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Abstract
Craft education has been regarded as an important instrument in the efforts to achieve
equality which, ever since the end of World War II, have permeated the reforms of
Swedish education. In spite of all efforts to the contrary, class- and sex-typed
educational programmes are still reconstructed within the reformed education. This study
examines the role of craft teacher training in the social and cultural reproduction.
Socialization into a profession is a continuous process throughout a person's life. The
time spent in craft teacher training is regarded as a meeting between future craft teachers
in the light of their life stories and the school subject craft as it is transmitted by teacher
trainers. Thus, the data collection includes information on both the future teachers and
on the school subject craft. Two groups, one of females and one of males (including one
woman), were followed through their teacher training with the help of questionnaires,
essays and evaluation documents written by the future teachers. The school subject craft
was studied through classroom observations and through taped interviews with teacher
trainers.
Although these trainee teachers, as fully qualified craft teachers, will have to co
operate within the same subject, and although they will have the same qualifications and
equal pay, these educations have different admission rules. Textile craft teachers also
have a longer education than wood&metalwork teachers. Besides belonging to different
sexes, these two groups turned out to be very different in other respects as well. The
future female craft teachers in this study have a middle-class background with welleducated mothers and they also have positive experiences of school. In their future
occupation they wish to develop the art of textile craft. The future male craft teachers
in this study have a working-class background where studies were something out of the
ordinary and they also have negative experiences of school. In their future occupation
they want to work together with children within a practical subject.
The gender and class patterns developed during the trainee teachers' childhood and
adolescence are reinforced by these teacher trainings. Moreover, the trainee teachers
seem to reconstruct these patterns in their teaching styles in their future occupations.
Both groups want to transmit "preparedness for everyday life" and "creative ability" to
the pupils. However, deeper analyses reveal that this agreement is only illusory. The
females expect the pupils to be moulded into docile, economical and quality-conscious
persons. The males expect the pupils to be moulded into active, ingenious and dexterous
persons. Both groups agree that it is easier for girls to become docile, careful and aware
of the teacher's demands and that it is easier for boys to become active and ingenious
in compulsory school. The gender symbolism -the passive woman and the active man is reconstructed.
Besides uncovering the complex reconstruction of the gender system at the sym
bolic, structural and individual level, this study also illuminates the reconstruction of the
asymmetric relations between theoretical and practical activities within craft teacher
training. The study ends with a discussion of how teacher training can contribute to the
work for equality by educating the trainee teachers to act as spearheads for an equal
society.
Keywords: Gender, theory/practice, class, teacher training, craft, textile craft,
wood&metalwork, tacit knowledge, teaching style, socialization.
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1. Bakgrund, problemställning och tidigare
forskning
Bakgrund och problemställning
En bärande officiell målsättning med svensk grundskola har varit att den
skall fungera samhällsförändrande - som en spjutspets i riktning mot ett
samhälle med jämlikhet mellan människor av olika klass, kön och ras,
från olika regioner och mellan praktiska och teoretiska verksamheter.
Parallellskolan med skilda och olika utbildningsvägar har avskaffats och
en grundskola för alla har införts. Genom samundervisning skall eleverna
erhålla en medborgerlig grundläggande kompetens för ett demokratiskt
samhälle.
Inom den reformerade skolan existerar dock fortfarande klassbundna
utbildningsvägar och skolmiljöer. Därmed återskapas olika yrkeskarriärer
för elever från olika sociala skikt.1 Utbildningsstatistiken visar att skolan
även är könssegregerad. Därmed återskapas också könsbundna yrkeskarri
ärer, vilket bidrar till att konservera den redan tudelade arbetsmarkna
den.2
Varför återskapas fortfarande klass- och könssegregerade utbildnings
vägar för den uppväxande generationen? Är det möjligt att utbilda bort
klass- och könsskillnader? När jag under 1970-talet arbetade som
mellanstadielärare funderade jag ofta över dessa frågor. Lärarens roll i
sammanhanget blev mer aktuell under 1980-talet, då jag undervisade
blivande lärare i pedagogik på lärarutbildningen. När det blev dags för
mig att bestämma avhandlingsämne ville jag anknyta till differenticringsfrågan, som länge intresserat mig. Jag valde att gräva där jag stod
och tog tag i frågorna:

1

2

Ex Arnman & Jönsson (1983, 1986, 1987, 1989) Perez (1989) Lindblad & Perez (1990).

Arbetsmarknadsdepartementet (1985), Statistiska centralbyrån (1990 a). Se även Andrae-Thelin
& FJgqvist-Saltzman (1989), Kaller (1990).

2
- Utbildas blivande lärare till agenter för den sociala och kulturella
reproduktionen eller till att verka som spjutspetsar för större jämlikhet
mellan människor och deras verksamheter? I så fall, på vilket sätt?
Min undervisning i pedagogik har huvudsakligen varit förlagd vid
textillärarutbildningen i Umeå dvs vid Institutionen för hushålls-, textil—
och barnavårdslärarutbildning och linjen för kost- och näringsekonomi
(HTB-institutionen)3. Att skriva en avhandling om textillärarutbildningen
framstod som lockande av flera skäl: Utbildningen är kvinnodominerad,
utbildar lärare i ett praktiskt ämne, har spänningsfältet mellan teoretiska
och praktiska färdigheter inbyggd i utbildningsmiljön. Vidare har
institutionen som helhet fokus riktat mot vårt vardagsliv (home econo
mics) och fick liksom alla lärarutbildningar högskolestatus relativt sent
(1977).
Under tiden på textillärarutbildningen blev jag också medveten om
vilket spännande ämne de blivande slöjdlärarna kommer att bära fram,
särskilt i ljuset av differentieringsproblematiken. Slöjdämnet omfattar
många av vår kulturs inneboende spänningar och motsättningar ex dem
mellan manligt/kvinnligt, teori/praktik, lönearbete/hemarbete/fritidsyssel
sättningar, kulturarv/nyskapande, humaniora/konst/teknik, emotion/logik,
landsbygd/stad. Jag tänkte mig, att en studie av textillärarutbildning skulle
kunna spegla differentieringsproblematiken och kanske ge en förklaring
till, varför de könsbundna och klassbundna studievägar skolan haft som
mål att bryta fortfarande reproduceras.
Den s k mjuka kvinnliga textilslöjden och den s k hårda manliga
trä&metallslöjden är fr o m 1969 års läroplan förenade inom ämnet
"Slöjd" på låg- och mellanstadiet. Eleverna har lika mycket undervisning
i textilslöjd som i trä&metallslöjd oftast i könsblandade studiegrupper.
Fr o m högstadiet kan eleverna välja slöjdinriktning. En orsak till föränd
ringen av slöjdundervisningen var ambitionen att på sikt försöka bryta
såväl hemmens könsbundna arbetsdelning som könsbundna studieval.
Under min tid som mellanstadielärare upplevde jag inget nämnvärt
motstånd hos mina elever att arbeta med slöjdtekniker som tidigare var
förbehållna det andra könet. Min uppfattning var att slöjdlärarna på
mellanstadiet hade stora möjligheter att bryta gamla könsmönster.
Statistiken visar emellertid, 20 år efter sammanslagningen av slöjdäm
net, att eleverna fortfarande väljer traditionellt könsbundet på högstadiet.

3

Institutionen kallas sedan 1990 Institutionen för slöjd- och hushållsvetenskap.
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Läsåret 1989/90 valde vid Umeås grundskolor 517 pojkar samt 19 flickor
trä&metallslöjd och 519 flickor och 30 pojkar textilslöjd i åk 9.4
Textillärarutbildningen visade sig i stort sett vara outforskad. Vid en
litteratursökning på Statens Psykologiskt Pedagogiska Bibliotek om
lärarutbildning och slöjd erhöll jag endast finska publikationer. En sökning
på Universitetsbiblioteket i Umeå i en amerikansk databas gav också
magert resultat.
Med ekonomiskt stöd till en pilotstudie från dåvarande Skolöverstyrel
sen började jag att arbeta med frågorna: Vilka väljer textillärarutbild
ningen i Umeå? Vilka motiv har de för att söka in på textillärarut
bildningen? Jag hade därefter tänkt följa lärarkandidaterna genom
utbildningen, för att besvara frågan: Vad lär man sig egentligen på
lärarutbildningen?
Jag fann det angeläget att utvidga studien till att omfatta blivande
företrädare även för den andra halvan av slöjdämnet. Utbildning av lärare
i textilslöjd och lärare i trä&metallslöjd sker fortfarande vid två helt skilda
lärarutbildningar. När jag började fundera på avhandlingsämne var
textillärarutbildningen tre-årig. Den enda motsvarande utbildning till
lärare i trä&metallslöjd var vid denna tidpunkt en ett-årig lärarutbildning
i Linköping. Den kraftiga könsdifferentieringen går igen på slöjdlärarut
bildningarna. Den offentliga statistiken för åren 1985-1987 visar att 343
textillärare utexaminerades, varav ingen var man. Under samma period
utexaminerades 249 trä&metallslöjdlärare varav 15 var kvinnor.5
Med ytterligare stöd från Skolöverstyrelsen kunde jag under tre år dels
följa textillärarkandidaterna genom hela utbildningen, dels utvidga
undersökningen och göra en jämförande studie av blivande trä&metall
slöjdlärare vid den ett-åriga trä&metallslöjdlärarutbildningen i Linköping.
Projektet kallades "Kvinnlig och manlig slöjd - slöjdlärarna6 som
kulturbärare". I min avhandling bearbetar jag de data, som samlades in
under projekttiden.

4

Någon officiell sammanställd statistik över val av slöjdart finns inte i Umeå. Uppgifterna har

erhållits från Umeå grundskolors rektorsexpeditioner och därefter sammanställts.
5

Statistisk Årsbok (1987, 1988, 1989).

6

Med slöjdlärare avser jag både textillärare och trä&metallslöjdlärare. Om jag i den fortsatta texten

endast avser den ena av grupperna kallar jag dem textillärare eller trä&metallslöjdlärare. Kommentaren
är relevant då slöjdlärare för många betyder trä&metallslöjdlärare.
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Syftet med avhandlingen är att uttolka dvs beskriva, analysera och
förstå vad utbildning av slöjdlärare betyder i den sociala och kulturella
reproduktionen.
Jag har betraktat utbildning av blivande lärare som en del i fortlöpande
socialiseringsprocesser, vilka pågår under människors hela livslopp. Den
fas i livet som omfattar lärarutbildning beskrivs, analyseras och förstås
som ett möte mellan blivande lärare i ljuset av deras livshistorier och
slöjdämnet som det bärs fram av lärarutbildare.
Mina data gjorde mig särskilt uppmärksam på spänningen och motsätt
ningen mellan såväl manligt/kvinnligt som teori/praktik. I avhandlingen
beskriver och analyserar jag hur dessa motsättningar framträder under
lärarutbildningen.

Tidigare forskning om slöjdlärarutbildning
Ytterst lite forskning är gjord om slöjdlärarutbildningar7, varav ingen med
min problemställning.8 Generellt kan sägas, att forskning om slöjd endast
förekommer i tämligen begränsad omfattning. I Norden ligger universite
ten i Finland (de finskspråkiga) längst framme med två professurer, en i
respektive slöjdinriktning. Textillärarutbildningen i Helsingfors har en
lärostol i textillära sedan 1982 och en biträdande professur i textilslöjdens
didaktik. Sedan 1986 finns en professur i pedagogik inriktad mot
slöjdfostran i Raumo. Vid Joensuu universitet finns en docentur i
textilslöjd. Även den svenskspråkiga slöjdlärarutbildningen vid Åbo
akademi erhöll 1991 en biträdande professorstjänst i slöjdpedagogik.
Inventering och dokumentation har gjorts av utvecklingsarbeten och av

7

Socialisering till eller i läraryrket är, med några få undantag, lite utforskat. Till den slutsatsen kom

forskare vid ett nordiskt kontaktmöte om lärarforskning. Se Vaage et al (red) (1986). Den nordiska
forskargruppen gick igenom lärarforskning främst via de tre upplagorna av "Handbook of Research
on Teaching". Se Gage (1963), Travers (1973) och Wittrock (1986). I den nordiska forskargruppen
behandlar Jordeli, Jonsson, Niemi och Kari lärarutbildning. Förutom Jordell, som belyser lärares
tidigare skolupplevelser, problematiserar de inte rekryteringens betydelse i socialiseringprocessen och
har inte kön som strukturerande princip.
8

Helgadóttir (1991) har gjort en inventering av tidskriften "Studies of Art Education" under de senaste

tretton åren och funnit att endast 4,3% av artiklarna behandlar "gender" eller "sex differences".
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forskningsläget i Norden.9 I det sammanhanget presenterades ingen
forskning om rekrytering och inskolning i slöjdläraryrket. Inte heller har
någon av forskarna använt kön som analytisk kategori.

Utbildningsforskning med kön som analytisk kategori
Trots att jämställdhetsaspekten haft en stark framtoning i svensk
utbildningspolitik har svenska utbildningsforskare varit sena att använda
kön som analytisk kategori. Inga Wernersson, som sedan 1970-talet
forskat om konsekvenser av könstillhörighet i skolan, har i sina forsk
ningsöversikter kunnat konstatera att det finns en kraftig diskrepans
mellan jämställdhetsmål och antalet pedagogiska studier.10 Inga ElgqvistSaltzman har påvisat att pedagogisk forskning med feministiskt perspektiv
är minimal i Sverige och att det finns ett glapp mellan feministisk teori
och pedagogisk praktik.11 I texter om teoriutveckling inom kvinnoforsk
ningen, är pedagogiska studier sällsynta.12
Även i våra nordiska grannländer kom kön som strukturerande princip
sent in i utbildningsforskningen. Forskare och lärare har dock varit mer
aktiva i Norge och Danmark än i de övriga nordiska länderna.13 Under en
av sessionerna vid NFPFs14 kongress i Köpenhamn 1991 diskuterades
utvecklingen av nordisk utbildningsforskning. Med utgångspunkt från de
papers som presenterades i Köpenhamn ger jag en grov beskrivning av

9

Lindfors (1985, 1990, 1992), Sjögren (1985 a, b), Nåbo (red) (1985). Se även Skapande Vetande

nr. 12 1989, nr.19 1990.
10

Wernersson (1977, 1989, 1991).

11

Elgqvist-Saltzman (1991, 1992 a).

12 Se ex Baude (1987), Ganetz et al (1986). I Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr.2-3 1987 diskuteras
grundfrågor inom feministisk kunskapsteori.

13

På ett nordiskt seminarium diskuterades kön som strukturerande princip inom forskning och under

visning. Se Jacobsen & Höjgaard (red) (1988). Imsen, Strömberg&Arensen, Lahelma och Bjarnadóttir
diskuterar lärarutbildning. Ingen berör dock lärarutbildningar i praktiskt-estetiska ämnen. Vill i
sammanhanget nämna ett påbörjat, dock inte avslutat, forskningsanknytningsprojekt om didaktiken
i textillärarutbildningen. Se Laurén & Nyman (1989).
14

Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning.
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huvudtendenserna inom utbildningsforskning med kön som analytisk
kategori i nordisk pedagogisk forskning.15
Utbildningsforskning som beaktar kön som strukturerande princip kan
ses som en del av strömningarna inom övrig utbildningsforskning och
samhällsforskning. Till en början görs de flesta studier av arbetsdelning
och studieval som statistiska kartläggningar. Resultaten beskriver ett stort
glapp mellan officiella politiska ambitioner inom välfärdsstaten och
empirisk verklighet. Skillnader i flickors/kvinnors och pojkars/mäns
verklighet beskrivs ofta i termer av "brister" hos kvinnorna som måste
"kompenseras" på olika sätt.
Kunskaper från beskrivningar på makronivå väcker såväl nya nya frågor
som kritik. Under början av 1970-talet ifrågasätts de vetenskapliga
grundantagandena inom positivismen. Kritikerna utgår från att forskning
varken är socialt eller kulturellt neutral. Beskrivningar av "brister" hos
vissa grupper bygger inte på objektiv kunskap. Budskapet är, att
kunskapen är teoriimpregnerad och normgiven av grupper i samhället som
har makt och inflytande. Människors olikheter skall istället förstås och
förklaras som effekter av olika socialiseringsprocesser. Andra forsknings
frågor ställs ex: Skolan och skolämnen socialiserar, men hur och till vad?
De feministiska forskarna granskar och påvisar androcentrismen i
etablerade begrepp, teorier och metoder och börjar bygga upp nya begrepp
och analysmodeller. Inom klassrumsforskningen får "eleven" både kön och
liv. Lärare-elevinteraktioner står i centrum. Flickorna, deras tidsutrymme
och möjligheter att komma till tals i klassrumsoffentligheten fokuseras.
Särskilt flickor i "hårda manliga" ämnen står i centrum.16
Vid sidan av intresset för utbildningssystemens historia växer under
1980-talet intresset för olika kultursociologiska och livshistoriska ansatser
inom utbildningsforskningen. I slutet av 1980 talet växer kritiken av en
enhetlig "kvinnlig" kategori sig allt starkare. Postfeminismen kräver
klargörande av vilka kvinnor eller män som avses. Könsbegreppet
ifrågasätts, kvinnligt och manligt problematiseras och könen ställs i
relation till varandra. Androcentrismen får inte ersättas av den välutbildade
vita västerländska kvinnan som normgivare, är budskapet.17

15

Borgnakke (1991), Scott-Sörensen (1991), Gordon et al (1991).

16

I Sverige har Staberg (1992) i sin avhandling gjort en översikt av sådan forskning.

17

Se bl a temanumret om feministisk filosofi: Kvinnovetenskaplig Tidskrift nr.3 1990.
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Inom nordisk forskning har på senare tid kritiska röster höjts mot att så
stor vikt läggs vid arbetsbegreppet (det obetalda och betalda arbetet). I den
antipositivistiska vågen kunde skiljelinjen mellan förnuft och känsla
brytas. Spänningen, känslan, kampen, motsättningen liksom kärleken och
sexualiteten mellan människor var möjlig att införliva i kunskapsteorin.
Dessa aspekter har inte uppmärksammats tillräckligt inom nordisk
forskning, menar kritikerna.18
Den pilotstudie om blivande textillärare, som var min första studie inom
avhandlingsområdet, kom tidigt att ingå i ett nordiskt projekt kallat
HEKLA19. HEKLA är ett nätverk av nordiska forskare med inriktning
på studier av flickors och kvinnors utbildning på olika nivåer i ut
bildningssystemet. Under 1980-talet utvecklade nätverket en gemensam
referensram inom vilken utbildnings- och yrkesval kunde analyseras.
Studierna görs ur ett inifrånperspektiv och människorna ses som aktörer
i en given samhällelig arbetsdelning. Forskarna har använt en begreppsap
parat om skilda rationaliteter i betalt och obetalt arbete för att förstå bl a
kvinnors ofta slingriga utbildningsvägar i det rätlinjiga utbildnings
systemet. Utbildningsval beskrivs och analyseras ur ett långt livs- och
ibland generationsperspektiv med s k livslinjemetodik.20 HEKLAprojektet har verkat inspirerande på mitt arbete med att utveckla ett
perspektiv med kön som analytisk kategori på den differentieringsproble
matik i skolan, som jag utgick ifrån.
I anslutning till att en speciell forskartjänst i jämställdhetsforskning med
inriktning på utbildning varit förlagd till Umeå universitets pedagogiska
institution, har en forskningsmiljö byggts upp kring könsteoretiska
studier.21 Kursverksamhet, seminarier och gästföreläsare har verkat för
en integrering av teorier med kön som analytisk kategori i pedagogisk
teori och praktik. Min avhandling har kommit till inom ramen för denna
miljö. En gästföreläsare som haft särskilt stor betydelse för avhandlings

18

Jmf Jonasdóttir (1988, 1991), Widerberg (1987) och ett temanummer om sexualitet i Kvinnove

tenskaplig Tidskrift nr.4 1990.
19

Förkortning för

finansierat

av

Högre utbildningsreformers effekter för kvinnors liv och arbete. Projektet är

Nordisk

Samarbetsnämnd

för Samhällsvetenskaplig

forskning

(NOS-S).

Jmf

vetenskaplig slutredogörelse av Inga Elgqvist-Saltzman juni (1992 b). Se även Elgqvist-Saltzman &
Ve (1987).
20

Se Bjerén & Elgqvist-Saltzman (1992).

21

Inga Elgqvist-Saltzman har varit innehavare av denna tjänst fr o m april 1986 t o m mars 1992.
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arbetet är vetenskapsteoretikern Sandra Harding. Hennes analys av såväl
androcentrisk som feministisk forskning liksom hennes egen s k mångsystemteori var även föremål för kritisk granskning i en studiecirkel vid
Kvinnovetenskapligt Forum i Umeå, i vilken jag deltog. Harding är en av
dem som varnar för att androcentrismen inom vetenskapen skall ersättas
av den västerländska vita välutbildade kvinnan som normgivare. Hon
beaktar även relationen mellan könen och mellan olika grupper av män
och kvinnor, vilket jag uppfattade som relevant för min utvidgade studie.
I kapitel 3 sammanfattar jag den tolkningsansats som utvecklades under
avhandlingsarbetet. Dessförinnan presenterar jag undersökningens
uppläggning i kapitel 2.
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2. Undersökningens uppläggning
Datainsamlingen har gjorts med en MhermeneutisktM orienterad metod. Jag
har startat med en förförståelse av det som skall studeras. Den ontologiska
och epistemologiska bestämningen har utgått från de teorier som redan var
bekanta. Dessa riktade in och vägledde datainsamlingen. Allteftersom data
samlats in har jag gått fram och tillbaka mellan förförståelse och data.
Beskrivningen, analysen och förståelsen har utvecklats successivt.
Utgångspunkten för datainsamlingen har varit att betrakta tiden på
lärarutbildningen som ett möte mellan blivande slöjdlärare i ljuset av deras
livshistorier och slöjdämnet som det bärs fram av lärarutbildare. Datain
samlingen omfattar därför; dels biografiska livsloppsdata, dels data om
skolämnet slöjd.
Min strävan har varit att låta människor och situationer i praxis i så stor
utsträckning som möjligt "tala för sig själva". Därigenom har jag kunnat
arbeta fram s k "naturliga"1 kategorier, vilka i sin tur berikat och påverkat
analys och förståelse.2 Kvalitativa data låg närmast till hands och kom
också att användas genom hela undersökningen. Jag fann dock vid ett
tillfälle behov av mer kvantitativ information. En uppföljande enkät
gjordes för att samla in information om vissa bakgrundsvariabler, vilka
inte nämndes när informanterna "talade för sig själva".
uppsatser, enkäter, släktträd
utvärderingsdokument
intervjuer

ippsatsor, enkäter, släktträd

1986

intervjuer

utvärderingsdokument

1987

1988

TRÄ&METALLSLÖJDLÄRARKANDIDATER

TEXTILLÄRAR
KANDIDATER

1989

observationer
intervjuer med lärarutbildare
studior av historiskt källmaterial

Figur 1. Datainsamlingen - översikt.

1

Se ex Pattons (1987 s 13ff) diskussion om naturliga kategorier.

2

Jmf ex Glaser & Strauss (1967), Dahlgren et al (1988).

SLÖJD
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Jag har följt lärarkandidaterna genom lärarutbildningen. Som framgår av
figuren går blivande textillärare tre är i utbildning, medan den motsvaran
de tiden för blivande trä&metallslöjdlärare är ett år. Jag har gjort tre
livsloppstudier3 i respektive kandidatgrupp. Den första vid studiestarten
(uppsatser, enkäter, släktträd), den andra i mitten av utbildningen
(utvärderingsdokument) och den sista några veckor innan lärarkan
didaterna examineras som färdiga slöjdlärare (intervjuer).
I undersökningen deltog en grupp blivande textillärare ( 26 kvinnor) på
den tre-åriga textillärarutbildningen i Umeå och en grupp blivande
trä&metallslöjdlärare (23 män och 1 kvinna) på den ett-åriga trä&metallslöjdlärarutbildningen i Linköping. Kvinnan i trä&metallgruppen har
inte gått att spåra i datamaterialet, om hon valt att vara anonym, vilket
betyder att hon är "en av grabbarna i gänget". Jag lyfter naturligtvis fram
henne som kvinna, där det är av intresse. Alla de 26 kvinnor som togs in
på textillärarutbildningen i Umeå deltog. Under höstterminen togs två
studiegrupper in i Linköping. Då lärarutbildarna ansåg att grupperna var
både likvärdiga och typiska för utbildningen slumpades en av grupperna
ut.
Som tidigare nämnts är slöjdämnet i ringa utsträckning utforskat. För
att kunna göra relevanta tolkningar av datamaterialet från lärarkandidater
na behövdes fler referensramar. Jag har därför gjort ytterligare tre studier.
Förutom att jag kontinuerligt bedrivit studier av historiskt källmaterial om
lärare i slöjd har jag gjort dels en observationsstudie av den slöjd
undervisning som lärarkandidaterna möter i grundskolan, dels en inter
vjustudie av lärarutbildarnas åsikter om grundskoleslöjden.4

3 Om

4

studier i livslopp se HEKLA-projektet ex Elgqvist-Saltzman (1985), Skrede & Tomes (1983).

Citat ur observationsstudierna redovisas i texten med liten text och informanternas utsagor med
kursiv text. Pauser betecknas med tre punkter,..och uteslutning av text som saknar betydelse för
sammanhanget med
tre punkter mellanslag tre punkter.
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Livsloppstudier
Lärarkandidaternas livshistorier och studieval
Den information om de blivande slöjdlärarna som fanns att tillgå vid de
båda lärarutbildningsinstitutionerna var elevkort med upplysningar om
namn, ålder och adresser. Övrigt datamaterial samlades in med hjälp av
de redskap jag konstruerade för att i möjligaste mån kunna fånga in
försökspersonernas egna upplevelser och erfarenheter i ett långt perspek
tiv. I uppsatser skrivna av de blivande lärarna under de första veckorna
av utbildningen berättar de om om vilka utbildningar de genomgått efter
åk 9, vilka eventuella yrken de haft och vad som påverkat de olika valen.
I instruktionerna ombads de även att skriva ner varför de väljer att bli
lärare i slöjd och hur de tror framtiden kommer att gestalta sig, både inom
yrket och i privatlivet. De som önskade kunde skriva anonymt. (Instruk
tion se bil 1 ) Bortfallet är litet. 24 av 26 blivande textillärare och
samtliga 24 personer i trä&metallslöjdgruppen har skrivit uppsatser.
För att få djupare information om levnadsmönster i uppväxtmiljöerna
utarbetade jag en uppföljande enkät. Enkäten ger information om
uppväxtorter, föräldrars och syskons yrken och utbildningar, far- och
morföräldrars yrken och utbildningar, andra boende i hemmet, vad man
gjorde i hemmet, vem som gjorde vad osv. (Enkät se bil 2) Att det långa
perspektivet kom att utsträckas till att omfatta även mor- och farföräldrar
berodde på, att textillärarkandidaterna i sina uppsatser ofta lyfter fram
tidigare generationers betydelse för yrkesvalet.
För att få ett jämförbart material har det i vissa frågor varit nödvändigt
att "frysa" en tidpunkt som är gemensam för alla försökspersoner. In
formation om föräldrarnas yrken har hämtats från tidpunkten när
lärarkandidaterna började skolan, då jag anser det vara en viktig milstolpe
i en människas liv. Jag kunde dessutom ställa frågor som gav en
uppfattning om vad som därefter hänt i familjen.
De som önskade kunde besvara enkäten anonymt. Bortfallet är litet. 25
av 26 blivande textillärare och 21 av 24 blivande trä&metallslöjdlärare har
besvarat enkäten.
För att kunna analysera och förstå individernas livslopp i ett långt
perspektiv och göra mer detaljerade utbildnings- och yrkesanalyser av
tidigare generationer, har jag sammanställt information i släktträd för
varje försöksperson enligt den arbetsmodell, som forskarna i Rostad-
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tallslöjdlärarna. Jag fann det inte meningsfullt att observera en oex
aminerad vikarierande lärare. Dessutom bedömde jag att studien tålde
bortfallet utan att förlora i riktighet.8
Observationerna gjordes på fyra praktikskolor i Umeåtrakten. De fyra
skolorna rekryterar elever från fyra olika bostadsområden; tre stadsskolor
(villaområde, lägenhetsområde, nytt bostadsområde med blandad
bebyggelse) och en byskola. I texten benämns skolorna med de fingerade
namnen: Ersbacken, Urberg, Bygdemark och Alvik. Om lärare nämns vid
namn är de också fingerade.
Principen för urval av slöjdlektioner var att de slöjdpass d v s de
stadieveckotimmar som förekom i årskurserna 3,4,5,6 skulle registreras
hos var och en av de åtta utvalda lärarna. (Ett slöjdpass omfattar i åk 3
två veckotimmar och i årskurserna 4,5,6 nio stadieveckotimmar som
lärarna själva kan bestämma fördelningen av (ex. 3,3,3 eller 2,3,4)). Då
det blev ett bortfall gjorde jag fler observationer hos de övriga lärarna.
Istället för att göra de planerade 32 observationspassen gjordes 31
observationspass omfattande 80 lektioner.
Jag vill karaktärisera observationerna9 som icke-deltagande i den
meningen, att jag inte deltog i utlärandet av skolämnet slöjd. Jag deltog
däremot i samtal både med lärare och elever i den mån det föll sig
naturligt. Inlärning och utlärning i slöjd görs inte enbart med hjälp av
ordet som medium. Läraren står inte särskilt ofta i katedern och föreläser
eller förhör eleverna. Hon/han rör sig istället runt i salen och ger handtag
oftast åt en elev i taget. Eleverna lär sig inte att slöjda, genom att i första
hand besvara lärarens frågor, inte heller genom att grupparbeta med en
gemensam produkt. De är istället oftast verksamma med ett individuellt
arbete och det är eleverna som förhör sig hos läraren och ber om hjälp om
problem uppstår i arbetsprocessen. Ljud av olika slag gör det svårt att
uppfatta konversationen mellan elever och lärare och eleverna sins
emellan. När eleverna rör sig mellan redskap, verktyg och maskiner kan
även en överblick av hela situationen vara svår att få. Med många
verksamheter pågående samtidigt och med buller och rörelser som
filtermattor får observatören acceptera att alla samtidiga händelser inte kan
registreras samtidigt.

8

9

Jmf Dahlgren et al. (1988).
Om observationer jmf ex Bogdan & Biklen (1982 s 74ff).
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En observationsstudie i slöjd kan därför inte göras på gängse sätt med
en observatör på plats i en lämplig vrå i klassrummet. Observationsstudier
i slöjdsalen bygger på att också observatören rör sig runt i rummet. Min
strategi var att röra mig runt i salen efter ett löst schema, där jag försökte
registrera allt som var möjligt men där huvudfokus var riktad mot en
punkt åt gången. Under den första delen av observationen var huvudfokus
de materiella betingelserna; slöjdsalens plats i huskroppen, salens
inredning och färgsättning, elevernas placering osv. Jag försökte beskriva
både syn-, hörsel-, lukt- och känselintryck. Därefter förflyttades fokus
mot framför allt elevernas relationer med läraren och vice versa; vilka
problem stötte eleverna på, hur löstes problemen, vad poängterade läraren
vara viktig kunskap osv. För att inte bli påträngande och av läraren
upplevas som en skugga eller övervakare varvade jag observationer av
läraren med elevernas relationer sins emellan. Tidpunkter registrerades
med någorlunda jämna mellanrum. I slutet av observationsserien, när jag
kände mig mer hemma i slöjdsalen, ställde jag frågor till eleverna om
slöjdämnet och slöjdundervisningen. Om läraren avbröt verksamheten för
genomgång i större eller mindre grupper registrerades det alltid. Jag bar
hela tiden med mig block och penna och skrev stickord och stickmeningar
kontinuerligt. Direkt efter observationens slut sökte jag mig en lugn vrå
där jag renskrev anteckningarna från hela observationspasset. Observa
tionspass och renskrivning tog en hel dag i anspråk. Beskrivningarna har
karaktären av s k "tjocka beskrivningar".10 (Exempel på anteckningar
från två inledande observationspass i två slöjdsalar; se kapitel 6.)

Intervjuer med lärarutbildare
Intervjuer med lärarutbildare gjordes med samma intervjuunderlag som
beskrivs ovan med lärarkandidaterna. Gruppen lärarutbildare omfattar alla
lärare vid respektive högskola med undervisning i respektive lärarkandi
datgrupp. Gruppen inkluderar även ett antal praktikhandledare. Antalet
praktikhandledare begränsades till fyra textillärare och tre trä&metallslöjd
lärare. Då textillärarkandidaterna hade fler högskolelärare totalt i
jämförelse med trä&metallslöjdlärarkandidaterna utökades andelen
praktikhandledare i textillärargruppen med en person.

10

Om tjocka beskrivningar och etnografi se ex Geertz (1991). Om etnografisk metod i pedagogisk

forskning se ex Berglund (1985), Dahllöf (1987). Jmf även Burgess (ed) (1985).
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Vid tidpunkten för intervjustudien på textillärarutbildningen hade
lärarutbildarna börjat planera den nya grundskolelärarutbildningen. Några
av lärarutbildarna ville besvara frågorna skriftligt för att kunna använda
svaren som underlag vid nästa sammanträde om grundskolelärarut
bildningen. Bandinspelade intervjuer med var och en skulle inte hinnas
med under samma period. Resultatet blev en kompromiss och sju lärarut
bildare besvarade frågorna skriftligt. För att undvika missförstånd hade jag
en gruppdiskussion omkring frågorna i intervjuunderlaget med de sju som
valde att skriva svaren. 15 lärarutbildare i textilslöjd och 12 lärarutbildare
i trä&metallslöjd deltog i intervjustudien.

Studier av historiskt källmaterial
Tolkning av skeenden i dagens utbildning måste omfatta en insikt om, att
nuet alltid är bärare av frukten av det förgångna. Jag har därför orienterat
mig i slöjdlärarnas, slöjdlärarutbildningarnas och slöjdämnets historia med
inriktning på undervisning i folkskola och grundskola. Resultatet
sammanfattar jag i kapitel 4.

Några metodproblem
Den mänskliga faktorn
En speciell omständighet var mitt förhållande som forskare till mina
försökspersoner. Under det första projektåret undervisade jag gruppen
blivande textillärare i pedagogik. Att jag själv fungerade som både lärare
och forskare i gruppen visade sig framför allt vara en tillgång, men
inrymde samtidigt en del riskmoment.
Fördelarna var att jag som lärare fått ett inifrånperspektiv på utbild
ningen. Jag kände lärarutbildarna och visste via våra linjekonferenser vad
de upplevde som problematiskt med utbildningen. Lokalerna var
välbekanta. Jag hade varit med om att diskutera, planera och genomföra
undervisningen, framför allt inom det praktiskt pedagogiska blocket. Som
lärare hade jag också stora möjligheter att komma de blivande textillärarna
inpå livet och att lära känna atmosfären i gruppen. Det gav mig samtidigt
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möjligheter att hinna bygga upp ett förtroende oss emellan inför det
fortsatta forskningsarbetet.
Risken var att undersökningspersonerna skulle bli hämmade då de såg
mig som lärare i gruppen. Med tanke på det ringa bortfall och den
information som gavs, verkar omständigheterna snarare verkat stimuleran
de än hämmande på de blivande textillärarna. 11
När miljön är bekant finns alltid en risk att forskaren kan förblindas i
den egna miljön. Det blir svårt att få distans; att se skogen och inte bara
träd. Eftersom jag själv inte har en bakgrund som slöjdlärare och eftersom
arbetsdelningen också på lärarutbildningsinstitutionerna är tämligen skarp,
så är det mycket i textillärarutbildningsmiljön som är obekant för mig. Jag
menar att mina möjligheter att kunna ifrågasätta det självklara och
avtrivialisera det invanda i textillärarutbildningsmiljön trots allt varit goda.
Samma resonemang gäller kontakten med de kvinnliga kandidaterna.
Att vara forskare och kvinna har både inneburit fördelar och nackdelar.
Närheten till "de kvinnliga mönstren" har varit en fördel, då det är lättare
att interagera och se verkligheten genom undersökningspersonernas ögon.
Det är ett viktig steg i forskningsprocessen. Det är dock nödvändigt att i
nästa steg inta ett fågelperspektiv och få distans till mönstren, annars är
risken stor att självklara och för kvinnor osynliga mönster förblir
oupptäckta. Problemet med distansen till den manliga gruppen och därav
svårigheter till identifikation kan utnyttjas till en fördel i detta samman
hang. Genom att låta de båda grupperna belysa varandra, provoceras det
bekanta av det obekanta och vice versa. Både närhet och distans blir på
så sätt möjliga i forskningsprocessen.
Vid besöken på de olika praktikskolorna presenterade jag mig som
lärarutbildare från pedagogiska institutionen. Praktikhandledarna kände till
att min tjänst som pedagogiklärare inte tidigare hade omfattat praktikbesök
och att både jag och kandidaterna hade önskemål om detta. När jag nu
hade fått forskningspengar och kunde friställas från undervisning, var det
naturligt att jag utnyttjade möjligheterna att komma ut i grundskolan. Som
observatör i undervisningssituationer kan naturligtvis forskaren vara en
störande faktor. Risken finns att undervisningssituationer tillrättaläggs och
att den vardagliga spontaniteten mellan parterna i rummet går förlorad.
Min uppfattning är, att de situationer som blev tillrättalagda genast
avslöjades av någon eller några av de inblandade. Den vardagliga under

11

Jmf Bogdan R.C. & Biklen S.K. (1982 s 40), som varnar för de problem som kan uppstå, när

lärarrollen byts mot forskarrollen.
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visningssituationen i slöjdsalen är så väl inarbetad, att någon genast
reagerar om rutinerna bryts och så tvingas vardagen in i gamla hjulspår
igen. Dessutom kräver arbetet med redskap och verktyg och vid maskiner
så mycken uppmärksamhet av deltagarna, att eventuell uppmärksamhet på
min person snart försvann. Jag menar, att min närvaro knappast kan ha
haft någon större avgörande effekt på undervisningssituationen, särskilt
som det tillhör vardagen i lärdomsstaden Umeå att personer kommer på
besök från olika lärarutbildningar.

Det unika och det generella
Min avsikt har inte varit att ge en generell bild av alla blivande slöjd
lärares utbildning. Avsikten har primärt varit att, genom två grupper vid
två lärarutbildningar, studera komplexiteten i läroprocessen och finna
begrepp för att beskriva den. Lokala kursplaner, lärarutbildarkollegiernas
och lärarkandidatgruppernas sammansättning, studieorternas karaktär och
geografiska placering är faktorer som gör att läroprocesserna har sina
speciella och unika karaktärer vid olika institutioner. Samtidigt finns stora
möjligheter att diskutera generaliserbarhet, då det för alla slöjdlärarutbild
ningar finns gemensamma samhälleliga historiska och skolpolitiska be
tingelser, vilka de enskilda aktörerna i en eller annan form kan sägas vara
bärare av. I kapitel 4 ges en historisk bakgrund.
Att försöksgruppen av textillärarkandidater kan sägas vara representativ
för de grupper av elever som studerat på textillärarlinjen bekräftades av
lärarkollegiet. 12 Andelen äldre studerande (över 30 år) hade dock minskat
något under de senare åren närmast före projektstarten. Några av
lärarkandidaterna hade sämre förkunskaper i sömnad och vävning,
eftersom kraven på särskild behörighet var tillfälligt uppmjukade. Samma
betingelser gällde dock även vid övriga utbildningar i landet. Förutom en
ca 10 år gammal enkätsammanställning utförd vid textillärarutbildningen
i Umeå 13 , finns ingen jämförande studie av rekryteringen till de olika
textillärarutbildningarna i Sverige. För ca tio år sedan var elever från
högre samhällsskikt i mindre grad representerade vid Umeås textillärarut
bildning i jämförelse med utbildningarna i Uppsala och Göteborg. Såväl

12

Anteckningar förda vid gruppdiskussion 20 augusti 1990.

13

Edlind G. Opublicerad datasammanställning. Institutionen för slöjd och hushållsvetenskap i Umeå.
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offentlig statistik som annan forskning visar att högskolestuderande i
Norrland i mindre utsträckning har föräldrar med högskolestudier än
studerande vid äldre högskolor och universitet i orter med ett stort antal
andra högre utbildningar, högre statliga institutioner, rikstäckande media
och ledande företag. 14 Tecknen tyder på att Umeås textillärarutbildning,
i jämförelse med Göteborgs och Uppsalas, har ett större inslag av
kandidater, vars föräldrar inte har högre utbildning. Under en studiedag
för slöjdlärare var t ex uppfattningen bland deltagarna att det ansågs
"finare att utbilda sig vid textillärarutbildningen i Uppsala än i Göteborg".
Umeå nämndes inte i sammanhanget. 15
Utbildning till ettämneslärare i trä&metallslöjd har endast funnits i
Linköping sedan seminariet tillkom 1960. Vid studiestarten bedömde
några tillfrågade lärarutbildare, att studiegruppen var representativ för
utbildningen med hänsyn tagen till könsfördelning, ålder, studiebakgrund
och hemort. Vid en gruppdiskussion efter utbildningen bekräftades åter
representativiteten. En av lärarutbildarna menade dock att kandidater med
norrlandsbakgrund var underrepresenterade i undersökningsgruppen. Detta
motsades dock av en annan lärarutbildare. 16
Studier av låg- och mellanstadiets slöjdundervisning bygger på ett stort
och varierat material. Förutom forskarens egna observationsstudier har
varje lärarkandidat vid två tillfällen "utvärderat" slöjdundervisningen i
grundskolor i Umeå respektive Linköping. Skolöverstyrelsens nationella
utvärdering pågick under samma tidsperiod. I fotnoter markeras när min
undersökning och Skolöverstyrelsens utvärdering styrker varandra. De
resultat som rapporterats från lärarutbildningens praktikperioder bör därför
kunna vara representativa för slöjdundervisningen i Sverige.

