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Sammanfattning  
 
Skolan har som uppdrag att motverka traditionella könsmönster och främja jämställdhet 
mellan könen. All verksamhet inom skolan skall verka efter dessa uppmaningar, olika ämnen 
och instanser har olika förutsättningar för hur detta arbete kan te sig. Textilslöjden är ett ämne 
som bär på många traditionsbundna synsätt på könsroller. År 1969 infördes en ny läroplan där 
segregeringen mellan slöjdarterna öppnades upp för båda könen. Detta väckte våra tankar 
kring inriktningen på denna uppsats. Syftet med denna uppsats är att utifrån ett lärarperspektiv 
undersöka hur lärare arbetar med jämställdhet inom textilslöjdsundervisningen. Vi har utgått 
ifrån frågeställningar om hur lärare arbetar för att neutralisera könsmönster genom jämställt 
arbete i textilslöjden, samt hur textillärare bemöter pojkar och flickor i klassrummet och ser 
på deras olika förkunskaper och prestationer. Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer som 
vi genomfört med sex stycken aktiva textillärare. I vår studie med informanterna har vi sett att 
textillärare idag arbetar med att se individer, istället för att se elever som en del i ett kollektivt 
kön. Lärarna försöker presentera ett brett och könsneutralt arbetsmaterial som leder till att 
eleverna själva får sätta sin personliga prägel på uppgifterna. Föreställningarna om att pojkar 
är stökiga och att flickorna arbetar stillsamt är något som ännu lever kvar. 
Jämställdhetsarbetet är på god väg i verksamheten, men vi har ännu en bit kvar innan vi är 
”världens mest jämställda land”. 
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1. Inledning 
 

”Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster.”1 ”Slöjdundervisningen ska 

ge insikter i jämställdhetsfrågor.”2 

 

Dessa två citat är hämtade ur Läroplanen för den obligatoriska skolan 94 (Lpo 94) och 

kursplanen för slöjd. Styrdokumenten kräver att man aktivt ska föra ett arbete som skall 

främja att komma ifrån de traditionella könsmönstren och arbeta med jämställdhet inom 

skolverksamheten. 
 

Jämställdhet har varit på tapeten sedan det infördes i skolans styrkdokument 1980 och är än 

idag av högsta angelägenhet. I Sverige har vi en lag som kräver att alla arbetsplatser ska 

arbeta för att främja jämställdhet i arbetet.3 Det är lätt att påstå att man lever i ett jämställt 

samhälle, men tittar man närmare så inser man att vi befinner oss just i en början av ett 

jämställt samhälle. Här har skolan en viktig roll; skolan är en av de viktigaste arenorna för att 

förankra jämställdhetstänkande hos barn och ungdomar. Det är bland annat i skolmiljön som 

vårt framtida samhälle grundas. Skolans olika ämnen arbetar på olika sätt för att 

medvetandegöra jämställdhet för eleverna. Jämställdhetsarbetet går ut på att motverka 

traditionella könsroller, men i slöjden är de djupt förankrade i tradition. Både i samhälle och i 

gamla styrdokument, som ännu genomsyrar dagens undervisning. Skolslöjden är, än idag, ett 

av dem ämne i skolan där traditionella föreställningar kring kön fortfarande är djupt 

förankrade i ämnesinnehållet. Men hur fungerar slöjdämnets aktiva arbete för jämställdhet? 

Graselinus skriver:  

 
...trots att många tror att nutidsmänniskan är jämställd så består samhällets 

könsstrukturer, och det är en struktur som både återfinns och återskapas i skolan. Mannen 

är fortfarande normen och kvinnor och män, flickor och pojkar bemöts och behandlas på 

olika sätt och lever inte under samma villkor, varken i samhälle eller i skola. Därför är det 

 
1 Lärarförbundet (2006). Lärarnas handbok. Stockholm: Lärarförbundet. s. 10  
2 Skolverket (2008-11-07). Kursplan för slöjd. 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3888&extraId=
2087 
3 Ekström, Helen (2004) Att göra en jämställdhetsplan. Stockholm: Jämställdhetsombudsmannen (Jämo) s. 4 

http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3888&extraId=2087
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=23&skolform=11&id=3888&extraId=2087


viktigt att studera skolans roll och barns och ungdomars syn på relationen mellan könen 

idag och i framtiden.4 

 

Jämställdhetsbegreppet fick oss att reflektera över våra egna upplevelser från skoltiden i slutet 

av 1990-talet och kom fram till att vår egen slöjdundervisning då var väldigt bunden till de 

traditionella könsmönstren. När eleverna själv fick välja vilken inriktning på slöjden valde 

flickor textilslöjd och pojkar trä- och metallslöjd. En av våra egna slöjdupplevelser var att det 

var läraren som hade bestämt att flickor hade förtur till textilslöjden, detta oavsett om det 

fanns pojkar som hellre ville ha textil- istället för trä- och metallinriktning. Denna 

särbehandling beroende på vilket kön man har och vilken ”rätt” man har till textilslöjd satte 

igång våra funderingar över hur dagens skola ser ut. Hur långt har skolorna kommit i sitt 

jämställdhetsarbete och kan man i dagens skola ännu uppleva de traditionella könsmönstrens 

kvarvarande inom undervisningen? Är det fortfarande så att inom slöjdämnet framkommer de 

traditionella könsmönstren extra tydligt?  

  

Vi ska båda bli lärare på gymnasienivå men har valt att i denna uppsats fokusera på 

grundskolan, eftersom där är slöjden ett obligatoriskt ämne.  Vi vill undersöka hur textillärare 

arbetar med jämställdhet i sin undervisning. Har lärarna blivit mer könsneutrala i ett ämne 

med starka traditionella könsmönster? Vi vill undersöka denna problematik och se hur den 

infinner sig i dagens skola och undervisning.  

 

                                                 
4 Graselinus, Marianne (2003:09). Barns tankar om jämställdhet i framtiden. Ingår i Gannerud, Eva (red.) Våga 
bryta mönstret – uppsatser kring ett jämställdhetsprojekt.(s 9-32) Göteborg: Univ. Institutionen för pedagogik 
och didaktik. s 15 
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1.1 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett nutidsperspektiv undersöka hur lärare anser sig 

arbeta med jämställdhet inom textilslöjdsundervisningen.  

 

1.2 Frågeställningar 
 

• Hur arbetar några lärare för att neutralisera traditionella könsmönster genom jämställt 

arbete inom den textila slöjden? 

 

• Hur bemöter textillärare pojkar och flickor i klassrummet? 

 

• Hur bemöter textillärare pojkars och flickors olika förkunskaper och prestationer?  
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1.3 Begreppsförklaring 
 

1.3.1 Slöjd  
 

När man i allmänhet talar om begreppet slöjd innefattar det både textil- och trä- och 

metallinriktning. I denna uppsats har vi valt att begränsa oss till den textila inriktningen inom 

slöjdämnet, vi kommer i den fortsatta texten att använda oss av begreppet slöjd istället för 

textilslöjd, detta för att underlätta läsandet. Vid de tillfällen då vi skriver om båda 

inriktningarna inom slöjd så förtydligar vi det. 

1.3.2 Jämställdhet  
 

Detta begrepp innefattar att män och kvinnor skall behandlas lika samt ges samma livsvillkor 

och möjligheter. Med jämställdhet menar vi hur det biologiska könet inte ska påverka ens val 

samt vilka val som görs åt individen.  

1.3.3 Könsroller och könsmönster 
 

När vi talar om könsroller och könsmönster i vår uppsats så menar vi de rådande 

föreställningar som man får på grund av sitt biologiska kön, över hur man ska bete sig privat 

och ute i samhället. Dessa föreställningar är skapade av traditioner kring vad som anses vara 

”manligt” och ”kvinnligt”.  

1.3.4 Läroplan och kursplan 
 

I brödtexten kommer vi att använda oss av olika läroplaner och kursplaner för slöjd. I de fall 

vi använder oss av samlingsbegreppet styrdokument kommer vi att syfta på skollag, 

läroplaner och kursplaner. I de fall vi syftar till en eller två av de ovanstående begreppen 

kommer vi i fortsättningen att skriva styrdokument, i de fall vi avser ett av dem preciserar vi 

vilket. Läroplan för grundskolan 1962, 1969 och 1980 kommer att gå under förkortningarna 

Lgr 62, Lgr 69 och Lgr 80. Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 kommer att gå 

under förkortningen Lpo 94.  
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2. Bakgrund 
 

2.1 Slöjdämnets utveckling  
 

Det var under 1800-talets mitt som slöjd började bli aktuellt som skolämne. Efter ett 

riksdagsbeslut 1878 blev det godkänt att föra in slöjden i folkskolan.5 Man talar om att det var 

under tidsspannet 1842-1919 som slöjden introducerades på folkskolans timplan.6 Men det 

var först år 1955 som slöjd blev ett obligatoriskt skolämne.7 Det var i de större städerna som 

slöjden först introducerades för att fortsätta spridningen ut till samhällen och mindre byar som 

ett inlagt skolämne på schemat. Grundidén med att föra in slöjd i skolundervisningen var att 

skolan ansågs för teoretisk under 1860-talet och man behövde något förnyande. Detta 

förnyande skulle inte helt avskiljas från den teoretiska ”pluggskolan” utan den skulle ännu ha 

en nyttofunktion och därför blev slöjdinförandet positivt för både skola och hemmet.8 

Flickslöjden infördes tidigare i skolan på grund av att den inte var i behov av någon speciell 

lektionssal som gosslöjden var i behov av.9 Problem som nu uppstod var att det inte fanns 

några utbildade slöjdlärare, tidigare hade undervisningen letts av hantverkare. Hantverkarna 

ansågs inte besitta den pedagogiska delen av läraryrket utan bara fokusera på produkten så 

detta ledde till en förfrågan efter slöjdlärarutbildning. År 1878 slogs dörrarna upp till den 

första slöjdlärarutbildningen vid Nääs, i Västergötlands län, här fick studenterna sin 

metodikträning i slöjdskolan och man försökte visa på hur slöjden kan användas till ett 

uppfostringsmedel.10 Nääs slöjdlärarutbildning gick ut på att ge studenterna tillgång till Nääs 

eget arbetsmaterial som skulle användas i skolundervisning var utformat som en 

arbetsordning för pojkar, från att göra en blompinne till att göra en sekretär. Varje 

arbetsområde gjordes samtidigt så alla elever höll på med samma projekt, om man blev klar 

före sina klasskamrater fick man invänta dem.11  

 

                                                 
5 Hartman, Per (1984) Slöjd för arbete eller fritid? En studie av läroplansförändringar och debatt inom 
slöjdämnet. Stockholm: Högskolan för lärarutbildningen, Institutionen för pedagogik. s. 15 
6 Borg, Kajsa (1995) Slöjdämnet i förändring 1962-1994. Linköping: Linköping Univ. Institutionen för 
pedagogik och psykologi. s. 40 
7 Borg, Kajsa (2001) Slöjdämnet. Intryck – Uttryck – Avtryck. Linköping: Linköping studies in education and 
psychology. s. 11 
8 Ibid s.11 
9 Borg, Kajsa (1995) s. 41 
10 Hartman, Per (1984) s. 15 
11 Ibid  s. 17 
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Från början var slöjden uppdelad i flick- och gosslöjd. Flickslöjden fick lov att inkräkta på 

annan undervisning vilket inte var möjligt med gosslöjden. Gosslöjden ansågs mer 

pedagogisk och förberedande för yrkeslivet utan att vara en yrkesutbildning. Man hade även 

en tanke med att gosslöjden skulle ge en allmän arbetsvana, som skulle ge respekt för 

kroppsarbete och alstrande till noggrannhet och verktygsvana.12 Flickslöjdens grundtanke var 

att den skulle ses som nyttig för hemmet och vara en mer praktiskt slöjd, där flickor lär sig 

lappa och laga och sy klänningar.13 

 

I skolkommissionens utgåva från 1948 benämner man slöjdämnet med begreppen syslöjd och 

träslöjd. I denna utgåva poängterade man att flickor inte skulle vara helt främmande för 

träslöjd och pojkar inte helt främmande för syslöjd. 14 Detta var början till ett neutraliserande 

könsmönster utifrån den traditionella könsbundenheten som tidigare varit förankrade i 

styrdokument kring skolverksamheten. När slöjdämnet blev obligatoriskt på skolschemat 

1955 talade man ännu om flick- och gosslöjd och att dessa undervisningstillfällen pågick 

under årskurserna 3 till 9. Det var först år 1969 som det blev obligatorisk undervisning i båda 

slöjdteknikerna för både flickor och pojkar i årskurs 3-6. Från 1980 fick eleverna på 

högstadiet själva välja vilken inriktning i slöjdundervisningen de ville fördjupa sig inom, slöjd 

i hårda eller mjuka material.15 Redan i Lgr 69 förespråkas det att eleverna själv får välja 

vilken slöjdart de vill ha under högstadiet, och att de ska utgå ifrån elevens intresse i första 

hand.16 I Lpo 94 har man gått ifrån att beskriva slöjdens olika inriktningar utifrån materialet 

och använde sig endast av begreppet slöjd.  Dessa radikala förändringar att försöka minska 

klyftan mellan vad inom skolans värld anses som typiskt manligt och typiskt kvinnligt, så har 

man inte lyckats med denna utjämning. Det visar sig extra tydligt när eleverna får möjlighet 

till att välja egna val, i detta fall vilken inriktning inom slöjden de vill ha, så blir valen ofta 

könstraditionella val.  

 

Borg skriver: ”Den moderna tillämpningen av slöjdämnets innehåll kan riskera att 

överskuggas av historiens vingslag”. 17 Slöjdens historia kan sätta käppar i hjulet för ämnet 

utveckling. Slöjdämnet präglas ur ett nyttohistoriskt perspektiv och att ämnet nu har fått friare 

tyglar och kommit ifrån den praktiska kunskapens värde. Den stora skillnaden på slöjdämnets 
                                                 
12 Borg, Kajsa (1995) s. 41 
13 Ibid s. 41 
14 Borg, Kajsa (2001) s. 15 
15 Ibid s. 15 
16 Skolöverstyrelsen (1969) Läroplan för grundskolan.1,allmän del. Stockholm: Utbildningsförl. s.157 
17 Borg, Kajsa (2001) s. 14 
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undervisning under åren är att fokus har flyttats från slutprodukt till produktens process.18 

Synen på vikten av kunskap har förändrats till att värdera att eleven tar till sig och kan 

använda sig av sin kunskap. Slöjdämnet är dock ännu starkt präglat av samhällets traditioner 

och könsbundenhet, att få ett könsneutralt synsätt på slöjden kommer att ta tid.  

