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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur textillärarna uppfattar 

prioriteringarna i ämnet textilslöjd i fem olika kommuners grundskolor, vad de har för en 

slags budget och om de kan köpa in det material de behöver för att bedriva 

undervisningen. Frågeställningarna är: Hur prioriteras textilslöjden gentemot andra 

ämnen? Vilken ekonomisk budget är satt för textilslöjden? Hur påverkas textillärarnas 

materialinköp av budgeten? Metoden för undersökning av kvantitativa resultat har varit 

att tittat på statistik för hur kostnaderna ser ut i olika kommuner för 

läromedel/utrustning/skolbibliotek samt hur många elever som är folkbokförda i varje 

kommun. Metoden för att ta reda på hur textillärarna uppfattar prioriteringarna och 

inköpen har varit genom kvalitativa intervjuer med möjlighet till följdfrågor.  

Resultatet visar att det ser lika ut i de fem kommuner som undersökningen omfattar när 

det kommer till hur slöjdsalarnas IT-utrustning prioriteras gentemot andra ämnesalar. 

Ingen av textilsalarna hade någon fast IT-utrustning. Budgetstorleken var olika och 

fördelades på olika sätt i de fem kommunerna. En del hade en klumpsumma per läsår, en 

del hade en summa per elev och läsår och någon delade på en gemensam pott för hela 

skolan. Textillärarna upplevde att de kunde köpa in det material de behövde för 

undervisningen, genom att planera efter den givna budgeten. De flesta upplevde att de 

hade möjlighet till att påverka i sin roll som textillärare.  
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Inledning 

 
Min erfarenhet av textilslöjden ur både ett elev- och lärarperspektiv är att det ständigt är brist på 

ekonomiska resurser, vilket medför att det inte går att köpa det som läraren och eleverna vill ha 

till verksamheten. Det jag tänker främst på då är material som tyger, garner, tillbehör, interiörer 

och maskiner. De slöjdsalar jag sett under min tid som vikarierande textillärare och även under 

min lärarutbildning ser likadana ut som de gjorde för 30 år sedan med samma bänkar, bord och 

stolar. Inredningen har blivit sliten och omodern. När det då är dags att byta ut inredningen, 

verkar det som om slöjdsalarna i skolorna inte prioriteras i första hand utan det är andra klassrum 

som går före. Är det så överallt eller bara i de skolor jag varit i?  

 

I den snäva budgeten skolorna har idag ryms inte några större utsvävningar och 

förbrukningsmaterialet är en hårdvaluta, verkar det som. Detta märks tydligt i slöjdsalarna där det 

kalkyleras på varenda meter tyg och mycket måste prioriteras bort för det material som är mest 

akut att köpa in. Jag vill undersöka hur det ser ut i våra olika kommuner i landet idag.  Enligt 

statistik har olika kommuner olika ekonomiska förutsättningar med tanke på antalet invånare och 

dess inkomstskatt, men spelar det någon roll för textilslöjdens budget? Och i vilken utsträckning 

sådana fall? Vad tycker slöjdlärarna om det hela och vad spelar det för roll i slöjdsalen? I denna 

undersökning kommer jag att försöka svara på dessa frågor och fördjupa mig i hur det egentligen 

ser ut mellan några olika kommuner i landet. Av undersökningar och uppsatser som har gjorts 

inom slöjden handlar få om ekonomi, resursfördelning eller prioritering av materialinköp. Därför 

anser jag att denna undersökning fyller sin plats.     
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Syfte och frågeställningar 

 
Syftet med detta examensarbete är att belysa hur textilslöjden i grundskolan är prioriterad i olika 

kommuner inom ett län i mellersta Sverige. Fokus ligger på ekonomiska resurser och behov, 

utifrån lärares perspektiv. Avsikten är även att lyfta textillärarnas tankar om hur budgeten 

påverkar val av materialinköp. 

 

Frågeställningar som arbetet syftar till att besvara är:  

 Hur prioriteras textilslöjden gentemot andra ämnen? 

 Vilken ekonomisk budget är satt för textilslöjden? 

 Hur påverkas textillärarnas materialinköp av budgeten?  

 Vad menas med hållbar utveckling i slöjden?  

 

Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en kort beskrivning av tidigare examensarbeten om relevant 

undersökningsområde, samt forskningen kring hållbar utveckling att presenteras. En 

sammanfattning om skolslöjdens historia och nutidens styrdokument, vad skolans huvudman är 

och hur skolans resursfördelning ser ut, presenteras också.   

 

Begreppet slöjd 
För att förstå begreppet slöjd, behövs en förklaring om vad det innebär och Johansson (2009) 

beskriver det så här; ”Slöjdbegreppet finns omtalat redan på 1300-talet i Östergötalagen och står 

för; slughet, flitighet, skicklighet, kunnighet, klokhet, egenskapen att vara händig, flink, 

hantverksskicklig, konstnärlig, förfaren, fyndig och påhittig.” (Johansson, 2009, s.5) På 

www.definition-of.net förklaras slöjd som; ”i äldre språkbruk alla former av tillverkning från 

manufaktur till icke yrkesmässigt handarbete.” Nationalencyklopedin har samma definition. 

 

www.definition-of.net
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Tidigare examensarbeten 
Genom sökningar i olika databaser så som Eric, Libris uppsök, uppsatser.se, Google och Diva 

fick jag fram ett par användbara examensarbeten son handlar om ungefär samma ämne som detta 

examensarbete. Sökord som jag använt är secondary school, resource materials, handicraft, 

economic, arbetsmaterial i slöjden, textilslöjd, slöjd, ekonomi i skolan och läromedel i slöjden.  

 

I ett examensarbete som gjorts av Lindmark (2007) tas läromedlen inom textilslöjden upp. 

Arbetet lägger fokusen inom läromedlen som till exempel böcker, dataprogram och 

läromedelsmaterial. Hon har kommit fram till att läraren påverkas i valet av införskaffning av 

läromedel. De faktorer som finns är dels det ekonomiska men även tillgången eller snarare bristen 

av läromedel i slöjden. Med de knappa ekonomiska resurserna finns inte heller något utrymme i 

budgeten för att köpa in de läromedel som faktiskt finns. Hon kommer fram till att lärarna ser sig 

själva som den främsta läromedelstillverkaren och de plockar material från olika håll så som 

tidningar och böcker av olika slag.  

