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Sammanfattning 
Syftet med denna studie var, dels att se hur och varför flickor och pojkar i de senare 
skolåren väljer slöjdart samt hur slöjdlärarna betygsätter ämnet slöjd. Jag gjorde 
litteraturstudier kring vad som står skrivet om historik, val, betyg och könsrollsmönster 
samt en enkätundersökning bland slöjdlärare och deras elever där frågorna i enkäten 
syftade till att söka svar på mina frågor utifrån beaktande av litteraturen jag läst. Min 
undersökning visade att skolorna bedrev slöjdundervisning i de senare skolåren i 
grupper där flickor till stor del valt textilslöjd och pojkar trä- och metallslöjd. Merparten 
av eleverna svarade att de valde av intresse och såg det som mycket viktigt att få välja. 
Enkätsvaren visade också att det ofta inte var något samarbete mellan lärarna vid 
betygsättning i skolämnet slöjd utan betygen kunde mer ses som slöjdartsbetyg. Utifrån 
vad jag såg i detta arbete kan jag dra tre slutsatser. Det har inte hänt så mycket i ämnet 
slöjd vad det gäller val av slöjdart och kön trots flera läroplansbyten. Det är viktigt att 
val inte sker för tidigt i skolåren för att kunna få optimalt med slöjdkunskaper i båda 
slöjdarterna. För att kunna sätta betyg i skolämnet slöjd måste slöjdlärarna 
kommunicera med varandra. 
Handledare under arbetet var Karl-Gunnar Rehn. 
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Inledning 
Under ett antal år och förändrade läroplaner har tiden för slöjd minskat från mer än 12 

timmar / vecka till idag ungefär 9, 5 timmar / vecka. I samband med införandet av 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo 94) minskades tiden i skolämnet slöjd 

ytterligare. Vi lärare som arbetade med slöjd i vår kommun diskuterade mycket hur det 

nya timtalet, garanterad undervisningstid, skulle fördelas mellan årskurserna. Trots att 

det inte fanns skrivet något om val i ämnet slöjd planerades det för val på högstadiet på 

de olika skolorna. Utifrån detta diskuterades möjliga konsekvenser vid fördelning av 

timmar i de olika årskurserna. Av erfarenhet visste vi att genusvalen, flickors val av 

textilslöjd och pojkars val av trä- och metallslöjd, var tydliga på högstadiet. Under 

förutsättning att valen på högstadiet skulle se likadana ut bestämde slöjdlärarna i vår 

kommun att minsta nerskärningen av tid skulle göras i åk 3 - åk 6, detta för att alla 

elever skulle få så mycket tid som möjligt av både textilslöjd och trä- och metallslöjd. 

När den garanterade undervisningstiden för slöjd så småningom utökades vidhöll vi 

tidigare resonemang, att båda slöjdarterna skulle få del av tidsökningen. 

   När jag för mindre än ett år sedan fick information om att det i vår kommun förekom 

val av textilslöjd eller trä- och metallslöjd redan i år 6 funderade jag mycket kring detta. 

Vad kan konsekvenserna av tidiga slöjdartsval bli? I grundskolans kursplaner och 

betygskriterier finns inget föreskrivet hur eventuella val skall se ut. Att eleverna skall ha 

både trä- och metallslöjd och textilslöjd skrivs om på tre olika ställen i Lpo 94 och 

kursplan 2000. Därför vill jag i mitt examensarbete undersöka elevernas möjligheter att 

välja slöjdart och hur de väljer i skolämnet slöjd samt lärares samarbete vid 

betygssättning. 

Syfte 
Syftet med studien är att ta reda på varför man har val och elevers möjligheter till val av 

trä- och metallslöjd eller textilslöjd, samt att studera genusaspekter vid dessa val. 

Studien syftar även till att belysa hur betyg vägs samman när elever haft båda 

slöjdarterna. 

 
 



Frågeställningar 
Varför finns val inom ämnet slöjd? 

Vilka valmöjligheter i slöjd kan förekomma i dagens skola? 

Hur och varför flickor och pojkar väljer textil- eller trä- och metallslöjd? 

Hur betygsätts elever i slöjd och i vilken utsträckning lärare samarbetar vid 

betygsättning? 

Litteraturstudier 
Läroplaner 
Under mina fyrtiofem år i den svenska skolan som elev och lärare har flera olika 

läroplaner, styrdokument passerat, alltifrån enhetsskola, försöksskola, 

Undervisningsplan för rikets folkskolor (U 55), Läroplan för grundskolan (Lp-62), 

Läroplan för grundskolan (Lgr-69), Läroplan för grundskolan (Lgr-80) och nu Lpo 94.  

   I ett historiskt perspektiv av läroplaner i den svenska grundskolan, har slöjdämnet 

förändrats från att ha varit delat i tre slöjdarter; textilslöjd, träslöjd och metallslöjd 

enligt Lp-62 till att som idag vara ett ämne. I beskrivningen av de olika slöjdarterna 

skrivs det i grundskolans första läroplan att  

Undervisningen i textilslöjd är inte avsedd enbart för 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 (Skolöverstyrelsen 1960 s.321). 

Både pojkar och flickor skulle prova på båda slöjdarterna på mellanstadiet, från 

början lägst 20 lektioner på mellanstadiet per elev, men tiden utsträcktes ofta till 

en termin. Vid införandet av Lgr 69 skrevs det att ”I ämnet slöjd ingår två 

slöjdarter, dels textilslöjd, dels trä- och metallslöjd. Dessa slöjdarter utgör delar av 

samma ämne.”(Skolöverstyrelsen 1969 s.157). Vidare utökades de båda 

slöjdarternas tid och gjordes könsneutrala på mellanstadiet. ”I årskurserna 3-6 

skall alla elever oavsett kön, erhålla samma undervisning i textilslöjd samt trä- 

och metallslöjd.” På högstadiet skulle man i varje årskurs kunna välja antingen 

textilslöjd eller trä- och metallslöjd (a.a s.157).  
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När Lgr 80 infördes stod det i kursplanen att ”Ämnet omfattar två slöjdarter: 

textilslöjd samt trä- och metallslöjd” (Skolöverstyrelsen 1980 s.129). I denna 

läroplan uttrycks inte när eleverna skall ha de båda slöjdarterna, man skriver bara 

att ”Eleverna skall genom praktiskt arbete i textilslöjd och trä- och metallslöjd 

utveckla sin skapande förmåga och sin känsla för estetiska värden samt lära sig 

bedöma arbetsmetoder och arbetsresultat” (a.a s.129). 

   När den senaste läroplanen, Lpo 94, genomfördes i grundskolan hade tiden för 

slöjd i grundskolan reducerats med 25 %. I Lgr 80 hade man haft 358 timmar 

slöjd i grundskolan, medan tiden för slöjd i Lpo 94 var 282 timmar ”den 

ojämförligt största reduceringen i timtal av de ämnen, vars timtal minskades i 

samband med att Lpo 94 infördes” (Utbildningsdepartementet 1997). I Lpo 94s 

kursplan för slöjd var uttrycket slöjdarter borttaget och man skrev att ”ämnet skall 

ge förutsättningar för båda könen att självständigt klara såväl traditionella 

kvinnliga som manliga uppgifter i vardagslivet och att göra funktionella, 

ekonomiska, estetiska och miljömedvetna bedömningar vid val av material och 

arbetssätt” (Utbildningsdepartementet 1994 s.71). Vidare stod att 

”Undervisningen i slöjd skall ge eleverna kunskaper i olika metoder inom 

slöjdområdet, känsla för estetiska värden samt kunskap om material, redskap och 

maskiner” (a.a s.71). Det stod ingenting om hur mycket eller hur litet av 

textilslöjd och trä- och metallslöjd undervisningen skulle innehålla. Däremot var 

det tydligt att alla elever skulle ha både trä- och metallslöjd samt textilslöjd. I 

ämnets uppbyggnad och karaktär skrev Skolverket ”Eleven får genom att arbeta 

med såväl textilslöjd som trä- och metallslöjd erfarenhet av skapande arbete i 

både mjuka och hårda material” (a.a s.72) och ”genom det praktiska arbetet blir 

eleven förtrogen med grundläggande metoder inom slöjdområdet” (a.a s.73). 

