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Sammanfattning 

 

Syftet med undersökningen var att öka förståelsen för elevernas möjlighet att välja 

materialinriktning i åk 8-9 i grundskolan. Jag ville ta reda på varför vissa skolor väljer den 

här modellen av slöjdundervisningens organisation. I undersökningen använde jag mig av 

kvalitativ data med intervjuer med två rektorer, fyra lärare och åtta elever från olika skolor 

för att få fram olika åsikter kring valet av materialinriktning i åk 8-9 i grundskolan.  

Litteratur och tidigare forskning visar att bestämmelsen angående val av materialinriktning 

i slöjden för elever i åk 8-9 är ett lokalt beslut som är baserat på slöjdämnets historia samt 

tradition. De visar också att det inte finns tydliga riktlinjer i styrdokumentet som preciserar 

vilka material som ska kombineras på slöjden i åk 7-9 i grundskolan. Organiseringen av 

slöjdundervisningen ser olika ut och sker på lokal nivå. Lärare och rektorer tolkar 

styrdokument olika vilket kan påverka elevernas kunskapsutveckling. Att eleverna väljer 

materialinriktning gör att skolan inte förhåller sig till kursplanen och kunskapskraven för 

ämnet slöjd. Detta resulterar i att eleverna går miste om en del kunskapsområde som 

behandlas i grundskolan.  

Nyckelord: textilslöjd, trä- och metallslöjd, slöjdlärare, slöjdundervisnings organisation. 
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Inledning 
 

Jag har arbetat på olika högstadieskolor där eleverna ges möjlighet att välja 

materialinriktning i ämnet slöjd i åk 8-9. Val av materialinriktning i ämnet slöjd innebär 

att eleverna får välja mellan textilslöjden eller trä- och metallslöjden i de senare åren i 

grundskolan. I skolverkets nationella utvärdering 2015 (NÄU-13) konstateras att oftast när 

eleverna får möjlighet att välja materialinriktning väljer de utifrån den traditionella 

uppdelningen. ”2013 var drygt åtta av tio elever i årskurs 9 som fick välja 

materialinriktning. Av de elever i årskurs 6 och 9 som får välja materialinriktning väljer 

flickor i högre utsträckning textilslöjd och pojkar trä- och metallslöjd” (Skolverket, 2013, 

s. 37, 38). Jag började fundera kring förhållningssätt och möjlighet att kombinera olika 

material först nu under min vidare utbildning som textillärare. I Läroplanen för 

grundskolan, lgr11 i avsnittet Syfte i kursplanen står det att: ”Undervisningen i ämnet slöjd 

ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med 

olika material och uttrycksformer” (Skolverket, 2011, s. 213). Frågan om möjlighet till val 

av materialinriktning är bra för elevernas kunskapsutveckling har aldrig ställts innan från 

min sida. 

Jag hoppas att genom min undersökning kunna få reda på varför vissa skolor har val av 

materialinriktning i åk 8-9. Även att i framtiden kunna ge bra svar till elever på frågan om 

varför de ska välja mellan textil och trä- och metallslöjd när de går i åk 8. 

 
Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att få förståelse kring införande av val av materialinriktning 

i åk 8-9 i grundskolan. Jag vill ta reda på varför vissa skolor väljer den här modellen av 

slöjdundervisningens organisation. Jag hoppas kunna få svar i min undersökning utifrån 

dessa frågor.  

x Var i skolans organisationsnivå fattas beslut om valet av materialinriktning?  
x Hur påverkar val av materialinriktning elevers kunskapsutveckling i slöjdämnet? 
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Historisk Bakgrund 
 
Här presenteras historia bakom slöjdämnet från dåtid till nutid samt olika styrdokuments 

förändring och synsätt gällande slöjdämnets syfte för de olika läroplaner som har styrt 

slöjdundervisningen.   

Slöjdämne då och nu 

                                                                                                                                                 
Slöjden har existerat i svenska skolor sedan slutet av 1800-talet då slöjdundervisningens 

ställning var i fokus i skolan.  Otto Salomon och Hulda Lundin är några av de som har 

betytt mycket för den svenska slöjdens utveckling. Otto Salomon och Hulda Lundin var 

föregångare för slöjdämnets undervisning.  

Salomon startade ett slöjdlärarseminarium i Nääs i Västergötland 1849. Han skapade en 

tydlig plan på hur progression i slöjdarbete skulle synliggöras och byggde upp en serie 

övningar i olika svårighetsgrader. Slöjdundervisningen skulle leda till mer flexibilitet 

beroende på elevens förutsättningar och behov.  (Lindström, 2008, s. 33-34).                                             

I Stockholm 1882 startade Lundin slöjdlärarinneseminarium, hon valde gruppundervisning 

som bättre metod med tanke på klassernas gruppstorlek som gjorde det omöjligt att anpassa 

undervisningen efter individen. Alla elever skulle utgå från samma uppgifter och såg till 

att flickorna skulle arbeta med klädsömnad mm. Salomon hade förslag om att 

individualisera slöjdundervisning för att göra ämnet intressant och spännande, han såg till 

individen i första hand istället för gruppen. De kritiserade den dåvarande skolan för att den 

var för teoretisk och kämpade för att föra in praktiska moment vid sidan av teoretiska 

kurser. De kom med olika förslag på hur integration av slöjdundervisning på folkskolan 

skulle se ut.  Trots deras olikhet, så hade båda två många idéer som var väldigt lika, t ex 

att alla människor skulle ha samma rättigheter oavsett om man kom från rik eller fattig 

familj. Slöjden skulle bedrivas pedagogiskt och inte yrkesmässigt. Goss-och flickslöjd 

hade olika syften eftersom det var en uppdelning efter kön. Att fostra och disciplinera 

individen till en god medborgare var ett annat syfte. Gosslöjd var för att förbereda unga 

män för kroppsarbetare i arbetsliv och bli goda medborgare och Flickslöjd att förbereda 

unga flickor för att sköta hushållssysslor och bli goda husmödrar. (Borg, 2008, s. 53-62).  
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Litteraturöversikt 
 

Här presenteras litteratur och tidigare forskning som är relevanta för mina frågeställningar. 

Styrdokument 1962-2011 
                                                                                                                                          

Slöjdämnet var frivilligt fram till 1955 då det blev ett obligatoriskt ämne i folkskolan och 

i undervisningsplanen var slöjden uppdelad i två grupper flickslöjd och gosslöjd.  

I den första läroplanen för grundskolan som kom 1962, lgr 62 (Kungl. Skolöverstyrelsen, 

1962) hette slöjdämnet inte längre flickslöjd och gosslöjd utan textilslöjd och trä- och 

metallslöjd. Trä- och metallslöjd var två skilda åtskilda och ämnet var hantverksinriktat 

(Kungl. Skolöverstyrelsen, 1962). I rubriken allmänna synpunkter står det att 

“Undervisning i textilslöjd är inte avsedd för enbart flickor. Även om flickorna i regel torde 

komma att undervisas i textilslöjd och pojkarna i trä- eller metallslöjd, skall pojkarna kunna 

delta i textilslöjd och flickorna i trä- eller metallslöjd ” (s. 321). Trots könsindelningen 

gavs elever möjlighet att pröva båda textil och trä- eller metallslöjd.  