 

I ett annat examensarbete som gjorts av Nilsson och Svensson (2008) tas betydelsen av 

utformningen av bildsalen upp. De menar att den fysiska miljön i skolan spelar roll för hur 

elevernas möjlighet att arbeta, och att olika skolor prioriterar på olika sätt. Det missgynnar en 

likvärdig utbildning. De beskriver även att forskning som gjorts på området om fysisk miljö 

tillsammans med andra faktorer har betydelse för elevernas välmående och prestationer. Skolorna 

har dock breda tolkningsmöjligheter när det gäller hur lokalerna ska vara utformade och det finns 

inga tydliga riktlinjer så länge den håller måttet med tanke på hälsorisker.  

 

Skolslöjdens historia 
Borg (2001) skriver att slöjden som ämne, har varit vanligt förekommande i skolorna i Sverige 

sedan slutet av 1800-talet och 1955 blev det ett obligatoriskt ämne i skolan. Borg (2009) 

beskriver även att slöjden hade mer generella inslag på 1800-talet då det inte fanns direkta 

slöjdlärare utan det var småskollärare eller folkskollärare som tagit kortare kurser i slöjd. Från 

1920-talet fick hantverksteknikerna en större betydelse då lärarna lämnade över ämnet till 

hantverkskunniga personer som ofta saknade kunskaper eller hade lite kunskaper i pedagogik. 
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Det blev då mer fokus på teknikerna, skickligheter, funktion, och kvalitet. Bara för att slöjden 

ändrade fokus betydde det inte att kursplanerna på den tiden gjorde det. De var de nya sortens 

lärare som hade mer specifika kunskaper helt enkelt och ämnet utvecklades därefter till att bli 

mer hantverksinriktade.  

 

Skolans slöjdämne speglar även den tid i samhället vi har levat i. Från att ha varit en nyttosak, till 

exempel att kunna lappa och laga sina egna kläder vid den tid då Sverige var ett fattigt land och 

det inte fanns annat att välja på, till att det har setts som en ”hantverksmässig träning med 

moralisk fostran och utvecklande av formell bildning, i betydelsen att kropp och sinne tränas 

samtidigt.” (Borg, 2001, s.12). De två personer som stod för den senare åsikten var Otto Salomon 

och Hulda Lundin som kan ses som de första företrädarna för slöjd i skolan. De var verksamma 

runt sekelskiftet 1800-1900-talet och ägnade sig åt att utveckla gosslöjd respektive flickslöjd och 

båda hade en inställning om att slöjden ”bidrog till den formella utbildningen och till att träna öga 

och hand.” (ibid).  

 

Borg (2001) beskriver att slöjden har förändrats under senare år och det har kommit nya 

läroplaner som räknar in slöjden. En förändring som är viktig är att elevernas inflytande och egna 

intressen har fått större utrymme och större samarbete med andra ämnen har utvecklats.Tüll och 

Nohlberg Jildenmyr (2012) beskriver i sitt examensarbete att år 1962 genomfördes grundskolan 

och goss- och flickslöjd byttes ut till trä- och metallslöjd och textilslöjd. Både flickor och pojkar 

skulle ta del av båda slöjdarterna. Med Lgr80 blev de olika slöjdarterna till ett enda ämne med ett 

gemensamt betyg. Eleverna skulle börja skapa med personliga uttryck arbeta med olika material 

och bli mer målsträvande. Tüll & Nohlberg Jildermyr (2012) skriver att: 

Fram tills 1 juli 2011 har man arbetat efter Lpo94. En av de största förändringarna från 

Lgr80 till Lpo94 var att man i grundskolan gick från regelstyrning till målstyrning. Man 

fick nu ”mål att sträva mot” och ”mål att uppnå” i varje ämne (Skolverket, NU-03). Slöjden 

fortsätter att vara ett sammanhållet ämne och man börjar tala om slöjdens olika material i 

stället för trä/metall respektive textilslöjd. ( s.12)  

En sak som den förre läroplanen Lpo94 har gemensamt med den nya Lgr11 är just materialen. 

Där fortsätter arbetet med att utforska och undersöka hur olika material kan kombineras med 

tanke på dess egenskaper. Trä/metall och textilslöjd fortsätter att vara ett sammanhållet ämne.   
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Nutid 
 

Lgr 11 slöjd 

I Lgr 11 under syftesbeskrivningen i slöjd står det att ”eleverna ska ges förutsättningar att 

utveckla sin förmåga att formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga 

redskap, verktyg och hantverkstekniker”. De ska ”välja och motivera tillvägagångssätt i 

slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter”, ”Analysera och 

värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp” och ”Tolka 

slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”. ( s.213) I Kommentarmaterial till kursplanen i 

slöjd förklaras varför uttrycket arbetsprocesser finns med som en förändring från den gamla 

kursplanen. Enligt NU-03 undersökningen (Skolverkets nationella utvärdering av 

slöjdundervisningen) framgick det ”bland annat att slöjdundervisningen lägger stor betoning på 

görandet, men att elevernas lärande i görandet behöver uppmärksammas i större utsträckning av 

både lärare och elever”(s.6) Mer vikt läggs alltså på den kreativa processen men även på 

dokumentation av densamma som en viktig del i undervisningen  

 

En av nyheterna som också skiljer Lpo94 mot Lgr11 är att den hållbara utvecklingen har fått ett 

mycket större utrymme i skolan. Uttrycket blir allt mer sedd och uppmärksammad. På 

regeringens hemsida förklaras begreppet hållbar utveckling så här:  

Enligt den kommission som leddes av Gro Harlem Brundtland 1987, är hållbar utveckling 

"en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov". De tre dimensionerna av hållbar utveckling - den 

ekonomiska, sociala och miljömässiga - ska samstämmigt och ömsesidigt stödja varandra. 

Vid FN:s toppmöte om hållbar utveckling i Johannesburg 2002 erkändes begreppet hållbar 

utveckling som en överordnad princip för FN:s arbete. 