 

2.2 Jämställdhet i styrdokumenten från 1962 till idag 
 

Under denna rubrik har vi valt att redogöra för olika styrdokuments uppfattningar angående 

slöjd och jämställdhet, samt hur utvecklingen av begreppet jämställdhet har skett i 

läroplanerna. Man ska inte glömma att läroplaner är politiska dokument som visar på det 

samhälle den ska verka i; maktförhållanden, ekonomi, social skiktning, kultur och vetenskap. 

Läroplanerna talar om vad staten vill att eleverna ska lära sig av sin skolgång.19 Läroplaner 

har utgivits åren 1962, 1969, 1980 och 1994 och den generella ämnesutvecklingen går lätt att 

följa genom att studera de olika årens läroplaner. År 2000 presenterades en ny kursplan för 

slöjd utan en följande läroplan. Kursplanerna visar på att slöjdämnet har följt den allmänna 

skolutvecklingen, och från Lgr 80 så har samarbetet inom slöjd och mellan slöjd och andra 

ämnen utvecklats.20  

 

1962 fastställdes och utgavs den första läroplanen för den nioåriga grundskolan och dess 

huvudsyfte var att bidra till en harmonisk utveckling av individens anlag och speciella 

intressen och utveckla dem i sociala relationer.21 Tidigare har det endast getts ut 

undervisningsplaner, exempelvis 1955 utgavs en sådan.  

 

I kursplanen från 1962 står det beskrivet att slöjdens uppgift är att utveckla elevernas 

manuella anlag, färdigheter och till att dessutom bidra till deras estetiska fostran genom 

skapande arbete.22 I Lgr 62 framhölls slöjdämnet som ett estetiskt-praktiskt ämne, att fokus 

från att enbart ha ansets vara ett praktiskt ämne till att även bli av estetisk karaktär.23 

 

                                                 
18 Johannsson Marléne & Hasselskog, Peter (2003) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003: slöjd. 
Göteborgs Universitet: Skolverket s.16 
19 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. Uppsala: 
Kunskapsföretaget. s.76 
20 Borg, Kajsa (2001) s. 14 
21 Hartman, Per(1984) s. 51 
22 Ibid s. 51 
23 Ibid s. 59 
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Läroplanen som utgavs året 1969 uppmanade till att slöjdämnet skulle fördela lika många 

undervisningstimmar i textil- som i träslöjd samt att dessa skulle studeras av både pojkar och 

flickor från mellanstadiet och uppåt. Textilslöjd och träslöjd blev nu hopslagna under 

samlingsbegreppet slöjd och blev istället indelade som olika inriktningar.24 

Slöjdundervisningens mål omformulerades i denna läroplan och skulle främja elevernas 

allsidiga utveckling och detta skulle ske genom planering av manuellt arbete som eleverna 

själva organiserade. När de olika slöjdinriktningarna blev till ett ämne hade ändå båda 

arbetsområdena egna mål, men det fanns numera mål som gällde båda inriktningarna.25 

 

Under 1970 talet fick högstadieeleverna välja vilken slöjdinriktning de ville fördjupa sig 

inom, detta ledde till att när man satte sig ner för att utforma kursplanen som skulle ges ut 

1980 insåg man problematiken att eleverna gjorde traditionella könsbundna val inom slöjden. 

Tankar om att slöjden skulle bli könsneutral skulle leda till att man ville införa lika delar 

undervisning i båda inriktningarna för eleverna.26 Men detta önskemål avslogs och 

genomfördes ej, utan man fortsatte i tidigare anda. Den nya läroplanen, Lgr 80, skiljer sig inte 

på något större sätt en tidigare utgåvor, den stora förändringen är att nu följer ett 

kommentarmaterial med kursplanen som redogör för vilka riktlinjer de olika ämnenas arbete 

ska leda. 

 

Lgr 80 presenterar slöjdens kursplan genom att redogöra för ämnets syfte och innehåll. 

Undervisningen ska leda till att: "Ge eleverna den handlingsberedskap som alla behöver i 

arbets- och vardagslivet för att känna glädje och tillfredsställelse i att lösa praktiska uppgifter 

samt medverka till jämställdhet”.27 En anmärkningsvärd punkt i Lgr 80:s kursplan för slöjd är 

att man har lagt till att man ska ”medverka till jämställdhet” inom slöjdämnet. Detta har inte 

tagits upp lika tydligt och ordagrant i någon tidigare kursplan. Tidigare kursplaner har endast 

antytt om begreppet jämställdhet utan att uttala det i klartext. Exempelvis ur Lgr 62 fick 

eleven möjlighet att prova på båda slöjdinriktningarna: 

 

                                                 
24 Ibid s. 61 
25 Ibid  s. 71 
26 Ibid s. 80 
27 Ibid s. 84 
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Undervisningen 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.28  

 

Detta citat är hämtat ur Lgr 62 och visar på att det var acceptabelt för både pojkar och flickor 

att välja den andra slöjdarten, men att normen förespråkade att de ändå skulle välja textil- som 

flicka och trä- och metall som pojke. Försöket att föra in begreppet jämställdhet i Lgr 69 

visade sig genom att man valde att föra samman slöjdinriktningarna till en enhet. I Lgr 69 

betonar man att när eleverna får välja slöjdinriktning under högstadietiden så hoppas man att 

eleven ska välja inriktning utifrån intresse av tidigare slöjderfarenheter i båda inriktningarna. 

Valen har dock visat sig hänga samman med det traditionella könsrollstänkandet, även åsikter 

från hemmet avspeglas i elevens val av slöjdinriktning. Lgr 69 uppmanar att det ligger en stor 

vikt i hur läraren är i sin arbetsroll, att läraren ska förespråka för att arbeta med olika material 

på ett naturligt sätt. Lärarens attityd till inriktningarna är en viktig faktor till elevens 

uppfattning om ämnet. Läraren måste på olika sätt visa att det är helt naturligt att flickor och 

pojkar får numera samma undervisning i slöjd.29 Det var först 1980 som man införde 

begreppet jämställdhet i klartext och att det blev något skolan och slöjdämnet skulle sträva 

mot på ett tydligare och mer självklart sätt än i tidigare kurs- och läroplaner.30 

 

Jämställdhet blir något som skolan ska arbeta med.31 Tidigare strävade man efter att 

neutralisera könsmönstren vilket senare överfördes och utvecklades i jämställdhetsbegreppet.  

Dagens skola grundar sig på läroplanen som utgavs 1994. Den lägger stor vikt vid lika värde, 

likvärdig utbildning och jämställdhet. Lpo 94 uppmanar skolan till att aktivt och medvetet 

främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter, genom på vilket sätt pojkar och flickor 

bemöts och bedöms. Skolan ansvarar också för att motverka de traditionella könsmönstren 

genom att väcka intresse hos eleverna att pröva nya intresseområden oberoende av 

könstillhörighet.32 Kursplanen inom slöjd tar upp att ämnet ska ge insikter i 

jämställdhetsfrågor, men inget angående de traditionella könsmönstren som läroplanen 

förespråkar. Läroplanens budskap ska samarbeta med kursplanens mål, därför blir det även av 

vikt i slöjdundervisningen att arbeta mot de traditionella könsmönstren.  

 
                                                 
28 Skolöverstyrelsen (1962) Läroplan för grundskolan. Stockholm: Skolöverstyrelsen. s. 321  
29 Skolöverstyrelsen (1969) s.157 
30 Hartman, Per (1984) s. 84 
31 Skolöverstyrelsen (1980) Läroplan för grundskolan. Allmän del. Stockholm: Liber UbildningsFörlaget. s. 130 
32Lärarförbundet (2006). s. 10 
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1985 införde man skollagen som sedan har blivit reviderad ett antal gånger. 1999 infördes 

lagen att alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön ha lika tillgång till utbildning i det 

offentliga skolväsendet. De som verkar inom skolan ska särskilt arbeta för att främja 

jämställdhet mellan könen.33 Det tog 19 år från att Lgr 80 skrev in begreppet jämställdhet i 

läroplanen tills det blev en paragraf i skollagen att skolan ska arbeta för jämställdhet mellan 

könen. 

 

2.3 Traditionella könsmönster 
 

Slöjdämnet är fortfarande det ämne i grundskolan, som tydligast speglar den traditionella 

uppdelningen mellan manligt och kvinnligt, både vad gäller innehåll och material i 

slöjdämnet, samt vad gäller lärarna som förebilder.34 

 

Könsmyter och könsstrukturer grundar sig ofta i gamla traditioner och förväntningar från 

samhället. Dessa strukturer och normer sätter gränser för vad som är acceptabelt för ett kön, 

strukturer som i sin tur skapar mönster som är svåra att bryta. Dessa myter och strukturer 

bottnar i ett långt förflutet om ”de två motsatta”, kvinnor och män, något som sträcker sig så 

långt tillbaka som till antiken. Redan då var könen indelade i två olika stereotyper som än 

idag styr hur män och kvinnor skall agera i vårt moderna samhälle. Dessa stereotyper över 

vad som är accepterat som manligt och kvinnligt har emellertid styrt inom alla områden och 

skiljt oss åt efter vårt kön. Denna delning är något som sker redan som barn och fungerar 

fostrande, man ger pojkar hårda leksaker och flickor mjuka. Berg skriver:  

 
Du och jag, som individer både har och inte har könstypiska egenskaper. Våra 

hormonhalter är olika, vi har olika intressen och är olika starka/…/Men några medfödda 

skillnader mellan könen, utöver de fysiska, har aldrig vetenskapligt slagits fast.35  

 

Lärare måste vara försiktiga att se på pojkar och flickor som olika enhetliga grupper i sin 

undervisning eller allmänt på skolan. 36 ”Om man agerar utifrån könsschabloner om hur 

pojkar och flickor är, istället för att bemöta dem som individer, finns det stor risk för statistisk 

                                                 
33 Lärarförbundet(2006) s. 55 
34 Borg, Kajsa (1995) s.23 
35 Berg, Bettina (2000) Genuspraktika för lärare. Stockholm: Lärarförbundet s 10 
36 Hedlin, Maria (2004) Lilla genushäftet. Om genus och skolans jämställdhetsmål (Rapport 2004:2 - 
Pedagogik). Högskolan i Kalmar: Institutionen för Hälso- och Beteendevetenskap. s. 2 
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diskriminering.”37 Varje individ måste bli uppskattad efter sina förutsättningar som person, 

inte som en i ett kollektivt kön. Detta förutsätter att varje enskild lärare besitter kunskaper 

kring de rådande könsschablonerna samt att de är införstådda i deras påverkan på lärande. I 

propositionen Jämställdhet mellan kvinnor och män inom utbildningsområdet formuleras det 

att: ”alla lärare bör få kunskap om genus” detta för att kunna utforma en undervisning som är 

anpassad till de två könens förutsättningar. Propositionen betonar även att jämställdhet är en 

pedagogisk fråga i skolans vardag som rektorsutbildningen måste iaktta för att öka rektorers 

kompetens inom ämnet.38   

 

2.4 Vad är jämställdhet? 
 

När man talar kring begreppet jämställdhet så kan man väga in olika betydelser i begreppet. 

En klass eller en skola kan vara jämställd för att det är hälften pojkar och hälften flickor, 

medan en annan kan mena jämställdhet med att pojkar och flickor får lika mycket talutrymme 

i klassrummet. Genom att syna vilka olika föreställningar som manligt och kvinnligt vilar på i 

vårt samhälle får vi fram vilka konsekvenser de kan få.39 

 

Jämställdhet handlar om att män och kvinnor skall ha samma rättigheter och skyldigheter, 

oavsett sitt kön, i livets alla väsentliga områden.40Det handlar om vilka positioner som män 

och kvinnor tar i relation till varandra i olika sammanhang. Alla oavsett sitt biologiska kön 

skall ges samma möjligheter. Jämställdhet handlar även om kunskapen om de strukturer i 

samhället som gör att kvinnor och män behandlas olika. Besitter vi kunskaper kan vi mer 

effektivt motverka dessa olikheter och arbeta för att alla skall få samma möjligheter och 

skyldigheter. 41 

 

Hedlin skriver att under 1970-talet fokuserade man på en jämn könsfördelning, medan man 

idag lägger vikten på att ge flickor och pojkar lika livsvillkor. Vidare talar hon om två 

uppfattningar inom jämställdheten där den ena, kvantitativa, talar om en någorlunda jämn 

könsfördelning. Medan den andra, kvalitativa aspekten, syftar på lika villkor oavsett kön. Lika 

                                                 
37 Hedlin, Maria (2006) Jämställdhet- en del av skolans värdegrund. Stockholm: Liber AB. s. 14f. 
38 Sandberg, Ann-Kristin (2006) Jämställd skola – strategier och metoder. Stockholm: Lärarförbundet s. 9 
39 Hedlin, Maria (2006) s. 11 
40 Ibid s. 11 
41 Berg, Bettina (2000) s 12 
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livsvillkor är det som avses med jämställdhet när man talar kring begreppet i dagens skola. 42 

Hedlin skriver att: 

 
De mänskliga rättigheterna handlar om alla människors lika värde och även rätten att inte 

bli sämre behandlad på grund av hudfärg, kön eller liknande. Det Borgström [f.d. 

jämställdhetsombudsman, vår anm.] vill framhålla är att könsdiskriminering (att behandla 

en person sämre på grund av kön, och alltså utan sakliga skäl) därför är en kränkning av 

de mänskliga rättigheterna.43  

 

I de olika styrdokumenten kan vi läsa fint skrivna formuleringar kring vikten av att arbeta 

aktivt för att motverka könsstrukturer och traditionella könsmönster. Dessa formuleringar 

menar väl, men det är på lokal nivå, i skolan och i klassrummen, som de måste efterlevas och 

följas. Att omsätta dessa skrivna jämställdhetsmål i praktik är lättare sagt än gjort. Det är här 

problemen och motgångarna kan verka svårast att överkomma. Den som verkar inom skolan 

kan inte inta en helt könsneutraliserad syn på sitt arbete. Eleverna måste bemötas utifrån 

kunskaper kring flickors och pojkars olika upplevelser, men även kunskaper om vad som 

anses vara kvinnligt och manligt är av vikt. Detta gör att arbete kring jämställdhetsfrågor blir 

en kunskapsfråga och inte en attitydfråga som många har inställningen att det är.44 Detta 

betyder att man som lärare måste beakta flickors och pojkars olika erfarenheter och kunskaper 

i lärarens ämnen för att få ett meningsfullt ämnesområde för alla. Dessa olikheter och olika 

erfarenheter bör finnas med i undervisningen. Att könsskillnader påverkar oss människor och 

vårt sätt att tänka utvecklar olika perspektiv på vårt handlande. Dessa olika perspektiv gynnar 

ett samspel mellan personer för att främja kreativitet i kunskapsbildning och 

kunskapsöverföring. Genom att understryka individens valfrihet för val kring livet ger 

”jämställdhet ökad möjlighet att pröva olika vägar i livet, olika personliga kombinationer av 

manligt och kvinnligt och ett personligt val av sätt att leva.” Jämställdhet blir att fritt få välja 

sitt eget handlande oavsett biologiskt kön. 45  

 

                                                 
42 Hedlin, Maria (2006) s. 12.  
43 Ibid s. 12. 
44 Sandqvist, Anna-Marie (1998) Visst görs vi olika! Jämställda barn – hur skulle det se ut? Stockholm: 
Kommentus Förlag. s. 28f 
45 Wilhelmsen, Maud (2003:09) Gymnasieelevers syn på etik och moral.  Ingår i Gannerud, Eva (red.)”Våga 
bryta mönstret” – uppsatser kring ett jämställdhetsprojekt. (s 77-113) Göteborg: Univ. Institutionen för 
pedagogik och didaktik. s. 87 
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2.5 Samhällets syn på jämställdhetsbegreppet 
 
I Sverige talar vi om att vi är ”världens mest jämställda land”46 och det är vi, om vi ser till 

kvinnors representation i regering och riksdag. I vissa aspekter i samhället har vi inte kommit 

lika långt. Inom den svenska jämställdhetspolitiken har regeringen arbetat fram mål som 

bland annat berör: en jämn fördelning av makt och inflytande men även lika tillgång till 

utbildning och möjligheter till utveckling av personliga ambitioner, intressen och talanger.  