   Vissa kursplaners omfattning i tid föreslogs förändrade i Prop. 1997/98:6 och 

däribland ingick ämnet slöjd. Med hänvisning till bl.a. att ”slöjd är det ämne som 

eleverna var mest positiva till i den nationella utvärderingen av grundskolan som 

gjordes våren 1992” och ”eleverna skall genom att arbeta med såväl textilslöjd 

som trä- och metallslöjd få erfarenhet av skapande arbete i flera olika tekniker och 

material” (Utbildningsdepartementet 1997), föreslog man att slöjdämnet i 
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grundskolan skulle utökas med 48 timmar från 282 timmar till 330. Denna ökning 

av tid för slöjdämnet genomfördes genom minskning av tid i elevens val och 

skolans val. 

Vad säger nu gällande styrdokument? 

Från och med läsåret 1998/99 infördes den nya garanterade timtiden för slöjd och det  

gjordes även en revidering av kursplanens skrivning. 

   I Kommentarer till kursplaner och betygskriterier 2000 beskrivs i avsnittet 

slöjdämnets syfte och roll att ämnet ska omfatta arbete i såväl textil- som trä- och 

metallslöjd. Fortfarande finns inget skrivet om hur mycket eller hur litet av textilslöjd 

eller trä- och metallslöjd eleverna skall ha, endast att garanterad undervisningstid i slöjd 

är 330 timmar i grundskolan. Detta är en organisatorisk fråga för respektive kommun.  I 

mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av femte skolåret står det ”kunna hantera 

lämpliga verktyg och redskap och genomföra arbeten i såväl textil- som trä- och 

metallslöjd” (Skolverket 2000a s. 43) och i mål att sträva mot står det ”slöjdarbete i 

textil, trä och metall syftar till att stärka elevers tilltro till den egna förmågan” samt 

”tillägnar sig praktisk erfarenhet av olika arbetsmetoder, verktyg och 

informationsteknik vid arbete i slöjdens olika material” (a.a s. 91). 

Den nya kursplanetexten ser i många stycken ut som den tidigare, dock med 

nyansförändringar, omformuleringar och tyngdpunktsförskjutningar (Borg 1999). 

Tom och Rita Tiller skriver i sin bok Den andra dagen om hur läroplanstexter läses och 

hur de blir omsatta i praktiken och de menar att den kritiska punkten är övergången från 

formulering till realisering. 

Om sociala och materiella förhållanden på ett dolt sätt motsäger texterna, och om 

den kritiska läroplansdiskussionen och –analysen dessutom saknas, kommer 

formuleringarna inte att få särskilt stort genomslag i skolans vardag. Lärarnas 

undervisningspraxis kan till exempel effektivt stänga dörren för det som 

läroplanen försöker öppna upp. Läroplanens förverkligande kan jämföras med hur 

de stora stjärnorna ledsagas genom folkhavet av starka vakter. Det krävs också 

kraft och vaksamma ögon för att lotsa skolans nya ledstjärnor genom traditions-

havet (Tiller 2003 s.48). 
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Val 
Trots att man i Lpo 94 tog bort text om slöjdarter och specifika innehåll som kunde 

relateras till slöjdarterna (Skolverket 2004b) är slöjden till stor del fortfarande 

organisatoriskt uppdelad i de två tidigare slöjdarterna trä- och metallslöjd samt 

textilslöjd och i de fall eleverna har möjlighet till egna val väljer de oftast efter 

traditionella könsrollsmönster (Skolverket 2005). 

   Lev Vygotskij poängterar på flera ställen i sin bok Fantasi och kreativitet i 

barndomen vikten av att vidga barns erfarenheter och vikten av mångfald i tidigare 

erfarenheter. Han skriver också om att drivkraften och grunden i skapandet är fantasins 

strävan efter att ta gestalt (Vygotskij 1995). 

Det är nödvändigt att vidga barns erfarenheter om vi vill skapa en tillräckligt stadig 

grund för dess skapande verksamhet. Ju mer ett barn har sett, hört och upplevt, ju 

mer det vet och har tillägnat sig, ju större mängd verklighetselement det besitter i sin 

fantasi, desto betydelsefullare och produktivare blir dess fantasi vid i övrigt lika 

förutsättningar (Vygotskij 1995 s.20). 

Genusaspekter 

Slöjdämnet är oftast organisatoriskt uppdelat i slöjdarterna textilslöjd och trä- och 

metallslöjd. I de skolor där eleverna har möjlighet till val av slöjdart väljer både flickor 

och pojkar i stor utsträckning efter traditionella könsrollsmönster. 

I över 80 år var den ena slöjdarten präglad av en manlig kultur och den andra av 

en kvinnlig, med så vitt jag förstår obefintliga bryggor emellan. Utbildningarna 

har varit åtskilda organisatoriskt och geografiskt. Självklart ger det en grund för 

att olika föreställningar om slöjdämnets uppgift och målsättning förvaltas inom de 

olika lärargrupperna.(Borg 1995 s. 145f) 

Den svenska skolslöjdens förgrundsgestalter Hulda Lundin och Otto Salomon dis-

kuterade om manliga och kvinnliga arbetsuppgifter. Lundin ville att gossarna i folk-

skolans lägre klasser skulle delta i handarbetsundervisningen, Salomon tyckte detta var 

fel för i så fall kunde ämnet inte kallas kvinnlig slöjd. Som svar undrade Lundin hur det 

kunde vara möjligt att så många kvinnor deltog i utbildningen på Näs där man till större 
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delen arbetade med manlig slöjd. Manlig och kvinnlig slöjd har länge debatterats i den 

svenska skolan.(Hartman 1995) 

   I läroplanen Lpo 94 står det att skolan ska ”se till att alla elever oavsett kön och social 

och kulturell bakgrund får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och under-

visningens innehåll samt att detta inflytande ökar med stigande ålder och mognad” och 

att ”verka för att flickor och pojkar får ett lika stort inflytande över och utrymme i 

undervisningen” (Utbildningsdepartementet1994 s.15). Även i kursplanen för slöjd 

markeras tydligt vikten av att båda könen får en bra utbildning både i textilslöjd och trä- 

och metallslöjd (Skolverket 2000a s.71). 

    Anders Marner skriver i sin bok Möten och medieringar att 

Ett slöjdämne baserat på den materialspecifika uppdelningen i slöjdarter innebär 

också i hög utsträckning att slöjdämnet uppdelas utifrån kön. Ett sätt att motverka 

denna tendens är att dagens slöjdämne i grundskolan relaterar djupare till ett 

designperspektiv (Marner 2005 s.70). 

    I sin historiska betraktelse av slöjd för flickor och slöjd för gossar skriver Kajsa Borg 

att; 

Traditionens makt har visat sig vara stark. Jämställdhet har sedan Lgr1969 

eftersträvats genom att både flickor och pojkar har textil- och trä- och metallslöjd i 

år 3-6 i grundskolan. Trots detta väljer eleverna i senare delen av grundskolan i 

många fall ”traditionellt”, då de har möjlighet att välja slöjdinriktning. Vi bör 

ställa oss frågan om det är genom valfrihet eller tvång som man kan åstadkomma 

attitydförändringar (Borg 2008 s.63). 