(http://www.regeringen.se/sb/d/1591) 

I dagens samhälle talas det mycket om resurshållning och återbruk och som kommissionen 

beskriver uttrycket hållbar utveckling, handlar det om mer, än det miljömässiga behoven. Skolan 

kan använda sig av alla de tre olika dimensionerna (ekonomiska, sociala och miljö) i 

undervisningen vilket Lgr11 också innefattar. I slöjden får eleverna möjlighet att förhålla sig till 

alla tre dimensioner. Ett exempel ur Lgr 11 lyder; ”undervisningen ska belysa hur samhällets 

http://www.regeringen.se/sb/d/1591
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funktioner och vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.”(s.9) Att 

använda återbruk i slöjden ger många fördelar med tanke på läroplanen men även den 

ekonomiska hållbarhetsfrågan. Där kan det finnas chans att spara både pengar och miljö. 

Kursplanen pekar även på att eleverna ska tänka på resurshållning genom till exempel göra 

reparationer eller återanvända material. I tidningar, böcker och på internet finns material som 

handlar om återbruk. Ett exempel på en hemsida på internet som samlat alla hemslöjdföreningar 

är Allt om hemslöjd (http://alltomhemslojd.se/activity/4716/). På hemsidan beskriver de hur 

slöjden kan bidra till en hållbar utveckling genom att använda sig av återbruk i slöjd.  

 

Forskningen om den hållbara utvecklingen i skolan 
Skolverket publicerar en rapport som kallas Hållbar utveckling i skolan. Den beskriver dels vad 

som menas med en hållbar utveckling och hur den har vuxit fram historiskt sett. Rapporten 

beskriver även hur utbildningsministrarna kring östersjöregionen år 2000 gjorde en 

överenskommelse, den så kallade Hagadeklarationen. Ministrarna menade att det krävs en 

”grundläggande kunskap, kompetens och färdighet inom alla områden och av alla människor för 

att uppnå en hållbar utveckling” (s.5). Det är tydligt att Hagadeklarationen har gjort avtryck i den 

svenska skolan. De menar att utbildningen för hållbar utveckling måste integreras i 

utbildningsystemet på alla olika nivåer så som förskola, grundskola, gymnasie och högskola, för 

att detta mål skall kunna uppnås. De aspekter som ska tas in är då de miljömässiga, de 

ekonomiska och de sociala.  

 

Som Borg (2011) skriver i sin forskningspublikation, har många olika möten, publikationer och 

rapporter haft en stor betydelse för grundläggande värden när den kommer till undervisningen om 

den hållbara utvecklingen. Gemensamt för alla dessa diskussioner är att undervisningen om 

ämnet har setts som en lösning på miljöproblemen, menar hon. Borg (2011) skriver även om hur 

”FN har utropat åren 2005-2014 till ett årtionde för utbildning för hållbar utveckling […] 

(UNESCO 2005). Där betonas vikten av att undervisning för hållbar utveckling är integrerad i 

läroplanen och inte utgör ett eget ämne (SOU 2004:104).”(s.6). Det är alltså viktigt att skolans 

slöjd behandlar och integrerar begreppet hållbar utveckling som en naturlig del i undervisningen 

och att den genomsyrar allt vad slöjden handlar om.    

 

http://alltomhemslojd.se/activity/4716/
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Skolans huvudman 

Richardson (2010) skriver om att i början av 1990-talet gick skolan från att vara statlig till 

kommunal och kommunerna fick allt ansvar vad gäller resurser som statsbidrag och egna anslag. 

Kommunen blev huvudman för skolan.   

 

På skolverkets hemsida förklarar man vad som menas med olika huvudmän. De förklarar tre olika 

huvudmän. Enskild huvudman är ”samlingsnamn för de företag och organisationer som med 

tillstånd från Skolinspektionen (tidigare Skolverket) driver grundskola eller gymnasieskola. Med 

företag avses de juridiska formerna aktiebolag, ekonomisk förening, handelsbolag och fysisk 

person. Med organisation avses stiftelser, ideella föreningar och trossamfund.” Offentlig 

huvudman är ett ”samlingsnamn för kommuner, kommunalförbund och landsting som driver 

grundskola eller gymnasieskola.” En fristående skola är en ”grundskola eller gymnasieskola som 

drivs av enskild huvudman (www.skolverket.se) 

 

Det är alltså den offentliga huvudmannen som driver de kommunala skolorna. Jag ämnar 

undersöka just de kommunala skolorna i mitt examensarbete. Rektorn är anställd av kommunen 

för i sin tur driva skolan. I rapporten Resursfördelning till grundskolan-rektors perspektiv som 

skolverket gjort 2011 har det visat sig att rektorerna har varierade befogenheter över hur 

pengarna ska distribueras i skolan. Rapporten visar bland annat att de har stor befogenhet över att 

ta beslut om just IT-utrustningen och läromedlen i undervisningen. Den kategori som de hade 

minst befogenhet att fatta beslut om var lokalutnyttjande vilket ungefär hälften av de 341 

deltagande rektorerna i undersökningen uppfattade att besluten i huvudsak togs på förvaltarnivå. 

Rapporten pekar även på ”att det inte finns några hinder för en anpassning av resurser till elevers 

behov som beror på begränsningar i rektorers befogenheter. På skolnivå finns därför 

förutsättningar för att elevernas rätt att utvecklas kan tillgodoses.” (s.53). 

  

Resursfördelning 
Rapporten beskriver hur skolverket ser på resursfördelningen som en politisk fråga. 

”Resursfördelning är i grunden en politisk fråga. Det finns ingen idealisk resurs-

fördelningsmodell som alla kommuner kan tillämpa” (Skolverket, rapport 330, s.9).Eftersom alla 

elever ska ges möjlighet att nå grundskolans mål, är det omöjligt att fördela lika mycket pengar 

till alla skolor. Det beror på elevernas behov av resurser och vissa skolor behöver mer pengar än 

http://www.skolverket.se/
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andra. I de mindre kommunerna ”utgår man oftast ifrån tidigare års budget som räknas om efter 

ändringar i priser, löner eller åtaganden och besluts efter äskanden, förhandlingar och dialog.” 

(ibid). 

 

Cirka 9 procent av kommunerna tilldelar grundskolan resurser efter antalet barn men några av 

dessa tilldelar till områdesförvaltningen som i sin tur har möjlighet att omfördela. Det vanligaste 

sättet är dock modeller med en volymbaserad (elevantal) del och tilläggsresurser. Med 

tilläggsresurser menas resurser som fördelas efter behov, antingen generella eller individuella. I 

skolor med högst segregering, det vill säga störst skillnad på elevers socioekonomiska bakgrund, 

kan hänsyn tas när det gäller resursfördelningen med ett extra tillägg men det är små andelar av 

budgeten som fördelas på detta sätt. Rapporten visar även att behoven av särskilt stöd är väldigt 

olika i olika skolor och ”enligt grundskoleförordningen ska särskilt stöd ges till de elever som 

riskerar att inte nå målen”. (skolverket, rapport 330, s.11).  