14

Jmf Statistiska centralbyrån (1990 b). Se även Palme (1989), Kallos et al (1990). Även inom

Norrland finns variationer mellan högskolor. Jmf Jonsson (1990).
15

Anteckningar från studiedag i Skurup 14 augusti 1990.

16

Anteckningar förda vid gruppdiskussion 25 april 1990. Umeås kamp om att få en trä&metallslöjd-

lärarutbildning kan här ha spelat en viss roll.
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Avhandlingens fortsatta disposition
Närmast presenteras i kapitel 3 undersökningens TOLKNINGSANSATS
OCH ANALYSREDSKAP. Lärarkandidaternas livslopp analyseras i
kapitlen 5, 8 och 9. Kapitel 5 VILKA ÄR DE BLIVANDE SLÖJD
LÄRARNA? behandlar lärarkandidaternas utbildningsval i ett livs- och
generationsperspektiv. Tiden på lärarutbildningen presenteras i kapitel 8
LÄRLINGEN I UTBILDNING - MÖTEN MED YRKESKULTUREN.
Hur genus struktureras, konstrueras och "går igen" på lärarutbildningen
avslöjas i kapitel 9 FIGURER I DANS - GENUSKOREOGRAFI.
För att göra relevanta tolkningar av datamaterialet gjordes en observa
tionsstudie av hur slöjdämnet bärs fram av slöjdlärare på låg&mellanstadiet. Resultatet presenteras i kapitel 6 SLÖJDEN I SKOLAN - ETT
ÄMNE I TVÅ RUM MED TVÅ LÄRARE. För att inte göra ohistoriska
tolkningar av materialet har jag orienterat mig i slöjdämnets och
slöjdlärarnas historia och sammanfattat resultatet i kapitel 4 LÄRARE I
SLÖJD - TVÅ PARALLELLA HISTORIER. I kapitel 7 MÄSTAREN
OM SLÖJDEN I SKOLAN får lärarutbildarna göra sina inlägg om
grundskoleslöjden. Studierna knyts slutligen ihop och diskuteras i kapitel
10 GÅ I LÄRA TILL LÄRARE.
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3. Tolkningsansats och analysredskap
Att uttolka vad ett fenomen betyder, ex vad slöjdlärarutbildning betyder
i den sociala och kulturella reproduktionen, är en särskild förklaringsform.
Det handlar om att upptäcka och att avtäcka ett område, att finna ledtrådar
och att söka mening i ledtrådarna. Man vet inte exakt vilka framträdelseformer man skall leta efter eller vad man kommer att finna. 1 I detta
kapitel presenterar jag de aspekter ur vilka tolkningar är gjorda och de
analysredskap som använts som ledtrådar i tolkningsprocessen.

Tolkningsansats
I min undersökning utgår jag från att klass- samt könsmotsättningar och
social differentiering finns i samhället orsakade av ojämlika maktförhål
landen mellan människor. Det är en fast tolkningsram, som mina data
knappast kan förkasta. Hur dessa klass- och könsmotsättningar framträder,
både materiellt och ideologiskt, måste däremot betraktas i relativa termer
och ses som historiskt föränderliga. Vad som sker och hur det sker på
slöjdlärarutbildning är därför en öppen fråga. Relativismen skall på den
epistemologiska nivån förstås som att slutgiltig sanning aldrig kan uppnås,
även om den bör eftersträvas. Den ontologiska nivån förutsätter däremot
existensen av en reell värld oberoende av vår kunskap.
Välfärdsstatens officiella målsättning, vad gäller jämlikhet mellan
människor med olika klassbakgrunder och jämställdhet mellan kön, har
varit att sträva från ett samhälle med åtskillnad och olikhet mot ett
samhälle med större integrering och mindre skillnader. I rörelsen finns
dock motstridiga ideologiska budskap. Kvinnor och män får dels
budskapet om att de är jämlika och jämställda individer, dels budskapet
om att det "praktiska" och det "kvinnliga" är underlägset det "teoretiska"
och det "manliga". 2

1

Jmf Asplund (1970 s llff). Se även Ödman (1983), Berglund (1985), Kvale (1984), Bogdan &

Biklen (1982), Ehn & Löfgren (1986), Dahlgren et al (1988), Sherman & Webb (1988).
2

Den nyare forskningen om ungdomskultur lyfter fram ungdomars experiment med olika identiteter

(ex klädsel,frisyr,utsmyckning) som ett svar på den pågående rörelsen. Se ex antologierna Fornäs et
al (red) (1987, 1989).
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Lärarutbildning försiggår inom olika kraftfält, vars poler ytterst
representerar samhällets spänningar och motsättningar. 3 När lärarutbild
ning 1977 blev högskoleutbildning byggdes ett nytt kraftfält in i
lärarutbildningen, vars poler motsvaras av en seminarietradition fotad på
framför allt praktiska skolkunskaper och skolproblem och en akademisk
tradition fotad på framför allt forskarsamhällets kunskaper och problem.
Att gå i lära till lärare måste, enligt min uppfattning, betraktas som en
del av människors fortlöpande socialiseringsprocesser. Utbildning sker inte
i ett vakuum. Blivande slöjdlärare bär redan inom sig embryot till en
lärare, när de påbörjar sin lärarutbildning. De har var och en sin livshisto
ria som präglar deras sätt att ta till sig innehållet i ett undervisnings
sammanhang. 4 Människor bearbetar och omformar kunskaper utifrån de
kunskaper och erfarenheter de redan har skaffat sig. För att förstå män och
kvinnor under en utbildning är det väsentligt att känna till deras livslopp
och skäl till val av utbildning. Själva utbildningstiden blir, sett i detta ljus,
ett möte mellan blivande slöjdlärare i skenet av deras livshistorier och
slöjdämnet som det bärs fram av lärarutbildare. 5
Människor kan betraktas som kulturbärare. Kulturbegreppet är omdis
kuterat. Jag ansluter mig till det antropologiska kulturbegreppet, som en
arbetsgrupp inom Humanistiskt Samhällsvetenskapliga Forskningsrådet
(HSFR) framskriver det.
Det antropologiska kulturbegreppet omfattar såväl människors
föreställningar och värderingar som de praktiska, vardagliga och
materiella yttringarna av mänsklig verksamhet, dvs både de "inre"
och de "yttre" aspekterna av kulturen.
Till de inre eller kognitiva kulturyttringarna hör i första hand de kunskapsmässiga och etiska föreställningar och symbolsystem som är av
grundläggande betydelse för vår livsåskådning och världsbild, men hit
hör också en del något mindre varaktiga och allmängiltiga ideér och

3

Om motsättningar mellan olika grupper inom utbildningssektorn och motsättningarnas huvudsakliga

orsaker i samhälleliga köns-, klass- och rasmotsättningar se Popkewitz (1987), Giroux & McLaren
(1987), Ginsburg (1988).
4

Jmf Lortie (1975 s 79).

5

Se även Connell (1985).
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tankemönster tex människors livsstil och sätt att uppfatta sådant som
köns- och generationsroller.
De materiella kulturyttringarna utgörs av sådant som städer och
byggnader, farkoster och fordon, redskap och tekniska hjälpmedel,
men naturligtvis också av prydnadsföremål och personliga ägo
delar. 6
Spänningsfältet struktur - aktör är problematiskt att fånga i en forsknings
process. Olika ansatser anger olika grad av handlingsutrymme för
människor. Enligt min uppfattning är blivande slöjdlärare kulturbärare i
den meningen att en omgivande kultur inpräglats under livsloppets
vardagliga rutiner. I vardagen finns ordet som medium men också andra
ordlösa medier som de intryck som emanerar från syn och hörsel men
även känsel, smak och lukt. I rutinen internaliseras ett visst sätt att bete
sig men också ett grundläggande sätt att uppfatta och uppleva omvärlden.
Det betyder inte att jag avser en passiv internalisering av kultur hos
kulturbärarna. Människor är inte passiva bärare utan aktiva aktörer som
handlar inom ramen för sina kunskaper och erfarenheter. 7 Det different
ierade samhället med klass- och könsmotsättningar kan visserligen för
många framstå som normalt och legitimt. Många upplever dock orättvisor
och försöker mer eller mindre aktivt bjuda motstånd i en vilja att försöka
förändra rådande förhållanden. Det betyder dock inte att människor kan
handla oberoende av existerande omständigheter.
"Människorna gör själva sin historia", skrev Marx 8 , "men de gör det inte
efter eget gottfinnande, inte under omständigheter som de själva valt utan
under omständigheter, som är omedelbart för handen givna och redan
existerande."
Ett av mina mål är att förstå de blivande slöjdlärarnas avsikter och
handlingar ur ett inifrånperspektiv dvs från de blivande slöjdlärarnas
egna beskrivningar av händelser i livsloppet. Ett annat mål är att fördjupa
kunskapen om yttre orsaker och förutsättningar. Dvs den enskilde

6

Forskning om kultur (1984 s 15-16). Se även Dahllöf (1987 s 5ff).

7

Jmf den kritik som förts mot ex Bowles & Gintis (1976) och deras syn på lärarna som passiva

agenter för den dominerande ordningen av ex Ginsburg (1988) och Connell (1985). De senare lyfter
fram lärarnas relativa autonomi och möjligheter till motstånd mot den dominerande ordningen.
Ä

Marx 1869 (1981 s 11).
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blivande slöjdlärarens "privata" upplevelser har en mer kollektiv kulturell
innebörd emanerad ur yttre omständigheter. 9

Analysredskap
Genus
I en kultur socialiseras en människa in i en könsidentitet. Människan skall
förhålla sig till sitt kön. För att analysera och förstå de båda slöjdlärargrupperna i utbildning måste begreppet kön och polariteten manligt/kvinnligt klargöras.
En människa med kvinnligt biologiskt kön blir kvinna tillsammans med
andra människor i en viss kultur och delkultur (klass, kön, etnicitet, geo
grafisk hemvist, ålder) under en viss tid. Hon blir vad hon är och vad hon
inte är i relation till andra människor. Samma förutsättningar gäller
naturligtvis för en människa av manligt biologiskt kön. Vad som är
kvinnliga egenskaper, uttrycksformer och handlingar respektive manliga
egenskaper, uttrycksformer och handlingar kan därför inte fastslås en gång
för alla. De ändrar ständigt karaktär i tid och rum. 10
Eftersom den relationella aspekten är viktig räcker det inte med att
studera enbart en kvinnogrupp eller enbart en mansgrupp för att kunna
beskriva kvinnliga eller manliga mönster. De måste studeras i relation till
varandra. 11 Att den mänskliga arten är indelad i två biologiska kön är
naturligtvis en odiskutabel förutsättning. Andra kännetecken som
karaktäriserar kön är, enligt min mening, sociala och kulturella artefakter.
Det innebär att vi får en mängd olika kulturhistoriska kön eller genus} 2
Sandra Harding uttrycker det så här:

' Jmf ex Connell (1985), Lawn & Grace (ed) (1987).
10

Jmf Scott (1986,1989 a b.)

11

Jmf Widerberg (1987 s 53ff). Se även Luria (1986), Davies (1985), Lake (1988).

12

I anglo-sachsisk forskning används begreppet gender, se ex Scott (1989 a b), Lake (1988), vilket
i svensk könsteoretisk forskning ofta översätts med genus. Se ex Eduards & Manns (1987). Hirdman
1988 diskuterar genus och genussystem liksom Gemzoe et al (1989). Begreppen är döde omdis
kuterade bland forskarna i Sverige. Jmf Göransson (1987).
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Så snart föreställningen om den universelle mannen löses upp för
svinner också hans dolda följeslagare den universella kvinnan. Istället
står vi inför myriader av kvinnor som lever i komplicerade historiska
sammanhang av klass-, ras- och kulturell tillhörighet. 13
Hardings mångsystemteori lämnar fältet öppet för empiriska variationer.
Det mönster som bildades av min empiri visade vägen till Yvonne
Hirdmans teori om genussystemet eller genuskontraktet. 14 Om Sandra
Harding står inför myriader av kvinnor och män och lämnar fältet öppet
för empiriska variationer, ser Yvonne Hirdman i alla empiriska variationer
ett regelbundet mönster; "en genuskoreografi, det spel/liv/lek/drama/dans
mellan könen som ständigt pågår." 15 Trots att Harding och Hirdman
härvidlag intar olika positioner finns många likheter mellan dem.
De beskriver genus och kommer på olika vägar fram till liknande
slutsatser. Genussystemet bärs upp av två principer:
1)
2)

Den ena principen är dikotomin. Manligt och kvinnligt bör inte
blandas.
Den andra principen är hierarkin. Det är mannen som är över
ordnad och utgör därför normen för det normala och det allmängiltiga. 16

De finner vidare tre interrelaterade nivåer inom vilka genus struktureras
och konstrueras.
Strukturellt kön/genus, som avser arbetsdelning mellan könen ex textil
lärare och trä&metallslöjdlärare.
Symboliskt kön/genus, som avser tankefigurer ex dikotomierna
mjuk/hård, svag/stark, passiv/aktiv i förhållande till de båda könen.

13

Harding (1987 s 5).

14

Hirdman (1988).

15

Hirdman (1988 s 541)

16

Hirdman (1988 s 51), Harding (1986 s 62).
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Individuellt kön/genus, som avser socialisering av enskilda individer ex
kunskaper om vad som är lämpliga sysselsättningar och förhållningssätt
för pojkar och flickor. 17
Hirdman ser genussystemet som den grundläggande basen; själva
förutsättningen för andra ordningar som de sociala, de ekonomiska och de
politiska. 18
Även Harding ser genussystemet som ett grundläggande universellt
system, men hon menar samtidigt att både klass- och rastillhörighet
begränsar människors möjligheter på ett mer djupgående plan. 19 Som jag
förstår Harding, bär varje människa på en klass-, ras- och könsbe
stämning. Harding förefaller inte lika övertygad som Hirdman om, vilken
som är den grundläggande motorn i utvecklingen. I olika situationer och
för olika grupper av människor kan kraften i "motorerna" variera. Ibland
ger könet utslag och anger riktning ibland klassen, rasen osv. Trots att
mina data visat vägen till Hirdmans teori har min undersökning grundats
på Hardings inte lika fastlåsta utgångspunkter.
Harding beskriver hur genus struktureras genom exempel från
vetenskaplig praktik. Hon menar, att den arbetsdelning, den hierarki och
de sociala relationer som existerar i samhället återfinns inom veten
skapssamhället. De vetenskapliga förklaringsmodellerna betraktas som vår
tids sanningar och legitimerar därför makthavares beslut. 20 Genom att
studera vetenskapssamhället kan slutsatser dras om mänskliga relationer
även inom andra verksamheter 21 ex inom skolvärlden. Enligt Harding är
vetenskapssamhället uppbyggt i en hierarki. Högst på hierarkin står
naturvetenskapen med fysiken som norm och matematiken som språk och

17

16

Harding (1986 s 18), Hirdman (1988 s 5211).
Hirdman (1988 s 51) Jmf Hanne Haavind (1982, 1985) som också, trots variationer i olika sociala

skikt och variationer över tid, hittar ett regelbundet mönster där kvinnan är underordnad. Hon
använder begreppet "relativ underordning".
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Harding (1986 s 17)
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Harding (1986 s 52ff). Jmf även Lindberg & Berge (1988) som, när de belyser viktigare vetenska

pliga positioner inom svensk pedagogik under 1900-talet, utgår från att en vetenskaplig disciplins
framväxt, identitet, studieobjekt och förändring är nära sammanvävd med en samhällelig kontext. Se
även Berge (1985.)
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Harding (1986 s 16)

27
lägst rankas de "mjuka" och kvalitativt inriktade vetenskapliga in
riktningarna. 22
När kvinnor började söka sig till vetenskapssamhället, fick de antingen
underordnade positioner inom de vetenskapliga discipliner där män
dominerade eller bedriva forskning inom särskilda forskningsfält som
inrättats för kvinnor ex hushållsvetenskap. Genussystemets två principer
slår igenom och forskningsfälten fick följdenligt låg status. 23 Hardings
beskrivningar kan jämföras med Sverige och de eftergymnasiala ofta
kvinnodominerade utbildningar, som 1977 införlivades i högskolan ex
Institutionen för hushålls-, textil och barnavårdslärarutbildning.
Överförs resonemanget till skolans värld hamnar ämnen som slöjd,
hemkunskap och barnkunskap, vid sidan av övriga ämnen och får låg
status. Mycket tyder på att dessa "flickämnen" ligger lågt även bland de
s k praktiskt-estetiska ämnena. 24 Ämnen som gymnastik och musik med
historisk anknytning till "manliga" officiella maktinstitutioner som militär
och kyrka blev tidigt representerade i svenska pojkskolan.
Vi kan konstatera att den "manliga" hårda slöjden delar "flickämnenas"
öden. Även bärare av manliga verksamheter kan således åsidosättas och
underordnas. Dessa förhållanden gör även Harding oss uppmärksamma på.
De människor, som bär upp maktpositioner i samhällspyramiden är
företrädesvis män från den dominerande etniska gruppen, menar Harding.
Dessa mönster går igen i alla kulturer även i socialistiska samhällen.
Under den dominerande gruppen av vita män från högre klasser finner vi
i västerländsk kultur; kvinnor från alla klasser, män från lägre klasser och
färgade män, enlig Harding. 25
Det kan betyda, att jämställdhet skulle kunna vara möjlig mellan
kvinnor och män på de lägre nivåerna. Varför inte mellan textillärare och
trä&metallslöjdlärare i skolvärlden? Mellan slöjdlärarna finns till synes
ingen hierarki om vi beaktar lön och undervisningsskyldighet. Inte heller
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Harding (19S6 s 249f)
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Harding (19S6 s 62). Gcnussystemcts principer slog på motsvarande sätt igenom när kvinnliga

akademiker krävde rätten till högre tjänster i Sverige. Se Florin & Johansson (1990).
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Jmf Parkers (1984 s 5) analys av den hierarkiska klassificering av konst och hantverk. Till den

överordnade och fina konsten räknas måleri och skulptur medan möbelsnickeri, silversmide och textilt
handarbete klassas som hantverk. I Australien har ex ämnen som bild och musik högre kulturell
prestige än slöjd. Se Connell (1985 s 941).
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Hirdman är främmande för att män och kvinnor i vissa situationer kan
vara på samma nivå.
Den manliga normens primat upphör i och med att män flyttas ner på
samma vanmäktiga plats som kvinnor. 26
Men klassaspekten kan inte ensam förklara isärhållningens princip. Den
kan inte förklara varför män och kvinnor gör olika saker på respektive
nivå. 27 Den kan inte förklara varför vi finner så få män bland textillärare
t ex.
Hirdman menar, att det finns anledning att vara vaksam, även i de fall
männen står på samma nivå som kvinnor. Det som ser ut som ett jämställt
förhållande kan vara en dold asymmetri mellan könen, särskilt om
särskiljandets princip är kraftig, menar hon. 28 Det gäller m a o att vara
vaksam på förhållandet mellan textillärare och trä&metallslöjdlärare.

Rationalitet och tid
HEKLA-nätverket har som ett övergripande syfte att vidareutveckla
teorier om olika former av rationalitet. Såväl människors strategier ex
utbildningsval som utbildningsorganisationers uppbyggnad och funktioner
har analyserats med hjälp av rationalitetsbegreppen. 29
Projektgruppen har arbetat med två rationalitetsbegrepp som ställts mot
varandra; teknisk-begränsad rationalitet och omsorgs- eller ansvarsratio
nalitet. Det typiska för den tekniskt begränsade rationaliteten är, att den
har effektivitet i produktion och administration samt ökad ackumulation
av kapital som sin grundläggande målsättning. Det gäller att få fram
största möjliga produktion för minsta möjliga energi dvs största möjliga
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Hirdman (1988 s 59). Kosik (1978 s 86) menar, att vardagens invanda mönster bryts upp vid

dramatiska händelser som ex krig och revolution. Reynolds (1987), Schimanski (1972) fokuserar
kvinnornas situation under sådana orostider.
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förtjänst för minsta möjliga insats. Här gäller tesen: Var och en är sin
egen lyckas smed. Inom denna rationalitet förtingligas människorna och
deras relationer.
Ansvarsrationalitet däremot kännetecknas av att varje enskild människa
är ett mål i sig själv. Människan är unik och inte utbytbar. Det är
nödvändigt att ta ansvar för vilka konsekvenser de egna handlingarna får
för andra människor, särskilt för dem som är beroende av omsorg ex
småbarn, äldre, sjuka och handikappade människor. Här gäller tesen: Vi
är vår lyckas smed för varandra och tillsammans.
Mycket talar för att den tekniskt begränsade rationaliteten och ansvars
rationaliteten inte existerar i ren form i vår samhälleliga vardagspraktik.
De är symboler s k idealtyper och kan ses som poler i ett kraftfält, där
element från den ena polen finns som strimmor inom den andra polen i
faktisk praktik.
Att tänka i dikotomier är vanligt förekommande i vår västerländska
tankefigur. Inspirerad av Harding men även av Grignon och Ehn/Löfgren 30 har jag funnit det fruktbart att arbeta med dikotomier eftersom de
är vanligt förekommande i vår västerländska kultur och en styrande
princip för hur vi uppfattar verkligheten. Trots att verkligheten inte låter
sig uppdelas på detta "antingen eller"-sätt, håller jag med Sandra Harding,
när hon påpekar vikten av att arbeta med de västerländska dikotomierna.
Det är det enda sättet att på sikt upphäva de asymmetriska könen, enligt
hennes uppfattning.
Vi bör emellertid fortsätta att insistera på en åtskillnad mellan
kultur och natur, mellan socialt och biologiskt kön....även då vi i
våra analyser och försök noterar hur oupplösligt de är förenade hos
individer och i kulturer. De här motsättningarna är empiriskt
felaktiga men vi har inte råd att avfärda dem som oväsentliga så
länge de formar våra liv och vårt medvetande. 31
Under mina observationsstudier upplevde jag hur klockan och tiden styrde
skolorganisationen och verksamheten i slöjdsalarna. Klockan och tiden
fick därmed makt även över lärarutbildningens praktikmoment. I mina
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Grignon (1971), Ehn&Löfgren (1986), Harding (19S7). Se även Ekenvall (1966).
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Harding (1987 s 17f). Jmf även Ganetz (1989 a s 26) och Bock (1991).
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analyser fann jag det fruktbart att bygga in tidsbegreppet i resonemanget
om rationalitet. 32
Inom den tekniskt begränsade rationaliteten är effektiviteten central. Tid
är pengar med andra ord. Inom ansvars- och omsorgsrationaliteten
däremot måste själva processen få ta den tid den tar. Här anpassas tiden
till själva behovet.
Grundskolans organisation är planerad utifrån en linjär tidsuppfattning.
Skoldagen och skolveckan delas upp i olika ämneslektioner och raster. På
och i skolbyggnaden har klockan en central position. En klocka har hängt
på väggen i alla slöjdsalar, som jag besökt. Skoldagen börjar en viss tid
och slutar en viss tid. Skolklockans signal talar om, när varje lektion
börjar och slutar och när det är dags för rast. Organisationen kräver en
tidsdisciplinering av människorna och hela verksamheten styrs av
signalerna från klockan.
Slöjdandet dvs handarbetet och hantverket är som verksamhet däremot
nära förbunden med det omsorgsrationella tidsbegreppet eller som en
konstsnickare uttrycker det: "Omsorg är förmodligen den kunskap som
återspeglas i stolens alla delar och dess framnötta former under dagar av
passning och åter passning under stolens framväxt." 33 Liknande ord kan
skrivas om en stickad tröjas framväxt. Hantverk och handarbete är arbeten
som tar tid. Även undervisningsprocessen och inlärningsprocessen är
beroende av att relationen lärare-elev/lärare-lärarkandidat-elev måste få
ta den tid den tar. Det tar den tid det tar för varje elev och för varje
lärarkandidat att lära sig det som skall läras.
Det är inom skolans organisation präglad av en linjär tidsuppfattning
som slöjd verksamhet och inlärningsprocess präglad av en processorienterad tidsuppfattning skall inordnas. Verklighetens praktik innebär, att de
inblandade personerna hanterar två helt olika tidsuppfattningar samtidigt.
Det är läraren som har det yttersta ansvaret för att undervisning i slöjd
bedrivs, att handledning av lärarkandidater sker och att en lösning
kommer till stånd i kampen om tiden. Slöjdlektionen är för slöjdläraren
ett möte och en konfrontation mellan behov, funktioner och föreskrifter.
Slöjdandets, elevernas och lärarkandidaternas behov å ena sidan och
föreskrifternas och reglernas styrning å den andra sidan. Att ta sig tid å
ena sidan; att passa tid och fördela tid å den andra sidan.
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Om kvinnor och tid se ex Davies (1987, 1989) och Tomes (1983).
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Tempte (1988 s 69)
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Det gestaltande intellektet
Under tiden på lärarutbildningen skall lärarkandidaterna skolas in i slöjd
läraryrket som det utförs i sitt vardagliga skolsammanhang. Den process
som försiggår när lärarkandidater lär sig ett yrke av sina lärarutbildare
omfattar inte endast ordet som medium. Jag behövde ledtrådar för att
spåra upp den ordlösa process där "lärlingen" lär sig att "känna in"
situationer, material och teknik och "erövrar känslan och blicken" för vad
som bör göras och när det skall göras.
Den begreppsapparat som en grupp på Arbetslivscentrum 34 använder
för att beskriva yrkeskunnande, visade sig vara fruktbar. Deras ut
gångspunkt är att alla kvaliteter i en yrkestradition inte enbart kan läras
in genom "teori" dvs genom föreläsningar eller inläsning. En viktig del
sker genom "praktik" dvs genom överföring i ett mästar-lärlingsförhållande, där lärlingen finns på plats mitt i yrkesverksamheten. Genom
fallstudier beskriver och analyserar forskarna hur och vilka kunskaper som
används för att lösa yrkets faktiska arbetsuppgifter. Gruppen har bedrivit
forskning bl a inom hantverksyrken, vårdyrken och inom områden som rör
datorer och yrkeskunnande.
Yrkeskunnande beskrivs med hjälp av begreppen det gestaltande
intellektet eller det praktiska intellektet 35 . Det gestaltande intellektet om
fattar tre aspekter av kunskap: Färdighetskunskap, förtrogenhetskunskap
och påståendekunskap.
"Färdighetskunskaper" är handgrepp som måste tränas in. Det handlar
om att kunna göra olika saker eller utföra olika handlingar. Det kan i
slöjdsammanhang vara att lära sig en viss stickteknik och i lärarsammanhang att visa hur stickning går till.
"Förtrogenhetskunskaper" är inte alltid medvetna kunskaper. De "sitter
i ryggmärgen". Det är inte självklart att man för sig själv eller för andra
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kan tala om varför man handlar som man gör 36 . Genom att ta del av
andras yrkeskunskaper inom samma praxis blir vi "förtrogna" med
handlingar, normer och värderingar inom yrkeskulturen. När vi kan sticka
samtidigt som vi ser på TV är stickkonstens handgrepp en förtrogen
hetskunskap. När lärare omedvetet vänder sig till vissa elever oftare än till
andra elever är rörelserna en del av förtrogenhetskunskapen. Färdig
hetskunskaper och förtrogenhetskunskaper är oftast oartikulerade.
"Påståendekunskaper" bygger på kunskaper i form av påståenden om
vad och hur något skall göras. De är oftast artikulerade regler och
föreskrifter som förmedlas med hjälp av ord. Dessa beskriver vad och hur
något skall kunna ske. Det kan t ex vara en manual för ordbehandling, en
stickbeskrivning eller en muntlig presentation av olika symaskiner.
Dessa tre aspekter är nära förknippade med varandra och gränserna
mellan dem flytande. Färdighetskunskapen är på en gång beroende av
samtidigt som den ger mening åt förtrogenhetskunskapen och påstående
kunskapen som sins emellan är beroende av och påverkar varandra.
Tyngdpunkten kan variera beroende på den aktuella situationen, men det
ligger en fara i om en av kunskapsaspekterna blir alltför dominerande. För
att ett yrkeskunnande skall bli möjligt måste alla tre komponenterna vara
aktiva och en dialog vara upprättad mellan dem, menar forskarna. Om en
av dem utesluts i skapandeakten kommer en åderlåtning att ske även inom
de övriga två.
Under bearbetningen och struktureringen av datamaterialet växte ett
behov av att lägga till ytterligare en aspekt. Jag upptäckte, när jag
arbetade med motsatsparet teori/praktik att "teori" hade många framträdelseformer. Påståendekunskaper kan sägas vara en av dem. "Teori" kan
även vara "reflekterade kunskaper", vilka är bearbetningar av fråges
tällningar emanerade ur yrkespraktikens vardag. Det handlar om att
reflektera över och bearbeta sina erfarenheter dvs ställa frågan om varför
något sker. I det arbetet kan teorier vara viktiga analytiska redskap. För
slöjdlärarutbildningen innebär det att bearbeta frågeställningar som väckts
under utbildningens praktikperiod i skolans slöjdundervisning. Det handlar
om att synliggöra, vilka kunskaper och antaganden skolans slöjdunder
visning vilar på. Även om aspekten "reflekterande kunskaper" inte finns
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med i det tredimensionella yrkeskunnandets terminologi, argumenterar
forskarna för det i olika sammanhang. 37
I en slöjdlärares yrkeskunskap ingår även estetik och pedagogik. Som
datamaterialet såg ut krävdes fler ledtrådar i analysen för att nyansera
"Det gestaltande intellektet". De olika beskrivningar som informanterna
gav uttryck för visade vägen till Lars Lövlies sätt att kategorisera estetik
i pedagogiska sammanhang. Han skiljer mellan en mimetisk -, en
expressiv - och en transformativ inriktning. Kortfattat innebär dessa: 38
En "mimetisk" inriktning utgår från att verkets form och idé är given.
Konst är mimesis eller efterhärmning, konst som hantverk efter förlaga.
Förlagan är en auktoritet och utrymme för egna uttryck av verkligheten
finns ej. Eleven skall lära sig att avbilda en förlaga så noggrant som
möjligt. Klassisk konst är exempel på mimetiska utgångspunkter, enligt
Lövlie. Om vi jämför med ett gestaltande intellekt kan tyngdpunkten sägas
ligga på påståendekunskaper.
En "expressiv" inriktning utgår från att kreativiteten är sprungen ur
människans "natur", ur ett subjektivt inre. Den "fria" människan har en
naturlig strävan efter att på olika sätt få uttrycka sitt inneboende väsen; sin
kreativitet. Eleven skall få så stor frihet som möjligt att själv uttrycka sig.
Inom den expressiva kategorin kan man tala om konstnärsgenier. Den
expressiva utgångspunkten finns hos romantikerna, menar Lövlie. Om vi
jämför med ett gestaltande intellekt kan tyngdpunkten sägas ligga på
förtrogenhetskunskaper. Behovet av och förmågan till att uttrycka sitt
inneboende väsen är dock inte förvärvad utan finns i medfödda anlag.
Den "transformativa" inriktningens källa är själva skapandeakten. De
estetiska erfarenheterna skapas i själva bearbetningen av det man har för
händer; i det komplexa förhållandet mellan skaparen, verket och mottaga
ren. Lövlie refererar i sammanhanget till John Dewey's teori. 39 Skapande
och kreativ blir den elev, som ges möjligheter att upptäcka världen genom
sina handlingar ex genom att experimentera med material och materiel
("learning by doing"). Skapande skall ses som en kontinuerlig process.
(Kun-)skapande i den bemärkelsen är själva utgångspunkten förkunskap
serövring. I skapandeprocessen skapas och förändras både eleven och
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objektet som bearbetas. Dewey reagerade mot ett skapande som följer en
bestämd form eller ett bestämt schema m a o det Lövlie benämner
mimetisk inriktning. 40 Skapandet måste dock, enligt Dewey, vara lärarledd. Läraren skall organisera och vägleda undervisningen mot "nyttig"
kunskap. Kunskap är nyttig, om den ger eleverna redskap att aktivt kunna
reproducera de grundläggande värderingar och de kunskaper som ett
samhälle bygger på, men den skall också ge eleverna redskap att aktivt
kunna påverka samhället genom förändringsarbete. Här krävs m a o alla
aspekterna i ett gestaltande intellekt. 41

Konturer av ett mönster
Vilka kopplingar finns mellan rationalitetsbegreppen, det gestaltande
intellektets aspekter samt genusystemets tre nivåer och två principer i
exemplet blivande slöjdlärare i lärarutbildning? Under forskningspro
cessens gång började förförståelsen och de enskilda ledtrådarna ge empirin
en innebörd och ett mönster började ta form.
Det existerar asymmetriska maktförhållanden mellan kön och mellan
klasser. Dessa kan spåras såväl inom den strukturella-, den symboliska
som den individuella nivån. De strukturella könen synliggörs tidigt i de
blivande slöjdlärarnas livslopp. Under uppväxten har de enbart mött
kvinnliga lärare i skolans textilslöjd och, med några undantag, enbart
manliga lärare i trä&metallslöjd. De strukturella könen bärs tydligt upp av
den ena bjälken i genussystemet, d v s av isärhållandets princip. Den
andra bjälken dvs den manliga trä&metallslöjden som norm och
överordnad den kvinnliga textilslöjden är dock inte lika iögonfallande i
skolan. Klassaspekten är mer synlig. Den ser ut att upphäva mannen som
norm.
Eftersom arbetsdelningen är så uppenbar inom den strukturella nivån är
redan olika slöjdtekniker i mjuka respektive hårda material mer eller
mindre starkt omspunna av symboliska människor bärare av kön och
klass. Symboler omfattar normer och värderingar. Symboler och tanke
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figurer är därför uttryck för maktrelationer, vilka mer eller mindre ifråga
satta internaliseras som en mer eller mindre medveten förtrogenhet.
Foucault uttrycker sig så här om hur maktrelationer blir förtrogenhetsku
nskaper och t o m påverkar känslolivet:
...den viktigaste punkten blir att utröna under vilka former, genom
vilka kanaler, med hjälp av vilka slags diskurser makten lyckas ta sig
in i de finaste och mest privata ledningarna, vilka vägar som gör det
möjligt för den att nå lustans sällsynta eller knappt förnimbara former,
hur den tränger in och kontrollerar den vardagliga njutningen - allt
detta med effekter som kan innebära vägran, uppdämning, diskvalificering men också eggelse, intensifiering kort sagt "maktens
polymorfa tekniker". 42
Kunskap och makt följs åt. Det kan uttryckas som; makt är kunskap eller
kunskap är makt. Av det följer att vi inte kan betrakta de kunskapsas
pekter som ingår i en individs gestaltande intellekt som neutrala. I en
yrkeskultur ingår mer eller mindre medvetna handlingar, normer och
värderingar. Normer och värderingar är alltid invävda i ett mönster av
makt och kontroll. Det finns således anledning att anta att maktrelationer
även framträder i formerna för själva undervisningen - i slöjdundervis
ningens praktik.
Former för undervisning skapas av de människor som deltar i under
visningsprocessen inom organisationers ramar och traditioner. Människors
idéer bryts inom två lärarutbildningar, vars yttre betingelser planerats
utifrån en linjär tid och tekniskt-begränsad rationalitet och vars inre
verksamhet kräver processtid och omsorgsrationalitet. Lärarkandidaternas
förtrogenhet av det klassimpregnerade genussystemet kommer att förstär
kas på de olika isärhållna utbildningarna om den inte provoceras och
reflekteras i undervisningen.
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Foucault (1980 s 20). Så här skriver Scott (1986) i detta sammanhang om de sexuella relationerna:

"It is not sexuality which haunts society, but society which haunts the body's sexuality. Sex-related
differences between bodies are continually summoned as testimony to social relations and phenomena
that have nothing to do with sexuality. Not only as testimony to, but also testimony for - in other
words, as legitimation."(s. 1069)

36

4. Lärare i slöjd - två parallella historier
Tolkning av skeenden i dagens utbildning måste omfatta en insikt om, att
nuet alltid är frukten av det förgångna. I detta kapitel ges en översiktlig
historisk bakgrund till slöjdlärarens och slöjdämnets historia med in
riktning på undervisning i folkskola och grundskola.

Slöjden blir två frivilliga ämnen i den svenska folk
skolan
Under industrialismens intåg i Sverige påverkades förutsättningarna för
hantverksproduktion och hemslöjdsproduktion som utkomst för allmogen.
De fabrikstillverade massprodukterna blev alltför konkurrenskraftiga.
Slöjdundervisning förekom inom fattigvårdens regi. Syftet var att ge de
egendomslösas barn möjligheter till utkomst, eventuellt hos någon
hantverkare. Ända fram till skråväsendets avskaffande med 1846 års
fabriks- och hantverksordning hade hantverksmästarna monopol på de
olika hantverken och därmed en skyldighet att utbilda lärlingar i yrket.
Svenska Slöjdföreningen bildades 1845 med syfte att ta tillvara svenskt
hantverkskunnande och svenska hantverksprodukter. Samma år bildades
Svenska Slöjdföreningens skola. Handarbetets Vänner bildades 1874. 1
1842 infördes i Sverige folkskolan; en fattigskola vars främsta uppgift var
att förbereda underklassens barn för konfirmationen. Konfirmationen var
inträdesbiljetten till vuxenlivet. För de flesta flickor och pojkar skulle
vuxenlivet komma att innebära någon form av "kropps"arbete i hushåll
eller på fabrik, utan att de hade samhälleligt inflytande i form av rösträtt.
1866 års representationsreform uteslöt de kroppsarbetande männen och
kvinnorna. 2 Folkskolans motor och moral var den lutherska läran. I 1882
års folkskolestadga upptogs slöjd för flickor och slöjd för pojkar som

1

2

Handarbetets Vänners betydelse lör den svenska hemslöjden avhandlas av Danielson (1991).

Rösträtt hade dock de besuttna böndernas män. Den sedan 1862 kommunala rösträtten omfattade
även kvinnor med bolag och förmögenhet.
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frivilliga ämnen. De båda slöjdinriktningarna blev skolämnen och därmed
också en statlig angelägenhet. 3

Flickslöjd för hem och vardagsliv
I riksdagen diskuterades om och i så fall varför flickslöjd och gosslöjd
skulle upptas som skolämnen inom folkskolans undervisning. 4 De
avgörande argumenten i riksdagen för flickslöjdens införande på schemat
i folkskolan var framför allt av ekonomisk och moralisk art. Flickorna
skulle lära sig att slöjda, för att i en framtid klara av att dryga ut den
blivande makens arbetarlön. De skulle lära sig att ta tillvara och att
återbruka genom lagning, lappning och stoppning samt att slöjda enkla
produkter för familjens behov. Produkterna fick dock inte överstiga
gränsen för flärd. "Skadligt för vårt land" kunde det bli, om allmogens
flickor började "sy blomster och göra handflätningar och andra grannlå
ter". 5 En sådan undervisning kunde föra med sig att flickorna lärde sig
att handarbeta för nöjets skull och glömma bort de nödvändiga vardags
arbetena i hemmet. Flickornas fostran till dugliga husmödrar och
tjänarinnor måste därför sättas in tidigt. Trots att undervisning i flickslöjd
förekom över hela landet och var nästan dubbelt så vanligt förekommande
som gosslöjd, dröjde det till år 1896 innan statsbidrag beviljades, nästan
20 år senare än gosslöjden. 6 Utrustnings- och lönekostnader var betydligt
lägre för flickslöjd än för gosslöjd. Omkring år 1900 var statsbidraget för
flickslöjden 90 000 kronor och för gosslöjden 240 000 kronor. 7 Stats
bidrag för flickslöjd utgick endast för grupper om minst 25 elever,
eftersom flickornas slöjdmetodik inte ansågs kräva individuell under
visning. För pojkslöjden räckte det med grupper om minst 15 elever,
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Ulla Johanssons (19S7) avhandling behandlar, framför allt utifrån riksdagstryck, hur och varför

flickslöjd och gosslöjd blev frivilliga skolämnen i folkskolan.
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eftersom deras slöjdmetodik ansågs kräva individuell undervisning. 8
Under åren 1906-1908 utgick hälften så stort arvode per timme för
undervisning i flickslöjd jämfört med gosslöjd. 9 Flickorna ansågs inte
behöva särskilda lokaler för sin slöjdundervisning och därför bedrevs den
oftast i den ordinarie skolsalen. Lokalen och det magra utrustningsbidraget
kom att begränsa lärarinnans undervisning. Hon kunde ex inte, utan
mycket stora besvär, lära flickorna väva i stor vävstol.

Lärarinnor i flickslöjd
Fint folk var de...redan lärarinnor...hade hoppat på sykursen som
påbyggnad eller kanske bara för nöjes skull... 10
Några särskilda behörighetskrav för att få undervisa i flickslöjd fanns inte
fastställda. Lärarinnan ansågs kompetent om hon av folkskoleinspektören
befunnits duglig. 11 Oftast ombesörjdes undervisningen i folkskolans
flickslöjd av småskolelärarinnor. För många blev det dock en stor
olägenhet eftersom kravet för statsbidrag var, att undervisningen skulle
utsträckas över folkskolans hela läsår, vilket i många fall var två månader
längre än småskolans. Det fick till följd, att många av dem måste stanna
kvar på skolan under två månader av sina ferier. 12 Förutom småskolelä
rarinnor ombesörjdes undervisningen av folkskolelärarinnor, fackutbildade
handarbetslärarinnor eller andra handarbetsdugliga intresserade kvinnor.
Ett exempel från Uppsala ärkestift 1872-1876 visar vilka de senare kunde
vara: "...på ett annat ställe undervisar skollärarens hustru. På Schebo bruk
besöijes denna undervisning af brukspatron Michaelsons fru, vid
kyrkskolan i Edebo af skollärarens dotter, i Ununge och Wada af

8

Thorbjörnsson (1990 s 141).