 

De tidigare styrdokumenten hänger sig kvar och färgar dagens undervisning och 

kursplanerna leder inte alltid till förändrade sätt att arbeta (Borg1999).  

Sedan Lgr-69 har läroplanstexternas syftes och målbeskrivningar varit gemensamma. 

Pojkar och flickor har också fått betydligt mera av ”den andra” slöjdarten i obligatorisk 

undervisning. Samtliga lärare som deltog i undersökningen i Borgs licentiatavhandling 

angav att denna förändring var den största förändring som de upplevt under sin 

tjänstgöringstid och de flesta kunde inte tänka sig att gå tillbaka till tidigare system 

(Borg 1995).  
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   I sin doktorsavhandling skriver Britt-Marie Berge att ”syftet med avhandlingen är att 

uttolka dvs. beskriva, analysera och förstå vad utbildningen av slöjdlärare betyder i 

sociala och kulturella reproduktioner”(Berge 1992  s.4). En fråga hon ställer sig i sin 

avhandling berör möjligheten att utbilda bort klass och könsskillnader. Jag antar att hon 

menar genusperspektivet, för något annat kan man väl inte påverka med utbildning. 

Berge funderar på att om pojkar och flickor får samma utbildning, så kommer de att 

kunna välja friare på arbetsmarknaden eller inom utbildningssektorn. ” Kvinnor har i 

genomsnitt mer utbildning än män inom liknande yrken. Kvinnors problem sitter inte i 

deras färdigheter utan hur kunskap värderas”(Berge 1992 s.72). Berge reflekterar i sin 

studie, över lärarnas möjligheter att verka som spjutspetsar för större jämlikhet mellan 

människor och deras verksamhet i samhället. Detta tolkar jag, att hon menar att slöjden 

som idag har en tydlig genusstruktur kan genom ett aktivt arbete för jämställdhet bryta 

detta mönster. Berge är dock tveksam till möjligheten att enbart genom lärare motverka 

de maktrelationer och traditioner som finns i samhället. Hon menar att slöjlärarna 

behöver utrymme och möjlighet till reflektion över sin roll i utbildningen för att söka 

förändra nuvarande genusstrukturer. I avhandlingen poängterar författaren att 

textilslöjdläraren och trä- och metallslöjdläraren, har olika lång utbildning och trots 

detta får de samma yrke och samma lön. Hon påpekar att hennes studie visar att det 

finns risk att lärarkandidaterna för vidare kulturella och sociala relationer där man har 

en praktisk sida och en teoretisk sida där teorin är överordnad samt en hård uppdelning 

mellan en kvinnosida och en manssida. Hon pekar också på risken för att mannen som 

norm kommer att påverka arbetet i slöjd. Under tiden som studien pågick har 

slöjlärarutbildningarna förändrats och båda slöjdarterna utbildas vid samma universitet. 

Frågan på vems villkor mötet sker när två slöjdkulturer närmar sig varandra resoneras 

kring och hon ställer frågan hur lärarutbildningen ska ”förhindra att mötet sker på de 

kvinnligas bekostnad och med mannen som norm” (Berge, 1992 s. 217f).  ”Mycket 

tyder på att lärarkandidaterna varken tycker det är angeläget eller möjligt att utnyttja sin 

position som slöjdlärare i jämställdhetens tjänst” skriver Berge i sin analys av kapitlet 

Figurer i dans – genuskoreografi och vidare skriver hon om att endast en tredjedel av 

lärarutbildarna i trä- och metallslöjd ser sig som bärare av de symboliska könen trots att 

det i diskussionerna mellan lärarutbildarna om pojkar, flickor och slöjd visar något 

 11



annat. Vidare konstaterar hon att ”varken blivande textillärare eller blivande trä- och 

metallslöjdlärare föreslår åtgärder för att de båda slöjdinriktningarna och slöjdlärarna 

skall kunna närma sig varandra” (Berge, 1992 s. 202ff)  

   Många kurser inom slöjdlärarutbildningen läser textil- och trä- och metallslöjd-

studenterna tillsammans. Detta har varit en medveten politisk strategi för att få bort 

oönskade attityder bland blivande lärare och syftar till att öka jämställdheten mellan 

könen i skolans värld. Trots att man arbetat med detta under längre tid är slöjdämnet 

fortfarande det ämne i skolan som tydligast följer den traditionella uppdelningen mellan 

manligt och kvinnligt Detta syns inom studenternas slöjdartsval. Andelen kvinnor som 

arbetar som trä- och metallslöjdslärare är enligt studien liten och i stort sett inga män 

arbetar som textillärare. Samma studie visar att generellt sett är skolan inte särskilt 

jämställd. Flertalet förskollärare och tidigarelärare är kvinnor medan män oftare än 

kvinnor arbetar som NO-lärare i de senare skolåren och gymnasiet (Borg 1995).  

   I rapporten Kulturarv och utveckling inom skolslöjden bekräftas att fler kvinnor 

utbildas i trä- och metallslöjd än män i textilslöjden. Författaren diskuterar om att det 

ofta anses mer känslig för män att arbeta med en traditionellt kvinnlig verksamhet 

medan det å andra sidan är mer socialt accepterat och till och med betraktas som 

spännande när kvinnor ger sig in i mansdominerade verksamheter (Hartman 1989). 

Ovanstående fråga diskuteras också i Berges avhandling och då är lärarutbildare och 

lärarkandidater i textilgruppen positiva till träslöjdande kvinnor, medan trä- och 

metallgruppens lärarutbildare och lärarkandidater har en kluven inställning till dem. 

”Trots att lärarkandidaterna i trä- och metallslöjd säger, att de i princip är positiva till 

kvinnors inbrytning på manliga områden får kvinnan i studiegruppen mycket att brottas 

med” (Berge 1992 s.205f). 

 
Betyg 
I styrdokumenten saknas det anvisningar om hur betygsättning skall ske i förhållande 

till andelen textilslöjd respektive trä- och metallslöjd. Man kan i Lpo94 läsa att läraren 

vid betygsättningen skall utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i 

slöjd i förhållande till kraven i kursplanen och göra en allsidig bedömning av dessa 

kunskaper. 
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 Slutbetyget i slöjdämnet är i många fall inte en tillräckligt god sammanvägning av en 

elevs insats i hela ämnet under hela skoltiden (Hasselskog & Johansson 2007) 

   Kajsa Borg skriver i sitt arbete Läroplanen - stöd eller hinder i skolslöjdens utveckling 

om att läroplanens texter tillåter egna tolkningar och skolämnet slöjd i sitt innehåll och 

utformning kan variera oerhört mycket utifrån lärare och skola, detta både på gott och 

ont (Borg 1999).
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Metod 

Val av metod 

För att försöka få svar på hur villkoren för val i grundskolan kan se ut genomförde jag 

en enkätundersökning med fasta svarsalternativ, där 25 av mig kända slöjdlärare och 

deras slöjdelever ombads besvara enkätfrågorna. Enkätundersökning med fasta 

svarsalternativ valdes utifrån att jag på ett överskådligt sätt kunde få ett urval från 

skolor i olika delar av Sverige. Metoden gjorde det möjligt för mig att jämföra, redovisa 

och få svar på mina frågeställningar. Valet att låta alla elever i slöjdgruppen ingå 

gjordes för att få så stort undersökningsmaterial som möjligt, oberoende av om det var 

större eller mindre skolor. För att söka svar på mina frågor formulerade jag enkät-

frågorna med beaktande av den litteratur jag läst. 