 

Metod  

- undersökningens struktur och genomförande 

 
Jag valde att göra en undersökning av den statistik som finns om antal elever i grundskolan samt 

hur kostnaderna ser ut för materialen i skolan. Det ger kvantitativa siffror som sedan kan 

jämföras med de kvalitativa resultaten. Det ger en bred och överskådlig bild av hur 

resursfördelningen ser ut i skolverksamheten för det här examensarbetet.  

 

Genom strukturerade intervjuer med möjlighet till följdfrågor har fem textillärare intervjuats. En 

för varje kommun.  Intervjuerna spelades in för att inte riskera att någon information missades 

som Johansson och Svedner (2006) rekommenderar. Strukturerade intervjuer med möjlighet till 

följdfrågor är valda för att behandla samma frågeområden för samtliga informanter. Det 

empiriska tillvägagångsättet med strukturerade intervjuer är att föredra istället för att genomföra 

en enkät i det här fallet, då enkäter kan bli begränsande om djupare svar önskas så som Johansson 

och Svedner (2006) menar. Stukát (2005)  även att det är lättare att tacka nej till att medverka i en 

enkätstudie än i en intervju med personlig kontakt. Med intervjuerna kan alltså mer information 

fås ifrån informanterna än om slutna frågor i en enkät besvaras.  
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Tanken är att det ska gå att jämföra de kvantitativa resultaten med de kvalitativa och även se om 

det finns någon skillnad över kommungränserna. Genom en sökning på statistiska centralbyråns 

hemsida fick jag fram siffror över resursfördelningen i de fem kommuner jag valt att undersöka. 

Jag fick även fram statistik över hur många elever som var folkbokförda i kommunen och 

inskrivna i grundskolan. Särskoleelever räknas inte med i just den här statistiken, de har en egen 

kolumn i SCB som inte tas med i den här undersökningen. 

 

Urval 
Jag valde att endast fokusera på textilslöjden, eftersom undersökningen blir alltför omfattande om 

jag skulle intervjuat lärare för trä/metallslöjd också.  

För att ha möjlighet att besöka varje slöjdsal och för att se om de skiljer sig eller liknar varandra 

på något sätt med tanke på prioriteringar som just den specifika skolan har gjort, är 

undersökningen geografiskt begränsad inom ett län.  

Endast en textillärare per kommun är intervjuad. Jag anser att jag får tillräckligt med empiri att 

jämföra med till den här undersökningen.    

 

Jag väljer av personliga skäl att fokusera på grundskolan i eftersom det just i grundskolan jag 

kommer att arbeta som lärare i framtiden. Jag har också gjort valet att inte ta med särskola eller 

friskola då undersökningen hade blivit för bred.  

 

Procedur och bortfall 
Jag sände ut ett mejl till sju olika textillärare fördelade över fem kommuner. Förfrågan gick till 

textillärare i grundskolan F-9. I mejlet presenterade jag mig själv och syftet med undersökningen. 

Det framgick även att den intervjuade skulle vara och förbli anonym och hur lång tid intervjun 

skulle pågå. Av sju mejl fick jag två svar. De kommunerna jag inte fick svar ifrån kontaktade jag 

via telefon för att få direktkontakt med textillärarna vilket visade sig fungera bättre. Jag besökte 

tre skolors textillärare på dess skolor, en textillärare i hemmet och med en genomfördes en 

telefonintervju. De lärare som deltagit i undersökningen arbetar i årskurserna 3-9 eller 6-9.   
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Etik 
Jag väljer jag att ange kommunerna med siffrorna 1,2,3,4 och 5 för att hålla dem anonyma. Enligt 

vetenskapsrådets rapport, God forskningssed (2011), ska vi kunna utföra ”kvalitativ god 

forskning med ett viktigt syfte och samtidigt skydda de individer som deltar i forskningen” (s18).   

Informanterna informerades om sin anonymitet i undersökningen. Erbjudande om att få ta del av 

undersökningen gavs också, helt enligt Stukáts (2005) rekommendationer.  

 

Reliabilitet och validitet  
Jag fick uttömmande svar i mina intervjuer då informanterna fick den tid de behövde för att svara 

på frågorna. Jag fick även chansen att ställa följdfrågor vilket ger mer empiri utöver de frågor jag 

hade. Risken med sådana intervjuer, som Stukát (2005) menar, är att jag omedvetet kan styra 

informanternas svar och de omedvetet kan ge mig de svar som de tror jag vill ha. Den så kallade 

intervjuareffekten. Jag är även medveten om att min brist av erfarenhet med intervjuteknik kan 

påverka svaren i intervjuerna. Jag intervjuade endast en textillärare i varje kommun vilket kan 

vara en informationsbegränsning då oftast fler än en textillärare arbetar i de större kommunerna. 

Sättet de arbetar på och uppfattningar kring mina frågeställningar kan variera från lärare till lärare 

och skola till skola. Det skulle ge en vidare bild av resultaten om jag intervjuat fler lärare inom 

samma kommun, men samtidigt var det inte min utgångspunkt i detta examensarbete. I den 

statistik jag använde mig av var innehållet brett presenterat och innehöll många poster som hade 

räknats ihop till en och samma. Den hade ingen specifik gren där endast kostnader för 

textilslöjden redovisades, vilket då endast kan ge generella uppgifter.  

Resultat 
Här presenteras resultaten av undersökningen. Först kommer informationen om de kvantitativa 

resultaten, det vill säga hur statistiken på kostnader per år och elev ser ut mellan de olika 

kommunerna. Därefter presenteras resultatet av lärarnas intervjuer som följs av analyser av 

svaren. 

 
 



15 
 

Resultat av de kvantitativa siffrorna 

Fördelningarna i fem olika kommuner 

På statistiska centralbyrån finns siffror om hur den ekonomiska resursfördelningen har sett ut och 

om man tittar på grundskolan och kostnaderna per elev för läromedel/utrustning/skolbibliotek 

mellan åren 2007 till 2011. Nedan visas kostnaderna.  