Det ökade politiska engagemanget inom området har resulterat i otaliga utredningar, men 

även att nationella mål har satts upp för jämställdhet. Detta har i sin tur lett vidare neråt i den 

politiska skalan till olika myndigheter som direkt påverkar vår vardag i skolan. Både 

Jämställdhetsombudsmannen (Jämo) och Skolverket har framställt utredningar och rapporter 

som är värdefulla för oss lärare, varje dag i vår verksamhet.47 Berg skriver att 

 
Det finns många förlegade föreställningar om missförstånd om jämställdhet och kön i 

vårt samhälle/…/istället måste vi titta på vilka positioner kvinnor och män intar i 

förhållande till varandra och vilka strukturer om påverkar deras valmöjligheter.48 

 

Det väsentligaste arbetet för ökad jämställdhet görs ute på arbetsplatserna, här ska visionerna 

med arbetet omsättas till verkligheten. ”En svårighet när vi ska ta itu med detta är att vi också 

växt upp i och påverkats av en traditionell könsordning. Vi har således själva utsatts för precis 

det traditionella könsmönster som vi ska förändra!”49  

 

2.6 En jämställd skola 
 

När man diskuterar skolans värdegrund och dess värderingar talar man ofta kring olika 

begrepp, bland annat individens frihet, respekt och människosyn och var människas 

okränkbarhet. Vi får inte glömma att prata om och hålla en framåtdrivande dialog kring 

jämställdhet. Syftet med skolans värdegrund vilar på att fostra eleverna till demokritiska 

medborgare i vårt samhälle, trots detta visar det sig att jämställdhet inte berörs i så stor 

utsträckning i skolan. 50 

 
                                                 
46 Regeringskansliet (2009-01-06) http://www.regeringen.se/sb/d/8594/a/93621  
47 Sandberg, Ann-Kristin (2006) s. 8 
48 Berg, Bettina (2000) s. 9 
49 Sandberg, Ann-Kristin (2006) s. 10 
50 Hedlin, Maria (2006) s. 20 
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Skolans värdegrund är något som måste genomsyra det dagliga arbetet som genomförs på 

skolan. Jämställdhetsfrågan är en del av människosynen i värdegrunden, jämställdhet är inte 

något som man skall behöva arbeta extra för i skolan. Utan jämställdhet är något som ska ske 

naturligt i all skolverksamhet. Detta skall även genomsyras i läromedel, genom att de ska vara 

jämställda och jämställande.51 Alla människor bildar egna uppfattningar kring människosyn 

och normer beroende på uppväxt, influenser och social bakgrund, därför är det viktigt för 

lärare att föra en dialog mellan varandra för att reflektera över normer och värden. Det är 

genom dessa samtal och diskussioner som olika ståndpunkter framförs och analyseras. Skilda 

perspektiv synliggörs vilket leder till en utveckling av de grundläggande värderingarna, bland 

dem jämställdhet.52 

 

Jämställdhet är ett svårdefinierat begrepp som även innefattar många olika tolkningar, detta 

och vad jämställdhet betyder för var individ är något som man bör ha som utgångspunkt vid 

samtal kring begreppet. Föreställningarna om de två könen är något som ger läraren ett 

underlag att stå på för att sedan utveckla sitt arbete, från den punkt som klassen/gruppen 

befinner sig på, i en positiv riktning. Att man som lärare lyfter fram olika normer har stor 

betydelse för utvecklingen av jämställdheten inom skolverksamheten.53   

 

Jämställdhet är en pedagogisk fråga som sammanfattande betyder att flickor och pojkar skall 

ha samma rättigheter, skyldigheter samt möjligheter, precis som de krav som ställs på 

jämställdhet ute i samhället. Skolan bör ses som en förlängning av samhället, en viktig del för 

samhällets funktion, en fostran av demokratiska medborgare. ”Samhället har gett skolan i 

uppdrag att verka för lika villkor mellan könen och i skolan vill man förhindra att kategorier 

som ’kvinnligt’ och ’manligt’ begränsar elevernas studieval.”54 En helt jämställd skola 

behöver likvärdig behandling som skapas i en skolmiljö vars metoder, läromedel och fysiska 

utformning bygger och grundar sig på kunskaper om de båda könens villkor.55 Om varje elev 

i skolan ska ges bästa förutsättningarna att nå goda resultat krävs intresse för hur 

undervisningen påverkar, hur arbetsformer gynnar eller missgynnar olika elever och hur detta 

                                                 
51 Borisson-Fallgren, Ann-Sofie (2003:09) Ett genusperspektiv på normer och regler i klassrummet. Ingår i 
Gannerud, Eva (red.) Våga bryta mönstret – uppsatser kring ett jämställdhetsprojekt.(s 33-76) Göteborg: Univ. 
Institutionen för pedagogik och didaktik. s. 37 
52 Ibid s. 38 
53 Ibid s. 70 
54 Haag, Eva-Lena (2003:09) En diskursanalys av lärares samtal inom ett jämställdhetsprojekt. Ingår i Gannerud, 
Eva (red.) Våga bryta mönstret – uppsatser kring ett jämställdhetsprojekt. (s.115-148) Göteborg: Univ. 
Institutionen för pedagogik och didaktik. s. 117  
55 Sandqvist, Anna-Marie (1998) s.120 
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är kopplat till deras könstillhörighet. Det finns inga färdigt skrivna mallar och metoder som 

fungerar som en schablonmall, metoder och mallar måste skapas efter den enskilda skolans 

verklighet och förutsättningar.  

 

Eftersom jämställdhetsfrågan är en demokratisk fråga så måste den behandlas med stor 

respekt för dess innebörd. För detta arbete ansvarar skolans rektor. Rektorn har ansvar över att 

undervisningen planeras mot de mål som berör jämställdhet som skall uppnås.56 En viktig del 

av jämställdhetsarbetet på skolan är att lärare visar för eleverna vad lärarnas arbete kring 

jämställdhet går ut på och hur de arbetar för dem. Lärare måste visa att arbetet med dessa 

frågor tas på allvar för att eleverna skall förstå dess ambitioner för idag och för framtiden.57 

 

2.7 Utvecklingsarbetet av en jämställdhetsplan 
 

Ekström formulerar utvecklings arbetet av en jämställdhetsplan på följande sätt: 

 
Om ni gör en jämställdhetsplan som uppfyller jämställdhetslagens krav och sedan också 

arbetar efter den planen leder detta till en mer jämställd arbetsplats. Det tjänar alla på, 

eftersom en arbetsplats där allas erfarenheter och kunskaper tas till vara blir en effektiv 

arbetsplats 58 

 

På varje svensk arbetsplats med mer än tio anställda har arbetsgivaren enligt 

jämställdhetslagen en skyldighet att sammanställa en jämställdhetsplan för arbetsplatsen som 

även skall revideras varje år.59 Eftersom en skola ofta har fler än tio anställda så omfattas 

även dessa av denna paragraf i jämställdhetslagen. Detta kan dock kringgås då kommunen 

kan skriva en plan för all skolverksamhet inom just den egna kommunen.60  

 

Den lokala jämställdhetsplanen skall presentera ett sammandrag över åtgärderna som 

arbetsplatsen skall genomföra och när dessa ska genomföras. Jämställdhetsaspekten ska ingå 

naturligt i skolans alla delar. Detta betyder att ”alla ansvarar för att de beslut som fattas tar 

                                                 
56Svensson, Eva-Maria (2008) Styrdokument för skolan. Ingår i Lif, Jan (red.) Allt du behöver veta innan du 
börjar arbeta med jämställdhet i skolan (s 115-146) Lund: Studentlitteratur s. 116 
57 Graselinus, Marianne (2003:09) s. 14 
58 Ekström, Helen (2004) s. 4 
59 Iseskog, Tommy (1999) Aktivt jämställdhetsarbete. Knivsta: Consensus AB s. 13 
60 Berg, Bettina (2000) s 19 
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hänsyn till jämställdhetsaspekten och att undervisningen är jämställd.”61 Målen med 

jämställdhetslagen är många, men i grund och botten vilar den på samma stöttepelare som 

skolans värdegrund består av. Arbetet med jämställdhet sammanbinds i målen med arbetet i 

skolan. Det är ett arbete i ständig förändring, med delmål att uppnå, men även förändringar 

som behövs göras för att främja arbetets gång. ”Utgångspunkten är att bidra till att skolans 

mål och pedagogiska uppgift uppfylls”.62  

                                                 
61 Sandberg, Ann-Kristin (2006) s 13 
62 Ibid s 16 
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3. Metod 
 
I denna uppsats valde vi att fokusera på hur verksamma textillärare idag arbetar med 

jämställdhet i undervisningen. Valet av metod infann sig naturligt eftersom vi ville ta reda på 

hur det ser ut på skolorna idag och detta ansåg vi genomförs lättast genom intervjuer. Vi valde 

att inrikta oss mot grundskolan, eftersom att alla elever har slöjdundervisning under något 

eller några av dess läsår.  

 

3.1 Intervjuer 
 

För att förbereda oss inför intervjutillfällena valde vi att ta del av Stienar Kvales Den 

kvalitativa forskningsintervjun. Vi valde att använda oss av kvalitativ arbetsmetod för att få 

djupgående svar. Denna intervjuteknik ses som en känslig och kraftfull metod för att fånga 

erfarenheter och meningar ur undersökningspersonernas vardagsvärld.63 Kvale menar på att 

denna teknik är ett effektivt verktyg för den som vill få kunskap om människors upplevelser 

och beteenden.64 Våra informanters uppfattningar och upplevelser är grunden till vårt resultat.  

 

Första kontakten med informanter skedde via e-mail, där vi presenterade oss och syftet med 

vår uppsats (se bilaga 1). Resultatet av detta uppenbarade sig genom att ingen visade intresse 

för att delta som informant. Nästa steg blev att vi fick jaga informanter genom telefonkontakt 

och besök på skolor samt att vi hörde av oss till bekanta som kunde vara aktuella för 

undersökningen. 

 

Vi valde att arbeta fram färdigskrivna frågor innan vi gjorde första intervjun (se bilaga 2), dels 

för att alla informanter skulle få möjlighet att besvara frågorna i samma följd och dels som en 

trygghet för oss när vi genomförde intervjuerna. Vi valde att inte skicka ut frågorna till 

informanterna innan intervjuerna, utan de var endast till stöd för oss. Ibland vid 

intervjutillfällena blev det att informanten svarade på flera av de förskrivna frågorna på en 

gång. Så frågeställningarna vi hade arbetat fram innan blev som en förlaga som vi inte 

behövde följa till punkt och pricka. Vi använde oss av att ställa följdfrågor och be om 

                                                 
63 Kvale, Steinar (1997) Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund. Studentlitteratur s. 70  
64 Ibid s. 72 
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förtydligande, i vissa fall dök även nya frågor upp under intervjun. Dessa frågor tog vi med 

oss till nästa intervju tillfälle för att få flera svar på de nya frågorna.  

 

Vid intervjutillfällena använde vi oss av en diktafon för att dokumentera intervjun, men även 

av penna och papper som en säkerhetsåtgärd vid eventuella tekniska problem. Under 

intervjutillfällena valde vi att en av oss var mer ledande och ansvarade för själva intervjun, 

medan den andra agerade sekreterare samt fick komma in med frågor för uppföljning och 

förtydligande. Intervjuerna har genomförts i slöjdsalen där informanten arbetar.  

Vid fyra tillfällen har intervjuerna skett via högtalartelefon med en diktafon bredvid. Dessa 

fyra intervjuer har genomförts med liknande arbetsgång som tidigare intervjuer.  

 

3.2 Transkribering  
 

Efter intervjutillfällena valde vi att fördela transkriberingen av intervjuerna genom att skriva 

ut rådatan från de intervjuer man hade en ledande roll i. Vid transkriberingen valde vi att 

skriva ned vad informanten sa och inte gå in på dialektala uttal, skratt och pauser, eftersom 

det inte är relevant för vår uppsats. Transkribering kan anses vara tidskrävande och onödigt, 

men vi ansåg att det var underlättande vid analysen och gav en helhetsbild av materialet om 

man hade intervjuerna i pappersform.  

 

3.3 Systematisering och analysering av material 
 

Vid systematiseringen av den transkriberade rådatan från intervjuerna valde vi att använda oss 

av kodifiering. Kodifieringen gick till så att vi markerade informantens svar med olika färger, 

för att sedan lätt kunna kategorisera alla informanters svar. Detta tillvägagångssätt 

underlättade när vi skulle skapa en sammanställning av informanternas gemensamma svar 

under resultatets olika rubriker.   