I Läroplan för grundskolan 1969, lgr 69 (Skolöverstyrelsen, 1969) fick slöjdämnet en 

kursplan, trä- och metallslöjden blir en art och tillsammans med textilslöjden bildar de ett 

ämne. Här ligger fokus på förmågor som ska utvecklas och skapandet ligger centralt till 

skillnad från det föregående styrdokumentet Lgr 62 som var hantverksinriktat. Trots ett 

ämne kan man konstatera här att kursplanerna tenderar att dela upp ämnet i två, en 

textilslöjd och en trä- och metallslöjd, då de behåller var sin riktlinje. Eleverna ges 

möjlighet att välja slöjdart på högstadiet.  

I var och en av årskurserna på högstadiet väljer eleverna att delta i antingen textilslöjd 

eller trä- och metallslöjd. Dessa val bör då kunna göras med hänsyn till vederbörande 

elevs intresse och förutsättningar och med ledning av erfarenheterna från 

undervisningen i de båda slöjdarterna på lågstadiet och mellanstadiet. Det bör 

emellertid beaktas, att elevernas attityd till de båda slöjdarterna och deras bedömningar 

i valsituationerna på högstadiet ofta hänger samman med traditionellt 

könsrollstänkande och de åsikter som råder i hemmen (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 157). 
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I Läroplanen för grundskolan 80, lgr80 (Skolöverstyrelsen, 1980) har både textilslöjd och 

trä-och metallslöjd mycket gemensamt, eleverna ska utveckla samma förmågor, de ska 

vara problemlösare och ska bedöma både arbetsmetoder och resultat. Så här beskrivs 

slöjdämnet som två arter:  

Ämnet omfattar två slöjdarter: textilslöjd samt trä- och metallslöjd. De båda 

slöjdarterna har skilda materialområden, olika redskap och verktyg och bygger på 

speciella tekniker och metoder. Ändå har de mycket gemensamt. Detta bör betonas, så 

att eleverna när de byter slöjdart känner det naturliga sambandet i verksamheter med 

hårda och mjuka material (Lgr 80, s. 129).   

I Läroplan för grundskolan 1994, lpo 94 (Skolverket, 1994) ska eleverna arbeta med båda 

slöjdarterna för att få kunskap i både textilslöjd och trä- och metallslöjd och ämnets syfte 

är att eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att klara arbetssysslor för både män 

och kvinnor i samhället. Läroplanen 94 fokuserar på skapande och kommunikativa 

förmågor som ska utvecklas.  

Eleverna skall bli medvetna om kvinnors och mäns slöjdtraditioner och få kännedom 

om den rika skatt av vardagshistoria som dessa slöjdtraditioner kan förmedla. De kan 

härigenom få kännedom om både mäns och kvinnors levnadsbetingelser. Ämnet skall 

ge förutsättningar för båda könen att självständigt klara såväl traditionellt kvinnliga 

som manliga uppgifter i vardagslivet och att göra funktionella, ekonomiska, estetiska 

och miljömedvetna bedömningar vid val av material och arbetssätt (Skolverket, 1994, 

s. 44).                                                                                                                                                                                                            

 I Läroplan för grundskolan 2011, lgr11 (Skolverket, 2011) är fokus på att väcka elevernas 

nyfikenhet genom att arbeta utforskande genom materialkombination från både 

textilslöjden och trä- och metallslöjden samt återbruk och nyproducerat Eleverna ska få 

kännedom av att arbeta med både hårda och mjuka material. Slöjdämnet är självklart ett 

ämne. I ämnets syfte står det att:  

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika 

hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska 

ges möjligheter att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och 

handling samverkar (Skolverket, 2011, s. 213). 
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Slöjdämnets organisation                                                                                                 

Enligt Skolverkets nationella utvärdering av grundskolan 2015 (NÄU-13) innefattar 

slöjdämnet 330 timmar lektioner på grundskolan och de timmarna delas upp enligt varje 

skolas beslut med restriktioner om att alla elever ska ges möjlighet till undervisning någon 

gång i de olika nivåerna. Det finns ingen rekommendation i läroplanen eller kursplanen 

om att eleverna ska välja mellan textilslöjd och trä- och metallslöjd. ”Varken läroplanen 

eller kursplanen ger någon vägledning i frågan om elevernas rätt att välja mellan textilslöjd 

och trä- och metallslöjd” (Skolverket, 2015, s. 38). På de flesta skolor är uppdelningen av 

slöjdsalar i en textilslöjdsal och en trä- och metallslöjdsal, undervisningarna bedrivs i två 

olika miljöer och de flesta undervisande lärare är utbildade antingen textilslöjd eller trä- 

och metallslöjd. Vidare visar utvärderingen på skolorna där det finns indelning av 

slöjdämnet i textil och trä-metall att, 84 procent av eleverna har fått möjlighet att välja 

vilken slöjdart de vill tillhöra. Möjligheten att välja materialinriktning är ofta 

förekommande i grundskolans senare år än var det var för tio år sedan, flera skolor ger 

eleverna möjlighet att välja materialinriktning i åk 8-9, men när de väl väljer så blir det i 

stort sätt den traditionella uppdelningen där tjejer väljer textilslöjden och killar trä-och 

metallslöjd. 

Rektors engagemang i slöjdundervisningen   

Vidare framgår i nationella utvärdering av grundskolan (NÅU-13-Skolverket, 2015) när 

det gäller rektors engagemang att 7 av 10 rektorer svarar att de ofta eller ibland är 

involverade i slöjdundervisningen med klassrumsbesök, medan 8 av 10 svarar att de ofta 

eller ibland utifrån samtal med eleverna följer upp slöjdundervisningen. 7 av 10 följer 

undervisningen genom utvärderingar och 5 av 10 driver utveckling i slöjdämne framåt.  
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Tidigare forskning 
                                                                                                                                                 

Forskning kring slöjdämnet i Sverige har inte funnits länge såsom det finns i andra 

skolämne. I rapporten Tilde nr.15 från institutionen för estetiska ämnen Umeåuniversitet 

(2015) står det att slöjden räknas till de få ämnen där det minst finns forskning på. Behovet 

att forska är stort och under de senaste tio år har forskning kring slöjden ökat. Slöjdämnet 

undervisas bara i de nordiska länderna d.v.s. i Sverige, Norge, Danmark och Finland. När 

det gäller internationell forskning i ämnet slöjd sker det ett samarbete genom nätverket 

NordFo mellan de nordiska länderna. Finland är det land som har kommit längst inom 

slöjdforskning.                                                                                                                   

Här presenteras valda delar av sex avhandlingar inom slöjdforskning och genusperspektiv 

som är relevanta för min undersökning. 

Erik Sigurdson (2014) skriver i sin avhandling Det sitter i väggarna om en skildring av 

slöjdsalen ur ett genusperspektiv. Han studerar slöjdsalens påverkan på elevernas 

kreativitet. Slöjdsalens miljö är en betydande aspekt i hur elevernas uppfattar ämnet slöjd. 