 

Tabell 1 

Kostnad per elev för läromedel/utrustning/skolbibliotek i grundskolan 

 

Kommun 2007 2008 2009 2010 2011 

1 2057 2598 3150 3975 3549 

2 2151 2375 2630 3281 4936 

3 2096 2222 2651 2980 2737 

4 2423 2908 3284 5433 6487 

5 3933 3801 3491 3844 4193 

                     Källa: www.ssd.scb.se  

Tabell 2 

Genomsnittligt antal elever folkbokförda i kommunen 

 

Kommun 2007 2008 2009 2010 2011 

1 2637 2510 2334 2158 2037 

2 9281 8991 8766 8649 8709 

3 1037 984 940 905 879 

4 609 576 549 513 487 

5 3751 3604 3541 3459 3496 

       Källa: www.ssd.scb.se 

 

Översikt över skillnader 
I samtliga undersökta kommuner har elevantalen har sjunkit i grundskolan och samtidigt har 

kostnaderna för varje elev ökat de senaste fem åren. I kommun 1 är skillnaden i kostnader för 

läromedel, utrustning och skolbibliotek från år 2007-2011 1492 kronor mer per elev. I kommun 2 

http://www.ssd.scb.se/
http://www.ssd.scb.se/
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är skillnaden 2785 kronor mer, i kommun 3 skiljer det sig 641 kronor mer, i kommun 4 4064 

kronor mer och i kommun 5 är kostnaderna 260 kronor mer per elev. Vad exakt ökningen för 

kostnader av läromedel/utrustning/skolbibliotek står för kan inte utläsas i detta arbete utan det är 

ett konstaterande.  Det intressanta blir då att ta reda på om slöjden får ta del av de ekonomiska 

bidragen eller inte.  

 

Resultatet av lärarintervjuerna 
Här presenteras resultaten av vad textillärarna anser om den materiella utrustningen, ekonomin i 

slöjden och hur de uppfattar prioriteringen av sitt ämne gentemot de andra ämnena, i skolan de 

arbetar i. 

 

Behörighet och erfarenhet 

Alla informanterna förutom en, var behörig lärare i sitt ämne. Den som inte var behörig hade inte 

avslutat sina studier än men hade läst textilkurserna som tillhör textillärarutbildningen. Två av 

lärarna hade arbetat i yrket i tre år och de andra tre i mer än tio år varav en arbetat i samma 

kommun i fyra år och de andra två i samma kommun hela tiden.  

 

Utrustningen i textilsalen 

När det kommer till att svara på frågan om de anser att textilsalen är tillräckligt utrustad rent 

generellt, svarar de flesta att den inte är tillräckligt utrustad. Det som fattas är mer IT-utrustning 

som skulle underlätta arbetet i textilsalen. Ingen av informanternas salar hade en fast digital 

projektor eller en digital interaktiv skrivtavla/whiteboard vilket alla önskade att de haft. 

Upplevelsen var att det inte fanns pengar till det, samtidigt satsas det på att införskaffa sådan 

teknik till andra klassrum. I en av kommunerna ville läraren ha en egen skrivare att använda sig 

av i olika slöjdprojekt. Annat material så som tyger, garner, trådar och andra tillbehör upplevde 

de att det fanns tillräckligt av. Två salar hade även övertagit material från skolor som lagts ner i 

samma kommun, vilket gjorde att de hade ett stort förråd av material.  

 

Angående vävstolar hade en av kommunerna ingen tillgång till vävstol eftersom slöjdsalen på 

skolan, som är till för elever i år 7-9, är uppdelad i två rum och läraren ansåg att hon inte hade 

någon kontroll på vad eleverna företog sig i de båda rummen samtidigt. Ett alternativ, som hon 

såg det, var att köpa in vävstolar som kan placeras på ett bord, för att sedan när den inte används, 
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kan sättas undan på till exempel ett högt skåp eller liknande. De andra slöjdsalarna som är 

undersökta i det här arbetet hade tillgång till vävstolar. Vad beträffande inredningen, var de flesta 

lärare nöjda. På skolan i kommun nr 5 var nya möbler så som bänkar, bord och stolar högt 

uppsatt på prioriteringslistan av investeringar men det skulle dröja något år till, innan de skulle ha 

råd att köpa in det.  

 

Symaskinerna på skolan i kommun nr 5var på väg att bytas ut till nya och de andra lärarna 

uppgav att de hade tillräckligt bra symaskiner att tillgå. Läraren i kommun nr 3 ville dock att 

symaskinerna skulle vara av samma märke och modell för att underlätta både för läraren själv och 

för eleverna vid användning. Hon uttryckte sig; ”Då skulle man kunna visa på en maskin och så 

är det lika på alla andra”.  

 

Val av material 

När lärarna ska köpa in material som tyger, garner och tillbehör utgår de flesta ifrån planeringen 

de gjort över terminen. De köper in det material som eleverna ska arbeta med och efter vilka 

projekt som ska inledas. Läraren i kommun nr 2 vill att det ska finnas något nytt för henne och 

eleverna att prova och läraren i kommun nr 4 vill att slöjdsalen ska få vara som ett smörgåsbord 

för eleverna där det inte ska fattas något. Hon menar att om en elev kommer på att hon eller han 

vill göra en speciell sak så ska det inte falla på att det inte finns material att använda sig av. 

Priserna på material avgör mycket i fall de köper in eller inte. Fyra av fem lärare uppger att de 

skulle vilja köpa in mer ekologiska och miljöanpassade material till slöjden, men att det inte finns 

utrymme i budgeten för de ofta dyrare tygerna och garnerna. I kommun nr 5 satsas det däremot 

på ekologiska produkter och samtliga intervjuade lärare uppger att de diskuterade ekologiskt och 

miljöanpassade material med sina elever. Om det är tyger som ska köpas in satsar de flesta på 

färre meter av fler tyger istället för fler meter av ett och samma tyg. Flera lärare upplever att de 

måste stryka vissa saker på inköpslistan för att det inte finns tillräckligt med pengar och de köper 

då in det som är mest nödvändigt. Generellt sett tyckte alla lärarna att böcker var dyra och det 

fanns oftast inte pengar över till böcker. Det hände då och då att man köpte in någon bok som 

inspirationsmaterial eller som en instruktionsbok till olika slöjdföremål som eleverna ville göra.   
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Finansieringen nu och över tid 

Det ser olika ut i olika kommuner när det gäller finansieringen av materialen. I kommun nr 1 

finns en budget på 115 kronor per elev och läsår. Budgeten steg med 15 kronor för några år sedan 

och före det hade det stått stilla i mer än 10 år. På den skola som är undersökt i kommun nr 1, 

använder 200 elever textilslöjdsalen. 