9

Liren (1986 s 107f)
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Monica Barrvik (1985), har skrivit en roman om livet på Nääs. Boken bygger på brev till anhöriga
skrivna av en slöjdlärare, som utbildade sig på Nääs. Citatet finns på s.18.
11 Liren
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kyrkoherdarnas fruar." 13 De allra första småskolelärarinnorna kom från
allmogehem, småbrukarhem, från arbetar- och hantverkarmiljöer. En viss
klassförskjutning ägde rum vid sekelskiftet, då småskolelärarinnor från
privata seminarier blev en större del av kåren. 14 Folkskolelärarinnorna
rekryterades från en något högre samhällsklass. Särskilt i städerna fanns
det gott om ogifta kvinnor i medelklassen, som behövde egen utkomst.
Folkskolelärarinnorna kom från något högre samhällsklasser också i
jämförelse med sina manliga folkskolelärarkollegor. 15
Slöjdundervisning för blivande lärare infördes i slutet av 1800-talet i
seminarieutbildningarna. Fr o m 1882 som ett frivilligt ämne men fr o m
1894 som ett obligatoriskt ämne. 16 Särskilt intresserade lärarinnor kunde
också fr o m 1903 vidareutbilda sig i handarbete på Nääs. 17 Kurserna
pågick under åtta veckor. 18 Särskild handarbetslärarinneutbildning kunde
även erhållas vid privata seminarier. Det första privata slöjdlärarinne
seminariet upprättades år 1882 i Stockholm. Folkskolelärarinnan Hulda
Lundin var initiativtagare och dess första föreståndarinna. Kurstiden var
från böljan tre veckor, men utökades snart till tre månader. 1921 blev
utbildningen två-årig. Andra likvärdiga privata handarbetsseminarier
startades i Göteborg år 1891 av Maria Nordenfelt och i Stockholm 1907
av Maria Eneroth. Ida Norrby startade 1898 i Uppsala en tvåämneslärarutbildning i skolkök och handarbete. Det kom att krävas realexamen eller
flickskola samt handarbetsvana för att komma in på dessa utbildningar. 19
1906 startade folkskoleläraren Oscar Johansson en praktisk skola i
Katrineholm. Skolan omfattade tio avdelningar, varav en utbildade
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slöjdlärarinnor. Kursen omfattade tio månader. 20 Då staten endast
lämnade vissa blygsamma bidrag var terminsavgifterna höga.
Sveriges slöjdlärarinneförening grundad 1910 begärde vid flera tillfällen
att behörighet till handarbetsundervisning endast skulle erhållas av dem,
som gått de särskilda handarbetslärarinneutbildningarna. Undervisningen
i handarbete vid små- och folkskoleseminarierna var inte tillräckliga,
hävdade man. Deras krav rönte ingen framgång. Inte förrän 1968
upphörde små- och folkskolelärarinnornas behörighet att undervisa i
flickslöjd. 21

Hulda Lundin och hemmets behovslöjd för flickor
Folkskoleinspektörerna inspekterade och skrev ner sina intryck från
undervisningen i folkskolorna runt om i vårt land. 22 Enligt folkskolein
spektörernas berättelser kom Hulda Lundins slöjdmetod eller varianter av
den att bli den mest använda över hela Sverige. 23 Endast i Skåne var
lärarna tveksamma till metoden. Grunddragen i den imitationsmetod som
Lundin utvecklade har sina motsvarigheter i Salomons metod för gosslöjd,
Lings metod för gymnastik och Stuhlmanns metod för teckning 24 , vilka
användes under samma tidsperiod. Så här tecknade Lundin målen för
undervisningen i handarbete:
att
att
att
att
att

öfva handen och ögat;
skärpa tanken;
stärka ordningssinnet;
utveckla själfverksamhet;
framkalla kärlek till ett noggrant och omsorgsfullt utfördt arbete;
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Trotzig (1988 s 28-79) beskriver och analyserar i en uppsats, utifrån bl a skolinspektörernas
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och därjämte skall denna undervisning sätta flickan i stånd att fullgöra
sina husliga plikter. 25
Målsättningen stämmer väl överens med folkskolans bildningsideal,
luthersk asketism och inte minst med flickornas framtida plats i hushållet;
sitt eget och/eller andras. Starkt inspirerad av systrarna Schallenfeld vid
seminariet i Berlin arbetade Lundin fram en modellserie. Modellserien
gick från ett stickat strumpeband till skjorta och kalsong. Modellerna var
asketiskt funktionella. Inga utsmyckningar på modellerna tilläts. Möjligen
kunde flickorna få brodera enkla märkningar. Knyppling, broderi och viss
virkning var bannlysta. Det var nyttan inte flärden som skulle inpräntas
i flickorna. Produkterna var tänkta att passa till vuxna kvinnor med ansvar
för familjemedlemmarnas kläder. De förebildliga modellerna skulle med
så stor noggrannhet och exakthet som möjligt imiteras. Lärarinnan skulle
inte förelägga flickorna beskrivningar, utan genom åskådliga demonstra
tioner lära dem de principer, som den aktuella modellen byggde på. Själv
verksamhet innebar därför att flickorna skulle lära sig att handarbeta på
egen hand, inte att de skulle ha inflytande över undervisningens innehåll.
Även om flickorna skulle arbeta individuellt, förespråkade hon inte
individuell undervisning. Individuell utveckling främjas bättre genom
klassundervisning och gemensamma instruktioner då de kan göras mer
fängslande om gruppen är större, menade hon. 26
Folkskoleinspektörerna reagerade starkt om handarbetsprodukterna
översteg asketismens gränser. I Lund var ex villkoret för bidrag till
lärarinnans lön, att undervisningen i handarbete var nyttig. I folksko
leinspektörernas protokoll kan vi läsa att den åtgärden medförde en
minskning av "grannlåtsarbetena". I Härnösand konstaterade en skolin
spektör att "virkning har lyckligtvis blifvit struken från arbetsordning
en." 27 Broderi, knyppling och virkning som konst och nöje var inte
tänkta för de lägre befolkningsskiktens kvinnor. Rozsika Parker 28
avhandlar hur framför allt broderiet som ett slags adelsmärke knyts till ett
kvinnligt ideal för de högre samhällskikten under industrialismens intåg.
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Lundins modellserie avgränsar sig både från de högre befolkningsskiktens
handarbeten men även från traditionerna inom den svenska hemslöjden.
Det var en rad samverkande faktorer som gjorde att Hulda Lundins
modellserie för handarbete så snabbt fick fotfäste i folkskolans handarbetsundervisning. Lundins betoning i målsättningen för handarbetsundervisningen av både kunskaper för hemmets skötsel och av moralisk
uppfostran av flickorna överensstämmer med de argument i riksdagen som
banade väg för handarbetsundervisningens införande på schemat i
folkskolan. Produkterna var tänkta för de enkla allmogehemmen. De
asketiska och funktionella modellerna och arbetsmetoden som befrämjade
flit, ihärdighet, uppmärksamhet, ordning och reda passade väl in i den
lutherska moral som genomsyrade folkskolan. Den lämpade sig också väl
för kollektiv undervisning, vilket var ett krav för att få statsbidrag till
flickslöjden. Slöjdundervisningens innehåll och metoder krävde inga
särskilda slöjdlokaler. Lundins modellserier togs säkert också tacksamt
emot av de folkskolelärarinnor, som efter en mycket kort utbildning skulle
genomföra handarbetsundervisning i skolorna. Modellserien liknar mycket
de mer moderna självrättande undervisningsteknologiska material, vilka
utan större förberedelser av läraren kan sättas i händerna på eleverna. Den
stora skillnaden är att instruktioner gavs muntligt och inte via nedtecknade
arbetsbeskrivningar. Flickornas "teori" eller påståendekunskaper skulle
bygga på muntlig framställning.

Gosslöjd för skola och yrkesliv
Det var betydligt svårare att via ekonomiska argument legitimera
gosslöjdens etablering i folkskolan, ty "med de stora fabriksinrättningarna
kan den enskilda slöjden icke täfvla". Det var när man kunde peka på
pedagogiska fördelar med gosslöjden, trots att argumenten ofta var
motstridiga, som statsbidrag beviljades år 1877. Alla var överens om
värdet av att varva boklig undervisning med slöjd; att skola både anden
och handen. Många hävdade också, att eleverna lättare skulle orka med
skolundervisningen överhuvudtaget om deras behov av kroppsrörelse
tillfredsställdes ex genom arbete vid hyvelbänken. Ekonomiska argument
kan dock sägas ligga latenta i riksdagsmännens uttalanden. Pojkar
behövde för att i framtiden bli lönsamma arbetare både fysisk fostran, ty
"om man alltför länge sysselsätter personer med läsning förstör man deras
fysik" och moralisk fostran ty "för det egentliga hand- eller kroppsarbetet

43
hafva de föga håg" 29 . Pojkslöjd bedrevs oftast i särskilda slöjdsalar
avsedda för ändamålet.

Lärare i gosslöjd
Fabriksarbete var det förresten slut med för hans del i framtiden. Han
hade kommit upp sig och blivit slöjdlärare... 30
Inte heller för lärare i gosslöjd krävdes särskilda behörighetskrav.
Folkskoleinspektören avgjorde behörigheten. I de flesta fall fick gossarna
slöjdundervisning av folkskolelärare, men även av särskilt fackutbildade
slöjdlärare eller andra hantverkskunniga män. 31
Utbildning till slöjdlärare bedrevs till en början i form av kurser
anordnade av statens resande slöjdinstruktörer, hushållningssällskap,
slöjdskolor och av Önnestads lantmannaskola i Skåne. 32 1874 startade
Otto Salomon ett slöjdlärarseminarium på Nääs. De blivande slöjdlärarna
rekryterades från yrkeslivet och skulle "åtminstone någon tid ha sysselsatt
sig med slöjd företrädesvis snickeri". Kursen var ett-årig. 33 Den statliga
stiftelsen vid Nääs gav sina kurser till låga kostnader för de blivande
lärarna. Eleverna vid Nääs hade lägre sociala bakgrunder än de kvinnor
som gick på de privata handarbetslärarinneseminarierna. 34 1882 upphörde
slöjdlärarseminariet på Nääs och Salomon kom istället att inrikta sig på
utbildning av folkskolelärare i slöjd. 1 träslöjdskurserna på Nääs deltog
även kvinnliga folkskolelärare. Mellan 1905-1914 var intresset störst. Då
var 40% av deltagarna kvinnor. Därefter sjönk intresset bland kvinnorna
och var under åren 1955-1966 nere i 0%. 35 Kurserna omfattade till en
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början fem veckor, men utökades 1884 till sex veckor. 36 Tio år senare
var slöjdundervisning ett obligatoriskt ämne vid seminarierna. Sedan det
särskilda slöjdlärarseminariet upphörde år 1882 saknades en motsvarig
utbildning ända fram till 1960 då ett slöjdlärarseminarium inrättades i
Linköping. Slöjdlärarna bildade en facklig riksorganisation 1916,
Slöjdlärarnas riksförbund. Men medlemsantalet var till en början lågt och
aktiviteten låg. 37

Otto Salomon och den pedagogiska slöjden för gossar 38
Otto Salomons metod för träslöjdsundervisning fick en avgörande
betydelse för slöjdundervisningens uppläggning för gossar i de svenska
folkskolorna 39 , trots att krafter framför allt i Göteborg och Stockholm
starkt kritiserade metoden 40 Så här tecknade Salomon målsättningen för
slöjdundervisningen i träslöjd:
Slöjdundervisningens ändamål är dels att bibringa allmän handa
färdighet och dels såsom hufvudsak, att hos lärjungen upptäcka håg
för och kärlek till arbete samt inplanta hos honom vigten, behaget och
fördelarne af ordning och noggrannhet, äfvensom nödvändigheten af
uppmärksamhet, flit och ihärdighet. 41
De lärjungar han hade i åtanke var dem som skulle fostras till "sannolika
kroppsarbetare". 42 Salomon såg slöjden som i första hand ett uppfo
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stringsmedel; ett formellt bildningsideal. Genom slöjdundervisningen
skulle pojkarna dels få aktning för och kärlek till kroppsarbete, dels få
inarbetad den lutherska moralen. 1 andra hand skulle slöjden ge pojkarna
en allmän händighet. Det var varken hantverksskicklighet eller förbere
dande hantverksutbildning som eftersträvades. Den pedagogiska principen
var upprepning och den pedagogiska metoden var modellserier. Med
modellen som förebild skulle slöjdproduktens form, med så stor exakthet
som möjligt, växa fram ur handens känslighet och sinnenas skärpa.
Ansatsen var en medveten motvikt till en mer teoretisk inriktning med
ritningar som ledsagare. Salomon utarbetade särskilda modellserier för
landsbygden och för städerna. Den första modellserien omfattade 100
nummer från "rifpinne" till laggkärl. 43 På vissa håll i landet blev be
stämmelserna så rigida omkring modellserierna, att de lärare som önskade
avvika från modellserierna måste begära särskilt tillstånd från över
läraren. 44 Slöjdprodukterna skulle vara användbara "för det tafliga
hemmets behof" 45 och vara utan utsmyckning. De fick varken målas eller
fernissas och lövsågning var bannlyst. Förutsättningen för att under
visningen skulle vara framgångsrik var att den bedrevs individuellt i små
grupper.
...pedagogisk slöjd och klassundervisning äro med varandra oförenbara. 46
Handledandet i slöjd tarfvar nemligen, så länge eleverne äro nybörjare,
ett långt strängare öfvervakande än hvad som är nödigt i hvarje annat
öfvningsämne. 47
Det var inte en hantverksskicklig yrkesman som den pedagogiska slöjden
tarvade. Den mest lämpliga person till att handha slöjdundervisningen var,
enligt Salomon, folkskoleläraren. Dessa egenskaper tänkte han sig att
läraren i slöjd skulle besitta:
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Om hans uppfostrarekall skall kunna blifva till välsignelse, skola
nödvändigt barnen hos honom kunna skönja samma Gudsfruktan,
ordning, flit, ihärdighet, uppmärksamhet, snygghet, återhållsam
het, sedlighet och den mångfald andra likartade egenskaper, hvilka
han, sin pligt likmätigt, måste bjuda till att hos dem inplanta. 48
Vid seminarierna skolades de blivande folkskolelärarna i evangelisk
luthersk religion och pedagogik. "Evangelisk Pedagogik" var en viktig
lärobok som användes för ändamålet. 49
Otto Salomons pedagogiska slöjd uppfyllde som hand i handske såväl
de krav som riksdagen ställde för att införa slöjd för gossar på schemat
som den pedagogiska grundsyn som genomsyrade folkskolan i övrigt. Den
pedagogiska grundsynen stämmer i stora drag överens med Hulda Lundins
för handarbetsundervisningen med flickor. Jag uppfattar dock att grundto
nen i Salomons texter om slöjdpedagogik ger uttryck för en nyans
skarpare avgränsning mot "teori". Gosslöjden skall inplantera förtrogen
hetskunskaper om den lutherska moralen genom huvudsakligen färdig
hetskunskaper. Det kan också vara en av anledningarna till att Salomon
så starkt, till skillnad från Lundin, betonade nödvändigheten av individuell
undervisning i mindre grupper. Kravet vann gehör och statsbidrag
betalades ut för undervisning i mindre gosslöjdgrupper.

1919 års undervisningsplan för folkskolan - en ny
pedagogisk grundsyn
I Sverige hade industrialismen tagit fart, kommunikationerna byggdes ut
och den "rationella" arbetsdelningen fortskred. Arbetsmarknaden behövde
rörliga individer. Som ideologi hade liberalismen med synen på "fria
individer" fotfäste i den allt starkare borgarklassen. Samtidigt befann sig
Sverige i en unionskris och emigrationen ökade. Den sedan 1909 gällande
allmänna rösträtten för män kom 1921 att gälla även kvinnor.
Inom konsthantverket kom 1920-talet att betyda en guldålder. Det
berodde främst på att industrin och konstnärerna närmade sig varandra.
Svenska Slöjdföreningen hade efter tysk förebild tagit initiativet till den
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förmedlingen. Ett begrepp i tiden blev "vackrare vardagsvara". Utomlands
lanserades produkter med design av svenska konsthantverkare under
begreppet "Swedish Modern". I praktiken kom "de vackra vardagsvarorna"
inte att vara en del av var familjs vardagsliv. De fanns i de större
städernas medeklasshushåll. 50
Debatt förekom under perioden om lärares och lärarinnors arbets- och
lönevillkor på alla stadier. Under åren strax före första världskriget krävde
de olika lärarorganisationerna bättre villkor. Den proposition som 1918
följde av debatten behandlade dock varken folkskolans lärarinnor i
flickslöjd, lärare i gosslöjd eller lärarinnor i hushållsgöromål. Trygghets
frågorna för dessa lärargrupper förblev olösta och lönemässigt fortsatte
eftersläpningen. Under åren 1918/1919 hade slöjdlärarna och handarbetslärarinnorna endast 40% av den lön som folkskolelärarna hade. Först
1950 förenades kommunala tjänster i manlig och kvinnlig slöjd med
statligt reglerade villkor som gav rätt till ålderstillägg, sjuklön och
pension. 51
En grundlig historisk studie av löneutvecklingen mellan de båda slöjd
lärargrupperna vore en intressant uppgift, som dock ligger utanför detta
avhandlingsarbete. Här ges dock några exempel: Under åren 1906-1908
hade i folkskolan slöjdlärarna dubbelt så hög lön som slöjdlärarinnorna.
1939 hade i folkskolan slöjdlärare och slöjdlärarinnor samma timarvode.
1950 var genomsnittslönen för slöjdlärare högre än för slöjlärarinnor. 52
1919 kom en ny undervisningsplan för folkskolan. Debatten som
föregick den berörde tanken på en gemensam bottenskola för alla barn och
individualiserad undervisning. I den franska revolutionens spår hade en ny
människosyn och en ny uppfattning om barn vuxit fram, där ett passivt
styrt vuxenbarn ersatts av ett aktivt agerande barn. "Det aktiva barn" man
avsåg, var dock oftast en pojke. Det gjorde t ex Rousseau, en av
representanterna för den nya barnuppfostran. Hans teser utgick från
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uppfostran av pojken Emile. Flickan Sophies uppfostran inriktades därför
på att anpassa sig till, stödja, behaga och tillfredsställa mannens behov. 53
Med barnpsykologin som grund och det av naturen aktiva barnet i
centrum skulle, enl 1919 års undervisningsplan, ett laborativt arbetssätt
genomsyra undervisningen. Den gamla mekaniska "plugg"-metoden skulle
ersättas av ett aktivt kunskapsinhämtande. Vidare skulle man undvika
ämnessplittring genom att arbeta med tema-studier. Navet i under
visningen var hembygdskunskapen. Att lära barnen att älska hembygden
och fosterlandet blev en central uppgift.
Den tyska arbetsskolan, framför allt Georg Kerschensteiners skola i
München, kom att spela stor roll som förebild, när man i Sverige dis
kuterade ett laborativt arbetssätt. Samtidigt arbetade John Dewey i
Chicago med "progressiv pedagogik" enligt liknande grundprinciper som
arbetsskolorna i Tyskland. Dewey myntade uttrycket "learning by doing",
vilket hade innebörden att manuellt arbete; att laborerandet var själva
utgångspunkten för reflektion och inlärning. I Deweys försöksskola i
Chicago hade slöjd i mjuka och hårda material en given plats. 54 Göte
borg var under 1900-talets första hälft ett centrum för progressiv arbets
skolepedagogik. Folkskoleseminariet blev ett kraftcentrum och lärarinnan
Ester Hermansson en av nyckelgestalterna. 55
Trots att ett laborativt arbetssätt förespråkades var slöjden i 1919 års
undervisningsplan fortfarande inte obligatorisk. I planen förläggs slöjden
utanför skolans ordinarie undervisningstid med 4 veckotimmar. 56 I
samband med hembygdsundervisningen i småskolan föreslås "förfärdi
gande av enkla sömnadsarbeten" 57 även för gossarna.
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Slöjd för flickor enligt 1919 års undervisningsplan
Målsättningen för folkskolans flickslöjd formulerades:
Undervisningen i slöjd för flickor i folkskolan har till uppgift att
bibringa lärjungarna förmåga att förfärdiga enkla, för dem nyttiga
föremål, att hos dem utbilda god smak, praktiskt omdöme och allmän
händighet samt därmed hos dem väcka aktning och håg för husligt
arbete. 58
Det är svårt att upptäcka några spår av det nya barndomsbegreppet i
denna målsättning, till skillnad från målsättningen för gosslöjd (se nedan).
Argument från riksdagsdebatten under slöjdens etableringsfas återkommer
istället. Slöjdens viktigaste uppgift är fortfarande att fostra flickor till att
bli dugliga i husligt arbete. Produkterna skall fortfarande vara "enkla" och
"nyttiga". Flickorna skall fortfarande inta en passiv hållning och lärarinnan
"bör använda en modellserie", vars modeller skall imiteras. Den nya
fosterländska uppfostran krävde dock att de tidigare uniforma Lundininspirerade modellserierna "bör anpassas efter förhållandena på orten i
fråga". Den enda aktiva handlingen som i undervisningsplanen tillåts
flickorna är att, om möjligheter finns, få välja ett av "två eller flera
föremål, som giva väsentligen samma övning' 09 .

Maria Nordenfeit och den naturenliga slöjden för flickors
behov60
Maria Nordenfeit; den kvinna som byggde upp det privata handarbetslärarinneseminariet i Göteborg, tog dock den nya människosynen på allvar
också för flickor. Ett inledningsanförande av Maria Nordenfeldt 61 visar
att hon troligtvis var indragen i Göteborgsgruppens arbete med progressiv
pedagogik. Maria Nordenfelt hade gått i Hulda Lundins lärarutbildning.
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Hon kom att bli mycket kritisk till den pedagogik och metodik som Hulda
Lundin förfäktade. Den var "ett efter preussiskt mönster omformat
nyttighetssträvande" och "ett enformigt glädjelöst sysslande med
efterbildandet av en s k modellserie". "Handarbetsundervisning skall icke
mekaniskt syssla med slöjdtekniker. Känslan för färg och form är
viktig." 62
Maria Nordenfelt såg nya tider stunda och när hon formulerade sina
egna synpunkter i polemik mot Lundin, lutade hon sig mot 1906 års
Folkundervisningskommittés betänkanden, som kom att resultera i 1919års undervisningsplan. Målsättningen genomsyras av synen på det av
naturen aktiva barnet:
I avseende på sättet för undervisningens meddelande önskar man, att
skolan skall ge barnet tillfälle att fritt få utveckla sina krafter i
enlighet med sina anlag, så att alla sidor av personligheten övas och
tillväxa, ej blott barnets minne, förstånd och iakttagelseförmåga, utan
även dess känsla, fantasi samt vilja och förmåga att självständigt
handla. 63
Det självständiga barn Maria Nordenfelt hade i åtanke för sin handar
betsundervisning var flickebarnet. Hon såg på barnet som en växt där alla
egenskaper ligger och gror. Om flickan vårdas och inte styrs kommer fröet
att gro till en prunkande växt.
Mor syr, lillan vill också sy till sin docka, som får genomleva alldeles
samma liv som lillan själv. Lillan har mycket att göra, är ständigt i
rörelse. Verksamhetslusten tar aldrig slut! Den finns där således!
Barnets omgivning i hem och skola har endast att vårda den gudagå
van, akta så att den ej tager skada eller hämmas i sin utveckling. 64
Hon såg stora fördelar med att förena teckning och handarbete. Boskill
naden mellan dem som skapar och konstruerar mönster och dem som
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utför handarbete fann hon olycklig. 65 Maria Nordenfelt var övertygad om
att även mindre barn kan lära sig mönsterkonstruktion 66 . I hennes
handledning ägnas flera kapitel åt mönsterkonstruktionsövningar.
På Maria Nordenfelts seminarium arbetade de blivande handarbetslärarinnorna fram egna övningsserier anpassade till flickornas ålder, mognad
och kulturella bakgrund. Exempel på allmogeslöjd från olika delar av
landet lyftes fram. Maria Nordenfelt samlade sina egna och lärarkandida
ternas förslag i en handledning i handarbete 67 , som publicerades samma
år som undervisningsplanen. Övningarna präglas inte heller av den
asketism och köksrutiga präktighet, som kännetecknar Hulda Lundins
modeller. Övningsserierna liknar Hulda Lundins modellserier endast i den
bemärkelsen att övningarna går från de enklare till de mer sammansatta.
Maria Nordenfelt avråder dock från konstbroderier 68 och spetsarbeten 69 .
Om hon med undervisningsplanens stöd rev muren mot allmogeslöjd så
befäste hon den mur som skilde de lägre samhällskiktens kvinnor från de
högre samhällskiktens kvinnor.
När flickan växer upp möts hon av två plikter, menade Nordenfelt. Den
ena är hemmets plikt och den andra är förvärvets plikt. Skolslöjdens
bidrag i sammanhanget var att ge en grundläggande allmänbildning för
flickornas vuxenliv i hemmet.
...bidraga till deras grundläggande allmänbildning och dessutom
tillföra dem färdigheter i det husliga arbetet, varvid man underförstår
förfärdigandet och underhållandet av klädedräkten och övriga för
hemmets bestånd nödiga textila ting. 70
Nordenfelt ifrågasatte aldrig kvinnans plats i hemmet. Av naturen given
är flickans behov av kunskaper i hushållsarbete var budskapet. Därmed
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delade hon en särartsideologi i synen på könen med andra samtida kvinnor
inom Frederika Bremer förbundet och Ellen Key t ex. 71 Även om de lade
mer eller mindre stark vikt vid biologins begränsningar var de eniga i
synen på kvinnans särart i förhållande till mannens. Nordenfelts flickor
skulle således fostras till aktiva, initiativrika och kreativa människor inom
sina "kvinnliga" områden. Hon ansåg att boskillnaden mellan "teori" och
"praktik" är olycklig. Den som utför handens arbete bör även stå för
konstruktion och formgivning av mönster.
Den av Nordenfelt föreslagna undervisningen krävde dock mycket av
både kunskaper och eget arbete av lärarinnan. Det är tveksamt om
Nordenfelt nådde ut till så många verksamma lärare med sitt budskap. Det
torde ha varit särskilt svårt, eftersom undervisningsplanen rekommendera
de modellserier. Med tanke på den korta utbildning i handarbete som gavs
vid seminarierna, var säkert de lärarinnor som skulle ha ansvar för
flickslöjden nöjda med att hålla sig till modellserier. Både personliga
erfarenheter och andras erfarenheter av undervisning i mjuk slöjd tyder på
att undervisning byggd på varianter av Lundins modellserier genom
tiderna haft ett fast grepp om flickslöjden. Ett annat indicium som talar
för det är att Maria Nordenfelt är ett okänt namn även för många idag
verkande lärare i mjuk slöjd.

Slöjd för gossar enligt 1919 års undervisningsplan och Carl
Malmstens naturenliga slöjd
Målsättningen för folkskolans gosslöjd formulerades:
Undervisning i slöjd för gossar i folkskolan har till uppgift att, på
samma gång den bibringar lärjungarna förmåga att självständigt
förfärdiga enkla föremål av olika material, hos dem utbilda god smak,
praktiskt omdöme och allmän händighet samt därmed hos dem väcka
aktning och håg för kroppsligt arbete. 72
Även om uppmaningen att "väcka aktning och håg för kroppsligt arbete"
går igen som ett eko från gosslöjdens etablering tillåts gossarna i denna
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skrivning, till skillnad från flickorna, att "självständigt" slöjda. Den
skillnaden går igen i formuleringarna av hur undervisningen skall
bedrivas. Visserligen föreslås, liksom för flickslöjden, att läraren som
ledning för arbetet skall använda modellserier med parallella varianter,
som gärna är lämpade efter ortens förhållanden. I en särskild punkt, som
saknas för flickslöjden, påpekas dock att: "Undervisningen bör emellertid
icke vara bunden vid den givna modellserien." Med kursiverad stil betonas
värdet av att gossarna får tillverka "föremål efter fritt val". Till dessa
föremål bör eleverna själva få göra egna arbetsritningar. Läraren
uppmanas också i kursiverad stil, till skillnad från lärarinnan i handarbete,
att utåtrikta slöjden och sätta slöjdundervisningen "i samband med
undervisningen i andra ämnen särskilt teckning, geometri och natur
kunnighet". Produkterna som tidigare skulle vara nyttiga för hemmet kan
i 1919 års version även passa "i arbetslivet eller vid lekar och idrottsöv
ningar eller för undervisningsändamål". Pojkarna är inte längre små vuxna
utan har fått en barndom, som tänks vara fylld av lekar och idrottsöv
ningar. Kravet på asketisk form är också uppluckrad. Olika ytbehandlingar
samt "enkel sirning, snidning och ornering" kan få förekomma.73
Sett i ett längre perspektiv var det inte så många av de lärare med
ansvar för gosslöjden, som plockade upp den kastade handsken och
utnyttjade möjligheterna att frångå de Nääsinspirerade modellserierna.
Handsken kom istället att fångas upp av en man utanför lärarkåren,
nämligen arkitekten, möbelsnickaren och möbelformgivaren Carl Malm
sten.74 Han fick möjligheter att kritisera Salomon och lansera sina egna
ideér till folkskolelärare under tre sommarkurser i träslöjd på Nääs under
1920-talet.75 Den pedagogiska debatten fortsatte därefter i olika tids
krifter.
1942 undersökte Slöjdlärarnas riksförbund hur många slöjdlärare som
undervisade enligt Salomons metod och hur många som undervisade enligt
Malmstens metod. 38 svar kom in och av dessa undervisade 25 enligt
Salomons metod och bara en person enligt Malmstens metod. Övriga
använde sig av ett bundet arbetssätt i småklasserna och en Malmsten-
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modifierad slöjd i de högre klasserna. 76 Den nya synen på slöjden hade
ingen framgång hos lärare med rötter i de lägre samhällsskikten med
uppgift att fostra barn med samma ursprung. I Slöjdlärarnas kongresskrift
1942 gick man till hårt angrepp mot en slöjdundervisning som man
menade riktade sig mot de priviligierade grupperna i samhället:
Sålunda kom den moderna slöjden sådan den förts fram av Malmsten
m fl att huvudsakligen taga sikte på ett berikande av en redan
behaglig existens. Därför är dess inriktning framför allt lustbetonad,
och rör sig huvudsakligen omkring sådana begrepp som leklust,
livsglädje, form och färgglädje och ohämmad fantasi, syftande till
konstnärligt skapande
I den mån Malmsten velat tillrättalägga
slöjden för de privilegierade klasser i samhället, för vilka kropps
arbetet, som medel för livets vidmakthållande, är ett främmande
begrepp, har han utan tvivel lyckats utomordentligt väl. 77
Hos föräldrar i Stockholm, med resurser att betala terminsavgifter för
barnens skolgång, fanns dock intresse för Malmstens pedagogiska
inriktning. På Malmstens initiativ öppnades 1927 Olofsskolan, en föräldrastyrd skola med reformpedagogiska ambitioner och psykologin med
det nya barndomsbegreppet som grund. Olofskolan var en i raden av
privata skolor med samma reformpedagogiska ambitioner. Hos de
slöjdansvariga lärarna i folkskolan vann aldrig ideérna något nämnvärt
gehör. Det nya barndomsbegreppet kom aldrig att få genomslag i
vardagens slöjdundervisning för gossar i folkskolan. Det fanns endast i
utbildningsplaneramas visioner.

Sammanfattning av etableringsperioden
Isärhållandets princip var stark mellan de båda slöjdinriktningarna under
etableringsfasen i folkskolan. Det var olika skäl till att flickslöjd
respektive gosslöjd blev frivilliga ämnen, ämnenas innehåll var olika och
grunderna för statsbidrag var olika. Nya ideér, vilka omfattade ett skifte
från ett mimetiskt ideal mot ett expressivt ideal, gjorde sig gällande i 1919
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års undervisningsplan. För slöjdämnenas del, kom de nya ideérna endast
att omfatta gosslöjden. Mycket tyder dock på, att de nya ideérna inte slog
rot i slöjdundervisningens praktik varken för pojkar eller flickor. Den
manliga normen var överordnad den kvinnliga normen, då storleken på
statsbidragen både för material-och lönekostnader var högre för gosslöjd
än för flickslöjd.
Lärare med olika sociala bakgrunder, utbildade vid olika utbildnings
instanser med olika antagningskrav och olika utbildningsinnehåll,
ansvarade för undervisning i flickslöjd respektive gosslöjd. Från början
bedrevs den största delen av undervisningen av småskole- och folkskole
lärare. Den särskilda utbildningen till handarbetslärarinna bedrevs vid
olika privata handarbetslärarinneseminarier med blygsamma statliga
bidrag. Det kom att krävas realexamen eller flickskola 78 samt handarbetsvana för att komma ifråga vid utbildningarna, vilka i de flesta fall
blev tvååriga. Den särskilda utbildningen till lärare i gosslöjd bedrevs
genom en statlig stiftelse på Nääs under mindre än ett decennium. Det
kom att krävas erfarenheter från yrkeslivet, företrädesvis från snickeri, för
att komma ifråga på utbildningen, som blev ettårig. Sedan slöjdlärarut
bildningen upphörde 1882 saknades en motsvarande utbildning ända fram
till 1960.
Det är två parallella spår vi får följa. Det är två olika världar vi får
möta. De är olika framför allt därför att de representerar en kvinnovärld
och en mansvärld. Gemensamt för de båda världarna är deras, i för
hållande till andra lärargruppers, dåliga arbets- och lönevillkor. Här slår
klassaspekten och den tankefigur som förbinder slöjd med "praktik" i
betydelsen manuellt underordnat arbete igenom.

Utredningarnas och reformernas tidevarv 1946-1980
Efter andra världskriget fortsatte det industriella samhället att växa fram.
I industrialismens spår omformades det agrara samhället och det urbana
samhället tog successivt form. Bönderna och småbrukarna, som minskade
drastiskt i antal, kom att utgöra rekryteringsbasen för industriarbe
tarklassen och samhällets växande mellanskikt inom administration, vård,
utbildning och service. Den sociala rörligheten ökade och utbildning sågs
som ett medel att nå bättre positioner på arbetsmarknaden. Efter andra
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världskriget reformerades hela det svenska utbildningssystemet på alla
nivåer. Tilltron var stor, framför allt inom det socialdemokratiska partiet,
till att via utbildning kunna förändra samhället i mer jämlik riktning.79
Effektivitet och jämlikhet var två viktiga mål.80 Manuella verksamheter
skulle jämställas med teoretiska verksamheter. Kvinnliga verksamheter
skulle jämställas med manliga verksamheter. Löneskillnader mellan olika
lärargrupper minskade under perioden. Representanter för Svenska facklä
rarförbundet SFL räknar perioden som facklärarnas genombrottstid.81
Sedan 1973 har textillärare och trä&metallslöjdlärare lika arbetsvillkor och
lön. De mest relevanta reformerna för min undersökning är grundskolere
formen och högskolereformen. Jag ger därför en redovisning av dem och
de konsekvenser som följde för slöjdämnena och slöjdlärarutbildningarna.
Under perioden avskaffades parallellskolan och den nio-åriga grundskolan
infördes efter försöksverksamhet år 1962. Högskolan reformerades och
fick en ny organisation år 1977, inom vilken lärarutbildningarna in
ordnades.

Grundskolan; en skola - en läroplan - samunder
visning
1946 års skolkommission82 utarbetade förslag till riktlinjer för en
enhetsskola för alla. Ansatsen från 1919 underströks. Förändringen av
skolan skulle gå från pluggskolan med passiva elever i riktning mot en
progressiv skola av arbetsskolemodell med aktiva i demokratisk anda
skolade elever. Individens fria växt skulle "betraktas som skolans
angelägnaste uppgift".83 Enligt förslaget skall praktiska verksamheter
jämställas med teoretiska.

79 Jmf dåvarande utbildningsministern Olof Palme. Se Kungl Maj:ts proposition (1968:129 s 61),
Andra kammarens protokoll (1968:41 s 66ff).

80

Jmf Elgqvist-Saltzman (1976).

81

Jmf Lirén (1989).

82 SOU
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Skolans uppgift är härvid att bidraga till att ge de praktiska och
manuella sysselsättningarna ett socialt värde, som gör dem jämställda
med de teoretiska. Betonas bör därvid, att även de praktiska syssel
sättningarna har sin teori, inte endast är en verksamhet för handen
utan också för hjärnan, att de lämnar utrymme för konstnärliga anlag,
för självständighet, ansvar och personlighetsdaning samt att de på av
görande punkter bidrar till allmänbildningen.84

Flickslöjd och gosslöjd blir obligatoriska ämnen
För slöjdens del innebar riktlinjerna att ämnena i och med 1955 års
undervisningsplan blev obligatoriska. För första gången saknades
anvisningar och rekommendationer om modellserier.85 En försiktig
antydan om att bryta könsvallen mellan slöjdämnena gjordes också:
Samtliga pojkar bör få lära sig grunderna i träslöjd, vänjas vid verktyg
av olika slag och vid arbete i olika slags material. Samtliga flickor bör
få lära sig grunderna i syslöjd och hemmets skcffcel. Flickorna bör
emellertid inte vara helt främmande för träslöjden, pojkarna bör ha
någon kunskap om syslöjd, matlagning och barnavård.86
De stannade dock vid en försiktig antydan. Slöjden fortsatte enligt 1955
års undervisningsplan som "flickslöjd" och "gosslöjd" med möjligheter för
pojkar och flickor att delta i den andra slöjdarten.87 Lärare i gosslöjd
uppmanas använda sig av individuell undervisning med eleverna. Någon
sådan kommentar finns inte för flickslöjdens lärarinnor.88
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Skolöverstyrelsen (1955 s 140ff).
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SOU 1948:27 (s.32).
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Skolöverstyrelsen (1955 s 142).
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Skolöverstyrelsen (1955 s 146).
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Flickslöjd och gosslöjd blir textilslöjd och trä&metallslöjd
I 1957 års skolberedning89, som resulterade i den första läroplanen för
den nioåriga grundskolan90, togs det första konkreta steget mot att bryta
könsvallen. Hemkunskap blev ett obligatoriskt ämne för pojkar och flickor
i åk.7 och frivilligt i åk.8. Barnkunskap blev ett nytt skolämne i åk.9. För
slöjdämnenas del anges i läroplanen att:
Vaije elev skall på mellanstadiet under lägst 20 lektioner byta
slöjdart.'1
De båda slöjdinriktningarna fick samtidigt andra benämningar; "textil
slöjd" istället för flickslöjd och "trä&metallslöjd" istället för gosslöjd.
Lärarna uppmanades också att anpassa undervisningen till båda könen.
Även om flickorna i regel torde komma att undervisas i textilslöjd och
pojkarna i trä- eller metallslöjd, skall pojkarna kunna delta i tex
tilslöjd och flickorna i trä- eller metallslöjd.92
*

Textilslöjden och trä&metallslöjden inordnades i gruppen estetisktpraktiska ämnen med uppgift att utveckla manuella färdigheter och
estetiskt skapande. Uppmaningen till lärarna, att inte binda undervisningen
vid förelagda mönster och vid modellserier utan istället uppmuntra
elevernas fria skapande, återkommer i läroplanen.93
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Textilslöjd och trä&metallslöjd blir Slöjd...
1966 tillsatte Skolöverstyrelsen en arbetsgrupp med uppgift att revidera
läroplanen. 94 Arbetet resulterade 1969 i en reviderad läroplan. 95 Ytterli
gare steg togs i arbetet mot att bryta könsvallen och skolans möjligheter
i det arbetet underströks. Medlet för att uppnå målet angavs vara samma
undervisning för pojkar och flickor i könsblandade grupper. I under
visningen skulle skillnader mellan mäns och kvinnors arbetsuppgifter både
i hemmet och på arbetsmarknaden ifrågasättas.
Enligt läroplanens mål och riktlinjer bör skolan verka för jämställdhet
mellan könen - i familjen, på arbetsmarknaden och inom samhällslivet
i övrigt. Detta bör dels ske genom att pojkar och flickor behandlas
lika, dels genom att skolan i sitt arbete motverkar traditionella
könsrollsattityder och stimulerar eleverna att debattera och ifrågasätta
de skillnader mellan män och kvinnor i inflytande, arbetsuppgifter och
löner som finns på många områden i samhället
Skolan bör utgå
från att män och kvinnor kommer att ha samma roll i framtiden, att
förberedelse för föräldrarollen är lika viktig för pojkar som för flickor
och att flickorna har anledning att vara lika yrkesinriktade som
pojkarna 96
För slöjdens del blev konsekvenserna sammanslagning av de båda
slöjdinriktningarna till ett ämne. För eleverna på mellanstadiet innebar
sammanslagningen även en ökning av undervisningen från två veckotim
mar till tre veckotimmar. På högstadiet bibehölls dock tudelningen av
ämnet och eleverna gavs möjligheter att välja slöjdinriktning. I läroplanen
betonas, att lärarens attityder på låg- och mellanstadiet har stor betydelse
för skolans möjligheter att bryta könsvallen och förändra elevernas
traditionella val.
Lärarens egen attityd till slöjdundervisningen har även stor betydelse
för elevernas inställning. Läraren måste därför på allt sätt visa, att det
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Skolöverstyrelsen (1967).
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Skolöverstyrelsen (1969).
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Skolöverstyrelsen (1969 s 49f).
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är fullt naturligt, att flickor och pojkar får samma undervisning i
slöjd. 97
Slöjdlärarna rekommenderades, för att målsättningens alla delar skulle
infrias, att även samverka med andra ämnen. Inriktningen på reformarbetet
var över huvudtaget att bryta ämnessegregeringen. Sammanslagningen på
mellanstadiet av ämnen till det s k Orienteringsämnet var ett sådant
exempel. Under tidsperioden förekom i olika utredningar och debattar
tiklar flera förslag om hur slöjden kunde sammanslås med andra ämnen.
Slöjdlärarna var mycket negativa till dessa förslag och deras främsta skäl
var en rädsla för slöjdämnets utplåning.
I läroplanen från 1969 tonas slöjdens uppgift att utveckla manuella
färdigheter ner. Det manuella arbetet ses istället som ett led i elevens
allsidiga utveckling. Om de manuella färdigheterna tonas ner, lyfts istället
slöjdens estetiska fostran och konsumentfostran fram. 98
Undervisningen i slöjd skall främja elevernas allsidiga utveckling
genom att uppöva deras förmåga att självständigt planera och ge
nomföra ett manuellt arbete och genom att i skapande verksamhet
utveckla deras estetiskt-praktiska anlag och uttrycksmöjligheter. Den
skall bidra till estetisk fostran och konsumentfostran genom att
utveckla elevernas känsla för form, färg ock kvalitet samt genom att
förmedla kännedom om materialens egenskaper och ekonomiska
värde. Undervisningen bör vidare söka vidga deras känsla för en
personligt präglad hemkultur och för utveckling av våra stil- och
formtraditioner i bruksting och konsthantverk. 99

...dock inte på grundskolans högstadium
1976 fick SÖ återigen uppdraget att revidera läroplanen 100 . Skolöver
styrelsen hade ambitioner att arbeta vidare mot målsättningen; att minska
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skillnader mellan elever genom att, via sammanhållen undervisning, sträva
efter en för eleverna gemensam referensram. För slöjdens del föreslås att
"eleverna på högstadiet skall få undervisning i både textilslöjd och träoch metallslöjd"101 De tidigare förhoppningarna, om att den gemensam
ma slöjdundervisningen på mellanstadiet skulle påverka de könsbundna
valen på högstadiet, hade inte infriats. Högstadieslöjden diskuterades ivrigt
bland slöjdlärarna. Högstadieslöjden blev en svår fråga att enas kring inom
den sedan 1973 bildade gemensamma fackliga föreningen RST (Riksföre
ningen för slöjd- och textillärare). Det var framför allt textillärarna, som
var negativa till SÖ's ideér. En textillärares insändare till Slöjdforum får
representera textillärarnas invändningar mot förslaget.
Vad de flesta textillärare vänder sig emot är att undervisa en oin
tresserad grupp pojkar med stora klumpiga händer, som inte kan och
inte vill lära sig sticka, virka och brodera. Detta är otroligt arbetsamt
och många textillärare tvingas byta arbete, för att de inte orkar.102
När propositionen presenterades kritiserades SÖ's förslag och slöjd
undervisningen fortsatte med två inriktningar och elevernas val dem
emellan på högstadiet.
Om textillärarna engagerade sig i ett motstånd mot SÖ's föreslagna
högstadieslöjd, var trä&metallslöjdlärarna engagerade i frågan om
lärarbesättningen i det nya ämnet Teknik. Ämnet skulle ha en praktisk
laborativ inriktning och bli obligatoriskt med två veckotimma för alla
elever på högstadiet.103 Under hösten 1978 gjorde Riksföreningen för
slöjd- och textillärare en skrivelse till SÖ, där man argumenterade för att
trä&metallslöjdlärarna skulle vara lämpliga företrädare för det nya
teknikämnet. Förhoppningarna om ökat tjänsteunderlag infriades dock inte.
Den av SÖ föreslagna förändringen för slöjden, vilken hade medfört en
utökning av timtalet underkändes i propositionen.
Efter nya direktiv kom SÖ med en ny läroplan (Lgr 80)104. I den nya
läroplanen finns uttryck för fortsatta ambitioner om att i skolan medverka
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Skolöverstyrelsen (1978 s 33f,13ff).
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Hartman (1984 s 90) citerar insändarspalten i Slöjdforum nr.6. 1981.
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Om teknikämnet på högstadiet se Staberg (1992).