Vidare säger han att innehållet i slöjdundervisningen har ett annat syfte idag än vad det 

hade tidigare. Det krävs en förändring rent utseendemässigt i trä- och metallslöjdsalar 

eftersom de ser likadant ut som på den tiden syftet med slöjden var att fostra pojkar till 

goda arbetare. ”Trä- och metallslöjdsalar försvinner inte bara för att 

undervisningsinnehållet ändras på papperet” (Sigurdson, 2014, s.193). I artikeln från 

Skolvärlden (2015) Fritt val ger könsuppdelad slöjd säger Sigurdson att vi inte kan prata 

om ett fritt val när eleverna får välja. Valet resulterar oftast i att flickor och pojkar hamnar 

i den traditionella könsuppdelningen av slöjdart. “Att låta en elev välja är att tvinga en elev 

att välja bort. Och om vi fortsätter att låta eleverna välja fritt så blir det enligt rådande 

könsmönster och det är ett problem. Det gör att flickor och pojkar får olika undervisning” 

(Skolvärlden, 2015). 

 

Kajsa Borg (2001) gör i sin avhandling Slöjdämnet intryck-uttryck-avtryck intervjuer med 

slöjdlärare och vuxna om deras minne från slöjdundervisningen i grundskolan. Genom att 

intervjua slöjdlärare och vuxna som har haft slöjd i sin skolundervisning försöker hon få 

veta hur de uppfattar slöjdämnet, i intervjuerna med slöjdlärarna har hon även fokus på 
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deras syn på lärarprofessionen. Intervjuer med elever handlar om hur de uppfattar och 

upplever slöjdämnet. Hon sammanfattar intervjuer och identifierar tre olika slöjdlärartyper 

som är Konstnären som inriktar sig på estetiska och personliga uttryck, Pedagogen lägger 

vikt på elevers utveckling och slöjdprocessen och Hantverkaren som inriktar sig på 

elevernas framsteg när det gäller hantverkstraditionen. Vidare säger hon att läraren kan 

anpassa sig till den situation som uppstår och därför lyfter hon vikten av behöriga 

slöjdlärare.  

Peter Hasselskog (2010) presenterar i sin avhandling Slöjdlärares förhållningssätt i 

undervisningen hur slöjdundervisning sker i skolan utifrån lärares och elevers dagböcker i 

kombination med observationer. Han observerar lärares olika arbetssätt, hur lärarledning 

ser ut under olika undervisningssituationer och elevinflytande i förhållandet till 

slöjduppgifter d.v.s. vilka möjligheter som ges på slöjden för elevernas lärande. Han 

konstaterar att ett ökat ansvar för eleverna kan resultera i både positiv och negativ inverkan 

på deras kunskapsutveckling. Men om läraren utgår från elevernas förutsättningar och vad 

de behöver för att skapa sin undervisning ger det oftast positiva effekter kunskapsmässigt. 

Åsa Jeansson (2017) gör i sin avhandling Vad, hur och varför i slöjdämnet. Textillärares 

uppfattningar om innehåll och undervisning i relation till kursplanen olika intervjuer med 

slöjdlärare om syftet med ämnet slöjd i skolan. Hon kommer fram till att 

slöjdundervisningen delvis är traditionell och grundar sig på lärarnas erfarenhet och beror 

på hur kursplanen tolkas. Studien visar hur textillärare har olika uppfattning om slöjdämnet 

och förknippar ämnet olika till kursplanen. De uppfattar slöjdämnet i skolan som ett 

hjälpämne till de teoretiska ämnena och tycks inte ha fått betryggande stöd av kursplanen, 

eftersom den inte beskriver tydligt vilka hantverk som behandlas i de olika årskurserna 

samt hur slöjdundervisningen ska genomföras. 
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Genusperspektiv 

Anna Öqvist (2009) gör i sin avhandling Skolvardagens genusdramaturgi observationer 

om hur pojkar och flickor från klass fem beter sig i textil som trä och- metallslöjdsalar. 

Genom elevobservationer i slöjdsalar kommer hon fram till att kön associeras med olika 

föremål. Könen genuskodar olika redskap, material och verktyg som finns i salarna. 

Skolans miljö har stor betydelse för hur eleverna ser på vad som är maskulint eller feminint.  

Maria Hedlin (2010) skriver i sin forskning Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans 

jämställdhetsmål att begreppet genus knyts till vad som är kvinnligt och manligt. Män och 

kvinnor har haft en underordnad roll och att det sättet som vi värderar och tolkar kön i 

samhället handlar om ett specifikt mönster. “Mycket i samhället är genusifierat, vilket 

innebär att det är kodat som kvinnligt eller manligt” (Hedlin, 2010, s. 15). Det mönstret 

syns även i skolan, trots att skolan har till uppdrag att kämpa för neutral och jämställd miljö 

så är det fortfarande mycket som måste förändras från pedagogernas och elevernas sida.  
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Metod 
 

I denna undersökning intervjuades rektorer, elever och slöjdlärare från både textil och trä-

metallslöjd. 

Kvalitativ intervju utmärks bland annat av att man ställer enkla och raka frågor och på 

dessa enkla frågor får man innehållsrika svar (Trost, 2010). Jag använde mig av individuell 

och gruppintervju eftersom metoden ansågs passa bra till de grupperna som intervjuades. 

Fler använder individuell intervju för att den är enkel att anordna, lättare för två personer 

att hitta lämplig tid för intervjun. När det gäller gruppintervjuer fick de intervjuade friheten 

att säga hur de tänkte utan tidsbegränsning. Fördelen var att få svar från flera personer 

samtidigt under en och samma intervju. Att intervjua många samtidigt gav ett stort 

informationsinnehåll med variation av synpunkter (Denscombe, 2009). 

  

Urval och avgränsning 
 

Godtyckligt urval innebär val utifrån ett kriterium så som kön, ålder, utbildning, geografisk 

plats och i mitt fall var det i skolan d.v.s. rektorer, lärare och elever passade in för det som 

skulle undersökas (Larsen, 2007).  

Rektorerna och lärarna som deltog i undersökningen var från olika skolor där slöjdämnets 

organisation ser olika ut, det var två rektorer och fyra slöjdlärare. En textillärare som 

undervisar i åk 3-5, två trä- och metallslöjdslärare som undervisar i åk 3-9 eller i åk 7-9 

samt en pensionerad trä- och metallslöjdlärare. Inbjudan om intervju skickades som ett 

mail till rektorerna och lärarna som är inblandade i undersökningen med information om 

syftet med undersökningen.  Jag valde att utföra elevintervjuer på skolan där eleverna ges 

möjlighet att välja slöjdart i åk 8-9. De åtta första elever som anmälde sitt intresse för att 

delta i intervjun var fyra från textilslöjd och fyra trä- och metallslöjd. Eleverna fick en 

fråga om att delta i undersökningen vid ett tillfälle på lektionsuppstarten på textil och trä- 

och metallslöjd. De informerades om syftet med min undersökning. Alla elever som deltog 

undersökningen går i åk 9 och hade fyllt 15 år därför fanns det ingen skyldighet att ansöka 
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om föräldrarnas tillstånd. Intervjuerna med eleverna tog ca 20 minuter per grupp och med 

lärare samt rektorer ca 8 minuter per person. 

Den här undersökningen är liten och är genomförd inom en begränsad tid, därför fanns det 

inte möjligheter att intervjua flera elever, lärare och rektorer. Att flera slöjdlärare var 

obehöriga hade ingen betydelse för kriterierna att delta i undersökningen, ingen vikt läggs 

vid obehöriga lärare. Undersökningens resultat anses vara representativt då den har stöd av 

annan forskning. 

