundera över hur långtgående slutsatser man kan dra av den.
Metoden halvstrukturerad intervju, ökade möjligheten till att ställa följdfrågor,
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vilket bidrog till  mer uttömmande svar från informanterna men det kan även
medföra att studien är svårare att upprepa på samma sätt igen. Intervjuarens egna
påverkan vid intervjuerna kan givetvis spela in om man som intervjuare inte är
helt  neutral  till  ämnet  och  på  något  sätt  påverkar  svaren.  Detta  har  tagits  i
beaktande vid intervjutillfällen och intervjuerna har gjorts i så neutral form som
möjligt. I efterhand har tankar på att de fem intervjufrågorna och de följdfrågor
som studien baseras på kunde varit fler och om det därigenom kunnat påverka
resultatet på något sätt. När det gäller olika begrepp kan det vara på sin plats att
fundera över begreppsvaliditeten, om alla informanter förstått de begrepp som
finns i frågeställningarna på samma sätt, om de inte gjort det kan det inverka på
resultatet.
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6. Diskussion 

Studiens  syfte  har  varit  att  undersöka hur  textillärare  upplever att den yttre
miljön i textilslöjdsalen kan påverka  den kreativa processen hos  eleverna och
hur textilslöjdsalen kan utformas. 

Utifrån de forskningsfrågor som varit vägledande följer här en diskussion om
vilka slutsatser som kan dras.  Studien visar på att alla textillärarna menar att
ytorna i  textilslöjdsalen,  det  vill  säga både golvytor,  väggytor,  bordsytor  och
förvaringsytor  ska  vara  tillräckligt  stora  för  att  kunna  rymma  de
innehållsmässiga beståndsdelar som enligt textillärarna behövs för att stimulera
elevernas kreativitetsutveckling. De menar att eleverna ska ha gott om plats när
de arbetar i textilslöjdsalen, deras pågående arbeten ska kunna få ordentligt och
tillräckligt med plats för förvaring i textilslöjdsalen. God plats för slöjdmaterial
och  inspirationsmaterial  att  exponera  och  visa  upp  för  eleverna,  ska  det
dessutom  finnas  i  textilslöjdsalen,  anser  textillärarna.  Bra  belysning,  bra
ventilation  nämns  även  som  grundförutsättningar.  Övervägande  andel  av
textillärarna menar att den textilslöjdsal som de för närvarande arbetar i, inte helt
uppfyller  dessa kriterier  och flera  nämner ytstorleken som otillräcklig för att
uppfylla de krav som de ställer på en textilslöjdsal.

De flesta av textillärarna anser enligt studien att det är det inspirationsmaterial
som hör samman med det arbetsområde eleverna för tillfället arbetar med, som
enligt dem är det mest kreativitetsbefrämjande att exponera och visa för eleverna
i textilslöjdsalen. Man kan finna stöd  för detta utifrån den sociokulturella teorin
och  Vygotskij  menar  enligt  Strandberg  att  kulturen  och  människan  har  en
dialektisk förening med varandra, Vygotskij betonar även att barnets förhållande
till  miljön  är  kreativt  och  barnet  använder  de  delar  som  gynnar  den  egna
utvecklingen. Kultur och människa är sammanflätade (Strandberg, 2006:20). 

Utifrån  ramfaktorteorin  som  visar  på  att  exempelvis  ekonomiska  resurser,
skolans  organisation,  personal,  lokaler,  tid  och  gruppstorlek  påverkar  både
lärares  och elevers  arbete  i  skolan  kan  slutsatser  dras  att  textillärarna  i  stor
utsträckning  måste  anpassa  sig  till  de  förutsättningar  som  ges  dem.
Textilslöjdsalens placering och storlek är dem oftast redan given och därför svår
att påverka, vilket en textillärare också påpekar i studien. Hon menar att hon fick
vara  med  och  påverka  hur  den  nya  textilslöjdsalen  skulle  utformas
innehållsmässigt, men att ytstorleken redan var förutbestämd och det då var svårt
att få de bästa förutsättningarna till utformning. Byggytan bestäms tyvärr utifrån
ekonomiska förutsättningar menar hon. En av textillärarna berättar att hon har
haft  möjlighet  att  vara med i  planeringen av den nya  textilslöjdsalen nu när
skolan ska renoveras och därför kunnat ge synpunkter på bland annat innehåll,
utformning  och  placering  vilket  hon  tycker  har  var  positivt.  Ekonomin  och
skolans budget kan också vara ett hinder för att kunna köpa in slöjdmaterial och
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inspirationsmaterial vilket två av lärarna uppger i studien. 