Urval, genomförande och bortfall 

Informanterna utgjordes av 25 lärare varav 17 lärare utbildats på Säl- slöjdutbildning 

vid Umeå universitet samt ytterligare 8 av mig kända lärare i slöjd. Av dessa var elva 

lärare i trä- och metallslöjd och fjorton lärare i textilslöjd. Vidare deltog dessa lärares 

elever i slöjd i år 7 som var närvarande vid enkättillfället på respektive skola. Enkäterna 

och informationsbrevet skickades via e-post till lärarna. Sammanlagt skickades enkäten 

till 25 skolor i 18 kommuner, större och mindre skolor, större och mindre orter från norr 

till söder i Sverige. 

   Lärarenkäterna besvarades av 15 lärare i slöjd, 10 lärare besvarade inte enkäten trots 

påminnelser. Elevenkäten besvarades av 247 elever, av dessa var 145 flickor och 102 

pojkar. Då undersökningen inte varit av etisk känslig karaktär har jag inte inhämtat 

samtycke från vårdnadshavare eller skolledning utan endast respektive lärare i slöjd, 

vilka upplyste eleverna om frivillighet och anonymitet i enlighet med informations-

brevet. 
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Resultatredovisning och analys 
I följande kapitel redovisas elever och lärares svar på enkätfrågorna (Bilaga 2 och 

Bilaga 3). Sammanlagt svarade 247 elever varav 145 flickor och 102 pojkar på 

elevenkäten. Dessa elever är fördelade på 12 skolor. Tre skolor har inte svarat på 

elevenkäten då det inte förekommer val i år 7. Lärarenkäten besvarades av 10 lärare i 

textilslöjd, fyra lärare i trä- och metallslöjd och en lärare i textilslöjd samt trä och 

metallslöjd. Lärarenkäten är fördelad på 15 skolor i 11 kommuner. Redovisningen 

utifrån enkätsvaren visar varje fråga och även kommentarer och analys kopplad till mitt 

bakgrundsmaterial. 

Enkätsvar elever i år 7 

Jag har valt att redovisa ett sammandrag av elevernas svar på enkätfrågorna om deras 

val i slöjd här nedan, i bilaga 4 finns alla elevsvar  sammanställda. 

 

Fråga till eleverna: Av vilken anledning väljer du slöjd, trä- och metallslöjd eller 

textilslöjd som du gör? 

Tabell 1 Anledningar till val av slöjdart, antal pojkar och flickor samt hur stor procent totalt vid varje 

alternativ. 

  pojkar flickor totalt (%) 

Av intresse 70 105 71 

Kompisval 12 18 12 

Annat, vad? … 5 17 8,5 

Så väljer de flesta av mitt 

kön 

9 2 4,5 

Jag väljer för att jag 

måste 

3 2 2 

Här är det lättast att få 

bra betyg 

3 1 2 
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De flesta eleverna uppger att de väljer av intresse. De elever som har svarat ”Annat, 

vad” kan i de flesta av svaren hänföras till val av intresse. Som exempel kan nämnas 

”För textil är också kul”, ”För att jag gick på min magkänsla”, ”För att jag tycker att jag 

måste lära mig” (Bilaga 4). 

 

Fråga till eleverna: Hur viktigt tycker du att det är att få välja? 
Tabell 2 Vikten av att få välja slöjdart. Fördelning antal elever utifrån kön och svarsalternativ.  

 1 (inte så 

viktigt) 

2 3 4 (mycket 

viktigt) 

flickor 2 10 49 84 

pojkar 2 6 42 52 

 

På frågan om hur viktigt det är att få välja svarade mer än hälften av informanterna 

alternativ 4, mycket viktigt. En minoritet svarade alternativ 1, inte så viktigt. De två 

andra alternativen hade stor övervikt mot svarsalternativet viktigt att få välja.  

   När eleverna får välja, vilket flertalet tycker är mycket viktigt, väljer mer än 90 % av 

flickorna textilslöjd och nästan lika många av pojkarna väljer trä och metallslöjd i år 7. 

Detta mönster att välja syns också tydligt i Nationella utvärderingen av grundskolan 

2003, (NU-03), s.124. I den nationella utvärderingen av grundskolan 1992, NU-92 

framgår det inte hur fördelningen mellan pojkar och flickor och val av slöjdart var. 

Enligt NU-03 uppfattar 80 % av lärarna att slöjdämnet bidrar till ökad jämlikhet (NU-

03 s.126). Svaren som eleverna ger samstämmigt i NU-03 och i denna enkät visar att en 

majoritet flickor väljer textilslöjd med kvinnlig lärare och pojkar väljer trä och 

metallslöjd med manlig lärare. Detta gäller inte de tidigare åren där man traditionellt 

fortfarande är organiserade i slöjdarter och eleverna har hälften textil- och hälften trä 

och metallslöjd. 
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Enkätsvar slöjdlärarna 

Av 25 utskickade enkäter till lärare i slöjd har endast 15 lärare besvarat 

enkäten, 60 %. 

 

Fråga till lärarna: Lärarutbildad, slöjd år?   

Tabell 3 Utbildningsår slöjdlärare. 

Utbildningsår Trä- och 

metallslöjd 

Textilslöjd Trä- och metallslöjd 

samt textilslöjd 

Före 1969 1   

Före 1980 1 1  

Före 1994 1 4  

Efter 1994 1 5 1 

 

Jag har valt att redovisa utbildningsår för de lärare som besvarat enkäten i förhållande 

till åren då det kommit nya läroplaner. Läraren i slöjd som är utbildad i textilslöjd samt 

trä och metallslöjd är kvinna. I övrigt följs mönstret man – trä och metallslöjd och 

kvinna – textilslöjd. 

 

Fråga till lärarna: Hur ser skolorganisationen ut vid din/dina skola/skolor? 

Med skolorganisation avser jag i denna fråga vilka skolår/årskurser som finns på 

skolan. 

Tabell 4 Fördelning av organisationer på de tillfrågade skolorna 

Skolorganisation Antal skolor  

År f-9 9 

År 6-9 3 

År 7-9 3 

 

Kommentar: Det var ingen skillnad på elevernas val relaterat till 

skolorganisation 

 17



Hur är den garanterade undervisningstiden fördelad mellan åren, omfattning 

minuter/vecka? 

För att kunna ge eleverna garanterad undervisningstid i slöjd, 330 timmar, måste 

eleverna i år 3-9 ha slöjd i genomsnitt 80min/vecka . 

 

Fråga till lärarna: Hur är den garanterade undervisningstiden fördelad mellan åren, 

minuter/vecka? 

Tabell 5 Skolornas slöjdtid år 1 - år 9. Bokstäverna betecknar olika skolor. 

År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 min/v 

A1
   80 80 80 70 70 80 80 540 

B1
   60 60 60 60 60 60 60 420 

C1
   80 80 80 85 70 70 70 535 

D1
   75 75 75 75 85 85 85 555 

E      45 80 2
 80 åk6-9, 205 

F      85 110 135 100 åk6-9, 430 

G       68 68 68 åk7-9, 204 

H       80 80 80 åk7-9, 240 

I   60 120 120 80 60 60 60 560 

J   80 90 90 90 70 80 70 570 

K   80 80 80 80 80 80 80 560 

L   100 100 80 80 60 80 60 560 

M   80 80 80 80 80 80 80 560 

N   80 80 100 100 60 60 80 560 

O3
 [   360  ] [ 200 ] 560 

 

                                                 
1 Skolan har mindre tid utlagd än garanterad undervisningstid i slöjd, 330 timmar.  
2 Tema, informantens uppgift 
3 Skola O fördelar tiden mellan åren inom klamrarna. 
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Anledningen till att vissa skolor inte når upp till garanterad undervisningstid i slöjd kan 

bero på att man tar tid till skolans val att för lite tid läggs ut eller fel siffror från 

uppgiftslämnaren. Hur slöjdämnets garanterade undervisningstid, 330 timmar, ska 

fördelas beskrivs ej i styrdokumenten utan hänvisas till beslut på lokal nivå. De flesta 

elever möter ämnet för första gången under skolår 3. 