104

Skolöverstyrelsen (1980 1981).
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till jämställdhet mellan könen. Till skillnad mot den tidigare läroplanen
riktas fokus mer mot arbetsmarknaden än mot könsarbetsdelningen i
hemmet. 105 För slöjdundervisningen anges att den...
...skall även 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. 106
I jämförelse med 1969 års läroplan tonas i den nya versionen det "fria"
skapandet ner. Istället för att skapa "fritt" skall skapandeprocessen styras
upp av bedömningar, provningar och upptäckter d v s av laborativa
verksamheter. Den "manuella färdighetsträningen" återuppstår i begreppet
"motorik".
Eleverna skall genom praktiskt arbete i textilslöjd och trä- och
metallslöjd utveckla sin skapande förmåga och sin känsla för estetiska
värden samt lära sig bedöma arbetsmetoder och arbetsresultat. De skall
pröva och upptäcka hur redskap och verktyg används och därigenom
utveckla sin motorik. 107
Konsumentfrågor och sparsamhetsfostran kvarstår och accentueras i och
med att miljöfrågor bakats in i målsättningen för slöjden.

Högskolan; en högskola - med yrkesinriktning och
forskningsanknytning
I 1946 års skolkommissions betänkande berörs övningslärarnas miss
gynnade situation och bristfälliga lärarutbildning. Lärarutbildningarna var
helt skilda från varandra och från övriga lärares utbildningar. Övningsäm
nenas lärarutbildningar var av mycket varierande omfattning och kvalitet.
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Jmf Andrae-Thelin & Elgqvist-SaJtzman (1989).
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Skolöverstyrelsen (1981 s 130).
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Sämst lottade ansågs blivande lärare i manlig slöjd vara. I betänkandet
föreslås en grundlig utredning av förhållandena.108
Den grupp lärarutbildningssakkunniga (LUS) som tillsattes 1960 fick
dock inga direktiv om att utreda övningslärarutbildningarna. Trots det på
pekades i betänkandet SOU 1965:29 behovet av att göra en översyn av de
olika övningslärarutbildningarna.109 I utredningstexten presenteras tankar
om att kombinera läroämnen och övningsämnen i en och samma lärar
tjänst. Den reformering av lärarutbildningen som följde innebar att
småskole- och folkskoleseminarierna avvecklades 1968 och att klass- och
ämneslärarutbildningarna kom att ingå i en gemensam lärarhögskoleor
ganisation, där ämneslärarutbildningens avslutande praktiskt-pedagogiska
utbildning förlades till lärarhögskolan.
20 år efter skolkommissionens påpekande av bristerna i lärarutbild
ningen för övningslärare tillsattes slutligen LUK; 1968 års lärarut
bildningskommitté. Uppdraget gällde lärarutbildningar i Ms k övningsäm
nen", där lärarutbildningarna i textilslöjd och trä&metallslöjd ingick. Trots
att slöjdinriktningarna i grundskolan år 1969 sammanfördes till ett ämne
fanns ingen tanke på att utbilda lärare i båda slöjdinriktningarna. Visser
ligen föreslogs en samverkan av de båda utbildningarna under lärarutbild
ningens inledningsskede, men därefter skulle utbildningarna differentieras
på två grenar. Den sammanslagning som problematiserades var den
manliga slöjdens svårigheter att klara av att förena de båda skilda inrikt
ningarna träslöjd och metallslöjd. Textilslöjden, den andra halvan av
slöjdämnet, problematiserades inte på motsvarande sätt, trots att textilt
slöjdande består av vävslöjd, garnslöjd och sömnadsslöjd på både maskin
och som hantverk.110
I det förslag som presenterades argumenterade kommittén för tvåämnesutbildningar i övningsämnen och läroämnen. Som förkunskapskrav
föreslogs minst två-årig gymnasieutbildning eller motsvarande. De
särskilda förkunskapskraven definierades som motsvarande vad som kunde
inhämtas inom bestämda ämnen inom gymnasieskolan. Omfattningen
föreslogs vara minst 120 studiepoäng (motsvarande tre års utbildning)
samt en ett-årig praktisk-pedagogisk utbildning. Studier i slöjd skulle
omfatta minst 60 poäng av den sammanlagda fyra-åriga utbildningen.
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Slöjd i grundskolan föreslogs i kombinationerna slöjd (textilslöjd eller
trä&metallslöjd) - engelska/fysik/matematik/teckning.111
Förslaget diskuterades livligt bland lärarna i olika facktidskrifter. Slöjd
lärarna var över lag positiva. Den kritik som restes gällde farhågor om, att
lärarkandidaterna inte skulle bli tillräckligt slöjdtekniskt utrustade.112 När
regeringens proposition kom fanns inte slöjd och teckning med bland de
ämnen, som skulle prova LUK-systemet. Efter påtryckningar från
slöjdföreträdare startades 1985 en tvåämnesutbildning på försök i
Linköping med trä&metallslöjd - engelska/matematik och i Göteborg med
textilslöjd - engelska/matematik.113
Jämsides med att lärarutbildningen förändrades var hela den högre
utbildningen föremål för utredningar. En rad reformförslag syftade till att
anpassa den högre utbildningen till den tidigare reformerade grund- och
gymnasieskolan. 1977 inrättades, efter riksdagsbeslut 1975, en helt ny
högskola. I den nya högskolan integrerades en rad yrkesutbildningar, som
tidigare legat utanför universitetet bl a samtliga lärarutbildningar. Nya
behörighetskrav gav i princip alla vuxna formell behörighet till hög
skolestudier. Forskningsanknytning eftersträvades för samtliga utbild
ningsvägar inom högskolan. Ett viktigt officiellt mål med den reformerade
högskolan var att minska skillnader mellan utbildningsvägar, utbildnings
orter och mellan människor med olika studiebakgrunder.114

Lärarutbildning i textilslöjd
Förutom den utbildning som fram till 1968 fanns vid småskole- och
folkskoleseminarierna levde de privata handarbetslärarinneseminarierna
vidare under varierande former. De förkunskaper som gällde för att
komma ifråga vid handarbetslärarinneseminarierna var flickskola eller
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realskola, handarbetsvana och en minimiålder på 19 år. Utbildningstiden
var två år.
Hulda Lundins seminarium fick p g a ekonomiska svårigheter slås
samman med Andrea Eneroths seminarium i Stockholm. Från 1930 drevs
seminariet vidare efter en ny sammanslagning med Handarbetets Vänner.
Den konstellationen levde vidare till 1961, då handarbetsseminariet
tillsammans med Statens Skolköksseminarium blev Statens seminarium för
huslig utbildning i Stockholm. Staten avvecklade seminariet 1973.
Vid Fackskolan för huslig utbildning i Uppsala upphörde 1952, pga
vikande elevunderlag, utbildningen i handarbete och skolkök (den s k B kursen). Under åren 1953-1961 fanns vid Fackskolan för huslig ekonomi
en tvåårig handarbetslärarinneutbildning (ett-ämnes). 1961 övertogs
skolan av staten och blev Statens seminarium för huslig utbildning i
Uppsala.
Maria Nordenfelts seminarium i Göteborg övertogs 1951 av Göteborgs
stad och kallades därefter Nordenfeltska skolan. Vid förstatligandet 1961
blev Nordenfeltska skolan sammanslagen med Göteborgs skolkökslä
rarinneseminarium till Statens seminarium för huslig utbildning i
Göteborg.
Katrineholms praktiska skola övertogs av Katrineholms stad 1928.
Utbildningen av slöjdlärarinnor upphörde, dock fortsatte utbildningen av
vävlärarinnor.
Landstinget i Västerbotten startade 1948 ett skolköksseminarium i
Umeå, som från och med läsåret 1954/55 berikades med en handarbets
lärarinneutbildning. Från och med förstatligandet 1961 kallades seminariet
Statens seminarium för huslig utbildning i Umeå.
Under åren 1958-1966 inrättades en lärarutbildning i mjuk slöjd vid
Lärarhögskolan i Malmö. Dessutom anordnades periodvis snabbutbild
ningar för obehöriga lärare som uppehöll tjänst. På Rimforsa lanthushål
lseminarium i Östergötland och Handarbetets Vänners skola på Djurgården
ordnades sex veckors kurser på sommarloven under åren 1952-1954 och
1971. För dem som tidigare hade lärarutbildning i ex vävning eller
teckning ordnades under 1960-talet en ettårig fackämnesutbildning.
Ett år innan den stora grundskolereformen förstatligades alla lärarut
bildningar i mjuk slöjd och blev treåriga. Förkunskapskraven var
grundskole-, flickskole-, realskole- eller studentexamen samt ett års
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utbildning i klädsömnad eller vävning vid någon av landets yrkessko
lor.115
Efter högskolereformen 1977 införlivades lärarutbildningarna i högsko
leorganisationen. 1986 fanns, förutom den redan nämnda försöksutbild
ningen till tvåämneslärare i Göteborg, ettämnesutbildningar till textillärare
i Göteborg, Uppsala och Umeå.

Lärarutbildning i trä&metallslöjd
Förutom den utbildning som fram till 1968 fanns vid folkskoleseminarier
na, saknades särskild reguljär utbildning för blivande lärare i manlig slöjd
mellan åren 1882-1960. För att komma ifråga för extra ordinarie eller
ordinarie tjänst som lärare i manlig slöjd krävdes enligt Övningslärarstadgan från den 2 juni 1950 18 paragrafen 1 momentet, att sökande "skall
hava erhållit en grundlig praktisk och pedagogisk utbildning och av
Skolöverstyrelsen förklarats behörig att söka och inneha tjänst vid den
skolform som ansökningen avser."116
Kompetensen varierade kraftigt mellan lärare i manlig slöjd. Den
vanligaste bakgrunden var en yrkesutbildning på fyra år ofta avslutad med
gesällprov och två sommarkurser på Nääs. Den splittrade utbildningen
ledde fram till en indelning av lärare i högre och lägre kompetensgrupper.
För att bli placerad i den högre kompetensgruppen krävdes realexamenskunskaper i huvudämnena samt praktiska yrkeskunskaper och kurserna på
Nääs.117 Vid upprepade tillfällen yrkade Slöjd- och yrkeslärarnas
riksförbund krav på lösningar av lärarutbildningsfrågan.
1936 tillsattes en kommitté för att utreda frågan om bl a utbildning för
lärare i manlig slöjd. Förslaget följdes dock inte av något beslut i
riksdagen. Slutligen utsågs år 1955, samma år som slöjden blev obligato
risk i folkskolan, några sakkunniga att utreda frågan om utbildning av
lärare i manlig slöjd. Deras arbete resulterade i ett förslag om ett ettårigt
lärarseminarium förlagd till Linköping. För att komma ifråga på semina
riet fordrades teoretiska kunskaper från enhetsskola, realskola eller

"s Trapp (1973 s 48ff). Hjelmberg (1957). Se även Lundh (1945), Hailing (1986).
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motsvarande efter särskild prövning. Praktiska förkunskaper krävdes från
tre års yrkesutbildning i antingen trä- eller metallyrke samt ett års
utbildning inom den andra yrkesgrenen eller arbetslivserfarenhet efter
särskild prövning.118
Seminariet hade Skolöverstyrelsen som huvudman fram till hög
skolereformen 1977, då det införlivades i högskoleorganisationen. 1986
fanns förutom den ettåriga utbildningen för lärare i trä&metallslöjd även
den redan nämnda försöksutbildningen med tvåämneslärare i Linköping.

Sammanfattning av reformperioden
Ett uttalat mål med reformarbetet var att uppnå jämlikhet mellan
"teoretiska"- och "praktiska"- liksom "manliga"- och "kvinnliga"
verksamheter samt effektivitet i utbildningssystemet. Medlet för att uppnå
målen var att bryta isärhållningens principer och sträva efter likhet och
samordning. Parallellskolan avskaffades och ersattes av en grundskola.
Högskolan reformerades och all eftergymnasial utbildning inordnades
inom samma organisation.
För slöjdlärargruppernas del innebar grundskolereformen att flickslöjden
och gosslöjden dels blev obligatoriska ämnen, dels successivt kom att
samordnas till ett ämne; Slöjd. Det fick till följd att den expressiva
inriktningen kom att genomsyra även styrdokumenten för flickslöjden/textilslöjden. P g a framför allt textillärarnas motstånd nådde inte samord
ningen ända fram inom grundskolan. På högstadiet fortsatte slöjdämnena
som två skilda inriktningar enligt isärhållningens principer. Samordningen
kom, efter slöjdämnenas sammanslagning på låg- och mellanstadiet, att
även gälla de fackliga organisationerna. Inom den gemensamma organisa
tionen drev dock slöjdlärarna delvis olika frågor. Många textillärare ville
behålla textilslöjden som en kvinnlig sfär på högstadiet och trä&metallslöjdlärarna ville förstärka sin sfär genom att införliva det nya teknikäm
net i tjänsteunderlaget.
Lärarutbildningarna i textilslöjd respektive trä&metallslöjd fortsatte
dock att behålla sina särarter och verka sida vid sida. Textillärarut
bildningarna byggde vidare på sin grund av privat skola och trä&metallslöjdlärarutbildningen anknöt till sina rötter av praktisk yrkesutbildning
och yrkeslivserfarenhet inom praktiska yrken. Antagningskraven,

SOU 1957:35 (s 128,910).
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utbildningens innehåll och längd fortsatte att vara olika för de båda
lärargrupperna. Trots att det för blivande textillärare inte räckt med
godkända slöjdarbetsprover och ett års praktisk-pedagogisk utbildning har
de båda lärarutbildningarna fått samma högskolestatus. Lärargrupperna har
också, trots skillnader i utbildning, samma arbetsvillkor och samma lön.
Gemensamt för de båda lärargrupperna är att angelägenhetsgraden från
centralt håll varit låg vad gäller översynen av utbildningarna. Detta visar
att "praktiska" ämnen inte står på jämställd fot med de "teoretiska".

Slöjdlärarutbildningarna vid undersökningens start
Så kommer vi, efter vår historiska resa, fram till den tidpunkt när
undersökningen påbörjades. De två parallella spåren lever då vidare.
Utbildningarna till textil- och trä&metallslöjdlärare ligger på olika orter,
är av olika längd, har olika förkunskapskrav och olika innehåll. Trots
olikheterna får slöjdlärarna samma formella kompetens på grundskola och
gymnasieskola och samma lön.
Textillärarutbildningen fanns på tre orter; Göteborg, Uppsala och
Umeå. Den omfattade 120 poäng (6 terminers heltids-studier), varav
ämnesutbildningen var 80 poäng och den praktisk pedagogiska ut
bildningen var 40 poäng.
Inträdeskrav till textillärarutbildningarna var vid undersökningens start,
förutom allmän behörighet, särskild behörighet enligt följande:
Historia; 2 åk H, S, So, Mu ei 1 åk E, N, T
Naturkunskap; 2 åk So, H eller S
Bild/Teckning; 2 åk So
Slöjd; 2 åk So (tillval)
Kravet på kunskaper i naturkunskap kan ersättas av krav på kunskaper i fysik och kemi
enligt följande:
Fysik; 2 åk eller 3 åk N eller T
Kemi; 2 åk N, T el 1 åk Te
Kravet på kunskaper i historia, naturkunskap alternativt fysik och kemi, slöjd och teckning
skaU avse betyget 3 i vart och ett av dessa ämnen.

Följande kurser och delkurser ingick i den tre-åriga utbildningen:
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TEXTILLÄRARLINJEN
TERMIN KURSER-DELKURSER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

TEXTIL GRUNDKURS
Garntekniker, kulturkunskap, fackteckning.
Klädsömnad, mönsterkunskap, arbetsfysiologi,
kemi, fysik, datakunskap, inredning.
PRAKTISK PEDAGOGISK ORIENTERINGSKURS

POÄNG
Kurser
Delkurser
15

5*

VÄVNING - TEXTILKUNSKAP
15
Vävning, vävteori, fackteckning, kemi,
textilkunskap, garntekniker, syntetfårgning.
SKOLANS MÅL I RELATION TILL SAMHÄLLSUTVECKLINGEN
KLÄDSÖMNAD OCH VÄVNING
Kulturkunskap, vävteori, vävning, växtfärgning.
Klädsömnad, mönsterkunskap, fackteckning,
textilkunskap, konsumentkunskap.
UNDERVISNINGSPROCESSEN 1

15

BRODERI OCH KLÄDSÖMNAD
Broderi, fackteckning, kulturkunskap.
Klädsömnad, mönsterkunskap, fackteckning,
konsumentkunskap, kulturkunskap.
UNDERVISNINGSPROCESSEN 2

15

GARNTEKNIKER
Garntekniker, knyppling, fackteckning, kulturkunskap,
konsumentkunskap, invandrar och U-landskunskap,
handikapp.
ELEVVÅRD OCH SKOLSVARIGHETER
SPECIALARBETE

10

KLADSOMNAD
Klädsömnad, mönsterkunskap, fackteckning,
ämnesmetodik.
SPECIALARBETE (ytterligare 3p se termin 5)
INFÖR LÄRARYRKET

8

5*

6
9
5*

9
6
5*

7*
3*

2
10*

Under utbildningen ingår tema: Inredning, invandrar- U-landskunskap, handikapp och
ämnesmetodik, som planeras tillsammans med de studerande.
* Kurser i praktisk-pedagogik (40 poäng), varav yrkespraktiken omfattar ca hälften av
poängen.
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Trä&metallslöjdlärarutbildningen omfattade 40 poäng (1 år) och
fanns i Linköping. Det var en praktiskt-pedagogisk utbildning som
byggde på tidigare ämneskunskaper i trä och metall.120
Följande inträdeskrav angavs till trä&metallslöjdlärarutbildningen vid
undersökningens start121:

*

Att under det år, då inträde söks, fylla lägst 20 år.

*

Åk 9 i grundskolan eller motsvarande kunskaper. Sökande som genomgått
årskurs 9 i grundskolan enligt 1969 års läroplan eller ha motsvarande kunskaper
ska ha betyg i matematik, särskild kurs och engelska, särskild kurs.

* Att fylla kraven enligt ett av följande tre alternativ:
1.

Tvåårig träteknisk linje i gymnasieskolan och antingen ettårig högre specialkurs
i gymnasieskolan i möbel- och inredningssnickeri eller ett års praktik inom det
trätekniska området samt antingen ettårig yrkesutbildning inom det verkstadstekniska området eller ett års praktik inom verkstadsmekanisk industri.

2.

Tvåårig verkstadsteknisk linje i gymnasieskolan och ett års praktik inom
verkstadsmekanisk industri samt antingen ettårig yrkesutbildning inom det
trätekniska området eller ett års praktik inom det trätekniska området.

3.

Utbildning motsvarande ovanstående och/eller godkända resultat i antagnings
prov.

119 Umeå universitet (1986/87). Mina blivande textillärare har följt undervisningen enligt denna utbild
ningsbeskrivning. Hårda diskussioner har förts om den särskilda behörigheten i ämnet slöjd, som
många menar innebär för låga krav på förkunskaper i ämnet. Förkunskapskraven i slöjd var vid
tidpunkten för datainsamlingen förändrade. Enl utbildningsbeskrivningen för 1989/90 har förkunskap
skraven i ämnet åter skärpts. Förutom allmän behörighet krävs särskild behörighet enligt följande

Historia; 2 åk H, S, N, T, Mu, So, Ep eller 1 åk E (komvux lägst etapp 2)
Naturkunskap; 2 åk H, S, So, Ko, Ep (komvux lägst etapp 3)
Textilkunskap, sömnad; 1 åk Ko (textil gren) eller specialkurs i textilkunskap sömnad en termin.
Textilkunskap, vävning; 1 åk Ko (textil gren) eller specialkurs i textilkunskap vävning en termin.
(Umeå universitet 1989/90)
120

Hösten 1988 startade en tre-årig ett-ämnesutbildning till trä&metallslöjdlärare i Linköping.

121

UHÄ 1986/87.
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Följande kurser och delkurser ingick i den ett-åriga utbildningen:
SLÖJDLÄRARLINJEN (TRÄ&METALLSLÖJDLÄRARLINJEN)
KURSER-DELKURSER
1. KURS I PEDAGOGIK-METODIK

POÄNG
kurser delkurser
29

Introduktion
Inskolning på institutionen, utbildningens syfte, innehåll
och uppläggning, skolans mål, demokratins samhällssyn
och människosyn

1

Slöid i förskola och låg&mellanstadiet
Pedagogik (pedagogisk psykologi, utvecklingspsykologi),
kommunikation, naturorienterande ämnen, formgivning,
slöjdmetodik, projektarbete

12

Slöid på högstadiet, i gymnasieskolan och vuxenundervisningen
Pedagogik (gruppmetodik, lärarens olika roller, vuxenpedagogik,

11

specialpedagogik), kommunikation, naturorienterande ämnen,
formgivning, slöjdmetodik, projektarbete
Stadieövergripande teman
5
Forskningsanknytningsmoment, arbetsenheter, arbetsplaner,
resursfördelning och andra aktuella skolfrågor, samverkan
med hemmen, arbetsmiljö, ergonomi, ekonomi, inköp och utrustning,
handikappfrågor, invandrarkunskap, internationella frågor,
slöjdens historia i Norden, samverkan med andra lärarutbildningar,
röst- och talvård, bibliotekskunskap, slöjdlitteratur och tekniska
hjälpmedel, viss datakunskap ingår i NO-undervisningen, inom
utbildningens ram ges dessutom viss ämnesutbildning som saknas
i förutbildningen

KURS I PRAKTIK
Auskultation och övningsundervisning

11
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Jämför vi de båda utbildningarnas förkunskapskrav, krävs för textillärarut
bildning s k allmän behörighet för högskolestudier och vissa s k särskilda
behörigheter. De särskilda behörighetskraven omfattar både kompetens i
såväl "teoretiska" som "praktiska" ämnen och kompetens i såväl humanis
tiska som naturvetenskapliga ämnen. På trä&metallslöjdlärarutbildningen
inriktas förkunskapskraven främst på s k praktiska gymnasielinjer, praktisk
yrkeserfarenhet och hantverksskicklighet. I "min" grupp finns ex en
snickare med folkskola och lång yrkeslivserfarenhet samt en komplettering
vid Komvux i matematik och engelska.
Den underliggande tanken tycks vara, att trä&metallslöjdlärarkandidaternas förkunskaper i slöjdskicklighet är så goda, att lärarutbildningens
innehåll enbart behöver inriktas mot praktiskpedagogik. På textill
ärarutbildningen finns motsvarande kurser i praktiskpedagogik. Som
framgår av kursernas benämningar, ligger dock tyngdpunkten på
undervisning i olika textila tekniker. Den underliggande tanken tycks vara
att textillärarkandidaternas förkunskaper i slöjdskicklighet inte är
tillräckligt goda. Kurserna omfattar såväl teknikträning som "teoretiska"
ämnen ex kulturkunskap, konsumentkunskap, fysik, kemi. Forskare har
konstaterat, att kvinnor i genomsnitt har mer utbildning än män inom
liknande yrken. Kvinnors problem sitter inte i deras färdigheter, utan i hur
kunskaperna värderas.122

122

Jmf ex Gaskell (1986 s 362).
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5. Vilka är de blivande slöjdlärarna?1
Familjebakgrunder och arbetsdelning i barndoms
hemmen2
Blivande textillärare, som ingår i denna studie, är kvinnor med rötter
spridda över hela Sverige i mindre städer eller i mindre orter. Majoriteten
av de blivande lärarna i trä&metallslöjd är män. De har vuxit upp i en
mindre stad och ibland i en mindre ort i syd- eller mellansverige.
Åldersmässigt är trä&metallgruppen mer heterogen än textilgruppen.
Gemensamt för de båda grupperna är att de sällan flyttade under
uppväxtåren och att endast ett fåtal vuxit upp i en storstadsregion. 3
Jag har bott i samma hus i 20 år - trygghet, man känner till miljön,
kompisar. Lågstadiet betydde mycket för mig. Minns det som igår. Gick
på en underbar skola med 2 klasser! (ca 55-60 st elever totalt) På
skolgården kunde man plocka päron, plommon, äpple, blommor, leka i
bersåfi. Stormtrivd.es, alla kände alla. (Skolan är nu tyvärr nerlagd!)
(Blivande textillärare)
Textillärarkandidaterna kommer företrädesvis från mellanskiktsmiljöer,
men arbetar- och lantbrukarmiljöer förekommer också. Majoriteten av de
blivande trä&metallslöjdlärarna kommer, i jämförelse med textilgruppen,
från lägre sociala skikt med viss inbrytning av nytt medelklassarv på
morssidan. 4
Nackdelen med klassbestämningar och yrkesindelningar är att

1

Hela undersökningen finns avrapporterad i Berge (1990). Den sammanfattas i detta kapitel.

1

Resultaten bygger pi materialet fr fui enkäterna, släktträden och uppföljande diskussioner med var

och en av grupperna och även delar av uppsatsmaterialet.
3

Se Berge (1990 s 15ff)

4

Begreppet "ny medelklass" är hämtat från Bernstein (1983). fill den nya medelklassen räknar han

yrken inom ex undervisning och utbildning, forskning, sjukvård, socialt arbete, massmedia, kultur etc.
Med gammal medelklass avses människor med direkt förankring till produktion och distribution av
varor och tjänster men även grupper inom politiska institutioner, lagstiftande församlingar,
rättsväsende, jx>lis och militär.
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hemmafrugruppen marginaliseras och osynliggörs. Låt oss därför jämföra
föräldrarnas utbildning.

Tabell 1. Föräldrarnas fördelning på olika utbildningsnivåer.
Tx
UTBILDNING
Folkskola
Grund-/real-/flickskola
Yrkes-/fack-/folkhögskola
Gymnasieskola
Universitet/högskola5
TOTALT ANTAL

Tm

far

mor

far

7
1
6
6
5

4
2
7
3
9

9
4
4

10
5
2

-

-

4

4

25

25

21

21

mor

* Utbildning inom de nya högskolorna;
far (Tx): 1/5 har yrkeslärarutbildning.
mor (Tx): 7/9 varav 6 olika lärarutbildningar och 1 sjuksköterskeutbildning.
far (Tm): 2/4 varav 1 yrkeslärarutbildning och 1 officersutbildning.
mor (Tm): 3/4 varav 2 förskolelärarutbildning och 1 sjuksköterskeutbildning.

I jämförelse med trä&metallgruppen är det i en studievan miljö textillärar- kandidaterna har vuxit upp. 72% av deras fäder och 84% av deras
mödrar har studier utöver folkskola. Motsvarande siffror i den äldre
generationen är 30% av morfäderna, 24 % av mormödrarna, 20% av
farfäderna och 16% av farmödrarna. 6 Utbildningsintensiteten är något
högre på morssidan. Släktträden visar att i drygt 1/3 av familjerna har
modern.högre utbildning än fadern. De blivande textillärarna har inte haft
några problem med att anpassa sig till skolsystemets krav och förväntni
ngar.
Trä&metallslöjdlärarna kommer, i jämförelse med textillärarna, från
mindre studievana miljöer. Släktträden visat att i nästan hälften av
familjerna har ingen av föräldrarna studier utöver folkskola. Många av
trä&metallslöjdlärarna är därför första generationen med studier utöver

5

Hit räknas också de utbildningar som kom in under högskolan 1977.

6 Se

Berge (1990 s 221)
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vad samhället definierar som en för alla grundläggande kompetens.
Majoriteten av fäderna till de blivande textillärarna arbetade heltid och
deltog inte i hushållsarbetet hemma, när familjens barn växte upp. Drygt
hälften av mödrarna arbetade hel- eller deltid, oftast med ett
mellanskiktsyrke. Det var modern som hade ansvar för och styrde över
hushållsarbetet, och de övriga familjemedlemmarna var i stort sett befriade
från det. Sönerna slapp oftast undan helt och den hjälp döttrarna gav
modern var inte alltför betungande. Detsamma har gällt för de flesta
blivande textillärare, som vuxit upp i arbetarhem. I skogs- och jordbruk
arfamiljerna däremot har alla inklusive barnen varit indragna i arbetet på
gården. Trots det fick barnen ändå lite tid över för egna intressen.
Textillärarna har alltså haft tid att utveckla den kvinnliga hantverkstra
ditionen. Dessutom har de både direkt och indirekt känt sig uppmuntrade
till det av släktens kvinnor, som i många fall varit bärare av både
utbildning och hantverkskunnande. Förutom handarbete och skolarbete
fyllde textillärarna fritiden med naturupplevelser och sportutövande av
olika slag.
Föräldrarna, särskilt modern, stöttade barnens skolgång och fritids
intressen. Det största ansvaret för uppfostran låg på henne. Modern såg till
att döttrarna höll ordning på saker och ting, att de uppförde sig väl, att de
var välvårdade, att de passade tider och var sparsamma. Kontakten med
fadern var ibland bristfällig, vilket textillärarna beklagar. I många hem
fanns en kristen atmosfär.
Den bild vi får av de blivande textillärarnas uppväxtmiljöer påminner
mycket om det borgerliga familjeideal som växte fram i medel- och
överklassen samtidigt med industrialismens intåg. Idealet är en familj som
fungerar som reproduktions-, konsumtions- och socialisationsenhet.
Mannen har försörjarrollen och hustruns plikt är att ansvara för de
obetalda arbetsuppgifterna i hemmet samt vara mannens och barnens
stöd. 7 Textillärarnas mödrar verkar ha försökt leva upp till det
kvinnoidealet, även om de yrkesarbetade. Majoriteten trappade inte upp
yrkesarbetet eller vidareutbildade sig förrän barnen blev lite äldre.
Mödrarnas strategier kan tolkas på olika sätt. Å ena sidan som att de
underordnade och anpassade sig till manssamhällets krav. Å andra sidan
som att de valde människovärdiga och omsorgsinriktade livsvillkor och
protesterade mot de livsvillkor som arbetsmarknaden hade att erbjuda

7

Se ex Ambjörnsson (1978 s 51f), Davidoff (1976), Lundbergh (1986), Qvist (1978 s 31f).
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heltidsarbetande kvinnor med familj.8
Textillärarkandidaterna sätter stort värde på familjen, släkten och
hembygden9. De är också över lag mycket tacksamma över den uppväxt
föräldrarna har givit dem. Framför allt verkar de vara mycket stolta över
familjens kvinnokultur, med utbildnings- och hanverkstraditioner. Studieoch yrkesvalet, ett traditionellt kvinnligt mellanskiktsyrke, ligger troligtvis
också helt i linje med familjens och släktens önskemål. Det finns ingen
önskan att göra upp med familjevärderingarna vad gäller yrkesvalet.10 Att
de valt just textilläraryrket visar dessutom, att det är viktigt för dem att
föra vidare den kvinnliga textila traditionen och få betalt för arbetet.
Att uppskatta och respektera det textila kulturarvet har textillärkandidaterna lärt sig av kvinnorna i släkten. Går vi två generationer bakåt,
för släktträden och enkäterna oss till familjer, där de flesta bodde på
landsbygden. För de kvinnor som varit textillärarkandidaternas förbilder
betydde handarbete något annat än ett tidsfördriv. För de flesta var
handarbete en nödvändig bisysselsättning, som man samtidigt fann en
glädje i att arbeta med. Det mesta av arbetet gick till hushållets eget
behov, men en hel del kunde också säljas.
Jag har alltid haft intresse för textil Min mamma syr, väver och arbetar
med de flesta tekniker. En kortare tid när jag var liten bodde jag hos min
mormor och morfar. Där stod alltid vävstolen framme i köket. Hos min
farmorsmor och farmor hade man får och där tog man reda på ullen själv
och vävde av eget garn. Min pappa som är äldst i sin syskonskara fick
ofta hjälpa till med ullen, när han var liten. Han har därför också lite
kunskaper om några textila tekniker. Min farmorsmor arbetade my eket,
specialiserade sig bland annat på att väva band i grind. Jag tycker jag
har fått mitt intresse och mycket kunskap av äldre kvinnor i min omgiv
ning. Mormor, farmor, farmorsmor men i första hand min mamma.
(Blivande textillärare)

8

Jraf Prokop (19S1).

9

Ungdomsforskaren Ziehe (1989 s 21) ser att ungdomar i dagens västerländska kultur sätter stort
värde på den traditionella kärnfamiljen och på hembygden. Hans förklaring är; att i den snabba
omvandling som samhället genomgår, växer det ett behov fram hos ungdomar av idyller och trygghet.
10 Jmf Muel-Dreyfus (1985). Hon belyser förhållandet mellan social bakgrund och val av utbildning
och yrke. Hon jämför en grupp folkskolelärare med en grupp socialarbetare i Frankrike. Se även
Hultqvist (1988).
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Att bejaka en textil kvinnokultur innebär dock inte att acceptera en
könsdifferentiering, som ger kvinnan huvudansvar för städning och
matlagning och en självuppoffrande roll i familjen. Majoriteten av
textillärarna tar avstånd från de könsmönster som finns i
uppväxtmiljöerna. De som vill förändra kvinnans ställning i familjen är
uppvuxna i mellanskiktsfamiljer eller i arbetarfamiljer där modern var
hemmafru. De uppskattar modern, men vill inte axla hennes mantel i en
egen familjebildning.
Som mor ställer upp kommer jag inte att göra. (Blivande textillärare)
Textillärkandidater som kommer från lantbrukarfamiljer liksom de från
skilsmässofamiljer uttrycker inte samma protest. De talar istället om
behovet av att alla i familjen hjälps åt; att gemenskapen är både värdefull
och nödvändig. "Vem som gör vad"- problematiken är inte så viktig. De
fysiskt tunga arbetena måste de fysiskt starkare männen på gården ta
huvudansvaret för.
Fäderna till de blivande lärarna i trä&metallslöjd arbetade inom manuella
s k "arbetaryrken, medan mödrarna tycktes leva ett liv som liknade
textillärarnas mödrar. Drygt hälften yrkesarbetade, de flesta deltid. De som
arbetade höll sig framför allt i vård- och servicesektorn. 11
Hur lika textillärarnas- och trä&metallslöjdlärarnas mödrar egentligen
levde sina liv, kan vi inte säkert uttala oss om. Det finns två anledningar
till att vara försiktig med ett sådant uttalande. För det första har det visat
sig att de mansdominerade yrkena har fler yrkeskategorier än de
kvinnodominerade yrkena har. 12 Inom varje kvinnodominerat yrke ryms
en mängd olikartade arbetsuppgifter. Vad innebär t ex ett sekreterararbete?
Vad som döljer sig bakom beteckningen "hemmafru" kan vi inte heller
säkert veta. För det andra är mödrarnas totala livsillkor beroende av vilken
man de lever samman med. Datamaterialet visar att slöjdlärargruppernas
fäder inte har likartade yrken. Det innebär att familjerna haft olika
ekonomi, vilket troligtvis fört med sig olika prioriteringar inom familjerna.