 

 

Datainsamlingsmetod 
                                                                                                                                                                                                                                                

Intervjun med rektorerna skedde på deras kontor, en i taget. Totalt intervjuades fyra 

slöjdlärare varav tre i textilslöjdsalen. Den 4e läraren intervjuades via telefon för att vi inte 

hade möjlighet att träffas. Intervjuerna hölls vid olika tillfällen på grund av olika 

arbetsscheman. Jag antecknade fritt vid alla dessa tillfällen sedan skickades mina 

anteckningar via mail till var och en av de intervjuade för att de skulle kunna ta del av 

informationen samt korrigera den.  

Gruppintervjuer med eleverna skedde i textilslöjdsalen i två omgångar, en textil - och en 

trä- och metallslöjdsgrupp. Vi satt runt ett bord, jag och fyra elever och här spelades 

intervjuerna in för att veta vem som säger vad. Intervjuerna var muntliga, jag spelade in all 

information med min telefon samt antecknade för ett större informationsinnehåll. När man 

spelar in en intervju ligger koncentration hos den som intervjuar på frågorna och svaren 

den får. Man skriver ut intervjun och läser exakt vad som sagts (Trost, 2010).    
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Analysmetod 
                                                                                                                                         

Syftet med undersökningen är att få förståelse kring införande av val av materialinriktning 

i åk 8-9 i grundskolan samt att ta reda på varför vissa skolor väljer den här modellen av 

slöjdundervisningens organisation.  

Mina intervjufrågor hade en koppling till syftet med frågeställningarna för denna 

undersökning. Frågorna som ställdes var olika för var grupp men kopplades till mina 

frågeställningar. Resultat delades upp efter grupperna och jag ville lyfta fram likheter och 

olikheter i från svaren mellan lärare och rektorer samt från elever som går på textilslöjd 

och elever från trä- och metallslöjd. Larsen (2007) säger angående delanalys att “ofta gör 

man en klassificering av textutdrag för att få överblick och hitta data som är relevanta för 

att belysa en bestämd frågeställning. Det kan vara frågor, teman, händelseförlopp, 

episoder, särdrag hos personer eller grupper osv” (Larsen, 2007, s. 104). 

 

Forskningsetiska överväganden 
 

Jag utgick från Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer som behandlar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.                                                

Rektorerna och lärarna informerades via mail om att intervjuerna var frivillig och att 

undersökningen skulle hålla anonymitet för deltagarna och skolorna. Ingen ska tvingas till 

att delta i en undersökning, medverkandet ska vara frivilligt samt att deltagarna ska få 

tillräckligt med information om forskning (Denscombe, 2009). Eleverna fick betryggande 

information om syftet med undersökningen och om samtyckeskravet utifrån 

Vetenskapsrådets riktlinjer.  

“Om minderåriga ska filmas gäller samma särskilda regler som vid övrig forskning på 

barn. Det innebär att om barnet är under 15 år ska båda vårdnadshavarna samt barnet 

ha samtyckt till medverkan. Informationen bör vara så skriven att även barnet kan förstå 

den (enligt etikprövningslagen)” (Vetenskapsrådet, 2011, s. 27). 
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Validitet och reliabilitet 
 

I denna undersökning valdes individuella intervjuer och gruppintervjuer. Deltagarna valdes 

utifrån kriterier för undersökningen. Rektorer, lärare och elever passade bra för att kunna 

besvara mina frågeställningar. Denscombe (2009) beskriver en grundläggande fråga för 

validitet: “Är detta av rätt typ för att undersöka ämnet och har data uppmätts på ett riktigt 

sätt? ” (Denscombe, 2009, s. 378). Jag använde mig av individuellintervjuer där var och 

en av deltagarna fick ta del av anteckningarna via mail för att eventuellt kunna korrigera 

information. Att noggrant behandla insamlandet av empirin ökar reliabiliteten (Larsen, 

2009). 

Vid gruppintervjuerna spelades alla svar från deltagarna in och kompletterades med små 

anteckningar. Fördelen med gruppintervju är att den ger större rum för interaktion i 

gruppen och ger förståelse hos enskild deltagare om egna tankar (Trost, 2010). Intervjuer 

med eleverna spelades in och fördelen med att spela in var att jag kunde koncentrera mig 

på svaren från deltagarna och på mina frågor. Nackdelen med gruppintervju var att jag 

konstaterade att ibland vissa elever svarade utifrån vad föregående deltagare hade sagt. 

“Själva gruppsituationen kan få betydelse för hur åsikter bildas och kommer till uttryck” 

(Larsen, 2007, s. 86). 

Larsen (2007) säger att “Resultaten av samtalen måste skrivas ut noggrant och ord för ord. 

Det säger sig självt att detta är ett omfattande arbete”(s. 98). Jag var tvungen att 

sammanfatta vissa delar av resultaten samtidigt var noggrann för att inte tappa viktig 

information. När det gäller transkriberingen fick vissa ljud och uttryck tas bort som inte 

hade påverkan på resultaten samt andra diskussioner och svar som inte hade med 

intervjuerna att göra. Ett problem uppstod då jag skulle lyssna på intervjuerna för att kunna 

skriva ut dem därför att jag inte fick med hela svaret från den sista eleven som blev 

intervjuad. Det som räddade materialet var anteckningarna som jag skrev ner plus att jag 

kom ihåg vad deltagarna sagt. Att samma person som intervjuar/spelar in skriver ut texten 

kan vara en fördel för att man har en nära relation till materialet. Om jag enbart hade använt 

mig av individuellintervju eller enbart av gruppintervju hade jag inte kunna få ett stort 

informationsinnehåll.  
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Den här undersökningen genomfördes inom en begränsad tid, därför fanns det inte 

möjligheter att intervjua flera elever, lärare och rektorer. Som jag skrev tidigare lades det 

ingen stor vikt vid obehöriga lärare, men att lärarna var obehöriga och antalet deltagare i 

grupperna har möjligtvis påverkat undersökningsresultat.  
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Resultatredovisning  
                                                                                                                                                      

Här redovisas resultatet av mina intervjuer. Redovisningen är uppdelad i två delar där jag 

behandlar frågorna utifrån svaret från rektorerna och lärarna samt från textilgruppen och 

trä- och metallslöjdgruppen. Alla deltagare i undersökningen presenteras här med 

fingerade namn. 

Rektorer och slöjdlärare                                                                                                        

Karin är pensionerad rektor sedan 4 år tillbaka. Marie är verksam rektor och har arbetat 

som rektor på flera skolor i 15 år.  Annika är en obehörig slöjdlärare som har undervisat 

elever från åk 3-6 i textilslöjd i ca 5 år. Per är obehörig slöjdlärare som har undervisat i åk 

3-9 trä- och metallslöjd under 1 års tid. Jakob är obehörig, men ska snart ta sin examen och 

han undervisar i trä- och metallslöjd åk 7-9. Mats är pensionär och har arbetat som trä- och 

metallslöjdlärare på många skolor. När han kan så är han ute och vikarierar på olika skolor 

i kommunen.                                                                                                                                                

Elever                                                                                                                                    

Textilslöjd: Emil och Johnathan (pojkar). Sofia och Malva (flickor).                                     

Trä- och metallslöjd: Anton och Kalle (pojkar).  Mikaela och Susanna (flickor). 

 
Rektorer och slöjdlärare                                                                                                                                                
 

På min första fråga om vem som beslutar att skolan ska erbjuda val av materialinriktning i 

åk 8-9, svarar Marie att eleverna väljer materialinriktning i åk 8; och sedan är de kvar i det 

valet också i åk 9. Om det blir snedfördelning mellan grupperna då det gäller antal elever 

så försöker lärarna få dem att välja så att det blir så jämnt som möjligt mellan grupperna. 