 

Fråga till lärarna: Är den garanterade undervisningstiden fördelad på samma sätt 

mellan åren i hela kommunen? 

Fyra lärare representerande fyra skolor svarar ja. 10 lärare representerande 10 skolor 

svarar nej. 1 lärare svarar vet ej  

   Kommentar: Då skolorna inom samma kommun inte har lika fördelning av tiden för 

slöjd i de olika skolåren är det inte säkert att de elever som byter skola inom samma 

kommun erhåller garanterad tid i ämnet slöjd under elevens sammanlagda skoltid 

 

Fråga till lärarna: Har eleverna möjlighet till val av antingen trä- och metallslöjd 

eller textilslöjd? 

 Denna fråga ställdes för att få en uppfattning om i vilket skolår val av slöjdart börjar 

och i vilken omfattning.  

 

Två lärare svarar att eleverna har möjlighet till val fr. o. m år 6 

Tio lärare svarar att eleverna har möjlighet till val fr. o. m år 7 

En lärare svarar att eleverna har möjlighet till val fr. o. m år 8 

Två lärare svarar nej  

Elevernas möjligheter till val mellan slöjdarterna varierar mellan skolorna. Vissa skolor 

har inget val, medan andra skolor överlåter valet åt eleverna, några redan i år 6. 
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Fråga till lärarna: Väljer eleverna antingen trä- och metallslöjd eller textilslöjd? Om 

ja, när sker valet? 

Tabell 6 Fördelning över när slöjdvalet sker hos de tillfrågade skolorna 

 När sker slöjdval Antal skolor 

Inför varje termin 4 

Inför varje läsår 9 

Inga valmöjligheter 2 

 

 

 

 

Förutom svaren i Tabell 6 svarar två lärare också på frågan annat, vad? ”De kan byta 

slöjdart när som helst under terminen, förutsatt att det finns plats och att tidigare 

arbeten är klara.” ”Vi har en termin av varje i sjuan, sen har vi slöjd i åttan och nian. 

Eleverna kan välja att gå emellan som det passar under terminen. Vi har många fler 

som jobbar med både textil och trä nu.” 

   En lärare vid skola utan val svarar att man ”växlar terminsvis mellan slöjdarterna” 

och att man arbetar i pojk- och flickgrupper. Motivet till att inte ha några val är ”för att 

kunna bedöma ämnet slöjd, enligt läroplan”. En annan lärare svarade att ”Eleverna 

(gruppen) planerar själva hur året ska se ut. De ska ha lika mycket trä och metall som 

textil” (Informanten undervisar i textilslöjd samt trä- och metallslöjd)  

Elevernas frihet i valet av slöjdarterna varierar mellan skolorna. Utifrån svaren i 

enkäten är det tydligt att vissa skolor saknar valmöjligheter eller styr valet hårt, medan 

andra skolor överlåter valet åt eleverna. 

 

Fråga till lärarna: Av vilken anledning sker slöjdvalet när det sker? 

Fyra lärare svarar så har det alltid varit 

Fyra lärare svarar lärares önskemål 

Tre lärare svarar elevers önskemål 

Tre lärare svarar praktisk-tekniska orsaker 

En informant har inte svarat på frågan 

 

På frågan annat vad? har angetts ”Vid byte av lokal är det bra med en termin av varje 

slöjdart för att lära sig lokal och redskap, därför har vi en termin av varje i år 7”. 

 20



(Svar från skola med val fr.o.m.skolår 8)”för att kunna bedöma ämnet slöjd, enligt 

läroplanen” (svar från skola utan valmöjlighet). ”De har möjlighet att byta när de vill 

därför att vi anser att det är bra att ha båda. Ämnet heter slöjd!”. ”Tror att de är så 

det är bestämt”. Mer än ett svarsalternativ anges av flera informanter.  

 

Flera av lärarna har i sina svar på frågan, historiska aspekter på valet, en form av 

hänvisning till tidigare läroplaner. Några informanter försöker relatera sina svar till nu 

gällande läroplan. I styrdokumenten står inte angivet något om val utan endast att 

eleverna skall ha både textilslöjd och trä- och metallslöjd i ämnet slöjd. 

 

Genus 

I Lpo 94 står skrivet att skolan har ett ansvar att motverka traditionella könsmönster. 

Fortfarande ser vi övervägande pojkar på trä- och metallslöjden och flickor på 

textilslöjden i de senare åren då 12 av 15 enkätsvar visar på majoritet pojkar eller 

flickor väljer utifrån traditionella könsmönster. 

 

Fråga till lärarna: Hur ser könsfördelningen ut vid val av trä- och metallslöjd eller 

textilslöjd i år 7?  

I tre av enkätsvaren består grupperna till 100 % av samma kön och i nio enkätsvar 

består grupperna av  ≥ 75 % samma kön. De tre skolor som saknar valmöjlighet i år 7 

har inte svarat på frågan. En av dessa informanter skriver kommentaren: ”antingen 

flickgrupp eller pojkgrupp.” 

 

Fråga till lärarna: Hur ser könsfördelningen ut vid val av trä- och metallslöjd eller 

textilslöjd i år 9? 

Även här består grupperna till 100 % av samma kön i tre av enkäterna och i tio enkäter 

består grupperna av ≥ 75 % samma kön. De två informanter där valmöjlighet saknas har 

inte svarat på frågan. En av dessa skriver kommentaren: ”antingen flickgrupp eller 

pojkgrupp”. Uppdelningen i två könsrelaterade slöjdarter fortsätter och denna bild är i 

stora delar densamma år 2007 som 2003 och 1992 då Nationella utvärderingen av 

grundskolan gjordes (NU -03, s.126). 
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Slöjdämnet är i praktiken oftast uppdelat i två slöjdarter, där kvinnor oftast undervisar i 

textilslöjd och män undervisar i trä- och metallslöjd. Lärarna i de olika slöjdarterna 

möter i sin undervisning i de senare skolåren till övervägande del elever av samma kön 

som de själva. 

 

Betyg 

Betyg i slöjd ska sättas i enlighet med kursplanen och betygskriterierna för ämnet och 

inte som slöjdartsbetyg. Vid betygsättning skall all tillgänglig information om elevens 

kunskaper utnyttjas. 

 

Fråga till lärarna: Hur sätter ni betyg i år 9?  

Flertalet, elva stycken lärare svarar slöjdlärarna sätter var och en betyg för de elever 

de har i sin slöjdgrupp. 

 Fem lärare svarar slöjdlärarna sätter gemensamt betyg på elever båda har haft. 

 En lärare svarar var och en på höstterminen, tillsammans på vårterminen. 

Kommentar: I tre enkätsvar har mer än ett svarsalternativ markerats. 