 

Det insamlade materialet kan värderas utifrån flera faktorer och värderingar. Vi valde att 

lägga våra egna värderingar åt sidan när vi presenterade informanternas svar och helt fokusera 

på deras utsagor. Våra egna tankar om svaren har fått komma upp under diskussionen i 

samråd med tidigare bearbetat litteratur. Analysen gick till så att vi grundade våra 
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informanters svar i tidigare litteratur. I många fall fanns det tidigare forskning som stärkte 

deras uttalanden. 

3.4 Intervjuetik 
 

Kontakten med våra informanter tog vi via e-mail och telefon, där vi förklarade vad vår 

uppsats skulle fokusera på och vad vi skulle använda vårt material till. Vid intervjutillfällena 

redogjorde vi igen för informanten vad syftet med vår uppsats var. Vi informerade om att vi 

skulle komma att kodifiera lärare och skola, att vi skulle behandla intervjuresultatet 

konfidentiellt i vår uppsats. Vi redogjorde även för informanten om dennas villkor. 

Informanten valde själv om hon vill besvara frågorna och om hon ville avbryta intervjun. 

Steinar Kvale poängterar att det är av högsta vikt att informera om syfte med undersökningen 

och att informanten ger sitt samtycke.65 Vi valde att efter genomförd intervju ge informanten 

möjlighet att stryka eventuella svar som hon inte vill ha med i uppsatsen av någon anledning. 

Konsekvenser för intervjupersonen kan uppkomma under intervjun. Dessa upplevelser kan 

uppkomma efter intervjun också. Man tänker igenom och inser att man inte borde ha sagt 

detta.66  

 

3.5 Informanter 
 

Informanterna som deltog i uppsatsen är alla kvinnor med textillärarbakgrund. De är i 

åldrarna 26-55 och har olika arbetslivserfarenheter. Några av informanterna har 

ettämneslärarexamen medan några har utbildats till tvåämneslärare. Informanterna är 

verksamma i olika delar av Sverige. Vi valde att behandla vårt insamlade material 

konfidentiellt. Informanten benämns med K som står för kvinna och den efterföljande siffran 

är i den ordning vi gjorde intervjun med informanten. 

 

K1: 49 år, yrkesaktiv sedan 2002. Arbetar med elever från år 7-9 

K2: 46 år, yrkesaktiv sedan 1990. Arbetar med elever från år 3-9 

K3: 26 år, yrkesaktiv sedan VT 2008. Arbetar med elever från år3-5 

K4: 28 år, yrkesaktiv sedan VT 2008. Arbetar med elever från år 7-9 

K5: 55 år, yrkesaktiv sedan 1997. Arbetar med elever från år 2-5 

                                                 
65 Ibid s. 107 
66 Ibid s. 142 
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K6: 44 år, yrkesaktiv sedan 1999. Arbetar med elever från år 3-6 

 

3.6 Arbetsfördelning 
 

Processen med uppsatsen har skett gemensamt, vi har arbetat sida vid sida och hjälpt och 

stöttat varandra i bearbetningen av texten. I ett tidigt skeende av uppsatsskrivandet insåg vi att 

för att kunna fördjupa och använda så mycket relevant fakta som möjligt så var vi tvungna att 

dela upp olika arbetsområden i mellan oss. När vi skrev bakgrunden fördjupade Klara 

Lundgren sig i avsnitten om slöjdämnets historia och om styrdokumentens utveckling med 

jämställdhetsbegreppet. Karin Olofsson fokuserade på jämställdhetsfrågorna utifrån olika 

perspektiv, skola och lärare, samhälls- och forskningsperspektiv.  

 

Vid insamlingen av material till resultatdelen gjorde vi sex intervjuer, vi delade upp arbetet så 

vi fick vara ledare för tre intervjuer var. Vi var båda delaktiga med intervjutillfällena men när 

man var ledare för en intervju så innebar det också att man fick transkribera sin ”egen” 

intervju. Vid sammanställningen av resultatet fokuserade Lundgren på att redogöra för lärares 

bemötande mot elever, elevers kunskapsryggsäckar och traditionella könsmönster. Olofsson 

redogjorde för jämställdhet och arbetsmaterial. 

 

Uppdelningen vid arbetet med diskussionen föll naturligt genom att Lundgren valde att 

fokusera på de delar hon presenterade i resultatet även gjorde det i diskussionen och på 

samma sätt blev det för Olofsson. Trots att vi har delat upp arbetet sinsemellan så har vi hela 

tiden arbetat tillsammans för att få en helhet i arbetet, och vid diskussionen för att få med 

bådas ståndpunkter och tolkningar.  
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4. Resultat 

 

4.1 Aktivt jämställdhetsarbete inom skolverksamheten 
 

Vid intervjutillfällena fick vi som resultat fram spridda erfarenheter om hur man arbetar med 

dessa frågor inom skolverksamheten, men även spridda erfarenheter om hur skolorna arbetar 

kring jämställdhetsplanen.  

 

K1 berättar om ett nyligen genomfört jämställdhetsarbete på skolan där de tagit fram en 

jämställdhetsgrupp som i sin tur arbetar mer aktivt och djupgående med jämställdhetsfrågor. 

Alla lärare på skolan är involverade och väl insatta i detta arbete. På skolan har varje lärare 

fått en pärm med alla handlingsplaner samlade, samt att det ska finnas ett extra exemplar 

tillgängligt i lärarrummet. Jämställdhetsarbetet har resulterat i olika temadagar, där eleverna 

har möjlighet att föra diskussioner med klasslärare kring jämställdhetsfrågor, se på film som 

berör ämnet samt arbeta med värderingsövningar på Internet. På K2s skola fanns det inte en 

jämställdhetsplan, utan detta begrepp ingår under skolans Likabehandlingsplan. Vidare 

berättar K2 att diskussioner om jämställdhet, inom skolan och ute i samhället, är nästintill 

icke existerande och att arbetet kring dessa frågor blir undanträngt av allt annat ”som ska in 

under ett läsår”. Men ibland får de ”våra ryck” och har någon temadag kring jämställdhet. K2 

säger att hon inte vet om Likabehandlingsplanen finns tillgänglig för alla som berörs av 

skolverksamheten, men påpekar att alla ”planer” introduceras på första föräldramötet på 

höstterminen i år 7. K2 ifrågasätter skolans bristande arbete kring jämställdhet och varför de 

inte arbetar mer med det eftersom eleverna på skolan inte är med och för en diskussion kring 

jämställdhet eller är insatta i begreppets betydelse.  

 

På skolan där K3 arbetar har informanten själv varit med och uppdaterat den nuvarande 

jämställdhetsplanen och är även med i genusgruppen på skolan. K3 upplever att övriga lärare 

på skolan har uppfattningar om slöjdämnet, om vad som är lämpligt för pojkar och flickor att 

göra. Denna syn på traditionell indela undervisning efter kön delas inte av slöjdlärarna på 

skolan. De förutsätter att alla oavsett kön har lika rätt och samma förutsättningar inom 

slöjdämnet. Trots slöjdlärarnas försök att neutralisera könsrollerna så upplever K3 att de blir 

motarbetade av övrig personal.  

 21  
 



 

Nyutexaminerade K4 erkänner att hon ”pinsamt nog inte tagit del av den 

[jämställdhetsplanen, vår anm.] än”. Detta säger hon beror på att hon enbart arbetat två 

terminer på skolan, samt har en heltidstjänst som är tidskrävande. Dock har hon inte låtit detta 

påverka att hon fört in jämställdhetstänkandet i sin textilundervisning på andra sätt än att prata 

om skolans jämställdhetsplan.   

 

Informant K5 berättar att skolan har haft en jämställdhetsplan, men att den nu är på revidering 

av en grupp utvalda lärare på skolan. Detta stämmer även in på skolan där K6 arbetar, men 

hon medger att hon inte känner till hur den tidigare var utformad. Hennes tidigare arbete med 

jämställdhetsplanen var icke existerande utan hon agerade ”enligt sunt förnuft”. 

 

4.2 Traditionella könsroller = olika bemötande i textilslöjden? 
 

Möten med elever är något en lärare gör dagligen, men är läraren konsekvent i sitt 

bemötande? Lever föreställningar och förväntningar kvar om de traditionella stereotypiska 

könsrollerna? 

 

Gemensamt för alla informanter är att ingen har något strukturerat sätt som de arbetar med att 

motverka stereotypiska könsroller. I tre av intervjuerna uppkommer det att i bemötandet med 

eleverna så vill man frångå mötet med könet och istället se till personen och dess behov. I tre 

fall så säger de att de inte är säkra på att de är könsneutrala i sitt bemötande med eleverna, 

men att de hoppas på det. I intervjuerna med K1 och K2 framkommer det att båda hade högre 

förväntningar på flickorna än pojkarna när de började arbeta i skolan. Dessa olika 

förväntningar på pojkar och flickor är något som K5 reflekterat över. Efter sina 11 år av 

erfarenheter inom textilslöjden ser hon ett mönster i att flickor arbetar effektivare och 

snabbare än pojkarnas arbetsinsats.  

 

K1 anser sig inte arbeta på något särskilt framträdande sätt för att motverka de stereotypiska 

könsrollerna, utan hon tycker sig uppleva att eleverna är likvärdiga oavsett kön. Hon menar 

att de har samma utgångsläge inom slöjdämnet, exempelvis så får de välja av samma tyger. 

K1s arbetsmetod leder till att hon nästan aldrig tänker på eleverna som pojke eller flicka. 

Detta synsätt delar också K6, som poängterar att grundtanken med hennes undervisning är att 
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alla ska vara delaktiga på samma villkor och det är oavsett kön, och att hon därmed aldrig 

tänker pojke eller flicka om eleven. I början av K1s lärarkarriär tror hon sig minnas att hon 

hade högre förväntningar rent könsrollsmässigt att flickor skulle besitta mer förkunskaper än 

pojkarna. Samt att pojkarna blev lite duktigare när de hade gjort klart ett projekt bara för att 

de var pojkar. K1 säger: 

 
Om jag skulle ha jämfört en tjej och en kille där så har jag säkert sagt till killen ”åh vad duktig du är” 

fast tjejen hade gjort exakt likadant… Jag är inte likadan nu, för nu har jag ju lärt mig att dem är ingen 

skillnad på, dem är ju lika duktiga eller lika dåliga, det spelar ingen roll. De är exakt likadana. 

 

K2 upplever att arbetet runt de stereotypiska könsrollerna inte sker verbalt i undervisningen, 

utan mer genom bemötandet till eleven. I bemötandet med pojkar och flickor hoppas K2 att 

hon inte gör någon skillnad på dem, men ändå är hon inte säker och menar på att förmodligen 

så gör hon en omedveten skillnad beroende på kön. Likadana tankegångar har både K3 och 

K4 när de säger att de nog förmodligen bemöter pojkar och flickor annorlunda på ett 

omedvetet sätt. Men att de alltid strävar efter att ha bilden hos sig att alla elever är lika 

kompetenta, att man frångår att se kön och istället se individen.  

 

K2 hävdar att slöjdämnet riktar sig främst till flickorna och för att väga upp det så arbetar hon 

aktivt med artiklar om män inom modeindustrin för att motivera pojkarna till ämnet. K2 ser 

tydliga mönster i att pojkar med invandrarbakgrund i större utsträckning väljer slöjdens textila 

inriktning, främst i jämförelse med pojkar med svensk bakgrund. Hon tror det grundar sig på 

att dessa pojkar bär en annan syn på textil och slöjd, att deras kulturella bakgrund visar på att 

det är männen som dominerar inom skrädderi och andra textila arbeten i vissa kulturer. K6 

upplever sig se ett annat beteende hos pojkar med invandrarbakgrund, att de har med sig 

åsikter om traditionella könsroller. ”När jag har invandrarelever så kan det ibland finnas de 

som har uttryck som att jag syr inte, det får hon göra”. När dessa situationer uppkommer 

upplever K6 att det brukar lösa sig när hon har hjälpt eleven och den får den rätta kunskapen. 

Det vill säga att elevens uttalande beror på frustration över okunskap och att det då är lätt att 

eleven yttrar ogenomtänkta uttalanden, förklarar K6. 

  

K2 diskuterar hur könsfördelningen är bland textil- och trä- och metallslöjd. Hon säger att 

majoriteten av dem som väljer textil är flickor, men hon upplever att det är fler pojkar som 

väljer textil än det är flickor som väljer trä- och metall. I alla klasser utom en finns det 
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manliga elever, i denna klass som det bara är flickor i hade från början även haft en pojke. 

Denna pojke hade blivit utsatt för grupptryck från de pojkar som hade valt trä och metall och 

vågade inte stå emot trycket och valde till slut trä och metall också. Detta synsätt upplever 

även K4, genom att pojkar som har valt trä och metallslöjd ser ner på de pojkar som har valt 

textilslöjd och att detta inte sker hos flickorna.  

 

Under lektionstiden upplever K2 att flickor är ofta lugna och inte stör på lektionerna, medan 

om pojkar stöter på problem agerar de utåt och har svårt att komma till ro. K2 tror att detta 

kan bero på barnens olika utvecklingsstadier, att flickors finmotorik utvecklas tidigare än 

pojkar, så att det är något som ännu är i utvecklingsfas under högstadietiden för pojkar. K3 

upplever samma problem som K2, att pojkarna ofta reagerar utåt när problem uppstår och att 

flickorna får stå åt sidan för pojkarnas utbrott.  

 

K3 poängterar att en del elever har med sig ”ojämställda”67 inställningar hemifrån och detta 

bemöter hon genom att ifrågasätta elevens fördomar och att motbevisa dem. Då det 

uppkommer tillfällen då pojkar och slöjd ifrågasätts under K4s undervisning så väljer hon att 

ta upp uttalandet till diskussion i hela klassen, hon ifrågasätter deras ståndpunkter och hoppas 

leda in dem på nya tankebanor. K3 upplever att synen på de traditionella könsmönstren i 

slöjdundervisningen oftast finns hos de andra lärarna på skolan, i deras inställningar till 

ämnet, och inte hos eleverna.  