För Karin görs beslutet i samråd med lärare och valet sker från åk 8.   

Två av fyra lärare svarar att de inte vet vem som bestämmer att skolan erbjuder val av 

materialinriktning. Annika och Per säger att de inte har svar på vem beslutar kring val av 

materialinriktning. De menar att de arbetar utifrån hur slöjdämnets organisation ser ut 

sedan tidigare på respektive skolor.  
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Jakob svarar att på sin skola ges inte möjlighet till eleverna att välja materialinriktning. 

Eleverna växlar varje termin mellan textil och trä- och metallslöjden.  Han kopplar sitt svar 

till styrdokumentet med att säga att eleverna ska få möjlighet att arbeta med olika material.  

Material som ska behandlas står i bokstavsordning i styrdokument. Vidare säger han att 

slöjden är ett ämne och det inte står någonstans i styrdokumentet att eleverna ska välja 

inriktning då de är i åk 8.  

Mats menar att det bestäms uppifrån och mer kan han inte säga eftersom han inte har arbetat 

med nuvarande styrdokumentet. Enligt honom var beslutet från början på nationell nivå 

men numera bestämmer skolorna själva. Vidare säger han att slöjdvalet ursprungligen kom 

från högre ort sedan blev det upp till varje skola att låta eleverna få välja textilslöjd eller 

trä- och metallslöjd i åk 8-9 på försök. ”Det slog väl ut så nu kan tjejer och killar själva 

bestämma vilket de vill ägna sig åt”.  

På andra min fråga om tolkningen av styrdokumentet kring val av materialinriktning, 

svarar Karin att hon inte hittar någonstans i styrdokumentet där eleverna ska få göra ett 

val. Orsaken till införandet av materialinriktning på skolan är att hon gör som andra skolor 

gör och tycker att beslutet är bra.                                                                                                   

Marie säger att anledning till styrdokumentet inte nämner val av materialinriktning beror 

på att slöjden är ett ämne. Hon har själv arbetat på skolor där de två slöjdarterna undervisats 

tillsammans och hon är öppen för nya förslag från slöjdlärare om att testa ett annat 

arbetssätt för textil och trä- och metallslöjd. “På flera skolor är det vanligt att arbeta med 

val av materialinriktning och att ni slöjdlärare kanske skulle få oss att tänka nytt här om 

det är så att ni skulle vilja testa något annat sätt att arbeta”.                                                                                                                        

Rektorerna säger att det är de själva som beslutar om valet av materialinriktning på skolan. 

Men i de fallen där det blir komplikationer i form av ojämna grupper tas beslut i samråd 

med slöjdlärare. Slöjdlärare kopplas in för den praktiska aspekten. 

 

På samma fråga svarar Annika att hon inte känner till vad styrdokumentet säger kring val 

av materialinriktning.  

Per säger att det är ett steg i rätt riktning att alla elever oavsett kön växlar mellan 

textilslöjden och trä-och metallslöjden. Det är viktigt ur jämställdhetsfokus att killar får 
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undervisning i textilslöjden likaså för tjejer få undervisning i trä- och metallslöjden. Synen 

däremot på vad som är anses manligt och kvinnligt förekommer på slöjden, det anses 

fortfarande att som kille bör man välja trä och vice versa. ”Jag kan tänka mig att det så är 

ännu mer i vissa kulturer och samhällsklasser än i andra”.  

Jakob menar att det inte finns något krav i styrdokumentet om vilka material man ska arbeta 

med. Styrdokumentet ger ett stort utrymme för eleverna att arbeta med olika material. 

Vidare refererar han till centralt innehåll i slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 

för åk 7-9. “Det är ingen värdering när det gäller val av material och det står någonstans i 

kommentars material från skolverket. Det är därför teknikerna inte står i kronologisk 

ordning i centralt innehåll. Mats svarar att han inte är insatt i det nya styrdokumentet”. 

På min sista fråga kring om val av materialinriktning i slöjden åk 8-9 är gynnsamt för 

elevernas kunskapsutveckling, svarar rektorerna att motivationen ökar när eleverna får 

välja. Karin säger att eleverna som går i åk 8-9 är mogna för att göra rätt val. Eleverna vet 

vad de vill och oftare så gör de ett bra val. “Elevernas fria val gynnar motivationen för 

slöjd vilken är bra för kunskapsutvecklingen”. Hon tycker att eleverna har fått arbeta med 

båda slöjdsarterna tillräckligt länge så att de känner sig säkra på att de valt rätt.  

Marie kunde inte svara på frågan, hon tycker att frågan ska ställas till slöjdlärare. ”Om 

elevernas fria val i åk 8 och 9 är gynnsamt för utvecklingen av kunskaper i slöjd är nog en 

fråga just för slöjdlärarna att besvara”.                                                                                                                   

På samma fråga tycker Annika att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas intresse när de 

går i de högre klasserna. Möjligheten att välja ska ges till eleverna så att de väljer taktiskt 

för betygens skull. “Om det är gynnsamt för eleven att ägna sig åt bara textil eller bara 

trä/metall från åk 8-9 kan svaret vara både positivt och negativt”. Positivt om eleven är klar 

över att den vill utöva det ena och inte gillar den andra slöjdarten så mycket, eller inte gillar 

den alls. Hon menar att eleverna hinner fördjupa sig och nå bättre resultat/betyg i ämnet då 

de får välja. Vidare säger hon att det fria valet kan orsaka osäkerhet hos eleverna som har 

svårt att välja eller som vill så gärna vill växla mellan slöjdarterna. “Negativt om eleven är 

osäker på vad den helst vill, eller vill ha både och. Det kan ju också bli väldigt ojämna 

grupper och bli negativt ur lärarens synvinkel”.  

Per är inne på samma resonemang som textillärare Annika om att det är positivt när 

eleverna grundar sina val utifrån intresse. Det negativa med val av materialinriktning är att 
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eleverna kan välja utifrån vad kompisar väljer och sedan inte klara av målen för ämnet. 

“Jag tror att i de fall som man väljer på riktigt det som man har mest intresse för kan gagna 

eleven och ge större utveckling än om man har ett svagare intresse”. Han avslutar med att 

säga att många elever grundar sina val utifrån sociala faktorer och då kan det påverka deras 

kunskapsutveckling.  

Jakob säger att det inte är fråga om att eleverna ska välja mellan textilslöjden och trä- och 

metallslöjden. För honom behöver eleverna vägledning och ska arbeta med olika 

materialkombination mer eller mindre. ”Jag anser att det är mycket gynnsamt för eleverna 

att de får bredd i kunnandet. De vet inte själva vad de behöver och det blir därför en 

anledning till att de kombinera olika material”. Han ger ett exempel på ett projekt där deras 

elever arbetar mellan salarna utan att behöva välja slöjdarter. Projektet handlar om att 

elever i åk 9 får bestämma ett område där de kombinerar både mjuka och hårda material.  

Materialkombination är ett krav och eleverna får kombinera som till exempel en pall + 

dyna eller ett dockhus + virkade dockfigurer eller en kniv + knivskaft.  