Resultatsammanfattning 

Min undersökning visar att skolorna bedriver slöjdundervisning i de senare skolåren i 

grupper där antingen flickor eller pojkar dominerar i antal. Flertalet skolor har svarat att 

eleverna har möjlighet att välja slöjdart fr.o.m år 7 och enstaka skolor uppger att det 

inte förekommer val av slöjdart utan det är uppdelat en termin av varje genom hela 

grundskolan. Samtliga skolor utom en startar slöjdundervisningen i år 3. Fyra skolor 

uppger lägre tid än gällande garanterad undervisningstid. Utifrån Skolverkets skrivning 

om betyg och bedömning har jag i min undersökning funnit att flertalet lärare, enligt 

svar på enkätfrågan, betygsätter mer på en slöjdart än på ämnet slöjd. Skolverket 

skriver att ”Läraren ska bedöma de kunskaper eleven har när betyg sätts. Eleven kan 

dock inte uppvisa alla sina kunskaper precis då. Därför är det rimligt att läraren även 

beaktar kunskaper som eleven visat tidigare”(Skolverket, http:// 

www.skolverket.se/sb/d/1442). Detta uppfattar jag,  utifrån enkätsvaren, som något 

flertal informanter förbiser. 
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Diskussion och slutsatser 
Utifrån det som finns skrivet i styrdokumenten är det inte mängden textilslöjd och trä- 

och metallslöjd som har betydelse för ämnet slöjd. I stället är det elevernas delaktighet i 

en produktionsprocess från idé till färdig produkt och att slöjdämnet skall enligt kurs-

planen bidra till elevernas allsidiga utveckling, genom att öva deras skapande, manuella 

och kommunikativa förmåga. Ämnet skall främja elevernas självständighet, ansvar och 

förmåga att lösa problem (kursplan 2000).   

   Vad är viktigt när det gäller det kreativa ämnet? Är det känslan och förståelse av att 

själv kunna lösa en uppgift från idé till färdig produkt eller är det minst lika viktigt att 

behärska det materialspecifika? Finns det en konflikt i detta, vad är viktigast? Att ha 

kunskap och att äga kunskap ser jag som viktigt oavsett vilket problem man ställs inför. 

Skulle det kunna vara så att om man har lika mycket tid för båda slöjdarterna breddar 

man elevernas kunskaper i båda slöjdarterna och ökar deras beredskap för problem-

lösningar eller skulle det skapa en frustration bland eleverna att inte, av tradition, få 

välja slöjdart i de högre skolåren?  

   Min uppfattning om val är att får eleven en god bas av båda slöjdarterna så kan man i 

de senare åren ha möjlighet till fördjupning i vilken slöjdart man vill med gott resultat. 

Tendensen i läroplanstexterna är att det beskrivs allt flera förmågor och kunskaper som 

skall utvecklas genom elevernas arbete i slöjdsalarna (Borg 1999).  Beroende på hur 

den garanterade undervisningstiden för ämnet slöjd är fördelad mellan åren och när och 

om val sker av slöjdart har stor inverkan och påverkar genusspridning i de olika slöjd-

grupperna. Detta framgår av enkätsvaren på frågorna hur tiden är fördelad och flickor 

och pojkars val av slöjdart. 

   I undersökningen kan man av svaren utläsa att eleverna har möjlighet till slöjdartsval 

från år 7 i flertalet skolor. Några skolor har val från år 6 eller år 8. Två skolor har inga 

val av slöjdart utan dessa har en termin av varje slöjdart under hela skoltiden. Motiven 

till varför man har försöker några lärare knyta till styrdokumentens text, dock utan att 

som jag ser det, är något som finns skrivet i dessa. Generellt tycker jag att enkätsvarens 

anledningar till val i slöjd är grundade på samma motiv som vid tidigare gällande läro-

planer, t.ex. val baseras på slöjdsalens arbetsplatser, så har det alltid varit. Det finns i 

några svar, som jag ser det, en dålig medvetenhet om vad som står i styrdokumenten. I 
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Lpo94 står inte angivet något om val endast att eleverna skall ha både textilslöjd och 

trä- och metallslöjd i ämnet slöjd.” Hur detta skall organiseras anges dock inte i 

kursplanen, en eventuell uppdelning i de två tidigare slöjdarterna är idag ett lokalt 

beslut”(Hasselskog & Johansson 2007 s.31). 

   Är det en medveten uppdelning i två slöjdarter utifrån en lokal tolkning av de 

nationella styrdokumenten, är uppdelningen oreflekterad och/eller en följd av 

exempelvis tradition eller tidigare styrdokument (Hasselskog & Johansson 2007)? 

   Utifrån enkätsvaren tror jag, om val sker för tidigt, att det finns risk för att elever 

endast har textilslöjd eller trä- och metallslöjd tre terminer under hela grundskolan. 

Denna risk finns om elever har möjlighet till slöjdartsval redan i år 5. Detta är inte att 

sträva mot vad som är skrivet i läroplanen om genus, ”att skolan har ett ansvar för att 

motverka traditionella könsmönster” (Lpo94 s.6). Får eleverna tillräckliga kunskaper 

om olika metoder, material, redskap m.m. vid tidiga slöjdartsval? Hur mycket tid 

behöver man i de olika slöjdarterna för att inte bara ha kunskap utan också äga den? 

Styrdokumenten ger inget svar eller fingervisning på frågan. Genom att eleven har en 

stor erfarenhetsbaserad kunskap i de båda slöjdarterna tror jag att man kan nå längre i 

kreativa lärprocesser vid val av slöjdart i de senare åren. Vygotskij skriver i sin bok 

Fantasi och kreativitet i barndomen, om att skapande förmåga fodrar inte bara 

påhittighet utan också stor erfarenhet av verkligheten (Vygotskij 1995). 

   Kunskapskvaliteterna som ska bedömas är generella för slöjdämnet och det ses som 

viktigt att eleven får arbeta med den eller de tekniker hon eller han är mest intresserad 

av i de senare skolåren (skolverket http://www.skolverket.se/sb/d /1482). Utifrån vad 

skolverket skriver ovan är min uppfattning att eleven bör ha en god bas av båda slöjd-

arterna för att nå längst. 

   I läroplanen, Lpo 94, betonas lärarens uppdrag att motverka traditionella könsroller. 

Barn och ungdomar skall uppmuntras att utvecklas utan fördomar om vad som är 

manligt och kvinnligt. Förstärker och konserverar vi genustänkandet genom elevernas 

möjligheter till val av slöjdart?  I de fall en elev väljer, väljer ofta flera elever av lika 

kön samma slöjdart. 

   I undersökningen är det endast i de skolor där man skall ha båda slöjdarterna, inga 

val, det finns en spridning mellan könen annars är den nästan obefintlig. Alla elever vid 
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dessa skolor har samma mängd av slöjdarterna som ingår i ämnet slöjd. Enkäten ger 

inget svar om eleverna tycker det är bra eller ej att inte få välja, då denna fråga inte 

finns med. Vid en av skolorna där valmöjlighet av slöjdart saknas arbetar man med 

pojk- och flickgrupper. Anledningen till varför har ej uppgetts och jag kan inte se någon 

anledning att dela slöjdgrupper på detta sätt då man missar dialogen mellan pojkar och 

flickor om olika sätt att se lösningar och lösa problem, olika design. Min uppfattning, 

utifrån upplevelser i slöjdundervisningen, är att det finns en större kreativitet i 

blandgrupper. 

   Att eleverna oftast möter män som lärare på trä- och metallslöjden och kvinnor som 

lärare på textilslöjden förenklar inte diskussionen om elevers val av slöjdart. Det finns 

dock fler kvinnor som är verksamma lärare i trä- och metallslöjd än omvänt. I slöjden 

talas mycket om reflektion, är genusfrågan något vi diskuterar i vår undervisning? 

Diskuterar vi med våra elever om varför män till stor del väljer trä- och metallslöjd och 

kvinnor väljer textilslöjd. Kan vi fortfarande knyta valen till det gamla bondesamhället? 