 

I början av terminerna tycker sig K4 se mer traditionella könsmönster men ju längre in på 

terminen man kommer desto större förändring sker hos eleverna. K4 tror att det beror på att de 

har kommit till insikt om vilka möjligheter dem har inom textilslöjd och att detta leder till att 

de då frångår de traditionella könsmönstren. Eleverna vågar experimentera mera och prova 

nya material ju längre in på terminen lektionerna infaller sig. K4 har inget strukturerat sätt för 

att motverka stereotypiska könsroller men beklagar sig över tidsbristen, men att intresset finns 

hos henne. Från K4 egna erfarenheter från slöjdundervisningen och skillnader på könsroller 

säger hon att hon hade en lärare med många feministiska infallsvinklar och som ledde till att 

det inte var någon traditionell slöjdundervisning. Så denna erfarenhet påverkar hennes sätt att 

involvera jämställdhetstänkandet i sin egen undervisning. 

 

                                                 
67 K3 menar att eleven inte har jämställda värderingar med sig från hemmet. 
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K5 berättar om sitt arbete med eleverna, där hon inte kan se några starkt framträdande 

könsmönster. Anledningen säger hon är att ”vi tar med alla i det vi gör.” I de olika tekniker 

hon presenterar och arbetar i med sina elever så gör hon ingen skillnad på vilket kön eleverna 

har. K6 betonar precis som K5 att hon inte upplever några könsmönster. Men när eleven 

fastnar i sitt arbete så kan hennes hjälp variera. Då är det inte beroende av könet eleven har, 

utan hon hjälper eleven genom att relatera till deras fritidsintressen. 

 

4.3 Lärarens syn på elevens inställning till slöjdämnet 
 

Vid de flesta intervjutillfällena framkommer det att slöjden är ett tacksamt ämne för att många 

elever uppskattar det. K2 sa: ”Slöjd är ett ämne som är tacksamt, de flesta gillar det, kreativt”. 

K6 poängterar att eleven i tidigare åldrar har en särskild glädje för slöjdämnet. Några av 

informanterna menar på att pojkar måste man tillrättavisa mera, det kan vara genom att säga 

till om att de ska sitta på sina platser eller att de har svårare för sig att koncentrera sig. Två av 

lärarna på grundskolans senare år poängterar att flickor är tidigare medvetna om 

betygsättningen och att det avspeglas i deras inställning till ämnet. 

 

K1 erfar att flickor är lite lugnare än pojkar, och att de är mer effektiva i sitt arbete. När de är 

klara med sitt projekt så vill de starta upp ett nytt. Pojkarna upplevs mer som att de kan dra ut 

på tiden och inte alls är lika drivna. Att pojkarna i flesta fall upplevs ha inställningen till att 

textilslöjd är ett ämne som man får göra som man vill på. Att det är ett ämne med lägre krav 

och lättare att uppnå höga betyg i, vilket läraren dementerar att så är inte fallet. Betygsmässigt 

är flickorna redan från sjuan mer driva och medvetna om att prestera höga betyg än vad 

pojkarna är. K1 menar på att självklart finns det även betygsmedvetna pojkar, men visar på att 

flickor är oftare mer drivna. K1 säger sig uppmana eleverna till att prova på båda slöjdarterna 

eftersom de inte kommer att få denna möjlighet igen, hon syftar då på hur ofta man får 

möjlighet att prova på att till exempel smida. Trots detta ser K1 att när eleven har valt 

inriktning så blir den ofta kvar på sitt val.  

 

K2 anser att skolans utformning idag gör det lättare för flickor att anpassa sig än vad pojkarna 

har. K2 menar på att detta avspeglar sig i betygen, att pojkar ofta har ett lägre medelbetyg än 

flickorna. Hon säger att efter första betygsutlämningen så kan hon se en skillnad mellan könen 

att flickorna är tidigare betygsmedvetna och tar till sig fortare hur de ska förbättra sina betyg. 

 25  
 



K2 upplever dock inte att det är någon större skillnad mellan könen i arbetsinsatserna under 

lektionerna, utan då är det mer person man ser, att de är olika bra på att fånga upp information 

och lösa hur de ska kunna gå vidare. 

 

K3 upplever att flickor har en mer positiv inställning till slöjdämnet överlag än vad pojkar 

har, Samt att det i större utsträckning är flickor som har textilslöjd som favoritämne än vad det 

är pojkar som har. K3 anser att ofta är eleven antingen positiv eller negativ till båda 

slöjdarterna, bara i ett fall har hon upplevt att en elev har uttryckt att den bara gillar en av 

inriktningarna. Detta är även något som informant K5 berättar, hon menar att pojkarna har en 

mer positiv inställning till båda arterna av slöjden, medan flickorna är mer inriktade på en av 

dem.  

 

K4 berättar att eleverna själv får välja vilken slöjdinriktning de vill ha i årskurserna åtta och 

nio. Om det blir ojämnt antal elever i grupperna vid indelningen så brukar lärarna fråga om 

det är någon elev som kan tänka sig byta grupp. I de flesta fallen brukar det lösa sig här, men i 

något fall har de fått använda sig av lottdragning. Lottdragningen innebär för eleven att om 

den i år åtta får trä- och metallslöjd så får eleven en garanterad plats till textilen i år nio. K4 

anser att denna lottdragning kan skapa problem för elevens motivation till ämnet. Blir eleven 

placerad på den inriktningen som den egentligen inte vill ha så måste eleven besitta en högre 

motivation för att komma igång och se ämnet som meningsfullt. 

 

4.4 Arbetsmaterial 
 

Att få fram ett arbetsmaterial som är helt könsneutralt är problematiskt. På skolorna där vi 

intervjuat textillärare har de skilda tankar kring hur man skall axla detta problem. Behöver 

man ha ett arbetsmaterial som är hundra procent könsneutralt eller gör det inget att visst 

arbetsmaterial är inriktat på kön? 

 

Något som är gemensamt hos informanterna är att de anser att arbetsmaterialet för 

sömnadsmomentet är svårt att finna tillfredställande för pojkarna. Det finns inte lika stort 

utbud för pojkar bland skolmönstren. Informanterna anser att övrigt arbetsmaterial i 

textilslöjden går att utforma könsneutralt, men att de inte kan garantera att det blir det.  
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Två av informanterna talar om problematiken kring ”killtyger” inom sömnadsmomentet i 

deras undervisning. K1 talar negativt om att tygutbudet är begränsat till enbart ”gitarrer och 

Fantomen” för pojkarna. Utbudet av tyger för de manliga eleverna bidrar till att de inte vill sy 

i ”killtygerna”. K2 definierar ”killtyger” som tyger med sport- och fotbollsmotiv. Dessa tyger 

ansåg hon vara mer pojkaktig eftersom pojkarna är intresserade av detta. Hon betonar även att 

pojkarna är mer intresserade av sporttygerna än ”söta blommiga tyger”. K1 försöker lösa detta 

dilemma genom att beställa in könsneutrala tyger och mönster och betonar att detta ger alla 

samma utgångsläge, samt möjligheten att sätta sin egen prägel på arbetet. K1 ser ingen större 

skillnad på vad pojkar och flickor kan arbeta med i slöjden men hon ser att problemet är att 

utbudet inom sömnad, sömnadsmönster, är så pass begränsat för de manliga eleverna. De 

mönster som finns kan upplevas tråkiga. Hon säger vidare att ”det blir boxershorts” som 

pojkarna syr eftersom nivån på vad de klarar att genomföra är begränsat på grund av tidsbrist 

och bristande besittande kunskaper. K2 berättar att hon använder sig av aktuella 

tidningsartiklar som inspiration till eleverna och då brukar hon tänka på att visa saker som kan 

intressera pojkarna också. K3 tog över sin tjänst efter en kvinnlig lärare som hade gått i 

pension. Kvinnan innan hade arbetat mycket med handarbete i form av grytlappar, knyppling 

och korsstygn. Denna lektionsundervisning har K3 frångått i det hela och hon har valt att 

arbeta med uppgifter som inte ska bli könstypiska eller utesluta någon. Uppgifterna har ofta 

en vinkling som kan varieras beroende på elevens intresse och personlig stil. K3 arbetssätt är 

att inrikta sin undervisning på olika teman där eleverna utgår från samma inspirationsmaterial. 

Inspirationsmaterialet är hopsatt så att det mestadels är unisex-projekt men det finns även 

enstaka förslag som är mer inriktade på pojk- och flickprojekt. K4 brukar låta elevernas 

fritidsintressen speglas i arbetsmaterialet, vidare låter hon elevens egen kreativitet och 

förmåga reflekteras i hur eleven tolkar arbetsinnehållet och på sitt sätt anpassar den till sig 

själv. K4 betonar även att hon i möjligaste mån köper in arbetsmaterial som passar båda 

könen och vid inköp av mönster försöker hon att fördela dessa på någorlunda jämnt mellan 

pojk- och flickmönster.  

 

K5 har lagt upp sin undervisning så att varje läsår presenterar hon tre olika grundläggande 

tekniker som eleverna ska arbeta med under terminen. Sedan väljer eleverna efter eget 

intresse den estetiska utformningen där de tre olika metoderna presenteras. Detta arbetssätt 

använder hon i alla elevgrupper, oavsett kön och individ och upplever att det fungerar bra. 

Hon tänker inte på arbetsmaterialet som manligt och kvinnligt, oavsett tekniker eller material 

och menar på att det är viktigt att visa på olikheter i val av material. Att använda sig av 
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exempelvis ståltråd i textilen kan vara ett sätt att arbeta. Detta vidhåller även informant K6 då 

hon inte tycker att man ska göra någon skillnad på pojkar och flickor och att ingen ska få, på 

grund av sitt kön, någon speciell behandling.  

 

Sammanfattningsvis finns det stora likheter mellan informanternas uppfattningar om 

jämställda arbetsmaterial samt hur de ser problematiken med det färdiga materialet som går 

att köpa in till skolorna. De flesta informanter anser att det är inom sömnaden som de 

klassiska pojk- och flickmönstren betonar könens olikheter. Det de gör är att de försöker köpa 

in så pass brett och tilltalande arbetsmaterial som det går, men även så ser de svårigheter i 

många mönster som riktar sig till pojkarna. I övriga textila moment ser alla informanter inte 

lika starkt framträdande könsroller utan istället har de möjligheten att se individen och dess 

olika förmågor inom ämnet. Där anpassar de arbets- och inspirationsmaterial efter eleverna 

eller låter eleverna anpassa arbetsmaterialet eller temat efter sina egna tankar, idéer och 

intressen. I många fall blir problemen med de traditionella könsmönstren extra tydligt trots att 

elever själv får välja utformningen.  

 

4.5 Elevens kunskapsryggsäck och förväntningarna från läraren 
 

Vi ville ta reda på om lärarna upplever någon skillnad på pojkar och flickors förkunskaper när 

de kommer till slöjden. Vid våra två första intervjuer framkommer det att båda informanterna 

upplever att deras förväntningar på vad eleverna skall kunna när de kommer till sjuan har 

dalat sen de började arbeta som lärare.  

 

När skolan drar ner på tiden för slöjdämnet minskar även möjligheterna för eleverna. Har de 

även inte sett dessa tekniker utföras hemma är det som att starta på noll. K2 syftar på att om 

eleverna stött på olika textila tekniker hemma så får de en viss kunskap och förståelse av detta 

som de senare kan använda sig av i slöjden. Till detta menar K1 att hon i de flesta fallen ser 

att det är flickor som har provat på olika textila tekniker tidigare i hemmet och därmed 

besitter de en viss förkunskap. K1 talar vidare om att hon ser de flesta av eleverna som att de 

är på samma nivå, kunskapsmässigt. Informant K2 anser att det även kan bero på föräldrarna 

och deras bristande intresse för hantverket samt att föräldrarna har mindre tid för detta. K2 ser 

även att eleverna idag har mindre ”gratis hemifrån” än vad de hade för tio år sen. Detta kan, 

enligt informanten, bero på att det är far- och morföräldrargenerationen som aktivt arbetat 
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med handarbete hemma och att detta kan även vara en bidragande faktor till de minskande 

förkunskaperna hos eleverna i detta område. K6 tror att den minskade förkunskapen hos 

eleverna grundar sig i att elevernas mor- och farföräldrar idag gör karriärer inom arbetet, 

precis som elevernas föräldrar. Detta menar hon på gör det svårt för dagens elever att besitta 

massor med tidigare förkunskaper. Men när hon reflekterar till sin egen skolgång, då hon hade 

flickslöjd så såg man det tydligare när man kom upp på högstadiet att man hade djupare 

kunskaper, samt att man stickade eller sydde och fick övning hemifrån. Kraven och 

förväntningarna på eleverna från skolan och hemmet var betydligt högre förr. Hon tillägger att 

dessa krav och förväntningar inte finns på samma sätt längre på eleverna idag, då man inte 

stickar och syr hemma längre i samma utsträckning som för 40 år sedan. Fast hon tillägger att 

man ser ett uppsving inom handarbete för att ” nu är det ju modernt” igen. Hon berättar att 

hon under sina första år blev förvånad över hur lite eleverna kunde när de kom till slöjden. 

Hon jämför med vad hon själv kunde vid samma ålder och blev väldigt häpen när en elev 

frågade ”vad är en fåll?” 

 

När K1 tänker efter kan hon se att hon med åren har höjt sina förväntningar på vad flickor ska 

klara av jämfört med pojkarna. Även att hon i början berömde pojkarna mer och tyckte att de 

var lite duktigare, bara för att de var pojkar. Den förväntan, som hon ställer på flickorna, kan 

hon koppla ihop med att hon ser att flickor har mer driv i sitt arbete som hon anser är kopplat 

till betygen. Hon tror att flickor tidigare tänker på sina betyg under deras arbetsgång, medan 

det tar längre tid för pojkarna med betygsmedvetenheten.  

 

K2 berättar att hon tror att hon, mer eller mindre medvetet, förväntar mer av flickorna än 

pojkarna. Hon menar att flickorna har mer hemifrån då de ”kanske har stickat med mormor 

eller att de ser att mamma syr”. Att se till far- och morföräldrarna som kunskapskällan bakom 

elevers hantverkskunskaper har även K5 betonat i sin intervju. Eleverna lär sig inte av sina 

föräldrar, de lär sig av äldre generationer. Men att som regel har eleverna inga direkta 

förkunskaper alls innan de börjar med slöjd i skolan.  