Tre av textillärarna menar att de begränsas av den ramfaktor som tiden är och att
de inte kan inte lägga ned den tid som de anser skulle behövas, för att de ska
kunna  arbeta  för  att  göra  den  yttre  miljön  i  textilslöjdsalen,  mer
kreativitetsbefrämjande  för  eleverna.  Utifrån  de  ramfaktorer  som  påverkar
lärares arbete är tid något som har stor betydelse. Fler och fler arbetsuppgifter
tillkommer  när  exempelvis  nya  skolreformer  ska  genomföras  vilka  läggs  på
lärarna, vilket kan leda till att planeringstid och tid med eleverna minskar. Även
viktig tid för reflektion minskar (Pennlert,  Lindström 2006:43). Studien visar
vidare på att textillärarna har många olika idéer om hur textilslöjdsalen skulle
kunna utformas innehållsmässigt. Sammantaget så finns hos dem många tankar
och kreativa idéer som om de togs tillvara skulle kunna leda till  att  bli  mer
kreativitetsbefrämjande  för  eleverna.  Några  av  dessa  tankar  som uttrycks  av
textillärarna är att den fysiska miljön och dess innehåll ska vara av bra kvalité,
vilket också ger en signal till eleverna att de är viktiga, detta stöds av Cold som
enligt Törnqvist  menar att  om man ger barn och unga dåliga och nedgångna
skolmiljöer visar vi dem att vi inte bryr oss om dem och varför ska de då vara
intresserade att lära, då vi inte visar respekt och omsorg om dem (Törnqvist,
2005:16). Cold menar även enligt Törnqvist att den goda pedagogen och de goda
läromedlen  behöver  förstärkas  av en  bra planerad fysisk miljö  som också är
estetiskt tilltalande. Dessa tre faktorer samverkar för att det ska kunna bli en bra
lärmiljö. Tufvesson talar om stimulerande kaos och menar att en miljö som är
kreativitetsskapande inte  enbart  ska vara vad som anses  vackra,  trevliga  och
harmoniska miljöer utan också innehålla något motsägelsefullt och något som
överraskar, detta för att hjärnan ska stimuleras att komma in på nya spår och
hitta nya kombinationer (Tufvesson 2006: 39). Detta kan låta som motsägelser
men  behöver  inte  vara  det,  kanske  räcker  det  med  att  göra  förändringar  i
textilslöjdsalen  med  jämna  mellanrum  och  att  ta  in  olika  sorters
inspirationsmaterial som också alla  textillärarna säger att de gör. 

Lugn och ro, tydlighet i rummet betonas av två textillärare, som också menar att
klasstorleken har betydelse i textilslöjden, att det är halvklass har stor betydelse
menar  de.  Enligt  ramfaktorteorin  begränsar  och  möjliggör  exempelvis
klasstorlek/gruppstorlek, tid, och så vidare olika processer. Det handlar om att
förstå pedagogiska processer utifrån de villkor som gäller (Lundgren, 1994:5). 