Min uppfattning är att det inte, i någon större omfattning, diskuteras i slöjdsalarna om 

hur och av vilken anledning gruppsammansättningarna ser ut som dom gör. Flickors 

övervägande svar att de väljer textilslöjd av intresse och pojkars likadana svar angående 

val av trä- och metallslöjd ser jag som ett uttryck för att vi finns kvar i tanke och hand-

ling i en starkt traditionell mans- och kvinnoroll utan att egentligen reflektera över våra 

val. 

  Marner ser som en möjlig väg att utifrån ett designperspektiv försvaga slöjdämnets 

”polariserande genusstruktur” genom att inte se design- och slöjdbegrepp som först och 

främst materialspecifikt (Marner 2005 s.70). I sitt resonemang om slöjden och genus-

strukturen uppfattar jag det som att Marner menar att slöjden måste byta namn då det 

arbetas med så många andra material än trä, metall och textil och att vi på så sätt skulle 

få en annan könsfördelning. Min uppfattning är utifrån erfarenhet och litteraturen jag 

läst att oavsett hur man benämner något så är problematiken inte så enkel.  

   I Berges avhandling Gå i lära till lärare anser hon att man lyckats skapa en mer 

jämlik skola då de yngre barnen oavsett kön med glädje deltar både i textilslöjden och 

trä- och metallslöjden (Berge 1992). Denna jämlika skola påbörjades försiktigt som jag 

ser det när Lp62 infördes och har sedan utvidgats. Fortfarande idag är det en form av 
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organisation av slöjdtid, inga valmöjligheter i de tidigare skolåren, då det endast står i 

uppnåendemål år 5 att eleverna ska ha båda slöjdarterna, ej hur mycket. Vid en del 

skolor förekommer slöjartsval redan i år 6 och då finns genusvalen också i tidigare 

skolår.  

   ”För att kvinnor ska klara av att bryta genuskoreografin krävs att de är rustade med 

kampvilja och har ett extremt starkt intresse för den manliga verksamheten. De måste 

vara beredda på att ställa upp på mäns villkor och bli ”män i kjol” (Berge 1992 s.196). 

Min inställning är att vi tillsammans oavsett kön måste verka för en förändring.. Det 

som tas upp i avhandlingen om hur flickor och pojkar bemöts i slöjden anser jag har 

stor praktisk betydelse. ”Jag har svårt att finna belägg för att lärarutbildarna ser som sin 

uppgift att ge lärarkandidaterna de redskap som krävs för att bryta asymmetriska 

maktförhållanden” (Berge 1992 s.211). Hur ska vi ha någon chans att verka som 

spjutspets om utbildningen negligerar problematiken? Funderingarna kring Berges 

frågor kvarstår än idag och har kanske fördjupats ännu mer, på grund av ökad 

segregation i vårt samhälle. Vi har haft en stor invandring av människor som kommer 

från kulturer där skillnaden mellan manligt och kvinnligt är långt större än vad vi är 

vana vid. Var hittar vi deras hantverk och hur tar vi det till oss? Hur gör vi eleverna till 

våra?  

   I intervjustudierna med lärarutbildare och lärarkandidater i Gå i lära till lärare 

ställdes frågan: vilka skillnader som de uppfattade mellan pojkar och flickor i slöjden? 

Ett svar från en lärarutbildare trä- och metallslöjd var: ”Flickornas överlägsenhet i fråga 

om högklassigare produkter varar inte för evigt. Skillnaden försvinner redan på 

högstadiet, där pojkarna blir överlägsna flickorna på ”sitt” område”. På frågan hur 

lärarkandidaterna ser på slöjdens och lärarens möjligheter att medverka till jämställdhet 

svarar en snart utbildad lärare i textilslöjd ” De är ju liksom vana att banka. Jag menar, 

ha träslöjd och banka så här. Och så skall de sitta där och brodera!” (Berge 1992 

s.186ff). De svar som redovisas gör att jag förstår varför det händer så lite på så lång tid 

oavsett läroplanstext, då flertalet lärare som utbildades vid tiden för avhandlingsarbetet 

fortfarande finns inom skolans väggar.  

   Trots fördelningen av flickor och pojkar i de olika slöjdarterna uppger fyra av fem 

lärare i NU-03 att de tycker att slöjdämnet bidrar till ökad jämställdhet. 
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   Det mest omvälvande i skolslöjden vad det gäller genusaspekter var 1962 när det 

infördes att både pojkar och flickor skulle ha obligatorisk textil-, trä- och metallslöjd på 

låg- och mellanstadiet. Detta gav de båda könen tillträde till områden som tidigare var 

enkönade i skolvärlden. I Lgr69 började man skriva eleverna och gjorde därmed texten 

könsneutral. Fortfarande i dag kan jag inte se någon större skillnad i slöjdgrupperna vad 

gäller kön och val i de senare skolåren, det är dock positivt att det finns en del gräns-

överskridare i de oftast enkönade slöjdsalarna. 

   Kajsa Borg skriver i Läroplanen - stöd eller hinder i skolslöjdens utveckling? att det 

finns forskningsresultat som visar att man undervisar i den läroplan som gällde vid 

utbildningstillfället (Borg, 1999). Detta visar flera svar i enkäten t.ex. att på frågan av 

vilken anledning slöjdval sker när det sker svarar flera informanter att så har det alltid 

varit och flertalet lärare svarar att de sätter var och en betyg för de elever de har i sin 

slöjdgrupp. ”I den nuvarande läroplanen, Lpo 94, har ämnets olika materialområden 

tonats ned till förmån för den gemensamma beteckningen slöjd. Lärarna förväntas 

kunna sätta ett gemensamt betyg, oavsett i vilken slöjdsal eleven har arbetat mest (och 

bäst)” (Borg, 2001 s. 15).  

   Betygskriterierna i Lpo94 uttrycker inte materialspecifika bedömningar utan dessa 

kan appliceras oavsett om eleven arbetar med trä, metall eller textil. I nuvarande och 

tidigare läroplaner har de bärande idéerna i slöjdämnet beskrivits. Ordvalen har varierat 

men den underliggande meningen om slöjdämnets innehåll och karaktär tycks ha legat 

fast sedan Lgr-62. Varje läroplan har lagt till allt fler förmågor och kunskaper som skall 

utvecklas i slöjdarbetet (Borg, 1999). 

   I NU-03 fokuserar lärarsvaren på arbetsprocessen som viktig vid bedömningen av 

slöjdämnet, emedan elevernas svar mera fokuseras på att produkt, närvaro och arbete i 

förhållande till kamraterna är det som påverkar slöjdbetyget. En allmän uppfattning 

oavsett kön är att det ges rättvisa betyg i ämnet slöjd. Informanternas svar om hur betyg 

sätts stämmer väl överens med svaren man fick i NU-03 trots att betygsättningen 

alltsedan Lgr80 ska ske genom ett sammanhållet betyg för hela ämnet och slutbetyget 

skall avspegla elevens arbete under hela grundskolan, alltså arbetet i hela slöjdämnet. 

Skolverket skriver i Underlag för bedömning och betygsättning, att det är rimligt att 
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läraren beaktar kunskaper som eleven visat tidigare. Eleven kan inte visa upp alla sina 

kunskaper vid tillfället då betyg sätts. 

   Den här studien har gett mig ytterligare frågor som hade varit av intresse att få svar 

på, t.ex. av vilken anledning man i år 9 väljer slöjd som man gör. Om det är betygs-

taktiska val eller om man fortfarande väljer i första hand av intresse. Vidare skulle det 

vara intressant att veta av vilken eller vilka anledningar den garanterade undervisnings-

tiden är fördelad som den är mellan de olika skolåren. 