 

De två informanter som har kortare arbetserfarenhet, K3 och K4, inom läraryrket har vi inte 

kunnat få fram några svar som sträcker sig över längre period än två terminer. De anser att de 

inte har fått en riktig inblick i hur det ser ut med tidigare kunskaper från hemmet, samt att 

förväntningarna på elevgrupperna inte har fått ett längre perspektiv för att de ska kunna svara 

på dessa frågor. 
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5. Diskussion 
 

5.1 Lärares arbete kring traditionella könsmönster genom jämställt arbete 
inom den textila slöjden. 
 

5.1.1 Traditioner och kön 
 
Förställningarna kring kön i textilslöjden var en av anledningarna till att vi valde att skriva 

denna uppsats. Uppsatsen inriktar sig på hur man som lärare tillämpar jämställdhet i sin 

undervisning men även hur läraren agerar i mötet med elever. Slöjd är ett av skolans ämnen 

som under historien har varit ett oerhört könsbundet ämne. Fram till 1969 var slöjden 

uppdelad mellan könen, där flickor hade textilslöjd och pojkarna hade träslöjd.68 Ser man till 

att det är mindre än fyrtio år sedan denna delning, kan man förstå att traditionen hänger kvar. 

Fyrtio år kan även ses som en lång tid, människans första månlandning sker samma år som 

pojkar och flickor i Sverige fick möjlighet att prova på båda slöjdinriktningarna, eller till och 

med fick möjligheten att själva välja vilken slöjdinriktning man skulle läsa på högstadiet. Om 

man ser det i ett tidsperspektiv bredvid något allmänt känt så känns fyrtio år som en väldigt 

lång tid. Då är det konstigt att vi inte kommit längre ifrån särskiljandet av kön inom 

skolslöjden.  

 

Kanske kan den bristande utvecklingen av jämställdhet inom skolväsendet vara en reflektion 

av att jämställdhet inte skevs in i skollagen förrän 1999, trots att jämställdhet skrevs in i 

läroplanen redan 1980.69 Att aktiva lärare idag inte har gått i en skola där jämställdhet har 

varit ett stort inslag i skolvardagen, är det något som har påverkat och avspeglat sig i dagens 

skola? Är jämställdhetsfrågan hos lärare en generationsfråga eller en attitydfråga? 

 

Två av våra informanter, födda mellan 1959 till 1962 påpekar att de inte ser så många 

framsteg inom jämställdhet i skolan och inom slöjden jämfört den tid då de själva gick i 

grundskolan. En av informanterna betonar tydligt att hon är förvånad att jämställdheten ”inte 

kommit så himla mycket längre än egentligen på 70-talet”, men denna är även den informant 

som inte rannsakat eller reflekterat över sig egen undervisning ur ett jämställdhetsperspektiv. 

                                                 
68 Borg, Kajsa (2001) s.15 
69 Lärarförbundet(2006) s. 55 
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Om man anser att jämställdhet är ett inslag som får stå över i undervisningen, eftersom tiden 

inte räcker till, så är det kanske inte så konstigt att hon ser sig arbeta jämställt när hon sätter 

upp en tidningsartikel med en manlig förebild inom den svenska textilindustrin. Visserligen är 

det bra att man visar på både manliga och kvinnliga förebilder för sina elever, men 

jämställdhetsarbetet får inte stanna där. Man måste, som Sandqvist syftar på, följa upp och 

föra en fortlöpande diskussion kring manligt och kvinnligt och framförallt samtala med sina 

elever kring jämställdhetsfrågor. 70 

 

Gemensamt för alla våra informanter är att de påpekar att de inte ser till könet hos sina elever 

i mötet med dem. De påpekar att de försöker se till individen och dess möjligheter istället för 

att följa en generaliserande mall för eleverna helt beroende på dess biologiska kön. Trots 

denna inställning så ser en informant att hon under sina första år som lärare värderade pojkars 

arbeten högre trots att en flicka hade gjort lika bra eller lika dåligt. Hon bemötte ofta pojkar 

med ”Åh, vad duktig du är!”, en inställning och attityd som hon under senare år varit förvånad 

över och under senare år ändrat på den värderingen. Nu arbetar hon med en inställning att alla 

elever, oavsett kön, ska ges samma förutsättningar i genomförandet av arbetet.  

 

I Lpo 94 kan vi läsa om män och kvinnors lika rätt, att pojkar och flickor skall bemötas lika, 

samt att skolan skall motverka traditionella könsmönster hos eleverna.71 Om man ser till dessa 

viktiga punkter i läroplanen är det konstigt att de traditionella könsmönstren inte nämns i 

kursplanen för slöjd. Slöjd är, som tidigare nämnts, ett av skolans ämnen som är bland de 

mest traditionsbundna, men även könsbundna genom bland annat samhällsvärderingar, men 

även av tradition. Informant K3 talar om hur övriga lärare på skolan, som inte undervisar 

inom slöjdämnet, har föreställningar kring vad som är lämpligt för pojkar och flickor att göra i 

slöjden. Det är skrämmande, när inte ens skolans övriga lärare ser slöjden som ett 

könsneutralt ämne, och att föreställningarna fortfarande ligger kvar. Hur kan vi då förvänta 

oss att samhället och våra elever ska se på slöjden med könsneutrala ögon och i sin tur 

förändra traditionen? 

 

                                                 
70 Sandqvist, Anna-Marie (1998) s.28f 
71 Lärarförbundet (2006) s.10 
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5.1.2 Arbete med jämställdhetsplaner, ett måste i Sveriges Rikes Lag 
 

I skollagen kan vi läsa om många olika faktorer som skall vägas in i arbetet inom 

skolväsendet, men vikten av jämställdhet inom skolan nämns enbart kort i § 2 i samband med 

övriga demokratiska värderingar, ”Verksamheten i skolan skall utformas i överrensstämmelse 

med grundläggande demokratiska värderingar/…/särskilt skall den som verkar inom skolan 

främja jämställdhet mellan könen”72. Om det här är det som berör jämställdhet i skollagen, så 

kanske detta är en spegling i hur det ser ut ute i den svenska skolan, där jämställdhetsplaner 

finns men är sällan uppdaterade och ännu mer sällan kopplas till lärarnas undervisning. 

Jämställdhetslagen visar på att alla arbetsplatser med fler än tio anställda skall ha en 

jämställdhetsplan att verka efter. Ser man på spridningen om hur arbetet med 

jämställdhetsplanen var i resultatet, men även det varierande engagemanget från lärarna och 

arbetet med att föra in jämställdhetsplanen in i undervisningen, kan man ifrågasätta: Varför 

står det inget konkret i skollagen om ett krav på jämställdhetsplaner inom skolan? Skulle det i 

så fall ställas högre krav från skolledning att lärarna arbetar aktivt med jämställdhet i sin 

undervisning? Räcker det att kommunen har en allmän plan för all dess verksamhet, trots att 

verksamheten varierar i stor utsträckning inom kommunen?  

 

En av våra informanter är själv aktiv inom skolans genusgrupp samt har varit med att utforma 

en ny jämställdhetsplan, men hon är ensam om detta bland våra informanter. Det finns bland 

annat två informanter som inte läst skolans jämställdhetsplan, men även en skola där det inte 

finns en utarbetad jämställdhetsplan. På K2s skola är jämställdhet med som ett kort inslag i 

den Likabehandlingsplan som är kopplad till skolan. Detta strider dock mot vad 

jämställdhetslagen säger om att alla arbetsplatser med fler anställda än tio skall verka efter en 

jämställdhetsplan. På denna skola värderar man lika behandling av alla istället för att ha två 

separata planer där en talar om lika värdering och behandling alla oavsett klass och etnicitet, 

samtidigt som man har en enskild som talar om allas rätt till lika värdering och behandling 

oavsett kön. Informanten på denna skola styrker dock att i deras Likabehandlingsplan finns 

det ett jämställdhetsstycke och därför har de ingen formulerad jämställdhetsplan.   

En annan av våra informanter har nyligen genomfört ett större jämställdhetsarbete på skolan 

som involverade alla lärare, skolledning samt skolans elever i år sju. Detta slags arbete borde 

                                                 
72 Ibid s.55 
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ses som en bra grund och en bra start på år 7. Eleverna får genom detta möjligheter att 

diskutera kring vad de känner och tycker kring begreppet jämställdhet. Detta sätt att arbeta 

kring jämställdhetsproblemet är det sätt som förespråkas av staten där hela organisationen 

involveras och att diskussionen hålls fortlöpande.73 Dock får detta positiva arbete inte falla i 

glömskan under kommande år utan det måste hållas igång, varje år, hela tiden. Lärare måste 

ändå ha i åtanke att vara en förebild utåt i skolan när det kommer till könsfrågor, det är trots 

allt en yrkesetisk fråga för oss lärare.74 

 

5.1.3 Motstånd och ursäkter, inga orsaker att ”strunta” i jämställdhet i undervisningen 
 

Människor har ofta inställningen om att de är jämställda, men samtidigt kan dessa människor 

ifrågasätta värdet av kunskapen om jämställdhet. Man bemöter frågan om jämställdhet med 

ilska och irritation. Många skyller på att jämställdhetsarbetet måste börja någon annanstans, 

inom arbetslivet hänvisar de till skolvärlden, skolan hävdar att arbetet måste börjas i förskolan 

som i sin tur hänvisar till hemmet. Det blir en ond cirkel. För att vi skall komma vidare i vårt 

arbete med jämställdhet så måste alla ta sitt ansvar, oavsett om man är förälder, förskollärare, 

elev eller statsminister.  Nuvarande jämställdhetsministern, Nyamko Sabuni, har uttryckt sig: 

”Mitt mål är att Sverige ska bli en förebild för andra länder också när det gäller att bekämpa 

mäns våld mot kvinnor. Och att vi på det sättet ska kunna leva upp till vårt rykte som världens 

mest jämställda land”. Ska vi komma fram till det målet vi satt upp åt oss själva, att bli 

världens mest jämställda land, måste alla organ hjälpa till.75 Den enskilde individen räknas.  

 

Att lärare inte är inlästa på jämställdhetsplanen eller i jämställdhetsfrågor kan bero på att de 

agerar efter ”sunt förnuft”, som K6 utryckte sig. Att lärare anser sig själva vara jämställda i 

sin undervisning och i sitt agerande i skolan, men:  
 

Det är vanligt att elever i skolan, som trots att de lever upp till typiska könsmönster, 

betraktar sig själva som jämställda. Förklaringen eleverna ger är ofta att andra (äldre 

generationer eller människor i andra länder) styrs av gamla könsmönster men när de 

själva agerar på ett liknande sätt ses detta som ett uttryck för ett eget fritt val. 76 

 

                                                 
73 Iseskog, Tommy(1999) s.13 
74 Berg, Bettina (2000) s 22 
75 Regeringskansliet (2009-01-06)  
76 Hedlin, Maria (2004) s.19 
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Detta kan dock vara farligt, att man anser sig vara jämställd när man inte är det och samtidigt 

lär ut det till sina elever genom att agera ojämställt inför dem. Svårigheter och motstånd inom 

jämställdhetsarbetet är inget ovanligt, att lärarna själva är präglade och uppväxta med 

könsstereotypiska roller som förebilder begränsar deras egna föreställningar om kön. Som 

lärare behövs mer kunskap, en annan sorts kunskap än vardagskunskap.77 Denna berikande 

kunskap behövs för att kunna distansera sig från invanda strukturer för att förstå dem och 

genom detta bidra till elevers utveckling.  Det behövs mer kunskaper och utrymme för att 

kunna reflektera över hur jämställdhetsarbetet skall komma vidare.78 Det handlar om att vi 

måste bryta vanans makt. Varje lärare borde gå på en fortbildningskurs i frågor kring 

jämställdhet och även lära sig att rannsaka sig själva, samt sitt sätt att agera.79Skolan måste 

avsätta resurser för att tillgodose de krav som ställs från samhället på skolan, att vi skall ta 

ansvaret för jämställdhetsfostran av morgondagens vuxna. 

 

Informanterna talar om nedskärning av tiden i skolan, slöjden får mindre och mindre tid och 

därför anser en av våra informanter att tiden inte räcker till för att undervisa om jämställdhet 

också. Jämställdhetsarbetet behöver inte enbart ha en egen del i undervisningen i olika ämnen, 

jämställdhet ska genomsyra undervisningen och skolverksamheten oavsett tidsbrist. Självklart 

skall jämställdheten även vigas en egen plats inom skolan, jämställdhet bör diskuteras inom 

personal och lärarlag, men även mellan lärare och elever samt elever och elever. Som lärare 

bör man tänka på att agera jämställt med eleverna i olika klassrumssituationer. Vad läraren 

använder för arbetsmaterial i klassrummet är en del i jämställdhetsarbetet, att man visar på 

manliga och kvinnliga förebilder inom ämnet. Samt att tänka på materialutbudet, det ska 

tilltala både pojkar och flickor, men även oavsett kön.  

 

5.1.4 Arbetsmaterial 
 

Att arbetsmaterialet i slöjdundervisningen kan variera från skola till skola är förståligt på 

grund av skolors olika ekonomiska förutsättningar. Det påverkas också av att lärare är 

utbildade under olika lärarutbildningar och på olika utbildningsorter. Dessutom så är 

kursplanen skriven på ett sätt som lämnar urvalet av tekniker i undervisningen helt öppet för 

                                                 
77 Ibid s.2 
78 Berg, Bettina (2000) 22 
79 Sandberg, Ann-Kristin (2006) s 9 
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läraren utifrån vad läraren tillsammans med eleverna anser vara viktigt att sätta fokus på. 

Lärarens kunskaper och intresseområden kan dock färga urvalet.  

 

Att bryta traditioner, slentriantänkande samt att ifrågasätta den manliga normen80 ute i 

samhället leder till ett mer jämställt samhälle, men i textilaslöjdsundervisningen är kvinnan 

normen. Tidigare forskning visar på att pojkar och flickor ges olika möjligheter i skolan, allt 

hänger på de val som läraren gör i planeringsstadiet till sin undervisning. Som lärare måste 

man vara vaksam på vad för arbetsmaterial och läromedel man tar in i klassrummet så att det 

inte befäster könsmyterna ännu mer. I ett ämne som är traditionellt könsbundet, så som 

slöjdämnet har varit under många år, så kan man se spåren av traditionen länge efter att de 

”släppt taget” om kursplanens krav på specifikt ämnesinnehåll. Kanske är inte textilslöjden ett 

”kvinnoämne”, utan problemen beror på att ämnet har en djup grund i traditionen och har 

svårt att anpassas till ett modernt samhälle, där alla oavsett kön är utövarna.  