11

Åslröm (1985) menar, att motsättningen mellan manuellt och intellektuellt arbete inte utgjort en så

skarp gränsmarkering mellan kvinnokulturer med olika klasstämpel som mellan motsvarande
manskulturer, (s 213)

12

Jmf Hedman & Österberg (1984).
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Av det följer, att de båda slöjdgruppernas mödrar troligtvis levde mer
olika än vad tabellerna kan berätta.
Har det förhållandet att modern i några av trä&metallslöjdlärarnas
familjer har ett mellanskiktsyrke och fadern ett arbetaryrke förändrat
könsrollmönstren i dessa familjer? Troligtvis inte, eftersom många arbetare
förknippar kroppsarbete med "manlighet" och skrivbordsarbete med
"kvinnlighet". 13 Moderns yrke blir därför inget hot mot faderns
manlighet.
Att över huvud taget tala om klassheterogenitet i dessa familjer är
tveksamt. Både modern, med sitt ofta lågbetalda yrke i ett kvinnodominerat fält, och den yrkesutbildade fadern befinner sig i en klassmässig
gråzon. De har yrken, som inte helt självklart skall organiseras i antingen
TCO eller LO. Om vi hade haft uppgifter om föräldrarnas faktiska
position, makt och lön på respektive arbetsplatser skulle vi förmodligen
finna mer av heterogenitet mellan föräldrarna i vissa av textillärarnas s k
klasshomogena familjer. 14
Liksom hos de blivande textillärarna, är arbetsuppgifterna i hemmen
starkt könsdifferentierade.
Morsan städar och lagar mat - farsan tjänar pengar och sköter huset.
(Blivande trä&metallslöjdlärare)
De blivande trä&metallslöjdlärarna accepterar, uppskattar och vill inte
gärna ändra på dessa förhållanden. De är liksom textillärargruppen nöjda
med sin barndom. Deras berättelser andas trygghet och harmoni i den
sammanhållna kärnfamiljen.
Trygg hemmiljö, där mamma har bara jobbat deltid. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Vissa sprickor kan vi dock ana i idyllen. Några av dem talar om kontakt
löshet och tystnad i hemmet. En tystnad de inte tycker om, men som de
tror är vanligt förekommande i många hem.
Trots att familjesituationerna inte varit identiska, är det ändå mycket

13

14

Jmf Willis (1983) och Bengtsson (1983,1985).
Jmf Ahrne et al (19S7) och deras resonemang om denna gråzon och klassamhällets förändring och

Leiulfsrud (1991), som i sin avhandling behandlar homogena och heterogena familjer i klassamhället.
Se även Haavind (1982,1985) och hennes teori om kvinnans relativa underordning.
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som tyder på, att även de blivande trä&metallslöjdlärarna har vuxit upp
med ett borgerligt familjeideal. 15 Liksom i trä&metallgruppens familjer
har de flesta arbetarfamiljer genom tiderna försökt leva upp till det
borgerliga familjeidealet.
Har trä&metallgruppens föräldrar också försökt leva upp till det
borgerliga arbetslivsidealet genom att bejaka tanken om fri konkurrens och
strävan att klättra socialt eller håller de fast vid den kollektiva klasskam
pen? Paul Willis 16 visar vilka konflikter som kan uppstå inom arbetar
kollektivet mellan dem som vill klättra på karriärstegen och dem som vill
fortsätta att vara arbetare. De senare ser på de förra som klassförädare och
"kärringaktiga". Trä&metallslöjdlärarna har, trots att de haft negativa
skolupplevelser, till synes gjort en klassresa uppåt och själva blivit lärare.
Dokumenten ger inga belägg för att resan varit fylld av konflikter inom
familjen.
Har haft bra stöd av mina föräldrar hela tiden. Dom har tyckt att det
varit ett bra yrke. Att få så bra <& bred utbildning, lära sig mycket och
mycket tips & råd. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Föräldrarna befinner sig själva en bit upp på "samhällsstegen". Det är inte
så många av dem som arbetar på "golvet". Dessutom följer arbetar
kulturens symboler, ett rörligt och bullrigt kroppsarbete till skillnad mot
manchettyrkenas stillasittande in såväl i slöjdlärarutbildningen som i
skolans slöjdsal. Visserligen är trä&metallslöjdlärarutbildningen en
högskoleutbildning, men de blivande trä&metallslöjdlärarna uppfattar
lärarutbildningen som en praktisk icke-akademisk utbildning. I skolan
räknas slöjden som "handens" ämne. En trä&metallslöjdlärare arbetar inte
vid skrivbordet.
Bara en sak var säker. Jag ville absolut inte sitta vid ett skrivbord.
(Blivande trä&metallslöjdlärare)

15

Männen i Sverige, liksom män i andra länder, har krävt reformer som skulle göra del möjligt för

vanliga arbetare att låta hustrun stanna hemma och ta hand om hem och barn. Man krävde
försörjningstillägg för gifta män, som hade försörjningsansvar. Se Hoel (19S3 s 153). Ambjörnsson
(1978 s 54) menar, att det fanns ett intresse frfui borgarklassens sida, att arbetarklasskvinnorna skulle
införliva den borgerliga familjeideologin. Om det lyckades skulle kvinnorna identifiera sig mer med
sin familj än med sin klass och därmed komma att fungera som stötdämpare i klasskampen.
16

Willis (1983).
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Även om beslutet om att gå en slöjdlärarutbildning inte varit konfliktfyllt,
verkar inte familjen tagit särskilt aktiv del i det. Ett tyst godkännande kan
vi läsa in mellan raderna. Trä&metallslöjdläraren skriver direkt eller
indirekt att han själv bestämt sig för att bli slöjdlärare. Personer som
inspirerat honom mest var slöjdläraren eller manliga arbetskamrater. Ett
visst inflytande som förebild har även far liksom morfar och farfar haft.
Släktträden visar, att det funnits hantverkare i släkten två generationer
bakåt. Det är med andra ord en manlig manuell kultur, som varit
ledstjärnan. Kvinnor har inte haft så stort inflytande över deras liv, enligt
trä&metallslöjdlärarna.
Förebilder: Vissa tidigare lärare som jag tyckt varit bra. Snickeri och
slöjdintresset har jag väl fått från min Far som varit maskinsnickare i
hela sitt liv. Han har väl tyckt att jag skulle satsa på något bättre jobb än
han haft och framför allt fysiskt lättare, bättre arbetstider etc. (Eventuellt
lite påverkan.) (Blivande trä&metallslöjdlärare)
De skillnader vi har kunnat iaktta mellan slöjdgrupperna, vad gäller direkt
eller indirekt påverkan från föräldrar, kan vara ett utslag av
klasskillnader. 17 Medelklassbarnens föräldrar har högre utbildningsam
bitioner för sina barn än vad arbetarklassbarnens föräldrar har. De
anstränger sig också i sin uppfostran att utveckla, lämpliga egenskaper för
den framtida yrkes- och sociala karriären. Vi kan dock inte utesluta att
även trä&metallslöjdlärarnas föräldrar haft höga studieambitioner och
försökt "sporra" sina barn att klättra socialt. 18 Att trä&metallslöjdlärarna,
som alla med ett undantag är män, ordar mindre om familjerelationer, kan
vara ett medvetet eller omedvetet uttryckssätt.
Det finns inget som tyder på, att föräldrarna till de blivande slöjdlärarna
haft högre ambitioner för sönerna i familjen än för döttrarna. Däremot kan
vi konstatera att barnen har valt yrken enligt traditionella könsmönster.
Betraktar vi de grova linjerna är det i två olika sociala klassmiljöer de
båda slöjdlärargrupperna har skolats. Det som förenar grupperna är; dels
den manuella präglingen, som i textillärarnas fall är förenad med en

17

Jmf ex Ve (1977 s 106) som hänvisar til] genomgångar

av socialisationsforskning och

Arnman&Jönsson (19S9).
18

Skillnader inom klasser beror på familjers olika typer av kapital ex kulturellt-, socialt- och

ekonomiskt kapital, menar forskare som inspirerats av Pierre Bourdieu. Jmf i Sverige ex Palme
(1989), Hultqvist (1988), Broady (1985), I-rykholm&Nitzler (1989).
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teoretisk sådan; dels att arbetsuppgifterna i hemmen var starkt
könsdifferentierade.
Mot kvinnans underordnade ställning och självuppoffrande liv
opponerar sig majoriteten av textillärarna. De uppskattar däremot de
kvinnliga arbetsuppgifterna t ex kvinnlig slöjd. Trä&metallslöjdlärarna
accepterar könsdifferentieringen i hemmet. Båda grupperna bejakar att
"arbeta med händerna". De blivande textillärarna förenar handen och
anden och uttrycker ingen motsättning mellan "teori" och "praktik" till
skillnad från de blivande lärarna i trä&metallslöjd.

Vägar till slöjdlärarutbildning19
Textillärarkandidaternas uppsatser är längre än de blivande lärarnas i
trä&metallslöjd. Textillärarkandidaterna "broderar" mer i ord och ger mer
av sig själva än vad de blivande trä&metallslöjdlärarna över lag gör. Här
är ett exempel:
Åter till folkhögskolan, (lentia (id får man aldrig tillbaks, önskar att alla
skulle uppleva stämningen på en sådan skola. Där fick man på heltid
syssla med det, som bara ha uns med på kvällarna tidigare. Av
vardagsproblem var nog det största kärleken. Jag hade redan när jag kom
till skolan bestämt mig; jag skulle inte bli kär. (Blivande textillärare)
De blivande trä&metallslöjdlärarnas uppsatser är mer "korthuggna" och
handlar huvudsakligen om utbildning och arbete. De privata relationerna
lämnas därhän. I några fall nämns familjen i förbigående. Ganska många
har problem med stavning och meningsbyggnad. 20 Motsvarande
svårigheter finns inte i textillärarkandidaternas uppsatser.
Jag tyckte att ämnet
händerna. Var less
...förebilder vi hade
kund handskas med

var roligt att nian fick skapa saker. Göra något med
på allt läsande roligast var slöjd &. gymnastiken bra slöjdlärare han var snäll men bestämd, han
barn. Beröma och uppmuntra allas Arbeten inom

19

Redovisningen bygger på uppsatsmaterialet. Se Herge (1990 s 29IÏ).

20

Skrivfelen tas endast med i citatet nedan. I or läsvänlighetens skull har jag korrigerat stavfelen i de

övriga citaten.
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slöjden. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
De blivande trä&metallslöjdlärarna berättar, att de haft svårt att finna sig
tillrätta i skolmiljön. Ämnet trä&metallslöjd framstod som ett undantag i
"pluggskolan". De trivdes också tillsammans med sin slöjdlärare. Det var
en person som förstod och gav styrka. Textilläraren nämns inte i
sammanhanget. 21
Utmärkande för de blivande trä&metallslöjdlärarna är att de, på och
mellan raderna, ger uttryck för en motsättning mellan "teori" och
"praktik". De sätter stort värde på det aktiva, konkreta, manuella arbetet
i verkstaden till skillnad mot det passiva, abstrakta tänkandet vid
skrivbordet. Teori/praktik i den betydelsen står i ett antingen eller
förhållande till varandra. Det verkar som om de blivande trä&metallslöjdlärarnas intresse för slöjdämnet och slöjdläraryrket också delvis kan
förklaras av att de upplevt misslyckanden i "pluggskolan". De trivs därför
bättre med praktiskt arbete; att "arbeta med händerna".
Textillärarkandidaterna har inte på samma sätt ett antingen eller förhåll
ande i sina berättelser. Det går bra att väva in många trådar i samma
livsväv. De skriver om sin lust till slöjdhantverket utan att berätta om
olusten till något annat. De har en mer sökande inställning till livet, en
"prova på inställning", där erfarenheterna kan graderas i "vad som känns
riktigare och roligare". Textillärarna lägger inte ut texten särskilt mycket
om skolan, men de verkar, till skillnad mot trä&metallslöjdlärarna, ha
funnit sig mer tillrätta i själva skolmiljön. De uttrycker sig dock inte lika
uppskattande om skolslöjden som de blivande trä&metallslöjdlärarna gör.
När jag var liten sa jag alllid "Blä för syslöjd". Nej jag ville pyssla själv.
Och jag har världens bästa Mamma, som alltid låtit mig pyssla, och hon
har alltid varit intresserad när jag visat upp mina mer eller mindre
lyckade mojänger. (Blivande textillärare)
Under gymnasietiden har de blivande textillärarna gått "flicklinjer", varav
drygt en tredjedel på s k "traditionella" treåriga linjer. De blivande
trä&metallslöjdlärarna har gått olika yrkesinriktade "pojklinjer" och

21

Liknande omdömen om trä&metallslöjdläraren har jag upplevt, när jag halt kurser i pedagogik med

blivande textillärare. Trä&metallslöjdläraren är olla populär, medan textiläraren många gånger upplevs
som sträng och överdrivet noggrann.
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vuxengymnasium. De följer det mönster som SCB kunnat konstatera.22
I arbetslivet har majoriteten av de blivande textillärarna befunnit sig inom
servicesektorn och vårdsektorn och majoriteten av trä&metallslöjdlärarna
inom industrisektorn.
Att bli textillärare är ett beslut som för knappt hälften har vuxit fram
relativt tidigt under grundskolan eller gymnasiet. De övriga behövde
ytterligare några år på sig innan beslutet stod fast. Här är ett exempel på
en kvinna som haft många järn i elden.
Efter grundskolan gick jag 2-årig social linje och visste inte vad jag ville
bli. Jobbade på långvården som vårdbiträde. Trivdes inte speciellt bra,
men det var väldigt nyttigt för mig. Åkte upp till Björkliden och jobbade
på hotell i två säsonger. Började på turisthotell i Are, gick där i 1 år.
Arbetade på Vaxholms hotell i 3 månader, sedan åkte jag till USA som
AU-Pair i ett år. När jag kom hem vikarierade jag i skolan bl a som
textillärare men mest som fritidsledare, fick så småningom ett långvik som
fritidsledare på en högstadieskola. Därefter började jag arbeta på dagis
som kokerska och stannade där i 2 år. Tog tjänstledigt för att gå på
terminskursen i vävning. Kom inte in på sömnadsterminen efter vävkursen,
men hade ingen lust att gå tillbaka till dagis, så jag sade upp mig och
började arbeta på tidningen Schlager som datasättare. Gick sedan
terminskursen i sömnad och efter det åkte jag tillbaka till
Åre for att
jobba
Jag vet faktiskt inte riktigt när jag bestämde mig för att söka
hit, eftersom jag redan har en utbildning som är mycket användbar. Men
efter hand tog det textila intresset över. (Blivande textillärare)
Detta mönster är inget ovanligt för någon av slöjdlärargrupperna. Vägen
från åk 9 till slöjlärarutbildningen har, av olika anledningar, varit krokig
för majoriteten. Det har varit svårt, även för dem som varit målmedvetna,
att ta sig raka vägen in på lärarutbildningen.
Drygt hälften av de blivande trä&metallslöjdlärarna visste redan i
grundskolan eller gymnasiet att de vill bli slöjdlärare.
Dom första tankarna på att bli slöjdlärare dök upp i åk 8. Just för att jag
hade en riktigt bra lärare i träslöjd... (Blivande trä&metallslöjdlärare)
För de övriga växte beslutet fram senare i livet. Den absoluta majoriteten

22 Statistiska

centralbyrån (1986, 1989).
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befann sig då inom industri- och hantverkssektorn.
Det är det stora intresset för textilt handarbete, som har avgjort
yrkesvalet i textilgruppen. Kvinnorna har sett en möjlighet att förena ett
intresse för handarbete med ett behov av att ha en grund att stå på; en
utbildning som garanterar dem försörjning.
Det var intresset och inte viljan att bli lärare som styrde mig... Jag har
en lärargrund att stå på } lärarna kommer alltid att behövas, vilket jag inte
haft om jag gått en annan textil utbildning och dessutom har jag textila
kunskaper som jag kan utnyttja även utanför läraryrket. (Blivande
textillärare.)
De ser inte familjen och mannen som en försörjningsgaranti och planerar
därför rationellt sitt eget barnafödande. Ingen av dem har egna barn. Barn
får inte förhindra deras studie-och yrkeskarriär. Kvinoma tänker inte
särskilt mycket på sig själva som mödrar i en framtid och menar att det
inte påverkat deras yrkesval. 23 Studier och yrke sätts främst. De blivande
textillärarna skriver dock ofta med inlevelse och värme om personliga
relationer. Vi kan anta, att det är viktigt för dem med nära relationer till
andra människor.
Blivande trä&metallslöjdlärare har tre tunga skäl för sitt yrkesval: De
vill arbeta med slöjdhantverk; de är intresserade av barn och ungdomar
och de vill göra en insats för barnen i skolan. Några tar i sammanhanget
upp hur de kan medvetandegöra barnen om hantverket som alternativ till
industritillverkningen inte minst ur miljösynpunkt.
Vad jag kan ge barnen är en fråga jag då och då ställer mig ...Jag
känner att jag för dem kan skapa en trivsam atmosfär i slöjdsalen, även
om slöjdsalen i sig är trivsam, så ska de kunna få utlopp för en del av sin
skaparlust, känslan av att göra något med händerna i samarbete med
tankarna, låta dem komma fram till ett resultat som de själva varit med
att utforma. Prata, vara med dem, stödja i svåra situationer, puffa på }
försöka i den mån man kan skapa en trevlig, solidarisk, jämlik atmosfär.
Stora ord kanske, men ändå har jag en stark känsla av en slags allmän
kunnighet i hantverk med att odla deras känsla för trä som finns så att de
ev får ett vidare intresse för detta härliga material. (Blivande
trä&metallslöjdlärare.)

23

Anteckningar Irån gruppdiskussion den 28/2 1987.
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Slöjdläraryrket ger dem även möjligheter till ett friare och mindre
monotont arbete. Loven och de korta schemabundna arbetsveckorna hägrar
också. Ett skäl till att de vågade språnget in i högskolan är, att
utbildningen är ett-årig och praktisk.
Det verkar vara bra att vara slöjdlärare. Bra arbetstider och loven är nog
det bästa av allt. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
... började jag känna av en gammal fotskada som jag ådrog mig när jag
var 12 år. Det gör att jag inte kan ta på mig något tungt arbete om jag
skall orka arbeta till jag blir 65 år. (Blivande trä&metallslöjdlärare,
tidigare inredningssnickare)
Det finns en ovilja mot att skriva om den totala livssituationen i framti
den. Att de själva redan är eller kan bli fäder i en framtid berörs inte.
Vid gruppsamtal tillsammans med de blivande slöjdlärarna diskuterade
vi deras uppgifter och mina tolkningar. 24 Textillärarkandidaterna
bekräftade, att det var det stora intresset för handarbete och inte intresse
för barn och ungdomar, som stod främst i valet av utbildning. Läraryrket
sågs som mer realistiskt i jämförelse med ex kläddesigner. En
yrkesutbildning skulle dessutom garantera en framtida ekonomisk
trygghet. Den sågs som en grund att falla tillbaka på om eventuella försök
med andra textila yrken skulle misslyckas.
De blivande lärarna i trä&metallslöjd menade, att de känner sig säkra
på sina kunskaper i slöjd och därför inte skriver fram hantverksintresset
i samma utsträckning som textillärarkandidaterna. Anledningen till att
textilgruppen lyfter fram hantverksintresset så kraftigt, tror de har att göra
med att kvinnor alltid har svårare att hävda sig i sina yrken. Kvinnor skall
ju självklart vara intresserade av barn, därför är det inte lika nödvändigt
för dem att betona just det. De blivande trä&metallslöjdlärarna förklarade,
att för dem har det också handlat om att välja bort döda maskiner och
välja till levande människor. Eleverna är därför något väsentligt för dem
i det nya arbetet.
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Analys
Låt oss använda de idealtypiska rationalitetsbegreppen som ledtrådar i en
analys av de båda grupperna.
Det finns en hel del av budskapet: "Var och en är sin egen lyckas
smed" i textillärarkandidaternas uppsatser. De skriver med utgångspunkt
från sig själva, sina intressen och sina möjligheter. Både uppsatserna och
gruppdiskussionerna visar, att de blivande textillärarna utgår från att deras
plats är i yrkeslivet och inte i en kommande familj. Diskussionerna om
eventuella kommande barn fokuseras utifrån dem själva som konkurrer
ande individer på en hård arbetsmarknad. Textillärarkandidaternas
resonemang om att vänta med att föda det första barnet för att satsa på
utbildning och yrke är vanliga argument bland flickor i deras
generation. 25
Är detta ett uttryck för hur den objektiva rörelse som pågår i det
senkapitalistiska samhället påverkat människornas inre subjektiva
upplevelser och handlingar? 26 Breder den individualism, som förknippas
med ett tekniskt-rationellt tänkande ut sig även över de områden och de
människor som symboliskt förknippas med omsorgsrationalitet och
familjeorientering?
En hel del talar för det. Visserligen finns inte mycket av tekniskbegränsad effektivitet och "raka spår" i textillärarnas livshistorier. Hälften
av dem har "slösat" en hel del energi på att prova sig fram i livet, innan
de beslutat sig för att bli textillärare. Andra data talar dessutom för att
deras yrkesval kan ses som ett uttryck för omsorgsrationalitet och
familjeorientering. En yrkesutbildning som grund och så småningom en
egen ekonomi är viktiga materiella skäl för kvinnorna att välja
textillärarutbildningen. De är medvetna om, att utbildning och yrke är
nödvändiga för kvinnor. Äktenskapet är inte längre den trygga försörj
ningshamnen. De har också klart för sig att moderskapet inte bör komma
innan de är färdiga med utbildningen. De inser att samhället inte har
mycket att ge en outbildad kanske ensamstående mor. De har valt ett yrke,
som inte binder dem till arbetsplatsen hela dagen, även om de skulle
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Jmf Sundström-Feigenberg (1991), som funnit dessa mönster bland arbetarklassflickor och flickor

från lägre medelklass. Se även Cwejman & Iuirst ( 1988).
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Det menar ex Ziehe (1989) och Ganetz (1989 a,b).
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komma att arbeta heltid. Resutatet av deras yrkesvalsstrategi blir att de,
inom de möjligheter som står till buds i samhället, har bäddat för en
tryggad ekonomi och för att kunna förena yrkeskarriär med omsorg om
egna barn.
Det sätt på vilket de både skriver och berättar om mänskliga relationer,
visar att de i mötet med sina medmänniskor önskar varma istället för
förtingligade relationer. Att inte skriva om vad textillärare kan göra för
barn och ungdomar i skolan, kan naturligtvis ses som ett individualistiskt
resonemang. Man kan också se det som ett strategiskt sätt för en
textillärargrupp att uttrycka sig på. Eva Gunnarsson 27 visar att
beteckningen kvalificerat arbete definieras på ett sådant sätt, att kvinnors
arbete framstår som okvalificerat. Det är särskilt markant i omsorgs- och
servicearbeten. Normen för kvalifikation, åtminstone inom industri- och
hantverksarbete, har sina rötter i skråhantverket, menar Gunnarsson.
Kanske är det därför textillärarkandidaterna är noga med att lyfta fram
sina kunskaper i och intresse av hantverksteknikerna och tona ner den
fostrande komponenten i textilläraryrket. Den uppfattningen förde också
de blivande trä&metallslöjdlärarna fram i gruppdiskussionen.
Även trä&metallgruppen är dubbeltydig med inslag från båda
idealtyperna. Deras val av den ett-åriga utbildningen kan ses som ett
utslag för den tekniskt begränsade tesen: "Störst möjliga utdelning för
minst möjliga insats." Men då gäller utdelningen utbildningskapitalet inte
det ekonomiska kapitalet. Arbete i vissa branscher inom hantverks- och
industrisektorn ger högre lön än en slöjdlärare får. De är också individinriktade i den meningen, att de byter arbete för att själva få ett mindre
monotont arbete. De vill ha ett arbete där de kan få större makt att själva
bestämma över arbetets innehåll. Som lärare får de både ansvar för och
kontroll över arbetet. De får också möjligheter att själva bestämma mer
över sin tid, då inte hela arbetsdagen är schemalagd.
De har inte valt yrke med tanke på att det skall passa en familj. De har
dock, liksom textillärarna, ordnat förhållandena så, att större möjligheter
finns att förena yrkesarbete och hemarbete än om de valt ett 8.00-17.00yrke med bunden arbetstid och/eller många tjänsteresor.
Andra argument talar för omsorgsrationella utgångspunkter. De blivande
trä&metallslöjdlärarna skriver varken i termer av effektivitet eller om
människor som objekt. Både de äldre och de yngre uttrycker ett intresse
för och en omsorg om skolbarnen. Arbetarkollektivet omfattar väsentliga
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Gunnarsson (1989 s 191Ï) med referens till Gaskell (1986) och Cockburn (1981).
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drag av solidaritets- och omsorgsrationalitet.28 Det är särskilt tydligt
uttryckt i de äldre arbetargenerationerna. Kanske har trä&metallslöjdlärarna blivit fostrade till ett sådant ideal av far, farfar och morfar? Kanske
har de egna "misslyckade" skolerfarenheterna29 och erfarenheter från
"verkstadsgolvet" förstärkt solidaritets- och ansvarskänslan för "utsatta";
både för utsatta människor och för utsatt miljö?
Hildur Ve30 utvecklade en modell för att visa förhållandet mellan
köns- och klasspecifik socialisering.
KÖN
pojke - arbetsliv

flicka - familj

1. Individorienterad

2. familjeorienterad

konkurrensmotiverad

konkurrensmotiverad

3. indiviorienterad

4. familjeorienterad

solidarisk

solidarisk

borgerlig
KLASS

arbetar

Figur 2 Förhållandet mellan köns- och klasspecifik socialisering.
Har modellen någon relevans för mina data, som samlades in 10 år
senare? Mycket tyder på att "mina" unga barnlösa textillärare är mer
individorienterade än familjeorienterade. Även Ve fann i sin studie att
kvinnor från borgerliga familjer har en tendens till individorientering och
att de mycket oftare än andra kvinnor är motståndare till det traditionella
könsmönstret. Om en förändring verkligen ägt rum, vilket mitt material
är för litet för att kunna belägga, har det skett med mannen som norm. Vi
måste dock vara mycket försiktiga med att dra en sådan slutsats, särskilt
som vi vet att det är kvinnor som yrkesarbetar deltid, när barnen väl är
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Jmf Vc (1977), Gunnarsson (1989) och Hoel (1980).
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Jmf Jordeli (1986), Lindblad&Pérez (1990) om lärares skolupplevelser och val av yrke.

30

Ve (1977 s lllff).
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födda.31
Eftersom män i den yngre generationen numera får krav på sig från
yrkesarbetande kvinnor att ta del i hemarbetet borde, på motsvarande sätt,
individorienteringen kunna påverkas mot kvinnan som norm. När det
gäller de blivande trä&metallslöjdlärarna är det ytterst tveksamt. Det
mesta talar för att tabellens kategorier för män från arbetarklassen passar
in på de blivande trä&metallslöjdlärarna. Möjligen kan deras val av yrke
med inte helt bunden arbetstid och det faktum att de är solidariskt
orienterade ses som en förutsättning för en kommande förändring.
Margot Bengtsson32 har under 1980-talet undersökt unga manliga
akademiker och majoriteten av dem visade stort intresse för att i en
framtid skaffa barn och dela eller helt ta över ansvaret för vården av
barnen. Hon fann några intressanta samband hos dessa män. Ju högre
utbildning mödrarna till dessa unga män har och ju mindre moderns
utbildning och yrke har skilt sig från faderns, desto större behov av att ta
del av skötseln av egna barn uttrycker de. Hon har också funnit att ju
lägre utbildning modern har, ju mer hennes utbildning och yrke skilt sig
från faderns, desto mer av en "i princip-inställning" visar sönerna. Det
innebär att de i princip var villiga att vårda barn, men att det i just deras
fall var omöjligt. Om dessa slutsatser också kan överföras på arbetar
klassfamiljer är oklart.
Det är som tidigare nämnts den manliga manuella koden som varit
ledstjärnan för trä&metallslöjdlärarna. Om aversionen mot teoretiska
studier är ett familjearv eller om det framför allt är skolan, som utvecklat
den, kan vi inte säkert veta. Som trä&metallslöjdlärarna uttrycker sig i
dokumenten, verkar de ha samspelat. Den mindre läsvana hemmiljön
påverkar förmodligen hemkänslan i "pluggskolan", vilket ger dem och
skolan skolsvårigheter. Skolsvårigheterna gör att valmöjligheterna minskar
efter 9:an. De val som sedan görs är inom de praktiska s k "manliga"
linjerna och inom den manuella "manliga" yrkessektorn. Vad som givit
dem styrka att påbörja högskolestudier är svårt att veta. Det vi vet är, att
den korta studietiden och den "praktiska" inriktning varit två viktiga
förutsättningar.
Den, i jämförelse med trä&metallgruppen, intellektuella miljön med

31 Se ex Bjeren, Elgqvist-Saltzman, Sundström-Feigenberg (1991). Att föräldraskapet fir olika
konsekvenser för kvinnor och män visar många studier. Se ex Elgqvist-Saltzman (1983,1990) och
Steen-Pedersen (1986).

32

Bengtsson (1987).
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utbildade och mödrar, den "trygga" uppväxten och det starka "arvet" av
kvinnokunskap har förmodligen givit kvinnorna den styrka som behövs
för att vilja bära fram den kvinnliga hantverkskulturen. De blivande
textillärarna skräms inte heller av att utbildningen kräver minst ett års
förberedande studier i hantverkteknikerna och därefter tre års högsko
lestudier.
Oavsett vad som varit den egentliga anledningen för dessa kvinnor och
män att bli textil- respektive trä&metallslöjdlärare, så är det en lyckans
dag när de får påbörja sin utbildning. För den absoluta majoriteten är det
ett förstahandsval och många har kämpat hårt för att få en plats på
utbildningen.
Helt fantastiskt går ej beskriva hur glad jag är. (Blivande trä&metallsläjdlärare)
Och här är jag nu!... Det finns absolut ingen tvekan om y att det här är det
rätta jag valt! (Blivande textillärare)
Vi kan konstatera, att de blivande slöjdlärarna vare sig brutit mot
traditionella klass- eller könsval. Möjligen kan de blivande lärarna i
trä&metallslöjd sägas ha gjort en kort klassresa. Betyder det, att de
blivande slöjdlärarna har störst förutsättningar för att bli agenter för den
sociala och kulturella reproduktionen? Mycket talar för det. Men mycket
i deras livshistorier talar också för att de har förutsättningar för att verka
som spjutspetsar för större jämlikhet mellan människor och deras
verksamheter. Deras sätt att uppvärdera hantverket kan innebära, att de
vill verka för en jämlikhet mellan intellektuella och manuella
verksamheter. Förutsättningar finns för att särskilt textillärarna kommer att
vilja medvetandegöra sina elever om den kvinnliga kulturens värde och
maktasymmetrin mellan könen.
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Regler förslår inte till att fastställa en praxis,
utan man behöver också exempel. Våra regler lämnar
bakdörrar öppna, och en praxis måste tala för sig själv. 1

6. Slöjden i skolan - ett ämne i två rum
med två lärare
I detta kapitel presenteras de erfarenheter jag gjorde som observatör under
åttio slöjdlektioner. Kapitlets inledning "De båda rummen" exemplifierar
s k "tjocka beskrivningar" 2 . En avsikt med att presentera observationerna
i sin helhet är att ge läsaren möjligheter att uppleva atmosfären (ljud,
lukter, synintryck) och stämningen från två slöjdsalar i en låg- och
mellanstadieskola. De två slöjdlärare som agerar i de båda rummen
uppfattar jag som ambitiösa lärare, mestadels uppskattade av sina elever.
Observationerna är de första i respektive slöjdsal och beskriver därför
inledningsvis slöjdsalarnas utformning och inredning. Läsaren uppmanas
nu att lämna "distansen" för ett ögonblick och "leva med" i de båda
rummen.
Vi besöker två slöjdsalar i Alvik skola några mil utanför Umeå under
två vinterdagar. Alvik är ingen ny förort till Umeå. Bygden har en egen
historia inom framför allt sjöfarts-, fiske- och träindustrisektorn. Textil
läraren Ulla har själv rötter sedan generationer i Alvik. Ulla uppskattar att
ca hälften av elevernas föräldrar är knutna till Alviks fabrik. Resten
pendlar, de flesta in till Umeå.

De båda rummen
Skolbyggnadens arkitektur och inredning är det första som skvallrar om den inre
verksamheten. Alvik skola, ett rött trähus med vita knutar, ligger alldeles intill
landsvägen på vänster hand, om man kommer bilandes från Umeå. Havet och

1

Wittgenstein (19S1 nr. 139 s 28).

2

Observationsstudie Alvik 1 och Alvik 1TM. Observationerna presenteras i sin helhet.
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hamnen för fritidsbåtar är belägen inte långt härifrån. Ulla har berättat för mig,
att skolan byggdes i böljan av 1900-talet.
Allteftersom befolkningen ökat har den byggts ut. Utbyggnaden består av en
enplans trälänga i vinkel mot det gamla tvåvåningshuset och målad i samma röda
färg. Alvik skola omfattar numera ett tvåparallelligt låg- & mellanstadium. När
eleverna kommer upp i högstadiet, får de resa några kilometer till närmaste större
ort.
Kl.8.00. Jag kliver ur bilen på parkeringen bakom skolan. Skolgården är
sandad. Runt om ligger meterhöga snödrivor. På framsidan av skolan pågår
byggnationer. Eleverna kommer gåendes, cyklandes eller sparkandes. Intill
byggplatsen ligger en ishockeyrink. Det verkar som om den ännu inte är spolad.
Jag hittar huvudingången och går in. Längst in i vestibulen står en plastgran.
På väggarna hänger textila dekorationer och en tavla föreställande ett tunnbinderi,
en anslagstavla och en väggfast träbänk. På golvet en brungul korkmatta. Jag
öppnar en av innerdörrarna och hamnar i en fönsterlös korridor med stängda
träfanerdörrar på båda sidor. Väggarna är gul/vit-målade och halva ytan närmast
golvet skyddas av påspikad träpanel. Även i korridoren hänger textila alster och
tavlor med hantverksmotiv; sadelmakare, träslöjdare. Här finns dörren som leder
in till textilslöjden. Till höger om dörren, som det står textilslöjd på, hänger en
tavla föreställande en en man som väver och en kvinna som spinner. En skylt på
en av dörrarna i samma korridor anvisar "personalrum". Jag går in.
Kl.8.05. Kapprummet är smalt och trångt. Många galgar är så här dags upp
tagna. Jag hänger av mig och går direkt in i själva personalrummet till höger.
Några lärare sitter runt ett stort konferensbord och läser morgontidningar samt
småpratar; några över en kopp kaffe. Bordet upptar nästan hela rummet. Jag
frågar efter Ulla, men hon har inte kommit ännu. En lärarinna ber mig sitta ner
och vänta. Längs väggen står stoppade fåtöljer uppradade. Jag sätter mig i en av
dem.
Fönstren, som vätter ut mot landsvägen pryds av vita gardiner. Elljusstaken ger
stämning. En och annan bil passerar därutanför. Intill fönstret bakom en dörr
trängs en stor benjaminfikus i en stor vit kruka. Innanför dörren skymtar jag ett
skrivbord med en telefon på. Det känns trångt i personalrummet också. Bakom
mig på väggen hänger ännu en hantverkstavla. Skolan måste ha köpt in en hel
serie. Intressant att de valt hantverksmotiv! Långväggen pryds dock av fyra tavlor
med naturmotiv.
Nu får jag sällskap. Tillsynsläraren hälsar på mig och sätter sig ner bredvid
mig. Han är uppenbarligen förberedd på, att jag skall komma. Han berättar bl a
att byggnationerna vid skolgården är början på en sporthall. En tillgång också för
skolan. Inne i skolan skall man också bygga om. Väggen mellan personalrummet
och ett större arbetsrum intill skall slås ut. Då kommer personalrummet att bli
större. Genom dörren ser jag, att lärare kopierar arbetsmaterial. En lukt som av
sprit från en blåstencilapparat. Dessa apparater används tydligen fortfarande.
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Kl.8.10. Nu kommer Ulla, säger tillsynsläraren. Ulla är klädd i vit blus och
vita jeans med ett läderskärp i midjan. Mörkt kortklippt hår. Hon har arbetat som
textillärare i 20 år. 3 Vi hälsar och Ulla hämtar en kopp kaffe. Vi hinner växla
några ord innan klockan ringer 8.15. Ringljudet är "ett gammalt hederligt" jag
känner igen från 50- och 60-talet. Jag reser genast på mig. Ringningen sitter i
ryggmärgen. Dags att bölja arbeta!

Besök hos textillärare Ulla och klass 4
O

0

0

Atta pojkar och tre flickor frän klass 4A väntar på oss ute i korridoren. Barnen
släpps in omedelbart. I salen står fyra bordsgrupper med fyra platser vid varje
bordsgrupp. Borden är gjorda av trä med gröna laminatskivor på. Barnen placerar
sig könsvis och det bildas tre pojkbord och ett flickbord. Barnen börjar att
samtala om TV's adventskalender. De är missnöjda med den.
-"Värdelöst. Jag stängde av TV'n efter tre minuter."
Rösterna höjs mer och mer. Ulla avbryter dem, där hon står vid katedern, som är
av "storlek mindre".
-"Idag är det den sista ordentliga slöjdgången," säger hon.
-"A, då hinner inte jag," avbryter en pojke.
-"Det ska nog ordna sig," svarar Ulla,
Nästa gång blir en städ-plock-avsluta det sista-gång för att sista gången före jul
avsluta, med ett sam verkan projekt tillsammans med trä&metallslöjden. TemarLjusstöpning.
-"Egenhändigt gjorda ljus är en fin julklapp," säger Ulla.
Under tiden de pratar sitter jag alldeles intill Ulla på en stol prydd med en vacker
lapptäcksdyna. Nu vill Ulla, att jag skall berätta om, vem jag är. Barnen börjar
spontant kommentera slöjdläraryrket. Av dem som yttrar sig framkommer klart,
att de har en positiv inställning till yrket. De tycker att det verkar vara roligt, bra
betalt och ha en kort arbetstid. Ulla korrigerar dem och jämför slöjdläraren med
andra lärarkategorier.
Så får de bölja med slöjdarbetena. En pojke kommer omedelbart fram till mig.
Han håller upp en av tygdockorna, som står i fönstret bakom mig.
-"Visst är den fin!?" Det är femmorna som har gjort dem. Han verkar riktigt stolt
å deras och slöjdämnets vägnar.
Under tiden vi pratat, har de andra barnen plockat fram symaskinerna ur
bordshurtsarna. Barnen sjunger medan de arbetar. Skåpet intill mig står öppet.
Därinne finns trådar av olika slag. De ligger efter färgskala. Längst ner finns
stora rullar med bomullsmattvarp.