Mats menar att båda slöjdarterna är viktiga för eleverna i åk 8-9. Den kunskapen är 

nödvändigt för att kunna klara sig i vardagslivet. Han tror inte att val av materialinriktning 

har ökat elevernas utveckling av kunskaperna i slöjd men han menar att det är viktigt att 

eleverna i åk 8-9  arbetar med de olika slöjdarterna för att få ökad förståelse för hantverk i 

textil och trä-metallslöjd som sedan kan hjälpa till den dag de sätter bo.  

 

Elevers val textilslöjd 
 

På frågan om motiv till val av materialinriktning svarar Emil att han presterar bra på 

textilslöjden och har ett stort intresse för garnteknik, stickning, virkning och klädsömnad. 

”Jag tycker att det roligare med textilslöjden och sedan för att kunna fixa kläder. Jag gillar 

mycket att sticka och virka”.  

Johnathan tycker också att det är roligare att kunna tillverka sina egna kläder. 

Textilslöjdsalen erbjuder en lugn miljö till skillnad med trä- och metallslöjden där 

maskiner förhindra kommunikation då de är igång. “Det är roligare att kunna sy sina egna 

kläder och lättare att kommunicera med varandra utan att maskiner stör”.  
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Sofie gillar båda slöjdarterna men var tvungen att välja taktiskt för betygens skull. Hon 

tycker att hon har mer nytta av teknikerna på textilslöjden än på trä-och metallslöjden. “Jag 

tänkte först att välja träslöjden, men sedan tänkte jag att jag hade mer nytta av syslöjden. 

Jag kommer aldrig att behöva göra en fågelholk”. För henne är reparation av kläder 

nödvändigt att såsom sy fast en knapp på ett klädesplagg. Hon poängterar att hennes beslut 

har inget med manligt och kvinnligt att göra utan det handlar om hennes framtid. “Jag 

tänker inte killar eller tjejer utan vad jag behöver mest i framtiden”.  

Malva Instämmer med föregående talare att det hon har mer nytta av är textilslöjden. Hon 

beskriver arbetsmiljön i trä- och metallslöjden som dammig och att den ”luktar färger” 

däremot är textilslöjdens miljö lugn och det är lättare att kommunicera med varandra på 

lektionen. “Som Sofie sa gillar jag också textilslöjden. Där borta på träslöjden smutsar man 

ner sina kläder, och om det inte är spån så är det lukt av färg”.  

 

Elevers val trä- och metallslöjd 
 

På frågan om motiv till val av materialinriktning svarar Susanna att hon valde trä- och 

metallslöjden på grund av kompisen som också valde samma. Hon känner sig nöjd och 

klar med sina kunskap i textilslöjden och tycker hon kan de mesta. “Jag känner mig bättre 

på träslöjden och på grund av min kompis A valde samma”.  

När Anton valde trä- och metallslöjden tyckte han att båda slöjdarterna var roliga men nu 

tycker han att det var bättre på textilslöjden.   

Kalle är nöjd med valet av trä- och metallslöjd och tycker att han presterar bättre där. Han 

beskriver textilslöjdmiljön som för lugn och att det kräver noggrannhet för att klara av 

olika tekniker. Han tycker det är skönt att slippa trä symaskinen.  

Mikaela tycker att det är mycket stillasittande på textilslöjden. Textilslöjden är så pillig 

dessutom krävs det att man alltid är noggrann. Hon tycker inte att det är kul.  

Vidare beskriver Susanna arbetsmiljön på trä- och metallslöjden som fri och innebär inte 

mycket sittande ”På träslöjden har man inte så många fasta tekniker utan man gör som man 

vill, och kan röra sig fritt”. Slutligen gör både Susanna och Mikaela en analys av hårda och 

mjuka material. ”Vi brukar inte ha sönder grejer av trä, men kläderna går sönder hela 



 

                                                                        

 

21 

tiden”. De lyfter vikten med att välja textilslöjden hur miljöperspektivet. “kläderna går lätt 

sönder kanske bättre med textilslöjden än trä- och metallslöjden där material”. De tycker 

att material som används i trä och metallslöjd är väldigt hållbar, därför är textilslöjden 

viktigare för att där lär man lär sig att laga sina kläder. 

Eleverna från trä- och metallslöjden nämner flera gemensamma aspekter i gruppen såsom 

lärmiljö, intresse, kompisval, de gör en jämförelse mellan textilslöjdsalen och trä- och 

metallslöjdsalen. Textilslöjdsalen uppfattas som en väldig lugn och steril miljö där allt är 

strukturerat och teknikerna är svåra att bemästra däremot uppfattas trä- och 

metallslöjdsalen uppfattades som mer fri och där möjlighet finns att arbeta flexibelt. Det 

gemensamma svaret från textil-och trä- och metallslöjdgruppen är att hantverkstekniker 

från textilslöjden är mer användbara än dem i trä-och metallslöjden. 
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Resultatanalys och diskussion 
 

Den här undersökningen har för syfte att få förståelse kring införande av val av 

materialinriktning i åk 8-9 i grundskolan i de skolorna möjlighet ges. Jag vill ta reda på 

varför vissa skolor väljer den här modellen av slöjdundervisningens organisation. 

Undersökningsresultatet diskuteras utifrån slöjdämnets organisation och lärmiljö för att 

kunna besvara mina frågeställningar som är följande:  

● Var i skolans organisationsnivå fattas beslut om valet av materialinriktning?  

● Hur påverkar val av materialinriktning elevers kunskapsutveckling i slöjdämnet?  

 

Organisation 

I min undersökning svarar Karin och Marie att beslutet av val av materialinriktning fattas 

av dem själva, men i de fallen där det blir komplikationer i form av ojämna grupper tas 

beslut i samråd med lärare. Skolverkets ämnesutvärdering, NÄU-13 (Skolverket 2015) ger 

information kring hur slöjdämnets organisation ser ut runt om i Sverige. Rapporten visar 

att på de flesta skolor är uppdelningen av slöjdsalar i en textilslöjdsal och en trä- och 

metallslöjdsal.  De flesta undervisande lärare är utbildade antingen i textilslöjd eller i trä- 

och metallslöjd. Eleverna byter slöjdarter terminsvis upp till årskurs 6. Därefter i årskurs 

7-9 ges de flesta elever möjlighet att välja materialinriktning. Möjligheten att välja 

materialinriktning är ofta förekommande i grundskolans senare år än som det var för tio år 

sedan. Flera skolor ger eleverna möjlighet att välja materialinriktning i åk 8-9.  Karin och 

Marie säger att beslutet fattas av dem själva. De arbetar med val av materialinriktning i åk 

8-9 för att många skolor arbetar på det sättet i slöjdämnet åk 8-9 d.v.s. de gör som alla 

andra skolor gör.  Med andra ord anses valet av materialinriktning för eleverna i åk 8-9 

som ett lokalt beslut. Skolorna har fått stort utrymme att tolka kursplanen och organisera 

slöjdundervisning.   

 Annika säger att hon inte känner till vad styrdokumentet säger kring val av 

materialinriktning. Jakob säger att det inte finns något krav i styrdokumentet om vilka 

material man ska arbeta med. Han menar att det inte är någon värdering när det gäller 

material som eleverna ska arbeta med och det är därför hantverksteknikerna inte står i 

kronologisk ordning i centralt innehåll. ”Utvecklade former av hantverkstekniker, till 

exempel gjutning, vävning och svarvning” (Skolverket, 2011, s. 215). Borg (2011) säger i 
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intervjuer med slöjdlärare när det gäller slöjdlärares kunskap, att hon märker att slöjdlärare 

har ett starkt intresse för slöjdämnet och vill i första hand lära ut just slöjden och i andra 

hand vara lärare i allmänhet. Vidare säger hon att slöjdlärarnas utbildning och förutsättning 

kan påverka hanteringen av uppgifter (Borg, 2011).  