Vid en jämförelse av svaren som erhölls i NU-03 och resultatet från enkätsvaren i detta 

arbete är de överstämmande vid likartade frågor och jag kan inte se någon tendens till 

förändring.  

Från Skolverkets och NU-03s forskarkonferens Highlights i februari 2005 skriver 

Monica Pettersson om att; 

Jämställdhetsbegreppet behöver problematiseras i ämnet. I grunden är jämställdhet en 

kvalitetsfråga som innebär att alla elever skall ha en trygghet och en identitetskänsla 

som utgår från vilka de är som människor snarare än vilket kön de tillhör/---/Målet är 

att optimera lärandet så att varje elev kan utveckla sina förmågor bortom 

könsstereotypa föreställningar (Skolverket 2005 s.227). 

Citatet ovan kan mycket väl appliceras på ämnet slöjd men fortfarande finns någon 

form av stereotypa val kvar i slöjdämnet vad det gäller kön och val. Flickor väljer till 

stor del textilslöjd och pojkar väljer trä- och metallslöjd, precis som vid tidigare 

läroplaner. 

   Eleverna i de senare skolåren söker sin identitet. När de har möjlighet att välja 

slöjdart finns en stor risk att de väljer art på grund av grupptryck eller könsmönster, 

utan att ha möjligheten att prova sig fram. 

   Elever, oavsett kön, väljer enligt enkätsvaren den slöjd de vill ha utifrån intresse, 

lärare och kompisar. Valet är fortfarande starkt könsrelaterat precis som vid tidigare 

läroplaner, även om nuvarande läroplan är målrelaterad. Läroplanstexterna påverkar 

alltså i realiteten inte nämnvärt elevernas val. När eleverna har möjlighet till egna val 

väljer de i stor utsträckning efter traditionella könsrollsmönster och ämnet slöjd är i 

praxis organiserad i två separerade slöjdarter även om detta inte finns föreskrivet 

utan gällande kursplan Lpo94 endast talar om ett ämne, slöjd. 
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Bilaga 1 Följebrev till enkäten 
Hej! 

 

Jag håller på att skriva ett examensarbete 10 p vid institutionen för estetiska ämnen, 

Umeå universitet. 

Mitt arbete handlar om vad som står skrivet i styrdokumenten om val av slöjdinriktning, 

betygsättning i slöjd och en enkät till lärare i slöjd och en till elever i år 7 om hur det ser 

ut i skolorna. 

För att kunna genomföra mitt arbete behöver jag din hjälp. 

Enkäten består av 11 frågor till dig som lärare (totalt 25 slöjdlärare) och 4 frågor till 

eleverna i din slöjdgrupp i år 7. 

Om du inte undervisar i år 7 vore jag tacksam om du lämnar frågorna till elevgrupp i år 

7, så att jag kan få något att arbeta vidare med. Kan du vara snäll att trycka upp det antal 

enkäter till eleverna som behövs? 

Deltagandet är naturligtvis helt frivilligt. Enkäterna kommer att bearbetas helt anonymt 

och i den färdiga rapporten är det inte möjligt att spåra vare sig person, skola eller 

kommun. 

 

Tack på förhand  

Lasse Ziethen 

 

Svaren på enkäten kan antingen mailas till mig eller sändas per post (skicka via skolan, 

så du slipper betala portot). 

Jag vill veta ev. bortfall av elever utifrån max antal.  

Är det något du undrar över hör av dig. 0706943261 eller 097016966 

 

larsolof.ziethen@telia.com 

Lasse Ziethen  

Barnhemsv.1 

98239 Gällivare 



Bilaga 2 Enkätfrågor till lärarna 
• Lärarutbildad, slöjd år?   …                        Trä och metall  □               Textil  □ 

 

• Hur ser skolorganisationen ut vid din/ dina  skola/skolor ut? 

    f-9  □        f-5  □       f-6   □      6-9  □        7-9  □      annat, hur? … 

 

• Hur är den garanterade undervisningstiden fördelad mellan åren, minuter/vecka? 

   År 1…… År2…… År3…… Är 4…… År 5…… År 6…… År 7…… År 8…… År 

9…… 

 

• Är den garanterade undervisningstiden fördelad på samma sätt mellan åren i hela   

   kommunen?  

   Ja     □                         Nej     □                   Vet ej     □ 

   

• Har eleverna möjlighet till val av antingen trä och metallslöjd eller textilslöjd? 

   Om ja, från och med vilket år?  …                      Nej   □ 

 

• Väljer eleverna antingen trä och metallslöjd eller textilslöjd?  

   □  Om ja, när sker valet? 

    Inför varje termin  □         inför varje läsår   □         annat, vad? 

 

    □Om nej Växlar man terminsvis?  □    Eleverna har möjlighet att arbeta både med trä- 

       och metallslöjd och textilslöjd  □ 

 

• Av vilken anledning sker slöjdvalet när det sker? 

   Så har det alltid varit    □    Elevers önskemål   □     Lärares önskemål  □   praktiskt 

tekniska 

   orsaker  □     Annat, vad? … 

 

• Hur ser könsfördelningen ut vid val av trä och metallslöjd eller textilslöjd i år 7? 

 



  100 % samma kön   □          ≥ 75 % samma kön   □        ≥ 50 % samma kön    □ 

 

• Hur ser könsfördelningen ut vid val av trä och metallslöjd eller textilslöjd i år 9? 

  100 % samma kön    □         ≥75 % samma kön    □        ≥50 % samma kön     □ 

 

• Hur sätter ni betyg på eleverna i år 9? 

Slöjdlärarna sätter var och en betyg för de elever de har i sin slöjdgrupp.     □ 

Slöjdlärarna sätter gemensamt betyg på elever båda har haft                         □ 

Var och en på höstterminen, tillsammans på vårterminen                              □ 

 

 



Bilaga 3 Enkätfrågor till elever i år 7 
•  Tjej □                    Kille □ 

 

•  Trä och metallslöjd  □                 Textilslöjd  □ 

 

•  Av vilken anledning väljer du slöjd, trä och metallslöjd eller textilslöjd, som du gör? 

   Välj EN anledning som du tycker är viktigast för ditt val. 

 

Av intresse   □      Kompisval     □       lärarval, den läraren ogillar jag   □     Så väljer 

 

 de flesta av mitt kön  □      Här är det lättast att få bra betyg  □    Jag väljer för att jag 

måste. □ 

    

Annat, vad?  … 

 

 

• Hur viktigt tycker du det är att få välja? Markera med kryss. 

                                    
    1                    2                    3                   4 
inte så viktigt                                            mycket viktigt 

 

 



 

Bilaga 4 Som svar på frågan ”Annat, vad?” 
Fem pojkar har svarat: 

För att träslöjd suger!!! 

För att jag kände för det. 

Tyckte det var roligare att tästa något som så många inte tog. 

För att textil är också kul. 

För att det är enklare och roligare. 

 

17 flickor har på frågan ”Annat, vad”? svarat: 

Orkar inte gå till träslöjden. 

För att min mamma e  lärare i syslöjd så jag kan göra det hemma. 

För att jag gick på min magkänsla. 

Vet ej. 

Jag väljer för att jag har lust till det. 

Det andra är ju så tråkigt + allergi. 

Roligt 

Jag har lättare för syslöjd än trä. 

Man skulle göra roligare saker på textil. 

Lätt. 

Jag valde trä i början av terminen men det var fullt i gruppen och jag erbjöd mig att 

byta. 

Textil är roligare. 

Jag trodde det skulle vara kul! 

För att jag tycker jag måste lära mig. 

Tycker mkt mindre om textil, textil är mkt tråkigare 

Tycker bättre om träslöjd än syslöjd. 

Jag är bättre i sy än trä. 
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