3

Beskrivningen av Ulla är inklippt från Al vik 2 (s 3).
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Rader av lysrör hänger ner från ett vitt tak. De ger en god belysning. Från
taket mitt i rummet hänger också en trädgren ner prydd med olika fantasidjur.
Djuren är gjorda av trädelar lindade med garn och tråd i olika färger. Det är ett
samarbete med trä&metallslöjden får jag veta. Alldeles intill hänger också tygoch garnbollar i olika färger.
Elias sjunger Europés "The final countdown...". Han är glad över, att få visa
sin grå/vita computer-symaskin. Han håller just på att trä i tråden. Maskinerna
är alldeles nya "..och med dataprogram." Han får svårigheter med att trä tråden
genom nålsögat.
Jag låter blicken vandra. Väggarna är målade i en mättad blå/grå färg. Till
höger om korridordörren hänger en klocka på väggen. Under den en knippe rosa
och vita eterneller och en förvaringsbox med pappershanddukar, sopborste, skyffel
och några förkläden. Här finns också en liten diskbänk på vilken det står ett
strykjärn och ligger en tvål på ett fat och en disktrasa.
På väggen till höger om donen hänger garnhärvor i gula, gröna, bruna och
åskblå nyanser. Så vackert mot den blågrå väggen. Som ett konstverk! Intill
"garnhärvskonstverket" hänger två små kvadratiska hyllor. I den ena är foton
uppsatta. De föreställer barn som växtfärgar ute i naturen. I den andra står små
tygdjur uppradade - småbjörnar, möss, en häst, en bläckfisk bl a. Stickade fjärilar
hänger i trådar. Intill hyllan på väggen en akvarellskiss föreställande ett
fantasidjur och en affisch med en segelbåt bland isberg.
-"..mellan Dover-Calais.." Två pojkar sjunger vid strykbrädan. Jag går över
till kortänden av rummet. Den är helt täckt med förvaringsskåp. Förutom
trådskåpet är tygskåpet öppet. En dov och lite dammtorr doft av tyg. Hyllorna är
uppmärkta: "Lakansväv=lärft; twills; bomullstyger; markisväv" etc.
-"Man får inte ha det här tyget." En pojke lägger tillbaka en rulle rött teddytyg. Det skall vara tunnare tyg som går att riva," förklarar han. Han provar istället
med en rulle svart twill—tyg.
Barnen har provat symaskinen för första gången i höst. De syr tygstolsitsar.
Framsidan består av lapptäcksrutor i olika färger. Barnen har fått bestämma
färgerna själva. Bak-/undersidan görs i valfritt tunt tyg. Det var tyget till
baksidan pojken nyss hämtade.
-"Det här är svårt." Elias sitter intill tygskåpet och syr sick-sack-söm runt ett
hål mitt på ett svart tygstycke. Han förklarar, att tygstycket kommer att vara
stolsdynans undersida. Dynan kommer att fyllas med en skumgummibit. Hålet i
tyget är till för att skumgummibit en skall hindra dynan från att glida omkring på
stolsitsen.
-"Det svåra är att hålla sig i kanten med synålen,"säger han.
-"Vad gör jag nu då?" Elias resonerar med sig själv. Han plockar fram en
arbetsbeskrivning, som Ulla har stencilerat ut åt var och en.
-"Rätsida", läser han. -"Vad är rätsidan?"
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Han går till Ulla, som halvligger på golvet med en svart tygrulle. Det är trångt
1 salen! Något arbetsbord förutom barnens bord finns inte. Barnens bord är
dessutom ockuperade av symaskiner just nu.
Elias kommer sjungandes tillbaka med en pojke, som håller på med samma
moment.
-"Vi hjälps åt!" De lägger ihop framstycket och bakstycket. En nålask står på
bordet.
-"Nåla,nåla..", sjunger Elias. "Framtidens tallbarr."
-"Du behöver inte lägga alldeles precis på mitten."(Kamraten).
-"Hur gjorde du för att få hålet runt?" En pojke frågar en annan.
Ulla kommer nu till Elias och hans kamrat och hjälper dem med dynorna. De
har valt färgkombinationen svart/vit båda två. Ulla visar hur styckena nålas ihop.
Hon pekar på arbetsbeskrivningen medan hon talar.
-"Så rakt jag kan. En nål för varje ruta." Ulla är inte riktigt nöjd med Elias sicksack-söm. Den löper inte så nära tygkanten som hon skulle vilja, att den gjorde.
-"Sy ett varv till Elias, men inte så fort denna gång. Tänk på hur man kör bil.
Lätta på gasen!"
-"Men jag har ju gjort så gott jag har kunnat!". Elias protesterar, men sätter sig
vid maskinen igen. Gasen i botten.
-"Inte så fort," ropar kamraten. När jag sänker blicken mot Elias fot, ser jag att
golvet har blå korkmatta. Snyggt mot den blå väggen.
Medan Elias syr jämnar Ulla till kamratens tygstycken med en sax, så att de
blir lika stora. Under tiden kommer två pojkar och en flicka och ställer sig
bredvid Ulla i väntan på att få hjälp.
-"Du Ulla," säger en av pojkarna.
-"Gör så här," skyndar sig en flicka att visa.
Blicken vandrar till förvaringshyllorna igen. Ovanför dem på en liten väggsnutt
närmast taket ringlar ett fantasiodjur. Den består av sydda delsekvenser i olika
färger. Ena långsidan är en fönstervägg med fyra "gammeldags" tvådelade fönster
och en odelad liggande rektangulär ruta över varje par. I fönstren hänger vita
gardiner liknande dem i personalrummet. Förutom tygdockor finns tygdjur och
vacker lila ljung placerade på fönsterbrädorna. Intill ett av fönstren hänger en vit
tygmås ner från taket. Det böljar långsamt dagas därute.
Nu smyger sig en doft av pepparkakor över oss. Intill slöjdsalen ligger matsa
len, men jag får veta att doften kommer från hemkunskapen, som huserar i
samma korridor.
Framför skåpraden står Ullas lilla kateder, men hon har inte suttit där en
sekund hittills. På katedern finns en pennvässare, en pärm, en nyckelknippa och
en burk. Jag plockar upp en stencil från golvet. Den visar sig vara en instruktion
till färgkomposition av stolsitsen. "Dyna 25 rutor. Hur många färger vill du ha?
2 färger eller 25 färger? Gör flera förslag innan du bestämmer dig", lyder texten.
Så finns en 5x5 rutad kvadrat uppritad, där barnen kan fylla i sina färgförslag.
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RING! För första gången under detta arbetspass tänker jag på tiden. Det har
nu gått 45 minuter av lektionen och klockan är 9.00. Lågstadiet har rast, får jag
veta.
Jag går till flickbordet. Jenny har komponerat ihop rosa och grönt. Hon syr fast
rutorna vid varandra fem och fem på maskinen. Hon berättar för mig hur
lapptäckstekniken går till. Vit övertråd och rosa undertråd löper i maskinen. Maria
sitter intill och stickar i ett ljuvligt vitt angoragarn.
-"Så mjukt det känns! Som en kattunges päls." Hon burrar in ansiktet i
garnnystanet. Maria är redan färdig med stolsitsen. Hon har också broderat ett
örngott. Nu har hon själv valt att börja sticka. Hon vet inte riktigt vad det skall
bli ännu.
-"Kanske en fyrkant. Jag tycker om att sticka. Jag stickar hemma också ibland."
Maria berättar, att klassen fick bölja sticka redan i trean.
Kl.9.03. Pojkarnas röster tar plats i rummet. Vid flickbordet råder lugnet.
Maskorna sitter hårt på stickorna, men Maria knogar tålmodigt på. Vid bordet
intill klagar en pojke ljudligt och blir riktigt arg på symaskinen som krånglar.
Linda, den tredje flickan vid flickbordet, broderar på ett örngott. Linda berättar
för mig hur det arbetet gått och går till: Först fick de välja mönster ur en pärm.
Mönstret kalkerades av på mitten av ett tygstycke. Färgen på tyget liksom
brodergamet fick de välja själva. Linda valde rosa och vitt brodergam på ljusblått
bomullstyg. Hon visar mig flätor av brodergam, som hänger färgharmoniskt på
den ena kortväggen. Garn en har olika tjocklekar. Linda visar vilka de fick välja
bland.
-"De tunna," säger hon. Hon har spänt fast en syring på tyget och håller just nu
på att brodera plattsöm. Att sömmen kallas plattsöm, vet hon inte.
-"Jag tror det," säger hon, när jag frågar.
Framför en liten griffeltavla och alldeles intill flickbordet står två stora
förvaringshurtsar med lådor intill varandra. En tyglappslåda är utdragen. Intill
skåpen står en stor papperskorg med plastpåse i. Några lådor är markerade:
Vinkelhakar, vävning, papperssaxar, tygsaxar, broderiramar, småslöjdssaxar,
taggsaxar. Mitt i alltihop smyger sig kaklukten över mig igen. Dags för kaffe
snart? Fastsatt i ett av förvaringsskåpen; en stor pappersrulle. En av hurtsarna
pryds med rosa och vita eterneller i stor blåmålad korg med gula dekorationer;
under korgen en rosa duk. I bakgrunden hör jag Ulla säga:
-"Du, se efter i instruktionsboken!"
Intill förvaringshurtsarna står en grön strykbräda. Två ångstrykjärn är påsatta.
Strykjärnssladdama sitter i en sladdosa, som hänger ner från taket. Elias och
Kristoffer håller på att stryka sina ihopsydda lapptäckstygstycken; Elias sitt
svart/vita och Kristoffer sitt olikfärgade. Pojkarna stämmer upp "London bridge
is falling down..." medan de stryker. Några fler stämmer in. Kristoffer stryker på
avigsidan. Han särar på sömmarna och pressar ut dem med ångstrykjärnet.
Sömmarna är inte kastade, ser jag.
-"London bridge..."
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Vid pojkbordet som slår närmast strykbrädan visar Ulla, hur man syr hörn.
Samtidigt hör jag en pojke ropa på Linda och be henne om hjälp. Hon hjälper.
Nu hjälper Ulla en annan pojke att jämna till de båda tygstyckena med saxen.
En pojke kommer och avbryter mitt skrivande. Han vill veta vad som står, och
jag berättar. En annan kommer och visar ett brunt garnnystan med två stickor
instuckna.
-"Titta, jag skall sticka!"
Daniel, som har blandat teddytyg och bomullstyg i dramatiskt rött och svart,
demonstrerar för mig hur man syr hörn. Han syr med blå över- och undertråd.
På golvet intill med en tygrulle ligger Nilsson.
-"London bridge...." Nästan alla sjunger. Nilsson får hjälp av Maria som mäter.
Nilssons blick är långt borta; han tänker på annat. Maria arbetar.
-"Klipp min tygbit," hörs en pockande pojkröst.
-"Jag kan bara hjälpa en i taget." Ullas röst låter nu irriterad. Sången har tystnat
och vid ett av pojkborden diskuteras med höga röster.
-"Ulla, nu får du hjälpa mig," ropar en av dem.
-"Hjälp varandra," blir svaret. På golvet leker Nilsson med linjalen. Maria mäter
och markerar åt honom.
-"Det blir bra, eller vad tycker du," frågar hon.
Daniel promenerar runt med sin dyna som en basker på huvudet.
-"London bridge is..," sjunger han. Klockan är 9.30.
-"Nu gör du inget mer idag än att mäta upp banden till sitsen. Du kan ta bort
symaskinen," säger Ulla till Daniel. Nilsson och Maria går tillsammans till
katedern med den färdigmätta och färdigklippta tygbiten. Maria placerar den
runda burken på tyget och markerar var hålet skall sitta.
Ulla hjälper Kristoffer. Bredvid dem ligger arbetsbeskrivningen. De läser
tillsammans; Ulla visar samtidigt. Så försöker Kristoffer mäta på tyget; ett rosa
tyg med små skidåkarfigurer på. Han har markeringspennan beredd i ena handen.
Klockan är 9.35. Flickorna samtalar kontrollerat. Pojkarna diskuterar med höga
ibland skrikande röster. Samtalen har mestadels gällt själva slöjdarbetet. De
verkar ivriga.
-"Var inte så högljudda." Ulla ingriper.
-"Har du något måttband?" Elias sjungpratar på melodin SJ,SJ gamle vän.. Så
o
övergår samtalet till gardagens film pa TV "Sällskapsresan" med Lasse Åberg.
RING. Klockan är 9.40.
-"Nu får ni ta rast!"
-"Vi vill inte!"
-"Jo, men det verkar ni behöva."
Under rasten rullar Ulla ut en skumgummirulle på en av hurtsarna. Hon böljar
mäta upp och klippa ut skumgummikvadrater till stolsitsarna. Bakom henne intill
griffeltavlan hänger en anslagstavla, på vilken några tygblommor och en bonad
är uppsatt. På bonaden är följande broderat. "Flitig var och du skall vinna hälsa,
munterhet och bröd." Vidare hänger där en termometer och ett antal ryanålar
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fastsatta på kuddar. En blå ryggsäck står lutad mot väggen. Under tavlan;
trästubbar med saxar instuckna.
Hon berättar, medan hon mäter och klipper, att hon känt stress och att barnen
verkat jäktade, väldigt oroliga och pratiga.
-"De brukar inte bete sig så här. De var antagligen ivriga att bli färdiga i tid",
tror hon. Vi diskuterar, om min närvaro kanske också påverkat dem. En ny
person, som kommit in i gruppen. Det verkar som om hon vill ursäkta sig; att
hon känner sig besvärad. Är det typiskt för lärare, undrar jag inom mig. Min
dotters lärare uttryckte ungefär samma sak, när jag var på besök i skolan. Rädslan
över att någon skall tro, att läraren inte kan hålla disciplin?
Är den rädslan något fundamentalt i ett lärarmedvetande? Är "oroliga" barn
något som närmar sig kaos för en lärare? Är lärarens drömsituation=ordning, att
barnen gör de uppgifter de blir ålagda med glädje och i harmoni under största
möjliga tystnad? Kaos=ointresse, ledsnad, oro, stress, högljudda samtal?
Ordning=intresse, glädje, lugn, harmoni, största möjliga tystnad?
Ordning=Disciplin?
Kaos=Disciplinsvårigheter=Det värsta skällsord en lärare kan råka ut för?
Tankarna far.
En annan svårighet, hon observerat, är deras oförmåga att översätta arbetsbe
skrivningar till praktiskt arbete. Ulla fortsätter att berätta. Ca hälften kan läsa
instruktionen, men särskilt pojkarna vid ett av pojkborden har väldigt svårt för
det. Dessa pojkar är väldigt osäkra, menar hon.
Vi hinner gå iväg fem minuter till personalrummet och få oss en kopp kaffe.
Jag förstår, att hon behöver arbeta mer under rasten.
-"Jag får lämna det. Vi måste få oss en kopp kaffe." Hon har varit igång hela
passet och så gott som hela rasten; haft något i händerna hela tiden. Jag undrar
inom mig, hur ofta hon hinner gå till personalrummet egentligen.
Under kaffedrickandet talar vi om samverkan med andra ämnen.
-"Man kan inte sälja sitt ämne hur som helst," tycker hon. Det är svårt att
samverka i praktiken, när man bara undervisar i ett ämne och har många grupper.
Ulla har mest samverkan med Björn trä&metallslöjdläraren. Därutöver har hon
hakat på några ämnesövergripande teman, om det lämpat sig.
Klockan 10.00 är vi tillbaka i slöjdsalen igen. När barnen släpps in går någon
och sätter på ett musikband på bandspelaren. Barnen skrattar och sjunger medan
de arbetar.
"...som en seglare utan kryss..."
Ulla hjälper Petter med en ryggkudde. Hon har tidigare för mig pekat ut
honom som den duktigaste eleven i klassen i textilslöjd. Hon berättar för mig, att
hon vill lära barnen att hjälpa varandra.
-"Jag hoppas jag inte behöver göra om, så är du jättesnäll."(En pojkröst)
"Kalle, Kalle kobra" ljuder i salen. Daniel rör sig sjungandes i en slingrig rörelse
tvärs över golvet. Flickorna sitter stilla vid sitt bord och stickar, broderar och syr
på maskin. Ulla hjälper Kristoffer att riva loss tygbiten, han just mätt upp. Nu
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provmäter han. Petter syr smygstygn för hand på sin ryggkudde. Elias står intill
nöjd med sin stolsdyna i famnen. Den är nu uppstoppad med en skumgummibit.
Klockan 10.10. Kristoffer klipper.
-"Kan Daniel och jag sopa nu?" En pojke ropar.
-"Den här (skumgummibiten) skall passa. Jag har ju mätt." En pojke provar att
pressa in skumgummibiten genom stolsitsens hål. Han arbetar stående, samtidigt
som han gungar i takt till musiken. Petter hämtar en penna i pennstället intill
fönstret. En annan pojke går genom salen med en sax, som han klipper i luften
i takt till musiken med. (Kalypso?) Saxen sätter han till slut på sin plats i
trästubben.
-"Dejo!" Han och sångaren på bandet ropar i kör. Jag tycker att det råder en
trivsam stämning i gruppen. Barnen verkar vara nöjda. De sjunger med i texterna
eller sångpratar med varandra. Som en musical. Kristoffer mäter hålet han klippt,
så att det stämmer ut i kanterna. Hålet skall sitta mitt på tyget. En pojke sopar
golvet. Petter har hämtat en rulle blått bomullsband och mäter på stolen upp
längden på dem.
Kl.10.17 kommer Olas tygsits flygandes genom luften.
-"Är du glad på något vis," undrar Ulla.
-"Vet du vad larvig du är Ola," hörs en röst i salen.
Kl.10.20. Pojken som städar tjoar tvärs över salen. Flickorna arbetar fort
farande flitigt och koncentrerat. Så hängs sopborsten upp på sin plats.
-"Skriv i boken", säger Ulla till Ola som är färdig. Kl.10.22 visar Ola mig
skrivboken; en grön/vit anteckningsbok i A4-format.
-"Efter varje slöjdlektion skall vi skriva in, vad vi gjort i boken." Jag bläddrar
lite i Olas bok. Hans kommentarer är kortfattade. Det handlar kort och gott om
vad han gjort, vilka material och materiel han använt. På en sida har han dock
lagt till: "Det har varit jätte-jätte-kul." Ulla berättar, att böckerna skall följa
barnen under hela mellanstadiet. Det kan vara roligt att titta tillbaka på vad man
har gjort, menar hon.
Klockan 10.26 är Ulla tillsammans med två av pojkarna inne i ett förråd med
ingång från ena kortväggen intill griffeltavlan. Hon visar hur man trycker fast
metallringar i stolsitsen.
-"Segelmakama använder sådana här!" Det är väldigt trångt inne i förrådet. Fyra
vävstolar, en spinnrock, hinkar i en trave, hyllor fyllda med förvaringsboxar.
Jag går ut för att inte vara i vägen. Barnen lägger sina slöjdarbeten och
dagböcker i en gul back uppmärkt med 4A. Stolarna ställs upp på bänkarna. Det
är lugnt i salen. Kaklukten från hemkunskapen har fått ge vika för matdoft.
Kålsoppa? Var sak ligger åter på sin plats. Nu är det alldeles ljust utanför
fönstret. Längs landsvägen löper skolans rödmålade trästaket. På andra sidan
vägen syns en hög järngrind. Därbakom ligger kyrkogården. Granskogen inpå
knutarna.
Så tänker Ulla avsluta. Hon står nu vid katedern.
-"Hur gick det att jobba idag," frågar hon, men får inget ordentligt svar.
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-"Ni stressade varandra," fortsätter hon. "För att ni skall lära er att lyssna, skall
jag visa på Kristoffers dyna, hur man sätter fast band."
RING... Klockan är 10.40 och alla rusar iväg till matbespisningen. Endast
Kristoffer blir kvar. Ulla hjälper honom med banden. Avslutningen blev lite
hackig.
Vi stannar och pratar en stund Ulla och jag, men hon är jäktad. Även Ulla har
bråttom till matbespisningen. Hon berättar snabbt, att hon upplevt passet väldigt
stressigt, men menar, att stressen är ett tecken på elevernas iver. De tycker om
slöjd och är ivriga att komma vidare; att bli färdiga. Hon påpekar igen elevernas
svårigheter att följa arbetsbeskrivningar. Symaskinen bereder också många barn
svårigheter. Det är så många moment som måste fungera samtidigt innan det blir
någon maskinsöm. Det blir nog många gånger för mycket för dem. I sin iver har
barnen lätt för att bli irriterade och att känna sig stressade, säger hon.
Ullas kriterium på ett gott arbete är, att produkterna skall fungera. De behöver
inte riva upp en söm, om den är lite krokig. Den får förstås inte vara så krokig
att sömmen släpper och det blir hål, förklarar hon.
Vi tar adjö av varandra och går ut i korridoren. Där kommer en av eleverna
springandes.
-"Har du lärt dig något idag," ropar han till mig.
När jag kommer ut på skolgården kommer fabriken i blickfånget. Den ligger
nära skolan. Rök ur flera skorsstenar stiger upp mot skyn. Några barn kastar
snöboll. Ett postbud cyklar förbi på landsvägen.

Besök hos trä&metallslöjdlärare Björn och klass 5
I bilradions morgonnyheter talas om SIF-strejken, en stor demonstration i London
mot fördomar och diskriminering av aids-sjuka, löntagarfondernas avveckling ur
borgerlig synvinkel, USA's stöd till contras i Nicaragua.
När jag stiger in i personalrummet, som nu är alldeles nyrenoverat, diskuteras
tyger på fåtöljer och gardiner livligt. Jag hinner dricka en kopp kaffe innan
klockan ringer 8.15 och det är dags att gå till klass 5. De skall få undervisning
i trä- och metallslöjd av Björn. Björn är i 30-års åldern. Han har mörkt
kortklippt hår och är klädd i blå jeans och vit t—shirt. I slöjdsalen bär han ett
brunt läderförkläde. Han ger ett prydligt och korrekt intryck. Jag är förvarnad om,
att denna klass är jobbig. Deras klassföreståndare gick bort i cancer och därefter
har barnen haft många vikarier.
Slöjdsalen ligger i källarplanet. Vi kommer dit via en smal, böjd trappa som
slutar vid en vit nött dörr. Björn låser upp och vi kommer in i ena änden av ett
smalt avlångt rum. Den andra änden är bredare och en pelare mitt på golvet av
slöjar, att här har två källarrum blivit ett. Rummet är så smalt att endast tre
hyvelbänkar satta på längden ryms. Då är två av dem hopsatta till en grupp.
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Bänkarna står alltså i en enkelrad och en dubbelrad på längden. Då ryms sex
hyvelbänkar efter varandra.
Källarfönster finns längs ena långväggen och halvvägs längs den ena
kortväggen. I taket hänger rader av kraftiga lysrör. Taket är lägre än i "normala"
klassrum. Golvet är av trä. Väggarna är gula, men färgen har ramlat loss här och
där. Salen ger ett slitet intryck. Hit har renoveringen uppenbarligen inte hunnit.
Kl. 8.15 börjar Björn med att hälsa god morgon. Barnen svarar: "God
morgon!" Därefter vill han veta hur helgen varit. Barnen har spelat klassmatch
i fotboll. De har med sig plaketter, som de visar för oss. "IFK Björknäs -88" står
det på dem. Jag berättar kort om vem jag är. Barnen säger att de haft en kvinnlig
(!) trä&metallslöjdlärare en gång som vikarie.
Gruppen består av åtta flickor och tre pojkar. De tre pojkarna har placerat sig
i den bredare änden av rummet, flickorna i det långsmala rummet. Björns mini
kateder, med en liten griffeltavla bakom, står vid ena långväggen ungefär i mitten
av salen.
Nu vill Björn samla oss vid svarven som står intill den kortvägg som har
fönster. Svarven står f ö nära de tre pojkarnas hyvelbänkar. Björn repeterar
namnen på svarvens olika delar. När barnen svarar spontant blir de påminda om,
att räcka upp handen.
-"Dubb, klodubb, spindel, motor, spindelhus eller spindeldocka, prisma och
stativ," upprepar barnen. Björn frågar vidare, vad de skall tänka på när de står vid
svarven och varför. Barnen minns och säger:
-"Skyddsrock för att skydda kläderna och hindra att hängande delar åker in i
svarven; Hårsnodd för långt hår för att hindra att håret fastnar; Skyddsvisir i plast
för att skydda ögonen från yrande damm."
Vid svarven skall barnen göra trälampfötter eller träljusstakar. Björn har ett
turordningssystem för svarvarbetet. Idag får Jonas bölja vid svarven. Men innan
arbetet påbörjas skall Björn repetera urholkning. De samlas runt två av hyvelbänkama. Barnen arbetar med träkåsor eller träslevar.
Gruppen återminns under ledning av Björn arbetsgången hittills.
1. En mall ritas. Papperet viks mitt itu för att få kåsan/sleven liksidig.
2. En bit av alträ sågas ut. Träet skall vara 5 cm längre än mallen. Detta för att
undvika klämmärken från hyvelbänken på den blivande kåsan/sleven.
3. Träbiten hyvlas slät och fin med handhyvel.
4. Mallen ritas av på det hyvlade träet.
5. Själva slevens tjocklek vid rundningen markeras med en stickpassare.
6. Ett dike karvas ur tvärs över slevrundningen med ett håljäm.
Björn visar nu hur man urholkar i sleven från två håll, utan att träet spricker.
Från början använder han träklubban mot håljämsskaftet.
-"Glöm ej hörselskydden," avslutar han.
Kl.8.35 är genomgången över och barnen hämtar sina arbeten i ett öppet
träskåp. En rad med träskåp löper längs långsidan mitt emot fönsterväggen. Alla
tar på sig hörselskydd. Jonas går iväg till svarven. Rummet fylls av arbetsljud och
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röster. Ljuden övergår i oväsen, när svarven börjar arbeta. Bank, bank av
trähammare. Gnissel, gnissel av håljäm i trä. Det är omöjligt att uppfatta vad
barnen säger utan att gå alldeles intill dem.
Jag går tillbaka till kortänden vid ytterdörren. Här finns två maskiner. Björn
berättar, att dessa endast är för lärarbruk. Den ena känner jag igen som en
bandsåg. Här finns också en papperskorg av metall med en svart sopsäck inuti.
Längder av trä i väggfasta hyllor.
En flicka är i färd med alt såga av en lämplig storlek ur ett alträ. Träbitar i
olika storlekar finns i en smalare hylla. Hyllorna är markerade ex "Björkträ,
klossar." I en korg på golvet ligger spånplattebitar. Pinnar och stavar står i
storleksordning i markerade plastkrukor. "8 cm, 10 cm, 20 cm, 25 cm," står det.
Den andra maskinen för lärarbruk är en elhyvel, berättar Björn. Vid dörren sitter
en nödstoppsknapp.
Barnen jobbar på. En atmosfär av hårt arbete och svett. Luften är varm och
torr. Blicken dras till närmaste vattenkran; ett tvättställ vid långväggen intill
skåpraden. Jag går längs skåpraden och läser: "materialförråd, glas och läder,
sågar och sandpapper, städredskap, böcker och rit papper." Några av skåpen är
klassernas skåp. Där ligger pågående arbeten. (De avslutade arbetena ställs ut i
glasmontrar i matbespisningen under ca en vecka. Det gäller också arbeten i
textilslöjd.) Verktygsskåpet står öppet. Därinne ligger verktygen prydligt sida vid
sida på hyllor uppmärkta med namn och antal.
Nu står jag vid andra kortänden som tidigare var ett eget rum. Här finns
fönster. Lustigt att se, att fönstren i denna rumsdel är prydda med färgglada
gardinkappor. Varje fönster har sin egen gardin helt olik alla andra. I den
långsmala rumsdelen finns inga gardiner alls. Några andra prydnadsföremål kan
jag inte se. Jo, en del av ett träd hänger i taket, likadant som det som i textilslöj
den var bemängd med fantasiinsekter.
Vid koilväggen med fönster står de maskiner som får användas av eleverna:
borrmaskin, svarv, figursåg. Från den här delen av salen vätter en glasad dörr in
till ett målarrum. Jag kikar in. En rad med förkläden, en diskbänk, färgstänk på
golvet.
Strax utanför målarrummet står rader med uppmärkta burkar. "Skruvar, krokar,
öglor, kopparspik, mässingsspik, dyckert." Under burkarna hänger en rad med
tvingar. Här är en del av golvet belagt med stål. Ett städ, en takkåpa, en
gasbehållare bl a vittnar om att denna del av rummet fungerar som metallarbetarvrån. Här finns också en brandsläckare och ytterligare en nödstoppsknapp.
Pojkarna arbetar strax intill. Magnus hyvlar på en träbit. Risp,rasp. Öronskyddet hänger runt halsen.
-"Usch, det är jobbigt!" Han kontrollerar med handen jämnheten i ytan. Björn
bekräftar att hyvlingen duger. Magnus fortsätter med att föra över formen från
mallen till träet. Barnen har gjort egna mallar, så kåsorna/slevarna ser olika ut.
Johan vid hyvelbänken intill visar Magnus tillrätta. Johan har hunnit lite längre
i arbetet. Björn passerar och ser att Magnus är på väg att lägga mallen fel.
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-"Glöm inte att du skall ha fem extra centimeter vid skaftänden!" Björn stannar
en stund och ser till, att Magnus ritar en blyertslinje tvärs över träet, lägger
mallens vikning över blyertslinjen och sparar fem centimeter trä vid skaftet.
Johan har redan ritat upp formen. Också hans hals pryds av ett par hörsel
skydd. Han markerar med stickpassare slevrundelns tjocklek. Det ena benet på
blyertslinjen, det andra trycker in hål i träet. Björn ser, att rundeln vid skaftet är
lite felritad. Han ritar om åt Johan. Golvet och hyvelbänkarna fylls med spån.
Kl.9.03 frågar Magnus:
-"Får jag gå ut och lufta mig ett tag?" Han försvinner utan att vänta på svar.
Luften är torr och varm. Också Björn är svettig, känner jag.
-"Malin, går det bättre?" Björn frågar, när han passerar henne. Malin hamrar
med träklubban på håljämets skaft; för håljämet mot mitten, som hon lärt sig.
Bank, bank. Hon krafsar bort spån ur urgröpningen. Även hennes öronskydd
hänger runt halsen.
-"Jag blir så svettig om öronen," förklarar hon. Hon är noga med, att inte
överskrida passarmarkeringen med håljämet.
Plötsligt ser jag, att åtta av barnen står vid metallarbetarvrån. De limmar fast
ett trästöd som hör till fotbollsplakettema.
Nu har Malin lagt bort träklubban och övergått till, att med handkraft på
håljämet karva ur sleven. Hon tar i ordentligt. Det ser jobbigt ut. Anna tycker att
Malins urgröpning blir för spetsig.
-"Björn!" ropar flera barn samtidigt.
Just nu får Emma hjälp. Björn visar henne hur hon skall jämna till slevur
holkningen.
-"Ju mer du kan jämna till, ju mindre arbete behöver du göra med sandpapperet
senare." I bakgrunden klagar Malin:
-"Jag får så ont i armen!" Hela tiden ett oavbrutet buller. Bank, bank. Knaster,
knaster. Skrap, skrap. Sandra håller liksom Malin på att finkarva i slevens
innandöme.
Kl.9.15 kommer en dam in. Ur väskan tar hon fram små muggar, som hon
ställer på en av hyvelbänkarna. Det är dags för fluorsköljning! En gång i veckan
sköljer barnen, berättar hon. Nu blir det alldeles tyst i salen en stund. Det känns
faktiskt skönt.
Kl.9.18 kommer fem män in genom donen med papper och penna i högsta
hugg. De börjar med att titta på maskinerna tillåtna endast för lärare. De provar
maskinerna. Dags tydligen för skyddsombudsrond. Jag känner igen en av männen.
Det är tillsynsläraren på skolan.
Eleverna har börjat arbeta igen. Anna-Maria tar i med håljämet. Hon stönar
lite vid varje tryckning. Björns förebild ligger på hennes hyvelbänk. Helena, som
var sjuk förra gången, har just börjat urholkningen. Hon slår med träklubban. Var
är hörselskydden?
Skyddsombuden vill höra Björns synpunkter. Han står med dem intill den lilla
elfigursågen. Barnen har öppnat ett av källarfönstren. Några har hävt sig upp och
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hänger ut med huvudena genom fönstret. Det kan finnas risk, att de skrapar
hakorna i den isiga snön.
Vid svarven skall just nu ske ett personbyte. Jonas är klar och det är Sandras
tur. Hon kommer till mig och ber om hjälp att justera visiret. Med gemensamma
krafter lyckas vi.
Nu står Björn och skyddsombuden vid metallkåpan. Sandra startar samtidigt
svarven. Björn hör det och rusar till. Han verkar jäktad. Både barnen och
skyddsombuden pockar på hans uppmärksamhet. Säkert är min närvaro en extra
belastning. Han vill så väl med mitt besök och anstränger sig för att vara
tillmötesgående på lediga stunder. Jonas uppmanas nu av Björn, att instruera San
dra.
-"Tala om precis hur hon skall hålla! Stå stadigt! Vad skall vi komma ihåg,
Jonas?" Han lämnar dem. Skyddsombuden vill fråga Björn om en sladd.
Damm, buller och svett. Svårt att uppfatta tal. Barnen glömmer att ta på
hörselskydden. De flesta har dem runt halsen. Vid svarven står Sandra ensam.
Hon har den blå skyddsrocken på sig. Hon för ett stämjärn från höger till vänster
på träklossen. Spånen yr. En doft av trä sprider sig. Två av fönstren har nu
öppnats. Skönt! Luften känns inte fullt så torr.
Plötsligt ser jag blodstänk på golvet. Blodspåren går till tvättstället. Där hjälper
Björn Malin att skölja blod från handen. De flesta av barnen har inte märkt
olyckan ännu. Rummet är så avlångt och bullernivån så hög.
Sandra stänger av svarven och går iväg till Magnus och Jonas. Bredvid
Magnus plats böljar blodspåren.
-"Skall det se ut så här," frågar Sandra och visar sin träklump för pojkarna. Jonas
undrar vad hon håller på med.
-"Du har ju svarvat bort alltihop!"
-"Björn!" Hon ropar, men Björn är fortfarande hos Malin. Malin har fått ett
tjockt bandage om ett av fingrarna på högerhanden. Hon håller upp handen i
luften.
Magnus berättar, att han hastigt vände sig om med håljämet i handen just som
Malin passerade. Den vassa eggen trängde in i Malins finger.
Sandra slänger sin påbörjade lampfot i papperskorgen. Den har blivit alldeles
för smal.
-"Jag tog i för hårt med stämjärnet," berättar hon.
Malin har förflyttat sig till katedern. Där sitter hon med fingret i luften och
väntar. Jag vet inte på vad. Hon berättar, att någon ringt hennes föräldrar.
Kl.9.40. RAST. Vi går till lärarrummet med Malin. Björn gruffar över
skyddsombuden som klampat in mitt under lektionen. Det är första gången en
sådan här olycka har hänt i slöjdsalen. Skyddsombudens behov av att tala med
Björn gjorde att han tappade kontrollen. Man måste vara på sin vakt hela tiden,
menar han.
När Björn lämnat flickan till pappan, som fått lämna arbetet vid Alvikfabriken, är Björn både arg och ledsen. Pappan tyckte inte fingerskadan var så
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mycket att bråka om. Inte skulle han väl behöva gå från jobbet för en sådan
småsak.
Kl.10.10 börjar lektionen igen. Björn vill tala om olyckshändelsen och hur man
skall undvika att bli skadad. Han samlar alla barnen runt en hyvelbänk. Några
pojkar som har saker i händerna uppmanas att lägga undan dem. Björn visar hur
man skall hålla händerna på håljämet för att undvika att skada de egna händerna.
Han visar också hur man kan undvika, att av misstag slinta och skada en kamrat
intill. Magnus får visa klassen, att han kan ordentligt nu. Björn îyter åt ett par
flickor som börjat prata med varandra.
-"Det här är ju jätteviktigt!"
Kl.10.15 får eleverna börja arbeta igen. Björn blir arg på Helena som håller fel
på håljämet, trots att han just demonstrerat det. Ingen sätter hörselskydden på
plats. Jonas har börjat slipa med sandpapper på lampfoten. Johan karvar vidare.
Jag frågar honom hur ett bra slöjdarbete är.
-"När saken fungerar. När man gör på rätt sätt. När man gör fel kanske träet
spricker och då måste man göra om," svarar han.
Kl.10.20. Dags för städning. Klassen äter redan kl 10.30. Barnen berättar att
de har olika städuppgifter. Var sak på sin plats. Sopning av golv, hyvelbänkar och
maskiner. Sedan sätter sig barnen på sina platser. Björn är missnöjd över Sandras
städning. Hon får sopa mer. Sandra sjunger när hon går iväg.
-"Nu lever du om Sandra," säger Björn.
När alla sitter på sina platser och det är lugnt i salen, tar Björn till orda. Nästa
gång skall de få lära sig att slipa kåsorna. Han tillrättavisar Maria, som inte är
tillräckligt uppmärksam. Därefter skall de få göra en ritning på kåsan sedd från
sidan. Han visar också en putsrulle som kan fästas i borrmaskinen. Den skall
hjälpa dem att finputsa kåsan.
Han berömmer dem slutligen för att de arbetat bra. Barnen lämnar salen på ett
led enligt ett visst turordningsmönster.
-"Anna går först idag." När barnen gått ut, berättar han igen att detta är den
jobbigaste klassen. De är livliga och otroligt högljudda, tycker han. Klockan går.
Den närmar sig 10.40. Då väntar en annan klass på Björn.

Analys
För att få slöjdundervisning måste eleverna bege sig till någon av de två
slöjdsalarna. I de flesta skolor är slöjdsalarna belägna för sig själva i en
egen del av skolbyggnaden inte sällan i närheten av rum, där undervisning
i andra praktisk-estetiska ämnen bedrivs. I Alvik ligger textilslöjden intill
hemkunskap, matbespisning och personalrum. Trä&metallslöjd bedrivs i
källarvåningen. Den rumsliga åtskillnaden mellan klassrum och slöjdsalar
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ger en upplevelse av att slöjdämnet tillhör en annan domän. Det stärker
tankefiguren att "praktik" är skilt från "teori" och inte får "störa" varandra.
Inne i slöjdsalen möter förkrympta versioner av klassrummets kateder
och "svarta tavla". Bänkarna är utbytta mot bord respektive hyvelbänkar.
Istället för pennor och papper finns i rummet för textilslöjd (sy)maskiner,
redskap och textila material. Jag hittar i skrivandets stund inget riktigt bra
samlingsnamn för virknålar, stickor, olika typer av synålar, saxar etc. Jag
har frågat människor av båda könen, i olika åldrar, från olika delar av
Sverige och alla har haft svårigheter att finna ett lämpligt uttryck. Att tala
om verktyg4 i träslöjden går däremot direkt och utan besvär. På textillär
arutbildningen är samlingsnamnet "redskap" och en särskild del av
utbildningen kallas redskapsutbildning. Jag använder därför det begreppet
i framställningen. I rummet där trä&metallslöjd bedrivs finns maskiner,
verktyg och material av trä och metall samt dessutom särskild skyddsut
rustning ex hårnät, hörselskydd, skyddsglasögon. När trä&metallslöjdläraren tar ordet "plugg" i sin mun byter ordet naturligt innebörd. Det är
förmodligen ingen av eleverna som associerar till annat än verksamheter
med materialet (trä)-plugg.
Att dikotomin praktik/teori inte är symmetrisk visar sig i det övertag
som teorin har.5 Den grundprincipen förmedlas i skolan på olika sätt.
Teorins övertag bejakas också ofta av slöjdlärarna själva. På många skolor
hänger en affisch med följande ordalydelse:
Lär med kroppen - Det fastnar i knoppen. 6
Slöjden får status i den mån den kan tjäna som nytta i ett icke manuellt
sammanhang. Det är några blivande slöjdlärare som tagit initiativet till
affischen, som sedan blivit väldigt populär inom slöjdlärarkåren. De båda

4

Benckert och Staberg (1988 s 26) finner i sin granskning av läroböcker i naturorienterande ämnen,
att begreppet "verktyg" används om don som män använder. De don som används av kvinnor vid
bearbetning av textila material och matlagning utesluts under begreppet "verktyg". Kvinnliga
verksamheter osynliggörs på detta sätt i läroböckerna. Innebörden i begreppet "verktyg" är således
oklar. Det konstaterar också Göranzon (1990 s 117ff). Jmf även Sundin (1980).
5 Jmf Berner (1989 s 133ff) och hennes diskussion om kunskapens hierarkier. Hon hänvisar i
sammanhanget till en studie, som visar hur kunskapens hierarkier präglar de officiella yrkesbe
skrivningarna i ex Svenskt Yrkeslexikon. Se Gesser (1980).

6

Ex Bygdemark 1 TM (s 2)
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principer som genussystemet bygger på d v s dikotomin och hierarkin kan
skönjas även i förhållandet mellan "teori" och "praktik".
Om den rumsliga åtskillnaden mellan klassrum och slöjdsal stärker
upplevelsen av att praktik är skild från teori, ger den rumsliga åtskillnaden
mellan textilslöjden och trä&metallslöjden en upplevelse av, att det sedan
1969 ingångna äktenskapet mellan de båda slöjdarterna bara är ett sken
äktenskap. I exemplet från Alvik skola får eleverna dessutom klättra ner
i en sliten källarlokal för att ha trä&metallslöjd, medan textilslöjden
huserar på samma våning som klassrummen. Att trä&metallslöjden fysiskt
befinner sig i våningen under textilslöjden förekommer visserligen, men
tillhör numera undantagen. Oftast huserar textilslöjden och trä&metallslöj
den på samma våning intill varandra. Men de har egna ingångar och
dörrarna är stängda.
Slöjdsalarna upplevs vid en första anblick som väldigt olika. I tex
tilslöjden råder en hemlik miljö där textilläraren finns "till hands" hela
tiden. Salen är ljus, ren och pyntad med omsorg, ibland med textillärarens
egna personliga tillhörigheter. Gardiner, blommor och väggdekorationer
av olika slag finns färgharmoniskt på plats. Läraren månar om det
estetiska i miljön. Radion, bandspelaren eller grammofonen kan, liksom
hemma, få ackompanjera arbetet. Att samtala om annat än själva slöjd
arbetet eller att sjunga går oftast också bra. De textila slöjdteknikerna till
åter inte bara att andra verksamheter pågår samtidigt, de tillåter också
förflyttningar i rummet. Det är endast sömnad vid symaskin och vävning
i stor vävstol, som binder arbetet till en speciell plats. Virkningen,
stickningen och broderiet går bra att bära med sig och tas fram för arbete,
när helst det passar sig. Det händer också att eleverna, när lärarinnan
tillåter det, utnyttjar möjligheterna att dra sig undan med handarbetet.
Även trä&metallslöjdläraren finns till hands i sin slöjdsal, men hos
honom möter oss en verkstadsmiljö, som är mer opersonlig. Rummet slår
emot med lukter, damm och buller, värme och svett. Salen är ljus tack
vare goda lysrör i taket, men är tunnsådd med pynt, väggdekorationer och
personliga tillhörigheter. I trä&metallslöjdsalen är föremålen direkt
kopplade till själva slöjdandet och väggarna pryds av varningsskyltar och
skyddsföreskrifter. Arbetsskydd av olika slag ligger eller hänger synliga.
Arbetet kräver kroppstyrka och total koncentration vid en given plats i
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rummet. Minskar koncentrationen och ordningen kan olyckan vara
framme 7 .
Även om mycket skiljer de båda slöjdsalarna åt, finns ändå många
likheter. Där är ordning och reda. Var sak ligger på sin uppmärkta plats
i prydliga rader. Städning av lektionssalen är ett givet moment och tid
avsätts för den sysslan. Klockan har en central plats i slöjdsalen även i
den alldeles nybyggda skolan. Det vanliga är också att det bildas två
världar inom salens väggar genom att flickorna sätter sig för sig och
pojkarna för sig. Isärhållningens princip slår igenom såväl mellan rummen
som inom rummen.

De båda slöjdlärarna
Dikotomin praktik/teori med praktiken som underordnad teorin bekräftas
inte bara genom den yttre arkitekturen utan också genom det inre faktiska
arbetet. Sture och Kristina på Ersbackens skola får exemplifiera två
typiska slöjdlärare.
Ersbacken skolan, en låg- och mellanstadieskola, känns ny och fräsch. Lärarkan
didaten Anette, som nu kommit, berättar att atmosfären är öppen och tillmötesgå
ende bland personalen. Själv blir jag indragen i en diskussion om den nya lärar
utbildningen. Lärarna irriteras av, att de inte är mer anlitade i själva kursplanear
betet för den nya lärarutbildningen. De oroas också av, hur arbetsförhållandena
för deras del kan komma att se ut i framtiden, med lärarkandidater på besök en
dast under vissa lektioner beroende på vilka ämnesspecialiteter de har på lärarut
bildningen. Låg- och mellanstadielärarna menar, att besöken kommer att binda, styra och försvåra deras numera integrerade och flexibla undervisning. Kristina
står intill, men deltar inte i diskussionen. 8

Vi ser att Kristina, som själv är handledare åt blivande textillärare och i
högsta grad kommer att påverkas av reformeringen av lärarutbildningen,
håller sig utanför diskussionen. Hon håller sig på sin kant.
Lärarna på Esbacken försöker att arbeta med veckovisa Tema-arbeten,
där alla lärare skall försöka knyta an i sina olika skolämnen till temat.