I den här undersökningen läggs inte stor vikt vid obehörig lärare vid intervjuer. Men det 

tycks viktigt att ta upp den aspekten för att diskutera undersökningsresultat och hitta en 

förklaring i tidigare forskning. Jeansson (2016) skriver i sina intervjuer med slöjdlärare att 

rätt förståelse av läroplanen är nödvändig. “Det krävs en hel del förförståelse av kursplanen 

för att välja ett ämnesinnehåll som ska innehålla det citerade. Läraren hänvisar till sin egen 

”syn på vad det är för något” (Jeansson, 2016, s.144). Lärare i min undersökning tolkar 

styrdokument olika vilket kan påverka elevernas kunskapsutveckling. 

 

På frågan om val av material inriktning är gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling 

svarar Karin att eleverna i åk 8-9 är mogna för att fatta rätt beslut och därför ska de ges 

möjlighet att välja materialinriktning, medan Marie tycker att slöjdläraren kan bättre svara 

på den frågan. Om rektorn då inte kan svara på frågan utan lämnar över svaret till 

slöjdläraren, hur kan hon då bestämma att det ska finnas val av materialinriktning i 8-9 på 

sin skola? En grundad förklaring till ett sådant beslut borde komma ifrån den som tagit det. 

NÄU-13 (Skolverket, 2015) redovisar i sin rapport om rektorernas engagemang i 

slöjdämnets undervisning att ungefär alla rektorer svarat att de många gånger eller då och 

då observerar undervisningen genom samtal med lärarna, men deras svar ställs i motsats 

till lärarnas uppfattning. “Endast omkring hälften av Sveriges elever i årskurs 9 har en 

slöjdlärare som upplever att det stämmer mycket eller ganska bra att rektor på skolan är 

insatt i ämnets syfte och mål (motsvarande siffra är omkring 90 procent enligt rektorernas 

svar)” (Skolverket, 2015, s. 56). Att Marie inte har svar kring frågan om val av 

materialinriktning är gynnsamt för elevernas kunskapsutveckling i slöjden kan förklaras 

med att det inte ges oftare utrymme för kommunikation angående ämnet. Rapporten 

förklarar att skillnaden mellan lärares och rektorers uppfattning om deras engagemang i 

slöjdundervisning kan ha att göra med att rektorerna följer upp ämnet genom olika 

varierande sätt av dokumentation eller betyg. Att det inte sker uppföljning och samtal kring 

slöjdundervisningen oftare mellan lärare och rektorer, kan tolkas som att det råder 

kommunikationsbrist kring slöjdämnets organisation.  
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Lärmiljö 

Min undersökning visar, att betyg styr valet av materialinriktning. Eleverna väljer den 

materialinriktning med vilken de antar att kunna prestera bättre och kunna få högre betyg. 

De väljer materialinriktning i vilken de redan har ett bättre betyg. Är valet utvecklande?  

Lärare Jakob i min undersökning tycker att eleverna behöver vägledning och ska arbeta 

med olika materialkombination mer eller mindre. Hasselskog (2010) säger “Att lägga ett 

ökat ansvar på eleverna kan ge både positiva och negativa effekter, medan en anpassning 

av undervisningen till enskilda elevers förutsättningar generellt påverkar resultaten 

positivt” (Hasselskog, 2010, s. 251).  

Kompisval är också en motivering till valet av materialinriktning. De menar att det är roligt 

att få hänga med sina kompisar och att kunna kommunicera med varandra på 

slöjdlektionen. Här prioriterar eleverna kamratrelation framför möjlighet till att utveckla 

sina förmågor och att fördjupa sin kunskap. Enligt Öqvist (2009): ”Kamratgruppens 

betydelse framgår också i andra studier som handlar om hur elever formar genusidentiteter, 

sociala relationer, värderingar, normer och språkbruk” (Öqvist, 2009, s. 165). 

Slöjdsalens förutsättningar antas ligga till grund för elevernas val av materialinriktning i 

min undersökning då de berättar om olika uppfattningar och skillnader i slöjdsalarnas 

miljö. Textilslöjdsalen uppfattas av eleverna som lugn miljö där det är lättare att arbeta och 

kommunicera med varandra, medan trä- och metallslöjdsalen som dammig och högljudd. 

Hantverkstekniker i textilslöjden uppfattas som svåra, mycket struktur och pillande men 

mycket användningsbara för framtiden, medan trä-och metallslöjdens hantverkstekniker 

uppfattas som mer hanterbara. I trä- och metallslöjdsalen arbetar man mer fritt. Öqvist 

(2009) observerar eleverna på slöjden i sin forskning. Hon kom fram till att eleverna har 

svårt att se betydelsen av slöjdämnet. De ägnar sin tid på slöjdlektionen till att genusifiera 

d.v.s. ägna sin tid till att kategorisera saker som anses vara kvinnliga eller manliga ”På 

slöjden verkar eleverna ha svårt att se nyttan med slöjdämnet. De har fullt upp med att 

femininisera och maskulinisera skolämnet och dess två inriktningar” (s. 166-167).  

Att slöjdämnet är uppdelat i två arter som skiljer sig mycket från varandra i 

hantverkstekniker, material och den fysiska miljön kan tolkas som störande i den kreativa 

processen då eleverna alltid måste välja och jämföra.  Sigurdson (2010) konstaterar utifrån 

sin forskning att slöjdsalarna från början byggdes med avsikt att ett visst kön skulle arbeta 

med specifika uppgifter och menar att genustänkande inte sitter hos eleverna utan i 
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slöjdsalens miljö. ”I de flesta skolor fortfarande uppdelad efter material, där den textila 

slöjden är präglad av den traditionellt kvinnodominerade hemmiljön medan trä- och 

metallslöjden är präglad av den traditionellt mansdominerade verkstadsindustrin” 

(Sigurdson, 2014, s. 24).  

Lärarna och rektorerna i min undersökning anser att valet av materialinriktning stimulerar 

elevernas kreativitet och gynnar deras prestation. Men de tycker, att vissa elever behöver 

handledning för att fatta rätt beslut eftersom inte alla är tillräckligt mogna till detta.  Med 

andra ord krävs det kunskap från elevernas sida för att kunna välja rätt. Hasselskog (2010) 

säger att när ett stort ansvar ges till eleverna i undervisningen kan det resultera till positiv 

eller negativ prestation. ”Vissa elever behöver då mer styrning, medan andra gynnas av 

frihet eller utmaningar” (Hasselskog, 2010, s. 254).  

 

Ska eleverna tillåtas att välja materialinriktning i senare år i grundskolan eller inte? 