Slöjden som utgångspunkt och kärna i skolan tas upp av en lärare, projekt skulle
kunna startas utifrån den tanken menar hon. Textilslöjdsalen skulle kunna vara
inredd  med  olika  stationer  för  lärande,  vilket  kan  finna  stöd  i  vad  Skantze
uttrycker, att  det inte är kontorsmiljön som ska vara förebilden i skolan utan
istället  verkstaden,  laboratoriet  eller  ateljén  (Törnqvist,  2005:116). Ett  av
kännetecknen  det  situerade som  Vygotskij  menar  leder  till  utveckling  och
lärande äger rum i kulturella sammanhang och kontexter. Man lär sig lättare i en
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miljö som har samband med det som man ska lära sig (Strandberg, 2006: 11f). 
I de pedagogiska inriktningar som beskrivits tidigare i studien, betonas den yttre
miljön i skolan som en mycket viktig del för elevernas lärande och utveckling
och i en av dem,  Arbetets pedagogik utgick Freinet från att skolan skulle vara en
del  av  samhället,  på  samma  sätt  som  arbetsplatser,  hem  och  offentliga
institutioner är, vilket också borde återspeglas i skolarbetet ansåg han. Eleverna
deltog i  att  utforma arbetet i skolan.  Klassrummet förändrades, katedern togs
bort,  i  klassrum  och  korridorer  gjorde  man  i  ordning  olika  verkstäder  för
tryckeri, målning och snickeri. Det var liv och rörelse och ljudnivån kunde vara
ganska hög men eleverna arbetade ändå disciplinerat. Skolan blev en del av livet
i  samhället  utanför.  I  Reggio  Emilia  pedagogiken är  miljön central  och man
utgår ifrån barnens behov och fokuserar på lärande och inte på ämnen. Miljön
ska kännas välkomnande och ses i Reggio Emilia som den  tredje pedagogen.
Allt  material  ska  vara  lättillgängligt  för  barnen.  Den  pedagogiska  tanken  i
Reggio Emilia är att rummen och miljön ska tillvara ta barns sinnen och miljön
ska stimulera och inspirera barnen samt utmana dem i deras tankar.

Studien  visar  vidare  på  att  det  utifrån  styrdokumenten  i  grunden  är
arbetsmiljölagstiftningen och miljöbalken tillsammans som styr hur arbetsmiljön
i  textilslöjdsalen  ska  utformas.  Innehållsmässigt  ligger  ett  särskilt  ansvar  på
rektor tillsammans med lärare att samarbeta för att de nationella målen ska nås
av eleverna. Eleverna ska ges möjlighet till  ett aktivt medinflytande i skolan.
Eleverna ska enligt styrdokumenten vara medskapande och ha medinflytande på
hur miljön skulle kunna utformas detta utifrån styrdokumenten.  Vygotskij talar
om barnets utveckling i samspel med omgivningen och att det är långt viktigare
än en individuell, oberoende process, den sociokulturella teorin bygger på detta,
och  ett  av  de  fyra  kännetecknen  som  Vygotskij  menar  är det  kreativa
kännetecknet  betyder  att  människan  kan  omskapa  relationer,  hjälpmedel  och
situationer och det är då vi lär oss särskilt mycket. I lärsituationer där barn och
ungdomar  är  medskapande  tar  de  därmed  många  steg  i  sin  utveckling
(Strandberg, 2006:11f). I Montessoripedagogiken som nämnts tidigare i studien
utgår miljön från barnens behov och anpassas hela tiden efter dem. De får även
ta ansvar för miljön och sina skolarbeten. 

En slutsats som man kan dra av studien är att de intervjuade textillärarna menar
att den fysiska miljön, inredningen och inspirationsmaterial i textilslöjdsalen har
betydelse för elevers möjlighet att utveckla sin kreativitet. För att möjliggöra en
utveckling  av  den  kreativa  miljön  i  textilslöjdsalen  behövs  att  ekonomiska
resurser  skjuts till och att man från kommunernas sida är villiga att satsa på
skolans yttre fysiska miljö men även ytterligare en ramfaktor som tiden behövs
det mera av för att det ska vara möjligt. Jag har i denna studie fått ta del av
kunskaper och  idéer som de intervjuade textillärarna äger och bär på och jag
anser att detta bör tas tillvara mer än de görs idag, de kan bli inspiratörer till att
en mer kreativ miljö i textilslöjdsalen utformas och skapas. Eleverna ska enligt
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styrdokumenten vara medskapande i processen. Kreativitet och lärande kan vara
samma sak och skapande och kunskapande hör ihop (Marner, 2005:46).
Denna studie vänder sig till skolpolitiker, skolledare, lärare, lärarstudenter och
andra  intresserade  och  min   förhoppning  är  att  den  ska  bidra  till  en  större
medvetenhet och insikter om den yttre miljöns betydelse i textilslöjdsalen för
elevers kreativitetsutveckling. 