7

Även textilslöjdens maskin kräver total koncentration. Vid ett tillfälle under min observationsperiod

fick en flicka symaskinsnålen i fingret. Se Ersbacken 2 (s 4f).
8

Ersbacken 1. (s 1)
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Tema Slöjd har aldrig förekommit på skolan och är heller inte planerat.
Under min observationsperiod har skolan Matematik som tema. Kristina
deltar denna vecka, men understryker att det är få teman som passar
slöjdämnet. Kristina menar att slöjd har en särställning och inte passar för
gemensamma tema-veckor. Därför deltar hon inte särskilt ofta i dessa
gemensamma tema-studier. När jag undrar om de andra lärarna uppfattar
slöjden på samma sätt, visar det sig, att hon inte brukar föra sina åsikter
till torgs.
Jag brukar glömma bort. Och så frågar jag inte så mycket. Jag gör som jag vill
ändå. Men matematik känns relevant för slöjden. Men matematik förekommer ju
naturligt hela tiden i slöjden. Inte behöver man tema-veckor för det. 9
Textilläraren Kristina håller sig på sin kant. Hon känner sig uppenbarligen
inte delaktig i det övriga skolarbetet. Att Kristina kan fortsätta att
"glömma bort" ger en indikation på, att övriga lärare inte saknar hennes
medverkan och att hennes frånvaro inte påverkar arbetet med temat för
deras del. Det antyder också att Kristina har en perifer ställning på skolan.
Trä&metallslöjdläraren Sture är också tveksam till samverkan, som den
bedrivs på Ersbacken skola. Under en rast säger han så här:
Jag vill inte lägga mig i det här. Det är inte meningen att jag skall handleda. Men
det är klart. Jag får rycka in i alla fall. 10
Inte heller Sture känner sig delaktig. Det är heller "inte meningen", säger
han. Här finns en antydan om, att de övriga lärarna inte räknar in honom
som en jämbördig lärarkollega. Även eleverna ger uttryck för att slöjd
läraren tillhör en annan yrkesgrupp.
Slöjd är kul. Då slipper man lärarna."
Liksom Kristina och Sture håller slöjdlärarna sig på sin kant i slöjdsalen.
Textillärarna och trä&metallslöjdlärarna samverkar inte i någon större
utsträckning vare sig med varandra eller med andra lärarkategorier. Ibland

9

Ersbacken 2 (s 1)

10

Ersbacken 2 TM (s 3)

11

Alvik 3 TM (s 1)
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är de inte ens arbetsenhetsplacerade. 12 Exemplen från Alvik visar att inte
ens rasterna blir självklara andningshål och träffpunkter med andra lärare.
Arbetsbördan sätter käppar i hjulet. Många lärare måste dessutom förflytta
sig mellan olika skolor. Slöjdtimmarna räcker inte alltid till på en skola
för en heltidsarbetande slöjdlärare. 13
Under mina observationer blir jag varse, att lärarna på skolan visar
bristande respekt för Stures egen undervisning. De uppträder dessutom
som om de har en "naturlig" rätt att utnyttja trä&metallslöjdsalen och
trä&metallslöjdläraren. Vid ett av mina besök kommer t ex en klasslärare
in med 15 elever för att låna slöjdsalens maskiner och verktyg till ett s k
OÄ-slöjdprojekt. Klassläraren berättar, att han inte samarbetar med
slöjdläraren i det aktuella projektet. Han och eleverna har dock möjlig
heter att utnyttja slöjdsalen. Själv använder klassläraren sina bildlektioner
till projektets praktiska del. Sture får hjälpa de nytillkomna 15 tillrätta,
samtidigt som han försöker bedriva slöjdundervisning med sin egen
slöjdgrupp bestående av elever från åk.3. Klassläraren berättar under tiden
om sitt projekt för mig. Han är angelägen om att det skall komma till
pedagogiska institutionens och lärarhögskolans kännedom. Gymnastiklä
raren dyker upp under en slöjdlektion för att få ett handtag av Sture. 14
Klasslärarna skickar störande elever med s k särskilda behov till Sture i
slöjdsalen. 15
Om prioriteringar är nödvändiga är risken stor att lärare i praktisktestetiska ämnen får stå tillbaka för lärare i övriga läroämnen. Av de OÄslöjd projekt som pågår bedrivs endast 27% i samverkan mellan en
klasslärare och en slöjdlärare. 1 situationer av knapphet har resurser till
OÄ-slöjdprojekt omvandlats till speciallärartjänster, samtidigt .som slöjd—

12

Enl Arvidsson et al (R 89:53 s 9) får facklärare sällan förtroendet att vara studieledare och klass

föreståndare. Helgadóttir har i sin studie från 1989 av 356 isländska lärare i art&craft (motsv.
bild, textilslöjd, trä&met allslöjd) funnit att majoriteten inte samarbetar med andra lärargrupper och att
de upplever att deras inflytande är minimalt i lärarkollektivet som helhet. Drettners (1979) studie om
lärare i praktiskt-estetiska ämnen anger tidsbrist, olika undervisningssyn och schemats konstruktion
som orsak till bristande samverkan med lärare i övriga ämnen. Eggleston (1976) menar, att "the
specialist craftteachers" i England isoleras p g a sina speciella sociala och kulturella bakgrunder. De
talar sas inte samma språk som de övriga i lärarkollektivet.
13

Jmf Skolöverstyrelsen (R 89:53 s 9ff,67ff,71).

14

Ersbacken 2 TM.

15

Ersbacken 3 TM.
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lärare med speciallärarutbildning inte utnyttjats till sin fulla kompetens. 16
I exemplet från Ersbacken tvingas Sture medverka utan att officiellt delta
i ett OÄ-slöjdprojekt. Hans speciallärarutbildning utnyttjas till elever med
särskilda behov. Det sker dock utan särskild ersättning i form av
speciallärararvode, enligt Sture.
När Sture kommenterar förhållandena gör han det i en "vi" och "de
andra"-anda. Slöjdlärarna förväntas inte ha en handledande funktion under
samverkansprojekt.
Handleder gör de andra lärarna. Slöjdlärarna förväntas däremot ge
service åt de andra i deras arbete. Slöjden och slöjdläraren behandlas som
en fattig kusin inte riktigt värdig, att på jämlika villkor delta i "bild
ningen" av den uppväxande generationen. Sture uttrycker sig så här:
Tänk, om jag skulle komma under brinnande matematiklektion och be läraren att
lära dem lite mer om areor och volymer. Tror du han skulle ställa upp på det?
Men när det gäller oss slöjdlärare tas det för självklart, att man skall ställa upp
i alla möjliga och omöjliga situationer. 17

Exemplet Ersbacken visar, att slöjdlärarna inte bara har en perifer utan
också en underordnad ställning på skolan. Textilläraren Ulla i Alvik fäller
en kommentar, som tyder på att också hon har erfarenheter av att slöjd
läraren och slöjdämnet utnyttjas på andras villkor.
Man kan inte sälja sitt ämne hur som helst. 18

Det är ett av skälen till att hon oftast arbetar för sig själv. Om hon ska
samverka, föredrar hon trä&metallslöjdläraren. Genom att hålla sig på sin
kant och undvika konfrontationer, bidrar dock slöjdlärarna själva till att
osynliggöra sina arbetsinsatser, sitt ämne, sig själva och sin underordning.
Slöjdlärarna verkar acceptera yrkesgruppens perifera ställning och under
ordning utan diskussioner. De håller sig på sina givna platser. En vägran
att delta i Tema-arbeten på dessa villkor är Kristinas och Stures tysta
motståndsstrategi.

16

Arvidsson et al (R 89:53 s S,67,71)

17

Ersbacken 3 TM (s 4)

18

Se inledningsexemplet.
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Både Kristina och Sture anser att slöjdläraryrket orsakat dem yrkesska
dor. Kristina har värk i axlar och nacke. Hon kan inte utan svårigheter
lyfta armarna i ansiktshöjd. Att vrida huvudet smärtar också. 19 Sture har
astmabesvär och är själv övertygad om, att det är dammet i slöjdsalen,
som orsakar hans besvär. 20
Riksföreningen för Slöjd och Textillärare (RST) har gjort en enkät
undersökning bland sina medlemmar med frågor om deras arbetsmiljö. 21
Av datasammanställningen framgår att textillärarna, liksom Kristina, har
besvär med ryggen. 81% har besvär i ländryggen och 72% i axlar och
nacke. Men det är stressen i arbetet (88%) textillärarna lider mest av.
Trä&metallslöjdlärarna lider också av den stressiga undervisnings
situationen i slöjdsalen (78%). Det som toppar listan för trä&metallslöj
dlärarna är dock, liksom i Stures fall, besvär med dammet i slöjdsalen
(96%). Även bullret är besvärande för dem (90%). 53% anger nedsatt
hörsel och 82% besväras av torra slemhinnor i näsa och svalg och 70%
har besvär med luftvägarna. 22

Analys
Normen i skolan tycks vara de människor och de verksamheter som
omfattas av symbolen "teori". Mycket tyder på att slöjdlärarna ligger lågt
i skolans lärarhierarki. 23 I jämförelse med andra lärargrupper, har de både
en perifer och underordnad ställning. Det tycks bero på att slöjdämnet har
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Ersbacken 1 (s 1).

20

Ersbacken 3 TM (s 4)

21

Riksföreningen för Slöjd och Textillärare 1986. Enkäten omfattar 522 textillärare och 591

trä&metallslöjd lärare.
22

Riksföreningen för Slöjd och Textillärare (RST) har sökt efter forskningsrapporter, som styrker

slöjdlärarnas uppgifter. Att slöjdlärarna, särskilt textillärarna, upplever stress i arbetet styrks av
Drettner M. (1979). Någon rapport som styrker textillärarnas ryggbesvär har man inte funnit, men
RST hänvisar till en undersökning av belastningsskador hos lågstadielärare. Se Sveriges Lärarförbund
(1990). Trä&metallslöjdlärarnas problem med damm och buller styrks i följande rapporter: Andersson
& Hedenström (1986/87), Boman (19S3), Drettner B. et al (1979,1981,1983), Drettner M (1979),
Flodmark et al (1986/87), Forsberg et al (1986).
23

Det gäller även i Danmark, där de musisk-kreative (praktiskt-estetiska) ämnena har låg status. Se
Schou (1990).

113
dubbla symboliska belastningar av både "praktik" och kroppsarbete och
"kvinnligt" obetalt hemarbete. Det kan tyda på att slöjdläraren även i det
praktiskt-estetiska blockets hierarki ligger lågt. Löneutvecklingen och
anställningsvillkoren styrker också hierarkin mellan ämnena. 24
Även den fackliga anslutningen kan ge en fingervisning om vilken
status lärarna tillmäter respektive ämne. Till akademikerorganisationen LR
anslöt sig Svenska gymnastiklärarsällskapet 1957, Musiklärarnas
riksförening 1959 och Svenska teckningslärarsällskapet 1963. 1948 kom
ett beslut om att bilda Svenska facklärarförbundet SFL inom TCO. De
lärargrupper och föreningar som berördes var: Slöjd- yrkes-och han
delslärarnas riksförening SYHR, Sveriges slöjdlärarinneförening SS,
Svenska skolkökslärarinnornas förening SSLF, Föreningen Sveriges
vävlärarinnor FSV, Föreningen Sveriges blindlärare FSB, Tecknings
lärarnas riksförbund TR, Sinnesslöskolornas lärarförening SSL. Även
gymnastik- och musiklärare organiserades inom SFL. 25
Ämnet slöjd bärs fram av två olika lärargrupper av olika kön med olika
utbildnings-och livshistorier. Trots ämnets organisatoriska enhet, arbetar
inte de båda lärargrupperna tillsammans i någon större utsträckning. Det
hittills presenterade materialet styrker genussystemets princip om isär
hållning. Däremot kan principen om mannen dvs trä&metallslöjdläraren
som norm inte styrkas.
Kravet på textillärarna om längre studier på lärarutbildningen innan de
får samma behörighet som trä&metallslöjdlärarna, kan tyda på ett överläge
för männen. Samma förhållande kan dock vändas till trä&metallslöjdlärarnas nackdel. En utbildning som omfattar kortare högskolestudier
brukar ge lägre status än en som har längre högskolestudier. Att ut
bildningen för trä&metallslöjdlärare dessutom har praktisk inriktning
(praktisk-pedagogik) torde sänka dess status ytterligare. Att Björn i Alvik
får arbeta i en sliten källarlokal kan också tyda på ett underläge. Oftast
huserar dock slöjdlärarna på samma nivå. På samma nivå står de också i
och med att de har lika lön, lika undervisningsskyldighet och lika stora
undervisningsgrupper.
Tendensen är att trä&metallslöjdlärare har rötter i arbetarklassen medan
textillärare har sina i mellanskiktet. Historiskt har textilslöjden, förutom
i folkskola, en rot i flickskola och läroverk, där flickorna från de högre

24

Jmf Liren (1986,1989).

25

Liren (1989 s 24fl).

114
klasserna fick sin utbildning. Trä&metallslöjdens rötter ligger däremot,
förutom i folkskolan, i olika former av yrkesutbildning. En liten rottråd
finns dock i läroverken. 1927 års läroverksreform gjorde slöjden
obligatorisk i realskolan.
Genussystemets andra princip slås ut i relationen mellan textilläraren
och trä&metallslöjdläraren. Textillärarnas längre utbildning, högre
klassbakgrund och textilslöjdens rötter inom flickskolan tycks förhindra
ett underläge gentemot trä&metallslöjdlärarna. Mannen som norm tycks
förhindra att trä&metallslöjdlärarnas klassbakgrunder och trä&metallslöj
dens rötter inom lägre skolformer och praktiska yrkesutbildningar försätter
dem i ett underläge gentemot textillärarna.

Slöjdlektionerna
I skolans verksamhet finns en konflikt inbyggd, som alla lärare måste lösa
- kampen om tiden. Striden står mellan den tid som elevernas inlärning
kräver och den tid som klockan och skolorganisationens regler anvisar. En
slöjdlärare har ansvar för ett ämne och många elever under en skoldag till
skillnad från en låg&mellanstadielärare som har ansvar för många ämnen
och en skolklass. Skillnaden mellan de båda lärargrupperna är att slöjd
lärare tvingas att "passa tiden" i större utsträckning och därför i mindre
utsträckning har möjligheter att "ta sig tid".
Under observationerna fick jag dock erfara att slöjdlärare är noga med
att påpeka för sina elever att handarbete och hantverk tar tid.
Man får inte ha bråttom i slöjden. 26
Man skall hålla på länge och bearbeta produkten. 27
Slöjden kräver uppmärksamhet, flit, självkontroll och inte minst nog
grannhet. Men trots att slöjd tar tid får tiden varken slösas bort eller
förloras. Eleverna skall alltid ha något för händer. Barnen får gärna ta tid
till annat än handarbete under förutsättning att inte slöjdtiden förloras. I
Alvik sjunger eleverna eller lyssnar på musikband samtidigt som händerna
är verksamma med slöjd.

26

Bygdemark 3 TM (s 5).

27

Alvik 2 (s 4).
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Lärarna ingriper, om de märker tendenser till slöseri med tid. Det är
inte ovanligt att de själva arbetar åt eleverna i sådana situationer. Det är
heller inte ovanligt att läraren gör uppgifter åt eleverna i förebyggande
syfte för att undvika att overksamma situationer uppstår. Dessa lärarstrategier har också uppmärksammats av SÖ's utvärderare. 28 Inledningsex
emplen visar att Ulla använder en del av rasten för att göra mät- och
klipparbeten åt eleverna och Björn ritar om ett felaktigt streck åt Johan.
Även Gerd i Ersbacken tar rasten till hjälp för att hjälpa eleverna. Hon
inviger även sin lärarkandidat:
När alla barnen har gått säger Gerd, att lärarkandidaten skall ta fram en flickas
arbete ur skåpet. Stjälkstygnen är sydda åt fel håll. -"Jag brukar hjälpa henne,
utan att hon märker det", berättar Gerd. -"Det är så känsligt för den flickan att
göra fel." Lärarkandidaten syr stygnen åt rätt håll. 29

Slöjdlärarna är också noga med att eleverna lär sig de rätta namnen på
redskap, verktyg och att de rätt kan klassificera material. Björn försäkrar
sig om att eleverna kan verktygens, maskinernas och maskindelarnas
namn. Ulla är noga med att eleverna kan klassificera och välja rätt
material. Pojken som tar fel teddytyg får genast byta till det rätta twilltyget.
Det är oftast skriftliga arbetsbeskrivningar och/eller muntliga instruk
tioner som dirigerar arbetet. De instruktioner som slöjdlärarna ger eleverna
delar upp arbetsprocessen i delhandlingar, där varje delhandling har sin
rätta plats i tid och för trä&metallslöjden och textilslöjdens väv- och
symaskinsarbete också i rum. Instruktionerna delges som om de ger det
enda rätta rationellt professionella sättet att lösa uppgiften på. Jag har inte
upplevt någon kritisk granskning av om arbetet skulle kunna göras på
annat sätt eller i en annan ordning.
Det är bara att fortsätta. Du behöver inte tänka så mycket. 30

Följer man instruktionen gör man rätt om inte gör man fel.
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Arvidsson et al (R 89:53 s 72).
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Bygdemark 5 (s 3) Detta var inget undantagsfall för en speciell flicka. Se även Bygdemark 2 (s 2)

och Bygdemark 4 (s 2).
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Alvik 4 (s 1).
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Eleverna skall lära sig den rätta arbetsgången, verktygens funktion, materialens
användning och arbetsteknik. De skall lära sig att mäta rätt. 31

Tendensen är, att textillärarna oftare arbetar med skriftliga arbetsbeskriv
ningar i undervisningen. 32 Trä&metallslöjdlärarna arbetar oftare med
muntliga instruktioner och skisser.
Misstag, menar lärarna, beror till största delen på elevernas bristande
förmåga att kunna följa instruktionen. Elevernas bristande förmåga att
kunna översätta arbetsbeskrivningens skriftliga instruktioner till praktiskt
handlande är något som textillärarna ofta diskuterar. I vårt inlednings
exempel formulerar Ulla det som ett problem, under mitt första lektions
pass hos henne. Trä&metallslöjdlärarna har framför allt problem med
själva mätprocessen. Eleverna har svårt att förstå hur de ska överföra
angivna mått till det praktiska arbetet med en tredimensionell produkt. 33
Även om lärarna inte ifrågasätter principerna för och lagbundenheten
i själva slöjdandet har de olika förhållningssätt till hur gången i arbetet
skall läras ut till eleverna. Låt oss inför en fortsatt diskussion om slöjd
undervisningen bege oss in i ytterligare två slöjdsalar. Exemplen visar två
lärare med två olika polariserande förhållningssätt till slöjdundervisningen.
Vi börjar hos textillärare Lena och klass 4 i Urberg. 34

Besök hos textillärare Lena och klass 4
Lena fortsätter med en repetition av stickning.
- "Vilket garn stickar vi med?" Eleverna räcker upp händenia. Pontus får frågan.
- "Ullgarn."
- "Varför stickar vi med ullgarn och inte bomullsgarn?"
Fredrik:- "Det är mer elastiskt."
- "Vilket sticksätt använder vi?"

31
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Bygdemark 2 TM (s 4)
Textillärarna

använder

både

begreppen

"arbetsbeskrivningar"

och

"arbetsgångar."

Enligt

telefonkontakt med högskoleadjunkt Britt-Marie Lindström på textillärarutbildningen i Umeå är
arbetsbeskrivningar det gängse begreppet på utbildningen. Jag använder därför fortsättningsvis det
begreppet.
33

Se ex Ersbacken 1 TM (s 4), Alvik 3 TM (s 2)
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Delar av observationsstudien Urberg 2.
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Anita svarar nästan ohörbart:- "Rätstickning."
- "Hörde ni", frågar Lena. Magdalena uppmanas att säga svaret en gång till.
- "Vilka maskor stickar vi med?"
- "Räta maskor. Pulle-pull- stickning", svarar Pontus.
- "Hur ser rätstickning ut?"
"Ingen rät och avigsida. De ser likadana
ut", svarar Lena sig själv.
- "Jo, om man byter färg, får man en avigsida", protesterar Pontus. Lena reagerar
inte eller nonchalerar den anmärkningen.
- "Slätstickning är ett annat sticksätt med en sida räta maskor och en sida aviga
maskor." Lena skriver på tavlan medan hon pratar.
- "Vad heter det, när man stickat alla maskorna på stickan?"
- "Ett varv." Nu är det en flicka som får frågan.
Genomgången går vidare...
...Kl.8.37 är genomgången över. En pojke och en flicka hämtar gruppens
slöjdpåsar ur ett skåp och delar ut dem till kamraterna
Barnen plockar fram
slöjdarbeten ur sina slöjdpåsar. På borden ligger arbetsbeskrivningar
"Löven
docka" står det överst på beskrivningarna...
Magdalena och Sharam har stickat färdigt och skall nu lära sig hur man fäster
garntrådarna
Till Sharam säger Lena:
- "Fäst snett fram så här!"
- "Jag förstår inte", säger han.
Lena visar genom att fästa en av trådarna.
- "Sen fäster du så här och så här." Hon lägger trådarna över stickningen som de
skall fästas. Sharam ser frågande ut, men säger ingenting. Magdalena har fortsatt
arbetet på egen hand.
- "Nu har du tråden fel Magdalena!" Lena tar stickningen och rättar till. Hon
förklarar inte, vad som egentligen var fel. Jag undrar, om Magdalena förstår det.
Emma, Evelina och Anna sitter intill Magdalena.
- "Jag älskar att sticka", säger Evelina

Hon berättar för mig, att det är

mormor som lärt henne att sticka och att virka hattar. Pojkarna bredvid sjunger
Marsel jäsen...
...- "Det finns en beskrivning, men jag gör som jag vill," säger hon. "Jag läser
aldrig på beskrivningen. Jag frågar Lena istället." Lena instruerar under tiden
pojkgruppen. Hon håller händenia över Pontus', när han stickar. Flickorna
berättar, att de stickat för första gången denna termin...
...Pontus skall lära sig sticka ihop två maskor till en maska. "... och så stickar
du ihop... och så stickar du två nya." Lena håller kvar sina händer och ser till att
stickorna far rätt mellan garnet och maskorna. Nu går hon över till Jörgen.
Hjälper i farten Magdalena vidare. Svarar på Pontus fråga, om hur länge han
skall hålla på så här.
-"Beskrivningen säger att det skall vara 2 maskor kvar, men så länge behöver vi
inte inte hålla på."
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Det är uppenbarligen Lena och inte arbetsbeskrivningarna som gäller. Barnen
tittar inte på dem. De väntar på sin tur, att få hjälp av Lena istället. Flickorna vid
bordet har bytt ut stickorna till grövre stickor. De tycker nog att det går lättare
och fortare med dem. Lena uppmärksammar det och blir förskräckt.
- "Men nu blir ju stickningen större!"
- "Blir den?" Anna blir röd i ansiktet och visar stor förvåning. Hon har
uppenbarligen inte förstått det sammanhanget. Undrar om Lena har berättat det?
- "Måste vi riva upp nu?"
- "Nej, men byt stickor på en gång!"
Jörgen har liksom Pontus böljat sticka ihop två maskor.
- "Det här är fem gånger värre än vanligt", säger han. Pontus förklarar för mig,
att de håller på att avmaska.
- "Inte avmaskning utan ihoptagning", tillrättavisar Lena...
...Barnen behöver hjälp, men Lena hinner inte riktigt med. Några barn försöker
följa efter henne.
- "Jag kommer till era platser. Ni vet, att jag inte vill hjälpa er när jag står."...
...Den som klarar sig bäst själv är Evelina. Nu hjälper hon Emma på traven.
Men Lena vill inte att Evelina hjälper åt sin kamrat.
-"Evelina, du får inte sticka åt henne! Inte en enda maska!"...
...Kl.9.02 går jag till den andra bordsgruppen. Linda skall sy fast ögon på sin
stickade mus. Hon vet inte vilken nål och tråd hon skall använda. Lena låter
irriterad när hon kommer.
- "Skall du sy fast den lilla pärlan med garn, tror du? Skall du sy fast den med
sytråd? Hämta tråd och nål i skåpet! Det skall väl inte vara så svårt!?" Hon höjer
rösten:
- "Men vad ni är pratiga idag!" Linda har gått iväg till nål och trådskåpet.
- "Det finns inga trubbiga synålar!"
- "Nålarna skall inte vara trubbiga utan grova!" Lena ser trött ut...
...Lena kommer över till flickorna.
-"Sätt knut på tråden, när ni böljar!" Hon höjer rösten:
- "Nu surrar vi inte längre!"
Lena sätter sig på Lindas plats. Hon gör ett stick med nålen i garndjuret, drar
igenom nål och tråd.
- "Vi tar inte knut", säger hon plötsligt, men förklarar inte varför den skall tas
bort.
- "Stick in nålen en bit bredvid. Sy små stygn intill varandra tills tråden fäster.
Trä igenom kulan så. Sy ungefär 8 gånger! Så trär ni in så här och klipper av
tråden."...
...- "Lena", ropar Fredrik, "jag har gjort fel. Jag har stickat tre varv." Lena
tycker inte att det spelar någon roll, men förklarar inte varför
Jag undrar om
barnen förstår, när det går bra att avvika från arbetsbeskrivningen och när de
måste följa den till punkt och pricka...
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...Endast 3 av barnen arbetar nu; 2 pojkar och 1 flicka. De övriga sitter och
tittar. Arbetet går trögt. De kommer inte vidare. Otaliga är hindren på vägen, som
de inte klarar av att lösa själva. De får vänta på hjälp och Lena hinner inte riktigt
med. Väntan leder till samtal, som även den som nyss fått hjälp glider in i; och
snart har han/hon glömt Lenas goda råd och måste ha hennes hjälp igen för att
komma vidare. Några barn vilar huvudet på armen, som de sträckt ut över
bänken.
- "När får vi gå ut", frågar Fredrik och tittar på klockan över griffeltavlan.
- "Varför ringer den inte?".

Låt oss nu följa en annan fjärdeklass som har trä&metallslöjd till
sammans med Stefan i Bygdemark. 35

Besök hos trä&metallslöjdlärare Stefan och klass 4
Stefan inleder med att samtala med eleverna. Samtalet kretsar kring en artikel i
Folkets Dagblad, där Stefan varit omnämnd och dessutom figurerat på bild. Var
och en som varit på bild i tidningen berättar om det. Ingen verkar ta någon notis
om, att jag sitter med och skriver.
Luften är ton*. På golvet ligger stora drivor med spån och flis. Det är ett lager
av damm i fönstersmygarna. När jag lägger ifrån mig min förvaringsfolder på ett
rullbord intill mig, blir den flottig. Kanske någon har glömt att lägga på
skyddspapper vid oljning av en träprodukt? Detta är uppenbarligen spår efter en
förmiddagsgrupp.
- "Känns det bra? Har ni lugnat ner er nu? "När Stefan får ett jakande svar,
kan själva slöjdandct börja...
...- "Färgen har kommit! "Ett glatt tjut hörs från några elever. Färgen skall
målas på de träskrin eleverna arbetar med. De har som nya moment denna termin
bl a lärt sig att sätta samman hörn, fälla in gångjärn och sätta på lås och beslag.
Måtten dvs storleken på skrinen, har de fått bestämma själva. Innan målningen
kan börja, måste ojämnheter filas bort, hör jag Stefan förklara för en av
flickgrupperna. En flicka får samtidigt några goda råd, om hur hon skall sätta fast
låset på skrinet. Nu skruvar hon fast skrinet i hyvelbänken, mäter upp mitten med
en linjal och markerar med ett blyertsstreck. Hon resonerar om arbetet med
flickkamratema bredvid...
...Avbrott för genomgång av lädcrarbete. Allt arbete avbryts och bullret
minskar. Alla samlas kring den bordsgrupp där Johanna håller på med ett läderar
bete; en dekoration av en nyckelring. Stefan använder Johannas pappersmali när
han demonstrerar. Lägg mallen på köttsidan, säger han och visar på skinnet. Vi
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får veta, att man skall klippa ut mönstret med en särskild sax. En sax, som är
grövre i formatet än en papperssax. För att dekorationen skall bli stadig görs den
dubbel och limmas ihop med kontaktlim. Sedan skall bitarna sys ihop med
skomakarsöm. Stefan ritar på skinnet var sömmen skall gå. Stygnsbredden ställs
in i en passare och passarbenen får sedan vandra runt arbetet och markera var
nålen och tråden skall föras.
Då skinnet är för tjockt för att nålen skall orka att tränga igenom, måste man
göra hål i förväg, förklarar Stefan. Alla elever är totalt uppmärksamma, när han
visar hur man trycker hål i skinnet med en skärnål på en skyddsskiva. Just det
momentet ser ut att kräva muskelstyrka. Stefan blir röd i ansiktet av ansträngning.
-"Killama hjälper tjejerna, om de inte orkar," säger en av pojkarna.
-"Nu skall vi leka syslöjd," säger en annan, när vi får skomakarsömnad
demonstrerad för oss. Man använder två nålar och principen är densamma som
symaskinens över- och undertråd.
-"Varför måste vi sy", vill någon veta. -"Räcker det inte med limningen?"
-"Hållbarheten", blir svaret. -"Förstår ni principen", undrar Stefan.
Patrik har bett om att få lära sig hur man gör en slida till en kniv. Då
principen för själva sömnaden är avklarad visar Stefan, hur man kan göra en
pappersmall till en sådan. -"Förstår ni principen", frågar han igen. Så är
demonstrationen över och var och en fortsätter med det arbete som pågick."... 36
...Kl. 13.40. Pling-plong. Signal för rast. Barnen verkar inte lägga märke till
signalen
Ingen verkar ha en tanke på, att rasten pågår för fullt. Två av de
pojkar som skall göra pingis-racketar knövlar ihop sina skisser. De är inte nöjda.
Svårigheten är att få racketbladen runda och jämna. En av dem provar med en
passare. Han har dock stora problem med att hantera den. Pennan far iväg hela
tiden. Han suckar. Den pojke, som hela tiden pustat över skruvmejseln och den
"omöjliga" skruven får nu hjälp av Stefan.
-"Det är klart, att jag kan bättre som är 35 år," tröstar han. På bänken står en ask
med skruvar.
En flicka håller på med samma moment. Hon har också svårigheter. Skruven
vill bara fara snett. Hon har en hammare liggandes bredvid sig på bordet. Den
använder hon då och då för att slå skruven i rakt läge.
-"Du kan visst. Det är bara att du känner dig osäker." Stefan handleder medan
han skruvar. Lackångorna sprider sig mer och mer. Jag måste hosta. Jag blir trött
också och ögonen svider...
...En pojke hjälper en flicka med handhyveln. Hon skall först hyvla, innan hon
slipar bort ojämnheter på träskrinet. Det är hörnen och kantenia, som skall jämnas
till. Lackningsarbetet fortsätter. Skrinet skall lackas två gånger. Så dåsig jag
känner mig!

36

Demonstrationen och genomgången är inklippt från Bygdemark 1TM (s 2-3)
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Stefan handleder en ny grupp, som just avslutat skrinarbetet. De skall fortsätta
med formningsövningar.
-"Jag vill göra ett pimpelspö," säger en av pojkarna plötsligt. Den lilla bandsågen
surrar hela tiden i bakgrunden. Pojken, som vill göra ett pimpelspö, resonerar vid
ett skisspapper med Stefan. Jag ser att pojken vid bandsågen har satt på sig
hörselskydd...
...Så är Stefan borta vid bandsågen och konstaterar, att ping-pong konstruktio
nen är alldeles för vek.
-"Handtaget kommer aldrig att hålla," säger han. Maskinen stängs av. Vilken frid
för örat! Hur skall pojken reagera? Han får nya instruktioner av Stefan och går
tillbaka till sin hyvelbänk.
-"Du har nog haft lite för bråttom," konstaterar Stefan.
Kl.14.30. Lugn stämning, nästan sömngångaraktig. Är det lacken? Jag känner
behov av att sitta ner. Jag hittar en ledig pali vid ena kortväggen intill svarta
tavlan. Till vänster om mig, flickan som lackar. Till höger en pojke som skruvar
i beslag. Bakom honom en flicka som bonar med handborren och en annan som
filar. Bakom lackbordet slipar en pojke på sitt slagträ och längst bak vid
fönsterraden står två pojkar och arbetar vid bandsågmaskinen."

Analys
Slöjdlärarna är överens om att eleverna, för att nå ett gott resultat i slöjd,
måste

ta sig tid med bearbetningen

av produkten.

Att de betonar

noggrannhet och tålamod i arbetet kan tolkas som att slöjdlärare avser att
lära ut omsorgsrationalitet; att eleven skall fostras till att känna omsorg
om både produkten och om dem som skall bruka produkten. En fostran
i omsorg om form, estetik, funktion och material dvs nödvändigheten av
en total sinnlig närvaro. Kravet på noggrannhet och idoghet i slöjdarbetet
kan även tolkas som att lärarna avser en disciplinerande och moralisk
fostran. Eleverna skall lära sig lydnad, självkontroll, visa tålmodighet och
arbetsflit. Kanske skall Ullas broderade bonad...
"Flitig var och du skall vinna hälsa, munterhet och bröd." 37
...vara en ständig påminnelse för eleverna i Alvik. Den bakomliggande
budskapet är att dessa egenskaper är för elevens och samhällets bästa. Om

37

Se inledningsexemplet Alvik 1.
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eleverna ständigt har något för händer får även läraren lättare att bibehålla
ordningen i slöjdsalen.
Slöjdlärarna verkar även överens om att utgå från principen att det finns
ett professionellt sätt att arbeta fram en hantverksprodukt på. Förhåll
ningssättet kan tolkas som väl fungerande, eftersom hantverkskunskapen
inklusive arbetsgång och handgrepp bygger på erfarenheter och kunskaper
som utprovats i praxis av generationer människor. Det kan även tolkas
som stelnade ritualer, en oreflekterad förtrogenhetskunskap, som hindrar
kunskapsutveckling dvs upptäckten av fler sätt att lösa uppgiften på eller
formulerandet av andra uppgifter. I tankefiguren bakom denna praktik
ligger ett antagande om att verkligheten är oföränderlig, att det egentligen
inte finns några obesvarade frågor i livet. När människor stöter på
problem, finns det korrekta eller felaktiga lösningar på dem.
Även om slöjdlärarna är överens om de principer på vilka slöjden vilar,
lär de ut dem på olika sätt. Exemplet Urberg visar, att eleverna aldrig är
riktigt säkra på, hur läraren vill att arbetet skall gå till. Eleverna måste
hela tiden få bekräftelsen; rätt eller fel, för att de skall kunna komma
vidare och Lena måste hela tiden kontrollera, bedöma och lotsa 38
eleverna fram steg för steg. Det innebär att Lena inte bara har makt och
kontroll över vad barnen gör utan också över deras tid. När inte Lena
hinner med avstannar arbetet. Eleverna visar med sina handlingar att de
inte förstår eller besitter egna erfarenheter i den aktuella slöjdtekniken
stickning. De förstår inte principen i arbetsgången utan imiterar hand
greppen mekaniskt. De förmår varken hjälpa sig själva eller sina kamrater.
Evelina är ett undantag, då hon redan kan sticka. Lena ser dock inget
värde i att Evelina skulle kunna ge kamraterna ett handtag. Under
visningen som Lena bedriver den leder till en klar arbetsdelning där
endast läraren anses besitta omdömesförmåga och hantverksskicklighet.
Resultatet blir att läraren styr arbetet och eleverna blir styrda; de utför
endast de handgrepp läraren sagt åt dem att utföra.
Jag styr. Du syr. 39

säger Lena träffande till en av sina elever.

38

"Lotsning" benämner Lundgren (1979 s 204ff) ett atomistiskt arbetssätt i skolan, där läraren steg

för steg lotsar eleverna fram genom arbetsuppgifterna. Eleverna får på detta vis sällan något
helhetsgrepp på uppgiften. Se även Kilborn & Lundgren (1973).
39

Urberg 1 (s 6)
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Den slående skillnaden mellan Urberg och Bygdemark är att Byg
demarks elever arbetar mer på egen hand. Stefans ambition är att lära ut
de principer, som den fasta arbetsgången bygger på. Han ger eleverna
argument till varför arbetet skall utföras på ett visst sätt. Han ger dem s
k tumregler. Produktens hållbarhet är hans viktigaste argument. Stefan
uppmuntrar eleverna att prova sig fram och gärna slå sina kloka huvuden
ihop. Elever som hjälper varandra och resonerar ihop är en vanlig syn i
Bygdemark. De provar sig fram och lär av misstagen. De bygger samtidigt
upp egna erfarenheter och ett omdöme som de kan lita till. Pojkarna som
förkastade sina skisser till blivande ping-pong-racketar bedömde själva
att skisserna inte höll måttet t ex. I Bygdemark finns ingen klar gräns
mellan vilka personer som styr arbetets tidsanvändning och innehåll och
vilka som blir styrda.
Jämför vi de båda slöjdlärarnas förhållningssätt till undervisningen och
vilka kunskaper vi kan anta att eleverna besitter, ser vi, att i Urberg är det
Lena själv som anses besitta kunskaper. Hon verkar ha uppfattningen, att
elevernas imitation så småningom ger kunskaper. Endast någon enstaka
elev behärskar några av kunskapsaspekterna i det gestaltande intellektet.
Att inte förstå förhållandet mellan grovleken på stickorna och effekterna
på själva produkten t ex visar på bristande påstående- och reflekterande
kunskaper. Att eleverna hela tiden måste lotsas vidare i arbetet visar på
bristande färdighetskunskaper. Någon förtrogenhet i färdigheten stickning
kan de inte sägas ha uppnått.
I Bygdemark gäller det motsatta förhållandet. Läraren är mån om, att
eleverna bygger upp det gestaltande intellektets alla kunskapsaspekter.
Stefan betonar principerna för den aktuella hantverkstekniken. Eleverna
klarar av att arbeta själva i högre grad än eleverna i Urberg. Det visar, att
de besitter en viss grad av färdighetskunskaper och förtrogenhetskunska
per. Kunskaper skaffar de sig bl a genom att hjälpa och ta hjälp av
varandra och läraren. Reella grupparbeten är annars sällsynta i slöjdsa
len. 40
Mina observationer tyder på att den slöjdundervisning som bedrivs på
grundskolans mellanstadium rör sig mellan dessa båda ytterpoler.
Tendensen är att tyngdpunkten snarare ligger mot den av läraren
detaljstyrda och utifrån mimetiska utgångspunkter grundade under
visningen i Urberg än mot den på övergripande principer och tumregler

40

Jmf Skolöverstyrelsen (R S9:53 s 72).

124
och utifrån expressiva och transformativa utgångspunkter grundade
undervisningen i Bygdemark.41
Det är vid färgsättnings- och applikationsarbeten, som elevernas egna
ideér får blomma i textilslöjden. 1 Alvik väljer eleverna färgen på stolsit
sens rutor och i Urberg väljer eleverna färgen på garnet till sina stickade
dockor t ex. Val av garn- respektive tygsort avgör dock läraren. Vad
gäller formgivningen av produkten är tendensen den, att textilläraren visar
en eller flera förebilder, som eleverna kan välja på. Till dessa förebilder
finns färdiga mönster eller beskrivningar. Lärarna brukar tillägga, att
eleverna kan göra egna modeller. Någon undervisning i principer för hur
mönster eller beskrivningar är konstruerade, har jag inte observerat. Det
blir därför svårt för eleverna, att formge och göra egna mönster och
beskrivningar. Ibland förekommer dock, att eleverna broderar på ett eget
komponerat broderimönster. De ritar ett motiv, som de antingen fyller
med färg av tråd eller broderar längs de ritade linjerna.42
Då trä&metallslöjden bygger mindre på färgsättning och applikationer
kan eleverna istället komma med egna ideér vad gäller formgivningen av
produkten. De kan antingen skissa fram en egen form eller forma fram
produkten "på känn". I Alvik skissar eleverna egna former på kåsorna och
slevarna och i Bygdemark bestämmer eleverna formen på skrinen genom
att ange egna mått. Svarvningsarbetena i Alvik går däremot "på känn".
Även i trä&metallslöjden förekommer demonstrationsmodeller, som
eleverna kan imitera. Det förekommer även, att läraren tar över skiss
arbetet och ritar upp formen åt eleven. Även på trä&metallslöjden är det
läraren som avgör val av material. I Skolöverstyrelsens nationella
utvärderingsstudie förklarar lärarna, att det är den knappa ekonomin och
därmed brist på material som gör, att de inte kan arbeta med utgångspunkt
i en expressiv eller transformativ pedagogik43.
Låt oss analysera slöjdundervisningen utifrån de båda rationalitetsbe
greppen. Inom den tekniskt begränsade rationaliteten är effektiviteten

41

Projektet Labciativ slöjd visar att den mimetiska inriktningen slår igenom även i de fall där
undervisningen anges vara av laborativ art d v s där elevens experimentlusta skall tas tillvara och
slutprodukten ej får vara bestämd på förhand. Eriksson et al (1980 s 50). Jmf även Arvidsson et al
(R 89:53 s 70ff).

42 Jmf Alvik 2 (s 4f). Det är endast i Alvik som elevernas broderier helt bygger på egna skissade
fantasimotiv. I övriga fall har förebilder mer eller mindre använts av eleverna.

43

Arvidsson et al (R 89:53 s 70)
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central. Tid är pengar med andra ord. Inom ansvarsrationaliteten däremot
måste själva processen få ta den tid den tar. Här anpassas tiden till själva
behovet. Det är inom skolorganisationen, präglad av en linjär tidsuppfatt
ning, som slöjd verksamheten och relationsarbetet lärare-elev, präglad av
en processorienterad tidsuppfattning, skall inordnas. I slöjdsalen uppstår
en spänning och kamp mellan de båda synsätten.
I inledningsexemlet ser vi, att Ulla inte kan fullfölja sin genomgång av
hur man sätter fast band på en stolsdyna. Klockan signalerar att det är
klass 4A's tur att inta föda i matbespisningen. När klockan ljuder rusar
barnen iväg. Även Ulla får rusa iväg, då klockan säger, att även hennes
lunchrast har startat. Genomgången av banden får vänta tills nästa gång
4A's tidsschema anvisar slöjdlektion med Ulla.
Lena i Urberg har en ambition att dela upp lektionstiden och fördela
den någorlunda rättvist mellan eleverna. Eleverna skall sitta kvar på sina
platser och vänta tills Lena har tid att ge dem tid. Då hon samtidigt vill
ha kontroll över tiden och dess innehåll, det är hennes tolkning av
arbetsbeskrivningen som gäller, får hon en oerhört stressad situation. Det
blir något av en ackordhets för Lena, där det gäller att hinna hjälpa så
många elever som möjligt på så kort tid som möjligt. Från elev, till elev,
i ett, i ett... När klockan ger signal följer en rast och sedan en ny
elevgrupp och så samma sak om och om igen. Från elev, till elev...
Eleven lär sig att sitta på sin plats och vänta på sin tur. Av stämningen i
slöjdsalen att döma är eleverna frustrerade. Men inte av jäkt utan
upplevelsen av stress som en följd av att behöva vänta. Väntan blir
outhärdlig, särskilt som man känner en vanmakt över att inte kunna
påverka situationen. När barnen inte klarar av att fylla tiden med
slöjdarbete utan Lenas hjälp, blir deras motdrag att fördriva tiden med att
prata med varandra, vilket inte tolereras av Lena. I den vanmakt som
eleverna förmodligen känner, börjar de vänta ut tiden och vänta in
klockans signal som ger dem lov att ta rast. Tiden tenderar att bli en
tvångströja för både Lena och hennes elever men på olika sätt.
I den stressade situation som uppstår blir det svårt för Lena att klara av
att vara lyhörd och kunna utgå från varje elevs behov i inlärnings
situationen och från vad varje elevs personliga handarbete kräver. Hon
känner att hon måste jäkta vidare, utan att hon kunnat ge arbetet den tid
det kräver. För de flesta elever uteblir både inlärningen och omsorgen om
den egna skapelsen/formgivningen av produkten.
I den syntes som framträder i Urberg ser det ut som om Lena ger
omsorgsrationella handlingar en underordnad betydelse. Vi kan dock inte
utesluta, att Lenas avsikt varit den motsatta. Kanske hade resultatet blivit
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ett annat med färre elever i gruppen eller med elever med större för
kunskaper i stickningens konst? Kanske är det ramarna kring själva
slöjdlektionen, som omöjliggör för Lena att ta sig den tid som behövs
med varje enskild elev?
Stefan i Bygdemark klarar bättre av att kunna anpassa sig till eleverna
och deras arbeten. Han försöker låta slöjdarbetet ta den tid det kräver och
försöker samtidigt vara lyhörd för elevernas behov i den aktuella
inlärningssituationen. Han diskuterar tillsammans med varje elev fram
produktens form utifrån de skisser som eleven gjort. Kanske har Stefan
större förutsättningar att göra det i den aktuella elevgruppen, då eleverna
redan har vissa kunskaper och därför inte har lika stort behov av
handledning, som eleverna i Urberg har. Stefan och hans elever är inte
heller behärskade av tiden på samma sätt som individerna i Urbergs slöjd
sal är. När klockan ringer för rast, tar lärare och elever makt över tiden
genom att ignorera signalen. De låter arbetsprocessen styra tiden och
arbetar vidare under rasten. 44 Syntesen i Bygdemark är en övervikt för
omsorgsrationella strategier av läraren.
Vi kan inte ta dessa exempel som intäkt för att det finns mer av
omsorgsrationalitet på trä&metallslöjden och mer av teknisk-begränsad
rationalitet på textilslöjden. Exemplen får ses som olika utfall av
spänningen och motsättningen mellan slöjdandets och elevernas behov å
ena sidan och reglernas och föreskrifternas styrning å den andra.
Variationer finns både mellan olika lärare men också för samma lärare
beroende på de faktiska aktuella omständigheterna.