 

I kommun nr 4 finns också en budget per elev att förhålla sig till och den ligger på 150 kronor per 

elev och läsår. Budgeten gäller för elever i år 7-9 och för år 2-6 gäller ca 75 kronor per elev och 

läsår. Läraren som arbetar i kommunen uppger att den summan sett likadan ut i 30 år. Hon 

berättar att slöjden en gång i tiden har haft bra med pengar och det syns på tygerna som köptes in 

då. Det finns många rullar och buntar med tyger som inte är slut än, då man på den tiden kunde 

köpa in många meter av ett och samma tyg. Hon, liksom de andra lärarna, uppger att priserna i 

beställningskatalogerna ständigt ökar men pengarna till slöjden är den samma som förr.  

 

I kommun nr 2, 3 och 5 ser det lite annorlunda ut. I kommun nr 2 och 3 finns en budget som 

gäller för hela skolan. Där kan man köpa in det man behöver just den terminen vilket också kan 

se olika ut, beroende på hur lärarna har planerat sin undervisning. Fördelen med att ha ett sådant 

system, istället för en tilldelad summa, tycker de är att inte behöva känna att de måste göra av 

med alla pengarna innan året är slut för att de annars kan försvinna. Det krävs att det finns en 

kommunikation mellan rektor och de andra lärarna för att veta hur budgeten ser ut för tillfället. 

En av lärarna uppger även att hon ser det som ett förtroende mellan henne och rektorn att det 

köps in det som är nödvändigt.  

 

I kommun nr 5 finns en budgetsumma på 35 000 kronor som ska fördelas procentuellt mellan 

flera olika skolor. Eftersom det är flera skolor som delar på en slöjdsal köps allt material in till 

samma sal, men fakturorna delas upp på de olika skolorna. Beroende på hur många elever den 

specifika skolan har, blir det en viss procent av fakturan som dem får betala. Budgeten har sett 

likadan ut så länge läraren har arbetat där vilket är 4 år.  
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Möjlighet att påverka  

Alla de intervjuade lärarna uppger att de i viss mån kan påverka situationen när det gäller 

ekonomin i slöjden. ”Är det något man verkligen behöver så är det oftast inga problem”, som en 

av lärarna utryckte sig. När symaskiner och större inventarier ska bytas ut, finns en 

investeringskassa de får äska pengar ur. Den ordinarie budgeten klarar inte några sådana 

kostnader.  

 

I kommun nr 4 tycker slöjdläraren att hon har en låg prioritering gentemot de andra ämnena. ”I 

[kommun nr 4] jobbar vi efter den gamla skolan och var och en sitter för sig själv”, som hon 

uttryckte det. Hon kan däremot uppleva att hon har en högre prioritering bland eleverna, då de 

inte vill missa slöjdlektionerna om det är frågan om någon friluftsdag eller liknande. Då får de 

lägga den dagen så att den inte krockar med slöjdtimmarna, vilket hon ser som positivt från 

elevernas synvinkel.  

 

I kommun 2, 3 och 5 kände sig lärarna lika högt prioriterade som de andra kollegorna och de 

kände ingen skillnad i status mellan ämnena. De nämner att det är mycket upp till läraren själv att 

upprätthålla en sorts status och att det beror på hur engagemanget ligger hos individen samt hur 

man är som person. De upplever att man måste ta plats och synas för att höras. Samtidigt tyckte 

läraren i kommun 5 att det inte fanns någon sorts uppdelad syn på hur mycket eller lite status 

slöjden har som ämne på skolan. ”Av tradition har man inte någon sådan syn här”, berättade hon. 

”Alla ämnena är lika mycket värda och det var till exempel en slöjdlärare som vikarierade som 

rektor på skolan ett tag”, fortsatte hon.  

 

I kommun nr 1 ansåg läraren att slöjden stod lägre i status än de andra ämnena på skolan. Hon 

tyckte ändå att hon kunde påverka hos rektorn om det skulle behövas. Hon kunde känna visst 

utanförskap när det gällde kollegorna, men menade att det också berodde på att hon inte arbetade 

heltid och var ledig en dag i veckan. Hon utryckte det som att ”man missar en hel del när man 

inte är på plats hela tiden”.  

 

Uppnående av läroplanen och framtiden 

Alla undersökta skolor upplevde att de kunde uppnå läroplansmålen med de resurser de hade. En 

lärare berättade att det inte var något problem, då det berodde på hur man lägger upp planeringen 
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av lektionerna. ”Det går alltid att lägga en planering så att man inte behöver använda så mycket 

material”, som en av lärarna sa. Ingen lärare trodde att de skulle få mer ekonomiskt bidrag till 

slöjden i framtiden, snarare tvärtom. ”Med stigande priser på material får man kanske ta och 

planera om lektionerna i framtiden”.  

 

Analys av intervjuerna 
Här följer analyser av svaren från intervjuerna. Ordningen på analyserna följer samma ordning 

som resultaten av intervjuerna.  

 

Analys av utrustningen i textilsalen 

Med Lgr 11 följer direktiven att eleverna ska inspireras av olika saker som till exempel arkitektur 

och andra kulturer. Frågan är om eleverna får tillgång till de inspirationsmaterial de behöver. Alla 

lärare hade en önskan om att få bättre tillgång till IT-utrustning så som datorer och digitala 

projektorer, då de skulle kunna visa bilder och titta på film genom datorn. Det skulle tjäna som en 

inspirationsmöjlighet för eleverna likväl som ett alternativ till att redovisa sina arbeten. De skulle 

kunna lägga upp sina planeringar, arbeten och utvärderingar på datorn för att sedan redovisa för 

de andra i klassen. Som det ser ut i slöjdsalen fattas egentligen inget förutom mer IT-utrustning 

och en möjlighet till att tillhanda ha vävstolar på vissa ställen. Materialmässigt sett köper 

textillärarna in det de behöver för verksamheten, om än de får planera sin verksamhet efter den 

budget som är satt.  