Sigurdson (2015) säger i artikeln från skolvärlden Fritt val ger könsuppdelad slöjd att vi 

inte kan prata om ett fritt val när eleverna får välja, eftersom valet resulterar i att flickorna 

och pojkarna hamnar i den traditionella könsuppdelningen av slöjdart. “Att låta en elev 

välja är att tvinga en elev att välja bort. Och om vi fortsätter att låta eleverna välja fritt så 

blir det enligt rådande könsmönster och det är ett problem. Det gör att flickor och pojkar 

får olika undervisning”. Han tvivlar på att valet är fritt om man tillbakablickar i ämnets 

könssegregerade historia. Vidare säger han, att låta eleverna få välja slöjdart, bidrar till ett 

könsuppdelat slöjdämne och att Lgr 11 avviker från sitt syfte. “Skolan har ett ansvar för 

att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva 

och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet” (Skolverket 

2011, s. 8).  

NÄU-13 (Skolverket, 2015) redovisar att ”när eleverna tillåts att välja sker valet i stor 

utsträckning könsmässigt traditionellt – tre fjärdedelar av flickorna i årskurs 9 väljer 

textilslöjd, och en lika stor andel pojkar väljer trä- och metallslöjd” (Skolverket, 2015, s. 

6, 7). Den nationella utvärderingens resultat visar att oavsett anledning till val av 

materialinriktning hos elever såsom betyg, social samvaro, kompisval etc., blir det i 

slutändan den traditionella uppdelningen som sker. Öqvist (2009) säger att “skolan tillåter 

och ger elever stort utrymme och fria tyglar att, på olika platser och i olika skolämnen, 

relativt fritt ägna sig åt att göra kön under lektionstid och på raster” (Öqvist, s. 166).                                     
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Jag anser att ha fått svar på mina frågeställningar utifrån undersökningens material d.v.s. 

genom olika intervjuer med rektorer, lärare och elever samt med hjälp av litteratur och 

tidigare forskning. Jag konstaterar att det inte finns några tydliga riktlinjer om hur material 

ska kombineras på slöjden i åk 7-9 i grundskolan. Det är svårt att ena alla skolor kring en 

tolkning av kursplanen då den till viss del är otydlig. Uppfattningen av vad som står i 

läroplanen skiljer sig åt från en skola till en annan. Skolorna har fått stort utrymme för att 

tolka kursplanen. Detta resulterar i att beslutet av att organisera slöjdundervisning sker på 

lokal nivå. När skolan tolkar kursplanen och fattar beslutet om slöjdämnets organisation 

kan det ske utifrån tradition och avtryck av slöjdämnets historia. Hasselskog (2010) säger 

att “Slöjdundervisningen har goda förutsättningar att inkludera olika aspekter av jämlikhet, 

men kan också bidra till att befästa vad som av tradition betraktas som kvinnligt respektive 

manligt” (Hasselskog, 2009 citerad i Hasselskog 2010, s. 266). 

Att eleverna får vara med om att välja materialinriktning kan få både positiv och negativ 

inverkan på deras utveckling. Forskningen visar att eleverna väljer den traditionella 

uppdelningen när möjlighet ges, vilket kan bero dels på samhällets syn på det som är 

manligt och kvinnligt, dels på miljön som slöjdämnets erbjuds i. Hedlin (2010) säger att 

skolan har som uppdrag att motverka olika könsroller i alla dessa former. Det krävs att 

skolan tar sitt ansvar. ”Inom verksamheten ska barn och elever tillåtas att utvecklas 

maximalt, vilket innebär att de inte ska hindras av könsspecifika krav och förväntningar” 

(Hedlin, 2010, s. 7).  Att skolan ska kämpa för en neutral och jämställd miljö är inte något 

lätt uppdrag. Slöjdlärarnas utbildning i genuskunskap kan bli avgörande för 

slöjdundervisningen. Vidare säger Hedlin (2010) att om skolan ska kunna arbeta aktivt 

med att synliggöra jämställdhet, måste slöjdlärare skaffa sig en utbildning kring arbetet 

med genus för att kunna förhålla sig till det.  “Mycket i samhället är genusifierat, vilket 

innebär att det är kodat som kvinnligt eller manligt” (2010, s. 15).  

Att undervisningen i ämnet slöjd sker i två olika salar anses vara en bidragande faktor till 

att eleverna väljer traditionellt när det gäller materialinriktning. I NÄU-13 utvärderingen 

konstateras att i de flesta skolorna är slöjdsalarna är uppdelade i två olika salar. Och de 

flesta slöjdsalarna är byggda utifrån de gamla riktlinjerna och atmosfären i salarna ger en 

tydlig bild av vad som är manligt och kvinnligt. Jag tycker att skolorna innan de fattar 

beslut om att införa eller inte införa val av materialinriktning i åk 8-9 ska ta hänsyn till hur 

slöjdsalarna ser ut och vilken kompetens slöjdlärarna har. En omorganisation av 
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slöjdlokalerna kan ha en betydande effekt mot den traditionella uppfattningen av 

slöjdämnet som har en stark plats i skolan. Genom olika alternativ såsom ökat samarbete 

mellan de två arterna där slöjdlärare samplanerar och kommer överens om vad som passar 

bäst i alla årskurser för att ge eleverna möjlighet till djupare kunskap. 

Med utgångspunkt i detta kan man fundera över vad det egentligen är eleverna får välja 

mellan. Vad de vill göra och lära, hur de vill göra och lära, i vilken miljö de vill göra 

och lära, med vem (kompisar och lärare) de vill göra och lära? Man kan också fråga 

vad eleverna avstår eller går miste om när de tillåts välja (Skolverket, 2015, s. 38, 39). 

 

Reflektioner 
 

Finns det andra ämnen i grundskolan eller vissa områden i ett särskilt ämne där eleverna 

ges möjlighet att välja inriktning som det ges i slöjdämnet? Lgr 11 nämner inte att eleverna 

får välja materialinriktning, utan att de ska arbeta med de olika materialens 

kombinationsmöjlighet i åk7-9 i grundskolan. Detta innebär att textilslöjden och trä- och 

metallslöjden bör kombineras med varandra och ska ingå all undervisning i åk7-9. Att 

eleverna väljer materialinriktning gör att skolan inte förhåller sig till kursplanen och 

kunskapskraven för ämnet slöjd. Detta resulterar i att eleverna går miste om en del av 

kunskapsområdena som behandlas i grundskolan. Slöjden är det enda ämnet i grundskolan 

som har en uppdelning i två arter.  Därför är det extra viktigt att slöjdlärarna skaffar sig en 

vidare utbildning kring hur de ska handskas med genusperspektiv i slöjdundervisningen. 

Att skolan vidareutbildar sina anställda/slöjdlärare är rätt steg i rätt riktning. Det krävs 

mycket stöd till slöjdlärarna och skolpersonalen för att komma ifrån de traditionella 

könsmönstren i slöjden och i skolan. Mer forskning kring genusområdet är nödvändigt för 

att hjälpa skolan att på bättre sätt organisera slöjdämnet. Viktigt för slöjdämnet är att hitta 

olika arbetssätt som främjar en könsneutral och jämställd undervisning. 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor 

Lärare och rektorer 

1.  Vem beslutar att skolan ska erbjuda val av materialinriktning i åk 8-9? 

2. Hur tolkar styrdokument val av materialinriktning i slöjdämnet? 

3. Är val av materialinriktning gynnsamt för elevernas 

kunskapsutveckling i slöjdämnet? 

 

Elever på Textilslöjd 

Varför valde du textilslöjd istället för trä-och metallslöjden? 

 

Elever på Trä- och metallslöjd 

Varför valde du trä- och metallslöjden istället för textilslöjden? 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                             