 

Under våra intervjuer har vi försökt ta reda på hur lärare i textilslöjden ser på arbetsmaterialet 

som de ger sina elever. Är materialet inspirerande för både pojkarna som flickorna, eller är det 

så pass ”blankt” från könstillhörigheter att det är mer individanpassat än ”könsanpassat”. Det 

som är gemensam för våra informanter är att de talade om problemet med pojkmönster för 

klädsömnaden. Alternativen för pojkar är inte så många om man ska hålla nivån för vad de 

klarar av att sy i grundskolan. För pojkar blir det ofta mysbyxor eller boxershorts som en 

informant betonar. Övriga klädesplagg blir ofta för invecklade eller innefattar för många olika 

moment så att plagget får för hög svårighetsgrad.  

 

5.2 Lärarens uppfattning om bemötande av eleven 
 

Informanterna K1 och K4 poängterar att de försöker frångå att se könet och endast se 

personen, utgå ifrån att alla är lika kompetenta. Detta med att alla elever är lika kompetenta 

har K3 som mål att ständigt arbeta efter, men i mötet med eleverna så vill hon föreställa sig att 

hon behandlar eleverna lika, oberoende av kön, men är ändå tveksam till detta, precis som K2 

är. Hedlin påpekar att varje individ måste bli sedd utifrån sina förutsättningar som person och 

inte som en del av ett kollektivt kön.81 Som lärare så måste man se till varje elevs 

                                                 
80 Hedlin, Maria (2004) s. 3 
81 Ibid s. 2 
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förutsättningar och bemötandet ska anpassas till varje individ. Där har informanterna kommit 

en bra bit, de är medvetna om hur de ska bemöta eleverna, och nu är det bara att arbeta med 

att komma ifrån de omedvetna handlingarna. K6 och K5 upplever att de bemöter alla elever 

lika, detta kan beror på att båda är lärare i grundskolans tidigare år. Där får eleverna inte 

själva välja vilken slöjdart de vill ha, utan de har varannan termin trä- och metallslöjd och 

varannan textilslöjd. Denna arbetsfördelning tror K5 kan leda till att dels möter man eleverna 

likadant och dels som lärare visar man på en neutraliserande könsrollsbild när det är bestämt 

att man ska ha båda arterna. Denna likabehandling kan grundas i att eleverna ännu inte har 

utvecklat sina klara könsroller. Behovet av att skapa och etablera sin egen könsroll och 

könsidentitet ökar under tonåren, detta pågår under en längre tid. Identitetssökandet och att 

hitta sin egen könsroll i ungdomstiden är en krävande process.82  

 

K1 var den som betonade att hon hade funderat över sin lärarroll just i bemötandet av 

eleverna. Att hon kunde se en förändring som skett med tiden och med ökad erfarenhet, att 

hon hade tagit steget från att se kön till att person och individ. Att alla elever står på samma 

ställe när de kommer till textilslöjd, men att någon enstaka har med sig någon extra 

förkunskap. Hon erkände att till en början hade hon berömt pojken mer verbalt när denne 

hade gjort en bra prestation än om flickan hade gjort en exakt likadan prestation. Detta skapar 

ett problem vid betygssättningen, man ser inte till individens prestation utan till könets 

prestation, som man har olika förväntningar på. ”När kvinnor och män presterar likvärdigt är 

det dock inte säkert att bedömningen blir likvärdig”.83 Det är svårt att göra en likvärdig 

bedömning av eleven, dels av prestationen men även i bemötandet. K1 resonerade över hur 

lätt det är att säga hur man är, men att det enda sättet att verkligen får reda på hur man 

bemöter eleverna är att filma sin insats, för att få svart på vitt om hur man egentligen är i 

bemötandet. 

 

Visserligen finns det tankar som kanske sker undermedvetet hos lärarna där de ser på pojkar 

och flickor som kollektiv, något som kommer fram efter självreflektion. Detta är något som 

påverkar oss från våra tidigare erfarenheter i livet och våra förutfattade meningar kring kön. 

Men genom självreflektion kan vi komma fram till varför dessa omedvetna inställningar till 

kön finns där och hur vi kan komma ifrån dem. Samtidigt så påpekar Sandqvist att eleven 

                                                 
82 Skolverket (1998) Skolverkets rapport nr 47. Flickor och pojkars olika förutsättningar och villkor. 
Stockholm: Skolverket. s. 11 
83 Hedlin (2004) s.14 
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måste bemötas utifrån kunskaper kring flickors och pojkars olika upplevelser, men även 

kunskaper om vad som anses vara kvinnligt och manligt är viktigt. Detta bidrar till att 

jämställdhetsarbete blir en kunskapsfråga för oss lärare och inte en attitydfråga som det i 

många fall idag kan upplevas.84  

 

5.3 Lärarens bemötande av förkunskaper och prestationer 

 

5.3.1 Lärarens syn på elevens kunskapsryggsäck 
 

Båda informanterna K1 och K2 tar upp att eleverna har väldigt lite förkunskaper med sig när 

de kommer till textilslöjden i grundskolans senare år. Borg menar på att detta kan bero på att i 

slöjden så höjs förväntningarna att elever ska prova svårare uppgifter och våga utveckla sina 

egna tidigare kunskaper.85 Båda informanterna säger att de har haft högre förväntningar 

tidigare på att flickor ska ha mer förkunskaper i textil, men att idag ser K1 ingen lika tydlig 

skillnad mellan könen. Förväntningarna på att flickorna ska vara mer insatta i ämnet har 

förflyttats från könet till personen, att förväntningarna är lika på eleverna. K2 har 

föreställningar om att flickor ska besitta mer förkunskaper, i alla fall kan hennes svar: 

”Kanske man väntar sig mer av tjejer, att de ska vara lite mer självgående, tror att de ska ha 

lite mer i sin ryggsäck hemifrån, att de kanske har stickat med sin mormor eller att de ser att 

mamma syr. Man förväntar sig mer” tolkas på detta sätt. Hedlin menar på: 

 
Vi förväntar oss helt enkelt vissa saker av pojkar och andra saker av flickor. I 

vardagssituationer påverkar vuxna barn på ett subtilt och omedvetet sätt gnom sina ofta 

oreflekterade föreställningar om hur flickor respektiver pojkar ska vara.86 

 

Detta citat stärker K1s och K2s uttalande om att de förväntar sig mer av flickorna i slöjden. 

Det kan grundas i att textilslöjd har ansetts varit ett kvinnogöra. Vår bakgrund präglar våra 

värderingar. Det är lätt att säga att man är på ett sätt, men att det är mycket som sker på ett 

omedvetet stadium. Man tror att man värderar och bemöter människor som individer, men i 

många fall avspeglas synen från de traditionella könsmönstren. 

 

                                                 
84 Sandqvist, Anna-Marie (1998) s. 28f 
85 Borg, Kajsa (2001) s.73 
86 Hedlin, Maria (2004) s.12 
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Kraven på vad eleverna ska kunna har förändrats, dels genom de olika läroplanerna men 

också dels för att slöjdämnet har blivit mindre i antal timmar. Kursplanerna var till en början 

väldigt detaljerade över vad eleven skulle göra i undervisningen, vilka material och övningar 

som skulle utföras för att skapa produkter. Dagens kursplan för slöjd betonar processen, som 

lärare får man ingen större vägledning för vad det är konkret eleven ska ha med sig i bagaget, 

utan man fokuserar på elevens utveckling och arbetsförmåga.  

 

Trots att riktlinjerna har förändrats och öppnat upp ämnet så har förkunskaperna hos eleverna 

försämrats. K1 tror att grunden kan ligga i att förr så var det mer vanligt att man höll på med 

handarbeten hemma, att man sydde hemma, att man virkade hemma, men att eleverna inte får 

med sig det lika mycket längre eftersom det är i väldigt få hem som det utförs hantverk idag. 

K2 tar upp problemet med att eleverna ofta bor långt ifrån sina mor- och farföräldrar idag och 

har därav blivit avskärmade ifrån hantverk och handarbeten eftersom det är denna generation 

som verkligen har växt upp med hantverk runt sig. Detta styrker även K5 i sitt uttalande om 

att de förkunskaper eleverna besitter har de ofta lärt sig tillsammans med mor- eller 

farföräldrar. K6 upplever däremot att mor- och farföräldrar i flera fall vill göra karriär inom 

arbetet och detta leder till att barn får med sig ännu mindre hemifrån. Dessa olika exempel är 

vad som kan ligga till grund för elevers förkunskaper, men man måste även se utifrån ett 

samhällsperspektiv. Samhället idag har en konsumeringssyn. Man kan köpa allt färdigt och 

det blir ofta billigare än att ge sig på att tillverka det själv. Detta konsumeringssamhälle bidrar 

till att man inte behöver besitta de gamla traditionella kunskaperna som att sticka, virka och 

sy. I dagens läge kan du köpa nytt om ditt plagg har blivit förstört eller om du är ”trött” på ditt 

plagg. K5 poängterar att undervisningen har förändrats, barn har sämre förmåga att 

koncentrera sig idag och detta leder till att undervisningen ska vara snabb. Allt ska gå fort och 

barnet ska ha roligt, K5 upplever att barnen inte får tampas med motgångar idag.  

 

I och med den nya kunskapen om ökade miljöproblem kan man se ett motstånd till 

konsumeringssamhället som råder och där med skapar en ny trend genom återbruk. Kan detta 

leda till att hemmen kommer att införa mer handarbeten igen och att eleverna kommer att 

besitta mer förkunskaper inom några år igen? Eller krävs det en ny läroplan och fler 

undervisningstimmar i slöjdämnet för att skapa mer kunskaper hos eleverna? K1 berättade att 

hon upplevde att eleverna hade mer förkunskaper när hon började arbeta, men samtidigt så 

ställde hon sig själv i relation och insåg att hon hade ägnat mer tid åt eleverna. När hon inte 

hade lektioner så lät hon eleverna som ville få vara i slöjdsalen, i samband med denna 
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reflektion visade K1 på att det inte var så att eleverna besatt fler och mer kunskaper när de 

kom, utan att hon hann lära dem mera. En annan viktig punkt i denna diskussion är att K2 sa 

att elevernas minskade förkunskaper kan bero på att tid och utrymme inte avvaras i hemmet, 

föräldrar har inte tid idag heter det.  

 

Slöjdundervisningen har blivit ett mindre ämne i tid, i Lgr 69 framkommer det i timplanen att 

elever i sjuan och åttan hade två timmar slöjd vardera i veckan medan i nian hade man endast 

en timme.87 I dagsläget är slöjdämnet fördelat till 330 timmar under hela elevens 

grundskoletid, det är upp till skolorna att fördela slöjdtimmarna på bästa tänkbara sätt.88 

Denna frihet till fördelning av slöjdtimmar kan ses problematiskt och kanske även ligga till 

grund för elevers bristande förkunskaper. Eftersom undervisningstimmarna får placeras som 

skolorna själva vill kan fördelningen leda till att eleverna får väldigt få timmar under 

grundskolans senare år. Att det kanske var ett bättre sätt förr att man hade fördelat 

slöjdundervisningen jämnt under skolåren från år 3-9 oberoende av skola eller kommun och 

att man inte hade några terminers uppehåll som det lätt kan bli i och med dagens fördelning. 

Dessa terminer utan slöjd kan säkert påverka till att lärarna som vi har intervjuat upplever att 

eleverna besitter färre förkunskaper idag. Man glömmer bort och blir sämre när man inte 

ständigt får öva sin kunskap.  

 

5.3.2 Lärarens erfarenheter om elevens inställning till slöjden 
 

Generaliseringar av pojkar och flickor är något som lätt kan göras av ren slentrian, men som 

lärare måste vi vara försiktiga.89 Försiktiga att vi inte gör enhetliga grupper av pojkar och 

flickor och att vi på så sätt stoppar in eleverna i en mall efter dess kön. I ett så 

traditionsbundet ämne som slöjd än i dag är, finns det risk att elever på grund av sitt kön inte 

vågar eller känner sig säkra i att välja den slöjdart som de egentligen vill. Detta grundar sig 

ofta i föreställningar om vad som klassas som rätt och fel för ens kön samt på grund av 

grupptryck, något som informanter bekräftat. K2 och K4 upplever att eleverna sinsemellan 

har traditionsbundna tankar angående vem som ska hålla på med vilken slöjd och har upplevt 

grupptryck mellan eleverna. Borg säger att mycket av elevernas synsätt på slöjden är färgade 

                                                 
87 Skolöverstyrelsen (1969) s.120 
88 Johansson, Marléne & Hasselskog, Peter (2003) s.26 
89 Hedlin, Maria (2004) s. 2 
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av attityder till ämnet från föräldrar, syskon och äldre generationer,90 och att detta kan ligga 

till grund för grupptryck och värderingar om de olika slöjdinriktningarna hos eleverna. I ett 

fall av grupptryck på K2s skola, resulterade det i att en pojke ändrade sitt val från att först 

välja textilslöjd, men av grupptryck välja trä- och metallslöjd istället. Eleverna har möjlighet 

till att göra fria val i slöjden, men vikten av att passa in och vara en del av gruppen är viktigt, 

så då gör man inte alltid de val man själv egentligen vill. 