 

Analys av valet av material  

Det ser ut som om valen textillärarna gör när de ska köpa in material grundas på flera olika 

faktorer. En orsak är vad de har planerat att göra under terminen. Det skiljer sig mellan att ha 

olika fria projekt till att ha styrda uppgifter eleverna ska genomföra. Lärarna köper in efter behov 

och de flesta gör sina inköp en gång per termin. Då kan de vara förberedda och se till att ha det 

som krävs för elevernas arbeten. Samtidigt vill man ha ett brett sortiment att välja från och det 

ska finnas lite av varje att inspireras av. En annan orsak till valet av material är ekonomin. Den 

sätter gränser för vad som är möjligt att planera och köpa in. Det som oftast får stryka på foten är 

de dyra ekologiska tygerna och material som har högre kvalitet än de billigare alternativen.  
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Analys av finansieringen 

Om man drar en slutsats av det textillärarna berättade kan man påstå att ekonomin har sett 

likadan ut för textilslöjden i många år oberoende de stigande priserna på material. Två av 

kommunerna hade en lösning på budgetfrågan, där en gemensam ekonomisk pott inkluderade alla 

ämnena på skolan, vilket verkade fungera bra enligt lärarna själva. Då slapp de bekymra sig över 

att pengarna måste ta slut eller räcka precis för varje nytt läsår. Det kunde hända att de ibland 

måste köpa in mer material än förra året och kanske mindre material nästa år, vilket då passade 

bra med tanke på budgetlösningen. För de andra skolorna som hade en mer fast budget blev 

resultatet att de ibland måste göra om beställningen av material, då pengarna inte räckte eller om 

det blev pengar kvar som måste göras av med, innan de skulle försvinna tillbaka till kommunen. 

Pengarna försvinner dock inte från kommunen men de försvinner från textilslöjden för det 

läsåret, vilket då kan ge signaler om att det inte behövs lika mycket till nästa år.  

 

Om man tittat på statistiken över kostnaderna för läromedel, utrustning och skolbibliotek för de 

olika kommunerna ser det ut som om kostnaderna har ökat, och mest hade den ökat i kommun nr 

4. Hela 4064 kronor mer per elev har det satsats på år 2011 i jämförelse med år 2007. Det låter ju 

lovande för eleverna men det jag kan konstatera i mitt examensarbete är att det inte har gynnat 

textilslöjden i kommun nr 4 en enda krona. I de kommuner som hade en budget för alla ämnena 

kan jag inte uttala mig om någon ökning eller sänkning i budgeten för slöjden. I kommun nr 1 

uppgav textilläraren att budgeten hade ökat med 15 kronor mer per elev för ett par år sedan och 

den totala ökningen av kostnader per år för läromedel, utrustning och skolbibliotek från år 2007 - 

2011 var 1492 kronor. Där kan jag konstatera att slöjden har, till viss del, fått ta del av den 

utökade ekonomiska budgeten. I kommun nr 5 hade kostnaderna för läromedel, utrustning och 

skolbibliotek ökat med 260 kronor per elev på fem år, men budgeten för textilslöjden är 

densamma som den varit i många år. Där har alltså ingen ökning skett.   

 

Analys av möjligheten att påverka  

Alla lärare tyckte att de hade möjlighet att påverka hos rektor. Om det var något de verkligen 

behövde var det inte en omöjlighet att få till deras önskemål. När det gällde IT- utrustningen hade 

lärarna en önskan om att få mer tillgång till tekniken, men det ser ut att vara en lång process. Där 

upplevs det som om de andra ämnena går före i prioriteringen. Exemplet i kommun nr 3 visar en 

sådan situation då alla andra klassrum förutom slöjdsalen hade fått digitala interaktiva 
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skrivtavlor. Pengarna hade tagit slut och någonstans har någon prioriterat bort slöjdsalen till 

förmån för de andra klassrummen. Läraren uttryckte också en besvikelse över situationen då den 

nya tekniska utrustningen skulle komma till stor användning i just slöjdsalen.  

 

Diskussion 
 

Som lärarna själva påpekar och som framkommit ur intervjuerna har just deras egna engagemang, 

vilja och kompetens stor betydelse i hur högt slöjdens status ligger. Lärarnas egna förutsättningar 

påverkar även elevernas resultat i slutänden. Persson (2010) skriver om flera studier som gjorts 

om hur personalens kompetens är en viktig faktor för elevernas möjlighet att uppnå resultat i 

skolan. De skolor med stor tillgång till materiella ting och lärare som har låg utbildning hjälper 

inte eleverna att nå sina mål, men om skolan har liten tillgång till materiella ting men ändå en hög 

kompetens blir resultaten bättre.  De materiella spelar alltså ingen större roll för elevernas 

möjlighet att uppnå goda resultat i skolan, utan det är pedagogens kompetens som är den 

viktigaste faktorn.  

 

Kan det vara så att med utbildade lärare kommer kompetensen men också det självförtroendet 

man har inom sitt ämne? Lärare som har kompetensen i ryggen får då den tryggheten att stå upp 

för sitt ämne och ett engagemang som behövs för att ha möjligheten att påverka hur resten av 

lärarkollegiet ser på slöjden som ämne.  

De lärare jag intervjuade hade alla utbildning i ämnet slöjd och tre av fem tyckte att deras ämne 

hade samma status som de andra på skolan. Det beror också på traditioner så som läraren i både 

kommun nr 4 och 5 berättade om. I kommun 4 ansåg läraren att slöjden låg långt ner på 

prioriteringslistan på grund av att det alltid sett ut så och som läraren själv uttryckte det så 

arbetade man efter den gamla skolan. Medan i kommun nr 5 hade de av tradition ingen 

uppdelning alls.   

 
I min inledning hade jag en stark föreställning av hur ekonomin i textilslöjden i dagens skola ser 

ut. Jag upplevde en brist på pengar för att köpa in textila material och inredning och det inte fanns 

någon lösning. Jag upplevde också att slöjden inte prioriterades lika som de andra ämnena vilket 
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visade att jag hade förutfattade meningar om textillärarens status och deras kollegors syn på 

slöjden.  