Framtida forskning

Jag tycker att det skulle vara intressant om det gjordes en studie om hur den
fysiska  miljön i  textilslöjdsalen  och dess  utformning påverkar  kreativitet  hos
elever,  detta  utifrån  ett  elevperspektiv.  Men  även  studier  som  undersöker
arbetsmiljöfaktorer både fysiska och psykiska för både textillärare och elever i
textilslöjden vore intressanta. När jag sökt har jag inte hittat  några specifika
undersökningar  utifrån  dessa  aspekter.  Den  fysiska  miljöns  betydelse
överhuvudtaget i skolan och i synnerhet  i textilslöjden för elevers möjlighet till
lärande tycker jag har varit eftersatt och inte uppmärksammats i den utsträckning
som den borde. Det är som om den fysiska miljön i skolan nästan helt glömts
bort  i  den  nuvarande skoldebatten.  Mer  forskning inom detta  området  är  ett
måste för framtiden. ”Skolan är vår första arbetsplats och den som påverkar oss
mest” http://www.svtplay.se/video/1123545/del-2-av-3 20140105
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Bilaga 1                                               

                                              Intervjufrågor

1. Vad är kreativitet för dig?

2. I Lgr11 under skolans uppdrag och mål nämns kreativitet som något som
elever ska ges möjlighet att utveckla i skolan. I läroplanen för slöjd står det att
slöjden genom dess kombination av manuellt och intellektuellt arbete i förening
kan befrämja kreativitet hos elever.
Hur tror du att slöjdsalens fysiska utformning och innehåll som exempelvis ljus,
möblering, inspirationsmaterial påverkar elevers kreativitet?

3. Ramfaktorer som tiden, rummet, läraren, och ekonomiska medel påverkar den
pedagogiska  processen.  Vad  kan  ramfaktorerna  ha  för  inverkan  på  elevers
möjlighet att utveckla sin kreativitet?

4. Hur skulle du vilja utforma en textilslöjdsal fysiskt och innehållsmässigt?

5. Vilka eventuella hinder eller möjligheter finns för en sådan utformning?
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Bilaga 2

Slöjd centralt innehåll

I årskurs 1–3

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.

Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och 

ändamålsenligt sätt.

Enkla  former  av  några  hantverkstekniker,  till  exempel  metalltråds  arbete,
sågning och tovning.

Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till
enkla beräkningar.

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets  olika  delar:  idéutveckling,  överväganden,  framställning  och
muntlig värdering av arbetsprocessen.

Utforskande av materialens,  redskapens och verktygens möjligheter.  Slöjdens
estetiska och kulturella uttrycksformer

Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.

Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.

Slöjden i samhället

Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks och prydnadsföremål.

Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.

I årskurs 4–6

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och 

kombinationsmöjligheter.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett 

säkert och ändamålsenligt sätt.

Några  former  av  hantverkstekniker,  till  exempel  virkning  och  urholkning.
Begrepp som används i samband med de olika teknikerna.

Två och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och
hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
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Bilaga 3

Slöjd centralt innehåll

Slöjdens arbetsprocesser

Slöjdarbetets  olika  delar:  idéutveckling,  överväganden,  framställning  och
värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i  arbetsprocessen samverkar till  en
helhet.

Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter.

Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och före-

bilder för egna idéer och skapande.

Hur  olika  kombinationer  av  färg,  form  och  material  påverkar  slöjdföremåls
estetiska  uttryck.

Hur symboler och färger används inom barn och ungdomskulturer och vad de
signalerar.

Slöjden i samhället

Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid.

Resurshushållning,  till  exempel  genom  reparationer  och  återanvändning  av
material.

I årskurs 7–9

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker

Metall,  textil  och  trä,  deras  kombinationsmöjligheter  med  varandra  och  med
andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material.

Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett
säkert och ändamålsenligt sätt.

Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och 

svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.

Två och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och
hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.

Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
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Bilaga 4

Slöjd centralt innehåll

Slöjdens arbetsprocesser 

Slöjdarbetets  olika  delar:  idéutveckling,  överväganden,  framställning  och
värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.

Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.

Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet.

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer

Arkitektur,  konst  och  design  som  inspirationskällor  och  förebilder  vid
bearbetning av egna idéer. 

Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.

Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.

Slöjd  och  hantverk  i  Sverige  och  andra  länder  som  uttryck  för  etnisk  och
kulturell identitet.

Slöjden i samhället

Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.

Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
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Bilaga 5

Bild 2. Interiör från en textilslöjdsal.     
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