 

5.3.3 Flickor och pojkars roller i slöjdsalen. 
 

Flickor och pojkar möts av olika förväntningar i skolan, man tillskriver könet olika 

egenskaper, intressen och behov.91 Vid flera av intervjuerna framkommer det att lärarna har 

föreställningar om hur flickor och pojkar reagerar olika vid vissa situationer. De har 

fördomar om könets handlande som man kan se grundar sig i traditionellt bundna 

könsmönster. Flera av lärarna upplever att de måste tillrättavisa pojkarna oftare än flickor, 

genom att ge dem direktiv om att de ska sitta på sin plats eller fortsätta med sitt arbete. Vid 

vissa tillfällen när pojkar möts av problem i deras arbete upplever K3 att de agerar utåt 

genom att kasta saker, sparka på saker eller skrika högt. K2 säger att hon upplever att 

flickorna är mer lugna och inte stör på lektionerna i lika hög grad som pojkarna gör. Detta 

visar sig att pojkar och flickor ses på olika sätt, ”flickor blir ofta synliga och får inflytande 

genom att vara välanpassande, duktiga och ansvarsfulla, pojkar oftare genom att vara stökiga 

och högljudda”.92 Detta styrker att skolan är idag präglad av att de traditionella 

föreställningarna om könsroller, ”flickor skolas in i passiva positioner och pojkar i aktiva.”93 

Man vill komma ifrån denna könsbundna bild av hur flickor och pojkar ska vara, men ändå 

så faller man dit. Flickor får vara hjälpfröknar och i vissa fall placeras hon bredvid den 

okoncentrerade pojken, så att undervisningen ska kunna bedrivas under någorlunda lugna 

former.94 K2 resonerar om att pojkar utvecklas senare än flickor och att pojkarnas 

utåtagerande beteende kan grunda sig i att pojkar har svårare att arbeta finmotoriskt i 

grundskolan. Det är sant. Enligt den biologiska forskningen så mognar pojkar senare än 

flickor. 95 Kan det vara en förklaring av pojkars agerande? Man måste ha i åtanke att pojkar 

                                                 
90 Borg, Kajsa (2001) s.65 
91 Sandqvist, Anna-Marie (1998) s.36 f 
92Ibid s. 12 
93 Sandberg, Ann-Kristin (2006) s. 10 
94 Skolverket(1998) s. 13  
95Ibid s.11 
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och flickor redan besitter olika erfarenheter när de kommer till skolan, det visar sig tydligt 

genom leken. Flickor har i allmänhet en mer utvecklad finmotorisk färdighet, känsla för färg 

och kreativitet och större koncentrationsförmåga. Pojkar har genom sin lek tränats för en 

grovmotorisk färdighet, ledarskap, självhävdelse och aggressivitet.96 Flickors tidigare 

utveckling inom det finmotoriska kan i många sammanhang ses som en förklaring till att de 

ofta uppvisar bättre prestationer. Men också till att flickor har ett bättre anpassat beteende för 

skolan när det gäller uppförande och ordning, i alla fall i de lägre årskurserna 

 

Att flickor mognar tidigare upplever K1 och K2 genom deras högre betygsmedvetenhet. 

Oftast är flickorna mer medvetna om betygen och deras insats börjar räknas från dag ett i 

grundskolans senare år. K2 uttrycker sig att ofta tar det hela år sju och år åtta för pojkarna att 

inse att de faktiskt kommer att bli betygssatta i slöjdämnet. Betygsmedvetenheten hos 

flickorna grundar sig även i att flickor har högre genomsnittsbetyg än pojkar. Detta har 

diskuterats sedan 1990-talet. Flera forskare hävdar att könsmönstren i prestationsmätningar 

varierar genom vilken metod man använder sig av, vilken grupp som gynnas och klarar sig 

bättre i sin utbildning. Man har kommit fram till att egentligen så är inte den största 

skillnaden i betyg mellan könen, utan att skillnaden är mycket mer påtaglig mellan sociala 

grupper.97  

 

5.4 Metoddiskussion 
 
I denna uppsats så har vi velat belysa jämställdhetsarbetet i textilundervisningen. Det har varit 

svårt att genomföra ett könsneutralt resultat eftersom alla informanter som har ställt upp är 

kvinnor. Problemet är att det är få män som utbildar sig till textillärare98 och därför är det 

svårt att få ett jämnt könsfördelat informanturval när inte arbetsmarknaden är jämställd. Dock 

visar vårt informanturval på en bredd genom spridd ålder, olika utbildningar, varierande längd 

på yrkesverksamhet samt vilka åldersgrupper de arbetar med. 

 
Vi använde oss av kvalitativa intervjuer i vår arbetsmetod. För att kunna genomföra intervjuer 

måste man besitta kunskaper om ämnet man intervjuar om så vi förkovrade oss i litteratur som 

hade fokus på jämställdhet inom textilslöjden. När vi kontaktade informanterna första gången 

                                                 
96 Ibid  s.11 
97 Öhrn, Elisabet (2002) Könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt om unga i skolan. Stockholm: 
Skolverket. s. 49 ff 
98 Borg, Kajsa (1995) s. 22 
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så var det ingen som visade intresse för att delta, vilket ledde till en frustration hos oss och vi 

valde att kontakta skolorna igen, men även att ta det säkra före det osäkra. Vi valde att 

kontakta relevanta personer med vetskap om att de är verksamma textillärare, men som inte 

finns i närheten av utbildningsorten. Vi har genomfört sex stycken intervjuer, varav två i 

textilsalar där informanterna hade sin undervisning och fyra av intervjuerna har skett via 

telefon. Vid de fyra intervjutillfällena som har skett via telefon har inte informanten befunnit 

sig i textilsalen. Telefonintervjuerna har inneburit att vi inte har fått tagit del av informantens 

kroppsspråk vid svar på frågorna och det enda vi har kunnat tolka är röstläget, och hur svaret 

har presenterats. Detta har inneburit i vissa fall att några svar är korthuggna och vi har inte 

kunnat göra någon djupare tolkning i dennas svar. 

 

Nu i efterhand kan vi se att trots att vi har haft svårigheter att fått tag i informanter så har 

denna metod känts relevant för uppsatsen. För att uppsatsen skulle ha haft mer tyngd skulle vi 

vilja ha fler informanter samt att man fick göra intervjuerna på plats. Det skulle ha gett ett mer 

specifikt resultat i uppsatsen om vi hade fått tag i informanter på enbart skolans tidigare eller 

senare år. Men nu har vi fått med oss erfarenheter från hela grundskolan så vi är ändå glada 

och tacksamma över att få ha tagit del av olika textillärares erfarenheter i flera kommuner. 

 

5.5 Slutsatser 
 

Efter denna studie har vi kommit fram till att textillärarnas syn på slöjdundervisningen inte är 

lika könssegregerad som den var under vår tid på grundskolan. Nu verkar lärarna mer för att 

se till individen och inte till kön som en kollektiv grupp. Nu för tiden arbetar lärare aktivt med 

jämställdhet genom att ha temadagar med eleverna, men även genom att undervisningen blir 

mer jämställd. Lärare är mer medvetna och vill förmedla ett mer könsmedvetet synsätt med 

hjälp av inspirationsmaterial. Lärare presenterar arbetsuppgifter utifrån individen och dess 

intressen och preferenser som därmed blir underlaget för hur produkten utformas. Allt fler 

lärare arbetar med alternativa arbetsuppgifter där eleverna ges möjlighet att sätta sin egen 

prägel på uppgiften, med frihet från könsbundenhet men även efter tycke och smak. Vi 

kommer inte att uppnå jämställdhet om vi inte tar första steget från det, genom att erkänna att 

vi inte är jämställda. För att uppnå jämställdhet måste vi inse den slentrianmässig 

diskriminering som grundar sig enbart i kön.  
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Skolorna har kommit olika långt i arbetet med jämställdhetsplanen. Många skolor har fått upp 

ögonen på hur man kan använda sig av den i undervisningen men även förstått att det ställs 

krav från staten att en jämställdhetsplan nu skall finnas i verksamheten. De flesta av 

informanterna berättar att planen är under revidering eller att det just genomförts en 

förändring på arbetsplatsen i hur man arbetar med jämställdhet. Trots detta finns det ett 

motstånd mot jämställdhetsarbetet och mot arbetet med planen. Det finns lärare som skyller 

på tidsbrist eller på att det finns så pass många dokument och planer som lärare ska sättas sig 

in i så att de arbetar efter ”sunt förnuft” i jämställdhetsfrågan. Att agera efter demokritiska 

värderingar kring kön och jämställdhet borde vara en självklarhet för alla människor oavsett 

kön. Som lärare har vi vår gemensamma värdegrund att verka efter. Värdegrunden en viktig 

del i arbetet som lärare och då får vi inte glömma bort jämställdhetsaspekten inom dessa 

frågor.  

 

Lärare anser sig vara jämställda i bemötandet med eleverna men flera av informanterna 

påpekar den problematik som uppkommer genom omedvetna handlingar och föreställningar. 

Det är svårt att bemöta en grupp utan förutfattade meningar, eftersom man hela tiden bär med 

sig föreställningar om kön. Detta är något som sker omedvetet, men är väldigt svårt att 

komma ifrån när man är uppväxt i en miljö och en tid då traditionella könsmönster var en 

självklarhet i vardagen, när ingen ifrågasätter dessa. I samhället har inställningen till 

jämställdhet förändrats genom åren. Informanter har påpekat att de under sina tidigare år var 

mindre jämställda i sitt bemötande men att de nu, under senare år har blivit mer medvetna i 

sitt agerande i klassrumssituationer.  

 

Dagens lärare upplever att elever besitter mindre förkunskaper inom slöjden när de kommer 

till grundskolan. Lärare menar på att det beror på att textila hantverk inte förekommer i lika 

bred grad i hemmen numera. I de fall där elever redan besitter kunskaper när de kommer till 

slöjden är det mor- och farföräldrargenerationen som har förmedlat dessa till eleverna. Som 

lärare måste man adaptera sig efter vad situationen kräver, att elever har bred spridning i deras 

förkunskaper kommer vi inte ifrån. Trots allt lever föreställningen om att pojkar är stökiga 

medan flickor arbetar stillsamt, något som bekräftas av flertalet informanter. Mellan flickor 

och pojkar finns fler olikheter i skolan, flickor är till exempel tidigare mer betygsmedvetna. 

De har betygsinställning redan från start i sitt arbete, medan det tar betydligt längre tid för 

pojkarna att inse att deras prestationer inte enbart produkter betygsätts. Detta är något som 
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våra informanter, på grundskolans senare år, påpekar när vi frågar om pojkar och flickors 

olikheter inom skolan och slöjden. 

5.5.1 Avslutningsvis  
 

Jämställdhetsarbetet ute i skolan och i samhället är fortfarande i startblocken. Vi har lång väg 

kvar innan vi i Sverige uppnår vårt redan satta mål att bli ”världens mest jämställda land”. Det 

som är starkt framträdande i Lpo 94 är att man har anammat begreppet jämställdhet fullt ut. 

Det begreppet som Lgr 80 införde. Jämställdhet har även blivit en del i skollagen, alla som 

arbetar i skolan måste verka för jämställdhet. Funderingarna vilar nu på hur nästkommande 

läroplan kommer att vara utformad, kommer begreppet jämställdhet att ännu mer vara i 

fokus? Nästa steg i rätt riktning vore att jämställdhetsplanen skrivs in som ett krav i skollagen, 

inte enbart i jämställdhetslagen som gäller alla arbetsplatser. 

 
Målet med jämställdhet i skolan är att alla elever ska få utvecklas som de individer de är. 

Forskningen visar tydligt att detta inte sker idag och det är den utgångspunkten och 

medvetenheten vi måste ha. Detta måste vi börja med att ta till oss och förstå för att 

någon förändring ska kunna ske.99 

 

                                                 
99 Hedlin, Maria (2004) s. 18 
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7. Bilagor 
7.1 Brev till informanter 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarkandidater som har precis satt igång med vårt examensarbete vid den estetiska 
institutionen vid Umeå Universitet. Vi ska bli lärare i textil/bild och textil/religion på 
gymnasienivå.  
 
Vi har valt att inrikta vår uppsats på hur textillärare i grundskolans senare år arbetar med 
styrdokumenten i undervisningen. Vårt fokus i uppsatsen kommer att utgå ifrån Skolan har ett 
ansvar för att motverka traditionella könsmönster (Lpo 94). Vi har tänkt tillbaka på vår egen 
skolgång och insett att det var väldigt uppdelat könsmässigt inom slöjdämnet och har valt att ta 
reda på hur det ser ut idag inom textilslöjden. 
 
Vi undrar om vi skulle få komma och göra en intervju med dig som textillärare, vi uppskattar att 
intervjun kommer att ta cirka 45 minuter. Vi undrar även om det finns möjlighet till att vi skulle 
få observera någon av dina lektioner, detta med observationen innebär att vi kommer att placera 
oss någonstans i klassrummet där vi inte är i vägen för din undervisning. Fast ändå har en god 
utsikt över vad som händer i klassrummet under lektionen. Vi kommer att anteckna ner det som 
kan vara relevant för vår uppsats.  
 
Allt vårt insamlade material kommer endast att användas till denna uppsats och allt sker 
konfidentiellt. Varken skola, enskilda elever eller lärare kommer att beskrivas i uppsatsen, men 
vi kommer att redogöra för i vilken kommun vi har gjort vår undersökning i.  
 
Hoppas att du vill delta och hjälpa oss till vår examensuppsats. 
Vi planerar att genomföra denna undersökning under november månad vid en tidpunkt som 
passar dig och din undervisning. 
  
Har du frågor och funderingar hör gärna av dig, antingen via e-mail eller telefon. 
 
klara_lundgren@hotmail.com 
karinolofsson@mail.com 
 
telefon; 0737-573127 eller 0739-588992 
 
 
 
Tack på förhand! 
 
Klara och Karin 
 
 

mailto:klara_lundgren@hotmail.com
mailto:karinolofsson@mail.com


7.2 Förskrivna intervjufrågor  
 
Kan du berätta om din bakgrund? Ålder? Utbildning? Tidigare erfarenheter?  
  

- Hur länge har du arbetat som textillärare?  
- Under hur lång tid har du arbeta på denna skola?  
- Har du heltidstjänst här eller delar du din tjänst över flera skolor? 
- Vad var det som gjorde att du valde att bli textillärare? 

 
 
Hur har ni fördelat slöjdämnet under grundskolans senare år? Dvs. högstadiet? 
 
 
Hur sker gruppindelningarna till textilslöjden? 

- Om det är fler elever som exempelvis vill ha textil än trä och metall hur gör ni då? 
- Är du nöjd med denna metod? 

 
 
Hur ser könsfördelningen ut i textilslöjden? 

- Kan du se någon förändring i hur könsfördelningen bland elever har ändrats i 
textilslöjden? 

 
 
Upplever du att du bemöter pojkar och flickor annorlunda? 

- När de har fastnat i sitt arbete? 
- Eller när du ska ge förslag på vad de kan göra? 

 
Vad har eleverna för förkunskaper när de kommer till slöjden? 

- Kan du se någon förändring mellan när du började arbeta till idag? 
 
Finns det arbetsmaterial du använder dig av som endast riktar sig till flickor/pojkar? 

- Som vad? I vilka moment? 
 
På vilket sätt arbetar du för att integrera pojkarna i textilslöjden? 
 
 
Hur arbetar du för att motverka de stereotypiska könsrollerna i din undervisning? 
 
 
Ser du några spår av de traditionella könsmönstren i slöjdundervisningen? På vilket sätt? 
 
 
På skolan du arbetar på, finns det en jämställdhetsplan som ni verkar efter? Om ja, hur är den 
utformad? 

- Hur upplever du ditt arbete kring jämställdhetsplanen? 



 
På vilket sätt kan du se skillnader på könsrollerna från din slöjdundervisning mot den du själv 
idag bedriver? 
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