 

Under min undersökning fick jag reda på att det kunde gå till på olika sätt när det handlade om 

budgeten på skolan. Vissa skolor fick en tilldelad summa per elev och vissa en klumpsumma 

oberoende elevantal och andra hade en gemensam budget för hela skolan. Detta resultat av bara 

fem olika skolor Jag fick en annan uppfattning av hur lärarna upplever att de kan klara av att 

hålla budgeten med de ekonomiska resurserna de har. De flesta tyckte faktiskt att de kunde köpa 

in det de behövde för verksamheten och att de upplevde att de klarade av att uppnå 

läroplansmålen med materialen de hade tillgång till. Några undantag fanns dock med tanke på 

vävstolarna och att vissa lärare hade fler skolor som sin arbetsplats, vilket gjorde det svårt att 

tillhanda ha samma utbud i alla skolor, eftersom de skolorna var mindre och att det faktiskt 

saknades tillgång till en riktig slöjdsal. Om eleverna ska få utvecklas så mycket som möjligt i 

slöjden (men även andra ämnen) behöver de en plats där det är tillåtet att arbeta med praktiska 

göromål, där det finns plats att breda ut sig och sitt pågående arbete och de ska få känna 

inspiration. Salen i sig blir då ganska viktig som resurs i arbetet. Så som Nilsson och Svensson 

(2008) också påpekar i sitt examensarbete om bildsalarnas utrustning är det viktigt för eleverna 

att de känner trivsel då det förhöjer glädjen för att lära. Det är just då som eleverna kan utvecklas 

i skolan.  

 

Med stigande priser på varor skulle budgeten följa efter kan man tycka, men så var inte fallet på 

tre av skolorna. Det är dessa textilsalar och dess lärare som förlorar och lärarna måste hitta på 

andra saker att göra med eleverna på lektionerna som inte kostar så mycket pengar. Alla önskade 

att de haft mer resurser, men samtidigt triggas fantasin och den kreativa förmågan i jakten på 

uppgifter för eleverna att genomföra. 

 

Den hållbara utvecklingen blir allt viktigare i vårt samhälle och i skolan är det inget undantag. 

Uttrycket är väl bekant. Vad är det vi ska lära eleverna egentligen? Är det att kunna köpa så 

mycket material som möjligt eller är det att spara och ta tillvara de material vi faktiskt redan har? 

Som jag ser det, är en värld där i-länder förknippas med slit och släng, en stark orsak för 

textillärarna att visa eleverna hur de på bästa sätt kan ta tillvara material och förvandla det till 
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något nytt, men också att visa vad man kan vinna på att använda sig av material med god kvalitet. 

Med mer fokus på kvalitet i skolan får eleverna en syn på värdet av de saker de kan producera. I 

Lgr 11 står det att eleverna ska ”ges möjlighet att utveckla kunskaper om […] hur man väljer och 

hanterar material för att främja en hållbar utveckling” (Lgr 11 s.213). Med fokus på en hållbar 

utveckling måste vi lära eleverna att ta det ansvaret när det kommer till att välja material.  

 

Genom att ha arbetat med det examensarbetet har jag fått nya och andra infallsvinklar när det 

gäller mitt nya kommande arbete som lärare. Jag har fått reda på att det finns flera sätt att lösa 

budgetsituationer och att lärarens egna engagemang och intresse kan påverka utgången. Jag har 

även fått en insikt i hur viktigt det är att kunna planera sina lektioner med framförhållning för att 

se till att det material man behöver till verksamheten finns tillgänglig för eleverna. Det som även 

påverkar stämningen och känslan i skolan sitter lite ”i väggarna” vilket mina informanter 

berättade om. Men när det kommer till min egen status som textillärare är det jag själv som kan 

påverka den mest.  

Fortsatt forskning 

 

Förslag på fortsatt forskning inom området resursfördelning inom slöjd skulle vara att göra en 

djupare analys av mina resultat. Det skulle vara intressant att höra vad rektorerna hade för åsikter 

och tankar om resursfördelningen och om de skulle vilja förändra något. Ett annat förslag på 

fortsatt forskning skulle vara att göra en jämförande studie mellan fler av landets kommuner och 

titta på den kommun som har minst pengar att avsätta till skolbudgeten kontra den som har mest 

pengar. Finns det fler sätt att lösa den ekonomiska situationen? Det skulle vara intressant att 

undersöka fler skolor och kommuner om hur de har löst budgetfrågan. 
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ehall=FinNyckeltalKnProc&starttid=2000&stopptid=2011&Fromwhere=M&lang=1&langdb=1  

Statistik kring elevantal och ekonomi per elev.  

Hämtat 2012-08-22. 

 

Allt om hemslöjd  

http://alltomhemslojd.se/activity/4716/  

Hämtat 2013-02-28. 

 

Begreppet Hållbar utveckling 

http://www.regeringen.se/sb/d/1591 
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Bilaga 1  
Brev till Textillärare 

 

Hej! 
 
Mitt namn är Jenny Östblom och jag läser till lärare på högskolan i Gävle. Jag skriver just 
nu ett examensarbete som handlar om ekonomin i textilslöjden dvs. resursfördelningen, 
behov och materialinköp. Jag är intresserad av vad textillärarna ute i olika kommuner 
inom xxx län tycker och tänker om detta och jag undrar om du ville ställa upp på en 
intervju.  
 
Om det passar dig kommer jag till din textilsal och intervjun beräknas ta ca 30 minuter. 
Resultaten kommer att redovisas skriftligt och du kommer att vara och förbli anonym.  
 
Hör av dig om du är intresserad till: 
(min mailadress) 
eller telefon nr: 
xxx  
 (obs. senast den 31 augusti behöver jag ditt svar) 
 
Med vänlig hälsning   /Jenny Östblom 
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Bilaga 2 

 
Intervjuguide för intervju med textillärare 

 
 Är du behörig textillärare? 

 Hur länge har du arbetat som textillärare här i kommunen? 

 Hur anser du att textilsalen är utrustad? Tillräcklig eller otillräcklig? 

 Hur går det till när du ska köpa in material (tyger, garner, tillbehör)? 

 Vad påverkar valet av materialen? 

 Hur ser finansieringen ut? (Har du en tilldelad summa per elev och läsår, eller annat sätt?) 

 Hur mycket?  

 Hur anser du att pengarna räcker? 

 Kan du köpa in det du behöver för verksamheten? 

 Hur upplever du att du uppnår läroplansmålen med de resurser du har? 

 Hur upplever du de ekonomiska resurserna över tid sett? Har det skett någon förändring 

från när du började jobba som textillärare och fram till idag?  

 Hur ser du på framtiden? 

 Hur ser drömsituationen ut i slöjdsalen? 

 

 

 

 

 
 