Eleverna om slöjden i skolan
Låt oss avslutningsvis gc uttrymmc för elevernas upplevelser av slöjden.
När eleverna lämnar klassrumsundervisningen och kommer till slöjd
lektionenen är de inställda på att "koppla av" de verksamheter, som de
förknippar med klassrummets papper, penna och böcker; det som till
vardags går under beteckningen "plugga". Vi har tidigare konstaterat, att
några elever t o m upplever att de "slipper lärarna" på slöjden.

44

Det bör kommenteras, att efter rasten fortsätter slöjden enligt schemat. Varken lärare eller elever
har andra lektioner som väntar efter slöjdpasset.
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De andra ämnena är ju bara att skriva i böcker. Här får man göra något, som man
har kvar och kan använda.

Ordet "göra" återkommer ofta i elevernas beskrivningar av slöjdämnet.
När slöjdämnet ställs mot övriga skolämnen blir t o m skrivandet en icke
görande verksamhet. Görandet och slöjdandet är hos eleverna intimt
förknippat med avkoppling.
Att koppla av. Det är ingen press under slöjdlektionerna. 45

I slöjdandet ingår också en upplevelse av att det är hjärnan som kopplas
av.
Man behöver inte använda hjärnan så mycket. Det är avslappnat liksom. Friare.
Man kan gå omkring. När man sitter ner får man prata. 46

Ingen av eleverna är dock ironiska, när de fäller kommentarerna om det
hjärnlösa ämnet. Det är inte tanklöshet i negativ bemärkelse eleverna
avser. De använder orden och uttryckssätten med en positiv underton. Det
finns anledning att anta att eleverna vill förmedla att slöjdämnet har
någonting som de upplever att övriga skolämnen inte har. Upplevelser
som är sig själva nog. Här ges några exempel:
I salen är liksom en stugmysarstämning. Det är bara en sprakande brasa och en
spinnande katt som saknas... Trivseln sprider sig. Tankarna vill ge sig iväg. Jag
ser att barnens blickar vänder sig inåt. De är på Saltkråkan. 47 Samtidigt arbetar
de oavbrutet. De upprepar samma rörelse om och om igen. Virkrörelsen: Grip tag.
Dra igenom. Grip tag. Dra igenom. Grip... Remsan växer fram. Broderirörelsen:
Upp och ner. Upp och ner. Upp... Motivet växer fram. Flätrörelsen: Lägg över
mitten. Dra till. Lägg över mitten. Dra till. Lägg... Flätan växer fram. 48

45

Ersbacken 4 TM (s 1,2)

46

A]vik 4 (s 2)

47

Eleverna lyssnar samtidigt på en berättelse om barnen på Saltkråkan.

48

Alvik 2 (s 5).
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Stefan sågar tunna skivor av ett brunt ädelträ...En doft som av kobajs sprider sig.
-"Lukta på elefanten", säger han. Eleverna snusar på träbitarna med illa dold
förtjusning. 49

Eleverna ger i sina kommentarer av slöjden uttryck för, dels lusten att
slöjda;
Någon rolig timme skall man väl ha i skolan. 50

dels det sensuella i slöjdandet;
Så mjukt det känns. Som en kattunges päls. 51

dels tillfredställelsen av att ha tillverkat något påtagligt - en produkt.
Det är en speciell känsla att göra något själv. Fint att kunna använda sakerna man
gör. 52

För eleverna har slöjdämnet en egen tradition, domän och atmosfär.
Eleverna reagerar, om.de märker tendenser till att "avkopplingen" från det
övriga skolarbetet störs. Textilläraren Lena i Urberg försöker vid ett
tillfälle att väva in matematiska begrepp i slöjdundervisningen.
-"Vad skulle du kalla det här i matematiken", frågar hon och pekar på flaggans
gula fält.
-Det är inte matte det här", säger Daniel surt. 53

Så här reagerar en annan pojke när textilläraren, innan slöjdandet tar vid,
samlat gruppen för en gemensam diskussion och reflektion:

49

Bygdemark 3 TM (s 3)

50

Urberg 3 (s 3)

51

Alvik 1 (s 4). Kommentarerna gäller ett garnnystan.

52

Alvik 4. (s 1)

53

Urberg 3. (s 3)
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Varför måste jag sitta och lyssna på det här. Det berättar du bara för hon. 54
(D v s för mig som observatör.)

"När får vi börja arbeta", frågar eleverna ofta otåligt när lektionen
omfattar annat än handarbete och hantverk. Deras reaktioner visar, att
gemensamma reflektioner och diskussioner omkring slöjdandet inte tillhör
vanligheterna. 55
Eleverna uppskattar och värderar högt slöjdndervisningen som den bedrivs
i skolan. 56 Samtidigt tolkar de in värdet av undervisningen och är klart
medvetna om slöjdens underordning. Slöjd är ett ämne utan samhällelig
betydelse.
-"Slöjd är väl inget riktigt ämne".
- M Man lär sig inte så mycket"
-"Man har väl inte så mycket hjälp av det i jobbet, när man blir stor." 57

Av det följer att eleverna upplever själva innehållet i slöjdandet som sam
hälleligt betydelselöst.
-"Huvudsaken vi har de timmar vi skall ha. Vad vi gör, = det bryr de sig inte
• m58

Enligt eleverna är matematik, datautbildning, orienteringsämnen och
engelska nyttiga ämncn.^ 9 Slöjdandet blir för eleverna ett avkopplande

54

Bygdemark 2 (s 1)

55

Jmf Skolöverstyrelsen (R 89:53 s 72).

56

Jmf Skolöverstyrelsen (R 89:1 s 66f, R 89:45 s 17).

57

Ersbacken 4 TM (s 1,2).

5Ä

Ersbacken 4 TM (s 2)

59

Ersbacken 1 TM (s 2,3,5), Ersbacken 4 TM (s 1,2).
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tidsfördriv. 60 Eleverna har också uppenbara svårigheter att ge argument
för varför de har slöjd på schemat i skolan och varför de arbetar med det
de gör. 61
-"Vi har inte talat om, vad vi skall ha kniven till eller varför det här är bra att
kunna."
-"Det har sexorna alltid gjort." 62
-"Det vet bara hon. (Dvs textilläraren) Jag har ingen aning." 63

Det är något lättare för eleverna att hitta argument för den del i tex
tilslöjdundervisningen som behandlar klädvård och klädsömnad.
-"Man tillverkar egna saker istället för att köpa dem." 64
-"Det är roligt att göra själv; att ta hand om sig själv".
-"Det är bra att kunna laga trasiga kläder. Då räcker pengarna längre." 65

Motsvarande argument förekommer inte för trä&metallslöjden, troligen
beroende på dyra virkespriser och maskiner. Dessutom kräver trä&metallslöjdandet en betydande del av bostadsytan. Det innebär att endast
ett mindre antal familjer har möjligheter att trä&metallslöjda hemma.
Eleverna har tagit till sig de principer om slöjden som slöjdlärarna
tycks eniga om. Ett bra slöjdarbete är:
-"När man gör på rätt sätt. När man gör fel kanske träet spricker och då måste
man göra om." 66

60

Dessa resultat stämmer överensstämmer med vad 64 högstadieelevers föräldrar i Älmhult i södra

Småland anser om slöjden. Främsta anledningen till att vuxna slöjdar hemma är tillfredsställelsen av
att själva ha gjort/skapat produkten och för den avkoppling som slöjdandet ger. På sista plats
rangordnas att man upplever att slöjdandet ger ett kunskapstillskott. Se Eriksson et al (1980 s 59).
61

Jmf Skolöverstyrelsen R 89:53 (s 73).

62

Alvik 2 TM (s 2)

63

Alvik 3 (s 2)

64

Alvik 4 (s 4)

65

Urberg 3 (s 2)

66

Se inledningsexemplet Alvik ovan. Se även Ersbacken 2 TM (s 2), Ersbacken 4 (s 3), Bygdemark

1 (s 5), Alvik 3 (s 2)
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Att det är läraren som är auktoriteten ifrågasätts inte av eleverna. Läraren
kan det rätta sättet och det skall eleverna lära sig.
-"Han (läraren) vill väl att vi skall lära oss hur man gör."
-"Sture är nöjd med våra arbeten, om vi gör som han säger." 67

Eleverna är också medvetna om, att slöjd måste få ta tid.
-"Det är viktigt att vara noggrann i slöjden. Man skall inte skynda på, för då
slarvar man." 68

Analys
Dikotomin "teori" skild från "praktik" är tydlig i elevernas reaktioner. Till
"teori" räknar eleverna verksamheter som försiggår inom de s k teoretiska
läroämnena. Det gäller även en praktisk verksamhet som skrivning. Inom
domänen "teori" måste eleverna anstränga sin hjärna. Elevernas upp
fattning är att "teorin" inte får störa de "praktiska" verksamheterna i slöjd.
Några elever upplever klyftan så stor, att de t o m säger att de "slipper
lärarna" under slöjdlektionerna. De reagerar negativt på försök att
överbrygga motsättningen.
På slöjden upplever eleverna, att de kan koppla av från det övriga
skolarbetet och ha "rolig timme". Det innebär dessutom att de inte
behöver anstränga hjärnan. Upplevelsen förstärks troligen av att slöjd
läraren oftast tar på sig ansvaret för att "tänka ut" gången i arbetet och ge
eleverna instruktioner. Eleverna har uppfattat att tiden används på ett
särskilt sätt på slöjdlektionerna. Det är viktigare att ta sig tid och vara
noggrann än att vinna tid. Det är bättre att satsa på få produkter av god
kvalitet än på massproduktion och hög kvantitet.
Trots att eleverna uppskattar och tycker slöjd är roligt är de klart
medvetna om vuxensamhällets värdering av kunskaperna och om
makthierarkin mellan ämnena i skolan. På slöjden kan man koppla av och
fördriva tiden. Vad slöjd kan bidra till därutöver har eleverna inga ord för.
Den enda nytta med slöjden, som eleverna kan uttala är nyttan med
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Alvik 2 TM (s l).Ersbacken 2 TM (s 2)

68

Ersbacken 1TM (s 3)
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klädvård och klädsömnad. Genom obetalt slöjdande minskar man
familjens utgifter. Man drygar ut lönen från det betalda arbetet. Den norm,
som eleverna utgår från, när de värderar vilken kunskap som är nyttig i
vuxensamhället, är graden av relevans för det betalda yrkesarbetet.
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7. Mästaren om slöjden i skolan1
Hushållning är den röda tråden i de utbildningslinjer, som är knutna till
vår institution - hushållning med det mindre respektive det större
hushållets resurser. Trots senare tiders utveckling är hemmen - de mindre
hushållen - fortfarande den plats y där vi producerar ett stort mått av
olika slags nyttigheter, fostrar en ny arbetskraft att tjäna samhället samt
tillbringar en stor del av fritiden
Vardagsvillkoren formar en viktig
sida av vår mänsklighet. I centrum för förändring står idag omsorgen om
barnen, maten, kläderna, boendet, vardagsvanorna samt gemenskapen i
ett nödvändigt arbete. 2
Det är kunskaper om vardagslivet som står i centrum, när prefekten vid
Institutionen för hushålls-, textil- och barnavårdslärarutbildning år 1990
beskriver det gemensamma innehållet i institutionens kunskapsutveckling.
Enligt hennes uppfattning, tycks kärnan i textilslöjden vara kunskaper om
hushållning av resurser i den s k obetalda produktionen av varor och
tjänster. Vardagslivet omfattar även fritid och avkoppling; vi slöjdar för
nöjets skull.
Delar lärarutbildarna i textilslöjd och trä&metallslöjd prefektens upp
fattning om ämnet slöjd? Jag bad lärarutbildarna välja ut några (nyckel-)
ord, som de anser bäst beskriver slöjdundervisningens innebörd i
grundskolan.

1

Resultatredovisningen bygger på delar av intervjustudien med 15 lärarutbildare i textilslöjd och

12 lärarutbildare i trä&melallslöjd.
2

Eklund (1990 s 136).

134
Tabell 2. Rangordning av de (nyckel-) ord som lärarutbildare i textilslöjd
(tx) och trä&metallslöjd (tm) angivit.

ord (tx)

antal markeringar

Vardagskunskaper
Kreativitet/skapande
Kulturarv
Färg och form
Motorisk träning
Hantverk/
handens arbete
Teknikkunskap
Arbetsglädje/trivsel
Logik/matematik
Kritiskt tänkande
Självförtroende/
tillfredsställelse
Mjuka material
Alla sinnen tränas
Producera något eget
Uthållighet/tålamod
Ordning och reda
Teori omsätts i praktik
Redskap
Självständigt arbete
Mönster
Fostran
Pilligt och smått
Ibland större rörelser
Tyst arbete
Samtal
Flitig
Rent
Miljökunskap
Jämställdhet
Jämlikhet

Summa:

19
14
7
7
6
6
5
4
4
4
4
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
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ord (tm)

antal markeringar

Kreativitet/skapande
Vardagskunskaper
Färg och form
Samverkan/social fostran
I Iantverkskunnande
Motorisk träning
Miljökunskap
Problemlösning/
laborativt arbetssätt
Kulturarv
Tcknikkunskap
Göra något eget
Sinncsträning
Självständigt arbete
Själ v förtroende/
tillfredsställelse
Förstärkning av
övriga ämnen
Karaktärsdaning
Begreppsträning
Verktyp
Muskelstyrka
Bchovsanpassat
Måttanpassat
Hållfasthet
Ytbehandling
Jämställdhet
Jämlikhet

10
9
9
7
5
4
4

Summa:

74

4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

Rangordningen i tabellen ovan visar, att inte bara textilgruppen utan även
trä&metallgruppen beskriver slöjd i liknande termer som prefekten.
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Slöjdens viktigaste innebörd är att ge "kunskaper om och handlings

beredskap

för

vardagslivet".

Därutöver

skall

enligt

slöjdämnet,

lärarutbildarna, även omfatta "kreativt skapande". De båda lärargrup
perna fäster ungefär lika stor vikt vid hantverks- och teknikkunskap samt
motorisk träning.
Lärarna vid respektive utbildning är också överens om, vad som inte är
kännetecknande

för slöjdämnet.

Jämställdhet

och jämlikhet

är inga

begrepp, som associeras till slöjd. "Samverkan/social fostran", som hamnar
på fjärde plats i trä&metallgruppens rankinglista, visar sig inte heller dölja
några ambitioner om jämlikhet eller jämställdhet. Innebörden är istället att
barn och ungdomar skall "umgås på ett naturligt sätt". Orden "pilligt och
smått" och "muskelstyrka" får endast en markering var. Det kan tolkas
som, att lärarutbildarna undviker att ange ord som kan vara symboliskt
laddade med antingen kvinnlighet eller manlighet. Inte heller tar någon
fasta på det som eleverna i grundskolan uppskattar i slöjden, nämligen
slöjden som ett "avkopplande" ämne. 3
Under intervjun uppmanas lärarutbildarna att beskriva textilslöjd eller
trä&metallslöjd

genom

att

ange

likheter

och

olikheter

med

andra

skolämnen. Det är endast två i varje lärargrupp som anger likheter med
hemkunskapsämnet, vilket är förvånande, då "vardagskunskaper" är ett
gemensamt kunskapsområde. Textillärarutbildarna arbetar dessutom inom
samma institution som lärarutbildare i hemkunskap och barnavård. På
frågan om vilket ämne som ligger längst från slöjdämnet, svarar knappt
hälften i båda slöjdgrupperna "språk". Textilgruppen anger olika främ
mande språk medan trä&metallslöjdgruppen avser språk allmänt. Nästan
hälften av de båda grupperna har svårigheter med att hitta något ämne
som inte alls har anknytning till slöjdämnet. Slutsatsen blir, att "slöjdäm
net omsluter strimmor av alla ämnen".
När jag ber lärarutbildarna att ange vilka av (nyckel-) orden, som
passar in på den andra slöjdarten, blir det för många en aha-upplevelse
att upptäcka likheten med den andra slöjdarten. Ytterst få ord uppges inte
passa in på slöjdkollegans ämne. Det förefaller inte självklart att se
närheten till kollegan i slöjdsalen intill. Det är endast en i varje grupp som
nämner den andra slöjdinriktningen som mest närliggande det egna ämnet.
Lärarutbildarna vill istället slå ihop sina påsar med andra ämnen. Cirka
hälften dras till det skapande och kreativa bildämnet och den andra hälften
vill komma nära naturvetaren och matematikern.

3

Se kap 6.
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Kan oförmågan att se närheten till varandra vara en indikation på att
tabellen döljer faktiska olikheter mellan grupperna? De kanske inte talar
samma språk, när allt kommer omkring? Vid en helhetsbedömning och
djuptolkning av intervjuerna framträder två skilda mönster i de båda
lärargrupperna. Orden kan liknas vid garntrådar av olika längd och färg
som skall stickas samman till ett mönster. När mönstret framträder ges
respektive tråd en innebörd i förhållande till andra trådar i relation till den
totala mönsterbilden. En kort tråd t ex som pga sin korthet inte tillmäts
någon betydelse i förhållande till andra längre trådar, får en helt annan
innebörd och dignitet i en mönsterbild. Ord eller trådar som var för sig ser
likvärdiga ut i en tabell får också olika innebörd i en total kontext eller
mönsterbild.
Låt oss se vilka innebörder respektive slöjdlärargrupp lägger i orden!

Textillärarutbildare
Textilgruppen får börja med att motivera varför "vardagskunskaper" är ett
huvudmoment:
Barnen skall få vardagskwiskaper och vardagsfärdigheter och de ska bli
medvetna om våra resurser... Vi kan inte bara konsumera hur som helst.
Det ligger också i vår uppfostran och den måste börja tidigt. Även om det
är ett hål på strumpan och man inte har lust att laga det } så kanske vi
ändå måste inse, att vi bör göra det. Om jag lagar det där, så kan jag ha
den kanske den här vintersäsongen ut. Det är en attitydfråga. Och det tror
jag; att attitydfrågor måste börja tidigt. (Lärarutbildare textilslöjd)
Barnen skall lära sig att vara sparsamma och hushålla med framför allt
familjens resurser. Vilken innebörd lägger textillärarutbildarna i "den
kreativa skapandeprocessen"?
Skapande verksamhet, tycker jag, är lika viktigt och framför allt färger,
form; att få uttrycka sig med hjälp av det. ;itt få producera någonting
egetj som man så att säga har då. Man täfiker sig hur produkten skall bli.
Man försöker forma den och göra den efter eget huvud, så att säga. Att
få använda den här konstnärliga sidan av ens personlighet och att få
uttrycka sig. (Lärarutbildare textilslöjd)
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Barnen skall lära sig att uttrycka sig i textila material och bejaka den
konstnärliga sidan av personligheten. Samma resonemang återkommer,
när lärarutbildarna argumenterar för textilslöjdens närhet till bildämnet.
Lärarutbildarna finner även likheter med textilslöjd och ämnet matematik.
När matematik ligger nära textilslöjd beror det på att:
I både vävning och sömnad använder man sig av mått, antal och
geometriska former ständigt och jämt. Exempel: Planering av en väv,
trådantal, bredd, garnberäkning, mönster, maskantal i stickning, mönster
konstruktion i sömnad m m (Lärarutbildare textilslöjd)
Handarbetskonsten omfattar ständiga måttagningar, beräkningar och
uppskattningar av olika former.
När lärarutbildarna i textilslöjd anser att språk inte är slöjd avser de inte
modersmålet utan främst främmande språk. De tänker på "inpluggning"
av glosor och grammatikträning, vilket inte liknar övningar i handarbete.
Det betyder inte att textillärarutbildarna tar avstånd från teoretiska inslag
i slöjdundervisningen. Textilslöjd är inte:
Helteoretiskt - konstigt ord. Varför? Absolut viktigt att ha både teori och
praktik. (Lärarutbildare textilslöjd)
De har som en självklar utgångspunkt att teori måste gå hand i hand med
handarbetet. "Ingen praktik utan teori och ingen teori utan praktik."
Kulturarv kommer på tredje plats i lärarnas rankinglista. Eleverna i skolan
måste:
Få förståelse för äldre tider och dess människors levnadsbetingelser
genom att sätta vårt textila kulturarv i dess ursprungliga sammanhang.
Förstå hur viktiga de textila teknikerna (väva, sticka, sy) var för männi
skors överlevnad i det förindustriella samhället. (Lärarutbildare textilslöjd)
Kulturarvet knyts till hemmets ekonomi och sparsamhet. Kunskaper i
textilt hantverk har genom tiderna varit en viktig förutsättning för
familjens överlevnad.
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Trä&metallslöjdlärarutbildare
Trä&metallslöjdlärarna kan inte på samma självklara sätt koppla slöjdande
till vardagslivet i hemmen.
Att laga mat och sköta hemmet, det har man fortfarande utrustning till i
hemmet. Men det är lite sämre ställt med slöjdaktiviteter. (Lärautbildare
trä&metallslöjd)
De betonar istället:
Genom praktiskt arbete uppöva sui skapande förmåga. Det är slöjdens
gyllene regel så att säga eller själva principen; Att vi jobbar praktiskt för
att stärka den skapande förmågan och därigenom få en handlingsbe
redskap, som ger oss möjligheter att klara vardagen på många olika sätt.
(Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Det praktiska arbetet under slöjdlektionen ger en skapande förmåga,
som kan vara bra att ta till, när vi i vår vardag försöker finna lösningar
på olika problem. När lärarutbildarna argumenterar för trä&metallslöjdens närhet till naturvetenskap och matematik, nämner de slöjdens
laborativa arbetssätt.
Ja, man kan ju säga att det är ämnen utav laborativ karaktär, som mest
liknar det här (trä&metallslöjden 4 ). Det är ju så här, att i slöjd ingår ju
väldigt mycket matte och då har vi ju också den näraliggande fysiken.
(Lärarutbildare trä&metallslöjd)
När trä&metallgruppen anger språk som slöjdens motpol är det inte för att
visa på nödvändigheten av att i slöjden förena teori och praktik. Dessa
begrepp finns inte, på samma sätt som i textilgruppen, med i argumente
ringarna. Skälen är istället att "det laborativa inte finns i språk" eller att
"man inte övar hantverk i språk". Lärarutbildarna i trä&metallslöjd utgår
från det konkreta arbetet, från "görandet" och handlingen som måttstock
när jämförelser görs. När de beskriver vad ämnet inte är och vad det är,
används begrepp som utvecklats inom den egna yrkeskåren. Jämförelser
görs med hjälp av begreppen "mallslöjd" och "laborativ slöjd". Dessa båda

4

Min kommentar.
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inriktningar ses som varandras motpoler. Mallslöjden tar de starkt avstånd
från.
Och det (varianter av mallslöjd) 5 är nämligen reproducerande verk
samhet
därför att det står ju i sån' stor kontrast till skapande
verksamhet. Där man gör just det... anordnar sin undervisiiing genom att
lotsa fram eleven steg för steg. Det är någonting som inte hör hemma
innanför ämnet, tycker jag. Och där man, i stort sett y skalar hela slöjdens
hjärtstock... då menar jag alltså att man, i stort sett, förelägger ungar
uppgifter, där eleven inte kan misslyckas någon gång. Och där det alltid
leder till ett rätt svar. Då är vi illa ute, därför då tror jag att slöjdämnet
inom en snar framtid itile kommer att ha något berättigande kvar i den
svenska skolan. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
För lärarutbildarna i trä&metallslöjd är inte "kulturarvet" ett lika viktigt
kunskapsområde. De lyfter istället fram ett område, som över huvud taget
inte nämns av lärarutbildarna i textilslöjd nämligen "samverkan och
social fostran".
Och det är den typ av social fostran, som förekommer i slöjden... Jag
tycker det är det unika för slöjden, att man släpper in eleverna, att de
skall samverka i den här miljön; jobba motoriskt, skapande laborativt. Det
är ju det ufiika för slöjden. Det har inget annat ämne på det här viset.
Det är slöjdämnets styrka och... I 1 or mig står den sociala fostran som
pågår i slöjdsalen, när man arbetar praktiskt, socialt tillsammans som
skapande. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)

Analys
Lärarutbildarna vid de båda lärarutbildningsinstitutionerna förefaller eniga
om att "vardagskunskaper" och "kreativt skapande" är de båda hörnpelarna
inom slöjdämnet. De kan även enas om att i slöjdundervisningen förenas
"teori" och "praktik". Mycket talar för, att de inte delar grundskoleelever
nas sätt att se på slöjden som ett ämne med "hjärnan avkopplad".
Visserligen anger knappt hälften av lärarutbildarna språk som slöjdämnets
motpol, men argumenten talar för att de manuella och intellektuella

5
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verksamheterna måste förenas för att undervisningen i slöjd skall kunna
kallas god. Det styrks även av att en lika stor andel av lärarna vill se
strimmor av alla ämnen inom slöjdämnet.
Vid närmare analys framtonar emellerid olika mönster. Det förefaller,
som de båda lärargrupperna lägger in olika betydelser i begreppen. För
lärarutbildama i textilslöjd betyder "vardagskunskaper" hushållning och
sparsamhet med resurser. De vill "sätta vårt textila kulturarv i dess
ursprungliga sammanhang" och lyfta fram kvinnors strävanden för att få
resurser att räcka till. I textilslöjden skall eleverna reflektera över hur
ekonomin i ett hem kan drygas ut. Textillärarutbildarna använder
begreppen "teori" och "praktik", när de betonar nödvändigheten av att i
textilslöjd förena de båda verksamheterna.
Lärarutbildama i trä&metallslöjd knyter ämnets "vardagskunskaper" till
effekter av ett praktiskt/laborativt arbetssätt. 1 trä&metallslöjd skall
eleverna inte arbeta med tanklös efterhärmning utan våga experimentera
och finna lösningar på problem som dyker upp. Lärarutbildama i
trä&metallslöjd ser en motsättning mellan "mallslöjd" och "laborativ
slöjd". Intrycket är att de, till skillnad från sina kvinnliga kollegor, lägger
starkare tonvikt vid färdighetskunskaper. Vare sig de pläderar för
kreativitet eller vardagskunskap utgår de från "görandet"/det laborativa i
slöjdundervisningen. Även om vissa ambitioner finns att sätta trä&metallslöjden på pränt tonas de ner under intervjun. Några av de lärare som
undervisar "min" grupp bedriver dock egna utvecklingsarbeten. Under
intervjusituationen fick jag en känsla av, att det finns en spänning mellan
dem som bedriver utvecklingsarbeten och strävar efter att dokumentera
sina erfarenheter och dem som bygger sin undervisning på en oral och
"handfast" tradition.
Jag uppfattar det så, att medan lärarutbildama i textilslöjd lägger tyngd
punkten på en konstnärlig mer expressiv innebörd av skapandeprocessen,
poängterar lärarutbildama i trä&metallslöjd problemlösning med en mer
transformati v innebörd. Samma skiljelinje går igen, när grupperna
argumenterar för, varför de tycker bildämnet ligger närmast respektive
slöjdart. Det visar sig att även relationen till naturvetenskap och matema
tik delvis ges olika innebörder. Textillärarna beskriver likheten i termer
av att slöjdande innebär många beräkningar och uppskattningar, medan
trä&metallslöjdlärarna beskriver närheten med ord som laborera,
experimentera.
Efter "vardagskunskaper" och "skapande", som de båda grupperna med
olika innebörd rankar högt, lyfter de fram helt olika intresseområden.
Lärarutbildama i textilslöjd argumenterar för värdet av att känna till det
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kvinnliga textila kulturarvet och lärarutbildarna i trä&metallslöjd lyfter
fram värdet av samverkan och social fostran.
Det förefaller som om konturerna i textillärarutbildarnas mönsterbild är
uppbyggda av: Ekonomi och sparsamhet med hemmets resurser, vilket
inte hindrar att den konstnärliga sidan får komma till uttryck i tex
tilslöjden. Med små medel vävs skönhet, flärd och personlighet in i de
textila produkterna. De viktigaste konturerna i trä&metallslöjdlärarutbildarnas mönsterbild är uppbyggda av: Det laborativa arbetssättet. Det
praktiska och laborativa arbetssättet ger en händighet, som kan vara bra
att ta till, när vi i vår vardag försöker få livets ekvation att gå ihop.
Mellan lärarutbildarnas expressiva och transformativa utbildningsideal
och verklighetens praktik tycks det finnas en bristande kongruens. Flera
exempel från observationsstudierna antyder, att i skolorna bedrivs
slöjdundervisning med tyngdpunkten lagd på ett mimetiskt ideal för
pedagogik.
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8. Lärlingen i utbildning - möten med yr
keskulturen
I de två föregående kapitlen har vi mött slöjden i skolan med utgångs
punkt från forskarens och lärarutbildarnas erfarenheter. I detta kapitel får
lärarkandidaterna komma till tals. Kapitlet inleds med deras upplevelser
av mötet med yrkespraktiken, såsom de själva beskriver den i utvärde
ringsdokumenten. 1 Textillärarkandidaterna står mitt uppe i sin utbildning.
Deras utvärderingar är gjorda efter praktikmoment under tredje och fjärde
terminen. De blivande trä&metallslöjdlärarnas dokument innehåller
erfarenheter från de båda praktikmoment, som ingår i deras kortare
utbildning. Kapitlet avslutas med att lärarkandidaterna, när endast några
veckor återstår av utbildningen, ser tillbaka på sina respektive utbildningar
och reflekterar över slöjdämnet, slöjdundervisningen och framtiden som
slöjdlärare. 2

Lärlingen om sin yrkespraktik
Vilka är lärarkandidaternas reaktioner på skolpraktikens vardagsrutiner och
normer, på slöjdlärarnas grundläggande principer för undervisningen och
undervisningens innehåll? Utvärderingens två öppna uppgifter - "Det här
har jag varit med om.", "Så här vill jag att det skall vara." - lämnar
utrymme för olika infallsvinklar och innehåll. I nedanstående tabell har
dokumentens innehåll kategoriscrats.

1

Resultatredovisningen bygger på 79 utvärderingsdokument skrivna vid två tillfällen av (21+20)

blivande textiHarare och (17+21) blivande trä&metallslöjdlärare.
z Resultatredovisningen bygger på 18 intervjuer med snart iärdigutbildade te.xtillarare och 20 intervjuer
med snart fardigutbildade trä&metallslöjdlärare.
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Tabell 3. Sammanställning av utvärderingsdokument, skrivna av
lärarkandidater efter två praktikperioder, kategoriserade efter innehåll.
textil—

irr

%

VT

%

trä- & metall
HT
% VT

10/21

48

9/20

45

11/17

65

13/21
17/21

62
81

8/20
6/20

40
30

5/17
6/17

29
35

6/21
7/21

28
33

6/21

28

2/20

10

1/17

6

1/21

5

8/21
5/21
7/21

38
24
33

9/20
8/20
7/20

45
40
35

9/17
3/17
9/17

53
18
53

7/21 33
4/21 19
13/21 62

9/21

43

11/20 55

7/17

41

13/21 62

1/21

5

1/20

5

2/17

12

4/21

20

0/21
1/21

0
5

2/20 10
5/20 25

2/17
3/17

12
18

5/21
4/21

24
19

%

organisering av praktiken
(ramar, uppläggning etc)

11/21 52

slöjdämnet i skolan
innehåll (vad?)
uppläggning och utförande (hur?)
motivering till innehåll och upp
läggning (varför?)

relationer
praktikhandledarcn och elev/er
elever i slöjdgruppen
lärarkandidater och elever/er
lärarkandidater och praktikhand
ledare

miljö
elevernas närmiljö
slöjden och slöjdlärarnas status
i skolmiljön
den fysiska miljön i slöjdsalen

Lärarkandidaternas beskrivningar kan karaktäriseras som "närsynta". De
beskriver hur och vad som sker i det aktuella rummet, vad som vid till
fället närmast varit för handen. Organiseringen av praktiken, vad
slöjdläraren undervisar om och vilka relationer som råder mellan aktörerna
i slöjdsalen under den aktuella slöjdlektionen är det vanligaste innehållet.
Varken den fysiska miljön, d v s rummets betydelse för verksamheten,
eller den sociala miljön, d v s hur slöjdlärarens relation till övriga lärare
är, har hög prioritet i dokumenten. Elevernas liv utanför slöjdsalens
väggar behandlas inte heller i någon nämnvärd utsträckning. Etåda
kandidatgrupperna är nöjda med att yrkespraktikmoment förekommer
kontinuerligt under alla terminer. Några önskar att utöka och förlänga
praktikinslagen i utbildningen.
När textillärarkandidaterna går utbildningens tredje termin håller
engagemanget för den kvinnliga textila hantverkstraditionen fortfarande

144
i sig. Majoriteten väljer att rapportera om vad som behandlas på slöjd
lektionerna och hur läraren går tillväga för att överföra de textila slöjd
kunskaperna till eleverna (62% resp. 81%). Det är däremot få som
förklarar varför läraren gör som hon gör eller varför hon väljer det inne
håll som hon väljer. De flesta stannar vid en beskrivning av vad som sker
och hur det sker. Under vårterminens praktik sjunker intresset för
undervisningsämnet och istället ökar intresset för relationer mellan männi
skor.
Trä&metallgruppens dokument skiljer sig från textilgruppens delvis till
form men också till innehåll. Formen är något mer ordkarg och korthug
gen och tabellen visar att även innehållet skiljer sig åt mellan grupperna.
Trä&metallslöjdlärarkandidaterna har inte ett lika klart uttalat intressefo
kus. Ingen kategori får mer än 65% av markeringarna. Tyngdpunkten i
dokumenten ligger under höstterminen på beskrivningar av hur praktik
perioden läggs upp av utbildningsplaneraren på lärarutbildningsinstitu
tionen och av respektive praktikhandledare i grundskolan (65%).
Trä&metallslöjdlärarkandidaterna berättar mindre om skolämnet slöjd och
mer om relationer mellan människor. Efter höstterminens praktik beskrivs
relationerna i mer allmänna termer (53%; vardera) för att under vårtermi
nen riktas mot dem själva och deras relation till eleverna å ena sidan
(62%) och praktikhandledaren (62%) å den andra. Relationer mellan ele
verna i slöjdsalen nämns däremot sällan.
Låt oss först reda ut hur lärarkandidaterna upplever praktikhandledarna
och deras undervisning.

Lärlingen om goda förebilder och avskräckande
exempel

I grundskolans textilslöjd
Vår sista handledare har skilt sig märkbart ifrån tidigare handledare y till
det positiva. Ilon gav ut namnlistor och placeriiigar på eleverna, så att
vi snabbt kunde lära oss deras namn. Ilon bad oss anteckna efter varje
lektion, vad varje enskild elev hade gjort, så att man inte glömmer bort
någon tyst elev t ex. Vi fick själva tänka efter vilket nytt moment y som
väntade de olika eleverna. Fanns det något som många höll på med
samtidigt? Var detta ett lämpligt område att ha teoretisk/praktisk
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genomgång på hatiske nästa gång?! Under de tina praktiktid fick vi vid
varje (tisdags)tillfälle hålla en teorilektion (10-15 min) ensam. Bra
träning.
Tyvärr kan man uppleva andra handledare som slöa. De ser bara oss
lärarkandidater som en extra inkomst; eller är de tvingade att ta emot
oss? För övervägande handledare får ma ti bara starta lektionen och säga
hej! Och kolla närvaron samt kontrollera att alla städar efter sig vid
lektionens slut. Detta är ju inte mycket till praktik. Synd! (Blivande
textillärare)
Textillärarkandidaterna har behov av, att få ordentligt med tid att diskutera
vad som händer under lektionerna. För de flesta handlar praktikundervis
ningen om att lära in den tradition/den yrkeskultur som den tilldelade
"mästaren" odlar. "Lärlingen" skall lära både de handgrepp som "mästa
ren" behärskar och erövra hans blick som vet vad som skall göras och när
det skall göras. När lärarkandidaterna går ut på praktik är skolterminen i
full gång och slöjdläraren är mitt uppe i ett arbetsområde.
Knappt hälften av de blivande textillärarna upplever mästare-lärlingsförfarandet som problematiskt. Lika stor andel vill ha inflytande över
undervisningen. 3
Praktiken hade nog gett mer om man inte varit två stycken som skall
försöka vara en skugga av handledaren. (Blivande textillärare)
Det skulle ha varit mycket roligare, om vi själva skulle ha ett eget arbet
sområde på 6 veckor och inte som nu bara följa med i vad handledaren
har bestämt. (Blivande textillärare)
Drygt hälften är trots allt nöjda med mästare/lärlingssituationen. De vill
känna tryggheten av att ha en kunnig och erfaren läromästare vid sin sida.
De reagerar dock negativt på den praktikhandledare som inte vill ge
argument varför hon gör som hon gör. De protesterar också, om hon inte
reagerar på kandidatens undervisning.
Men jag saknar detta med hur jag gör i klassrummet t ex ska man vänta
ut klassen för att få tyst eller ska jag bli arg eller vad är bäst egent

3 43% (9/21) under termin 3 och 45% (9/20) under termin 4. Andelen omfattar både dem som inte
haft inflytande och är missnöjda med det och den minoritet som haft inflytande och är nöjda med det.
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ligen?? Eller är det någonting vi ska prova oss fram till, när vi kommer
ut och börjar jobba? (Blivande textillärare)
Textillärarkandidaterna är överens om vad som kan anses vara ett av
skräckande exempel i undervisningssammanhang. Följande beskrivning
sammanfattar deras åsikter om vad som kännetecknar en dålig textillärares
undervisning:
På något sätt fick jag ofta känslan av att hon försökte "köpa" barnens
sympati genom enkla lösningar. En typisk "låt-gå-anda" och slapphet,
något som jag känner igen sen min egen skoltid på 70-talet - något som
för min del skapade ointresse.. ... Läraren på den här praktiken
utbildades antagligen i början av 70-talet och har kanske tagit till sig av
den pedagogiken - lösa tyglar och barnen får göra som de känner med
ett indirekt stöd från läraren. (Blivande textillärare)
När kandidaterna skissar en förebildlig undervisning, föreslår inte någon
deltagarstyrd undervisning. Istället beskrivs en lärare som i kraft av sin
kompetens är en auktoritet för eleverna. Den kunniga textilläraren skall
dela med sig till sina elever av de erfarenheter hon har och förmedla sitt
engagemang för textilt hantverk. Så här tänker sig en textillärarkandidat,
som vill representera gruppen, en ideallärares undervisning:
Vi tycker man skall börja med en inledning. Skall man börja på något
nytt, berättar man om det och försöker inspirera dem (eleverna).
Fortsätter man med påbörjat arbete, hör man efter hur det går, gärna
med varje elev. Det är också viktigt att låta dem arbeta med arbetsbe
skrivningar, så att de blir så självständiga som möjligt... Samla små
grupper och visa moment. Lära dem att hjälpas åt - läraren kan ju inte
springa hur mycket som helst. Man skall också försöka ta itu med de
problem som finns, i den mån det går, så att del blir så trivsamt som
möjligt. Det är lika viktigt att på slutet ha en liten sammanfattning, då
man hör efter hur långt de har kommit och hur det har gått. Reaktioner
på arbetet. Målet är att eleverna ska bli intresserade och lära sig
värdefulla saker. (Blivande textillärare)
Textillärarkandidaterna vill hålla i lektionen med fast hand. Som hjälpme
del anvisar de ett instrument som går under beteckningen "arbets
beskrivning" (exempel se bilaga 5). Arbetsbeskrivningar kan liknas vid
matrecept. De beskriver på vilka sätt olika handgrepp bäst skall utföras
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och i vilken ordning de skall genomföras. Begrepp som är relevanta för
det aktuella arbetsmomentet inkluderas också, ex namn på olika hand
grepp, redskap och material.
Ordet "självständig" återkommer ofta i textillärarkandidaternas ut
värderingsdokument, när skoleleverna diskuteras (Jmf citatet ovan). Att
vara självständig elev i textilslöjden innebär för lärarkandidaterna något
eftersträvansvärt och är hos den absoluta majoriteten intimt samman
kopplad med förekomsten av "arbetsbeskrivningar". Säkerheten i att kunna
följa en arbetsbeskrivning är en förutsättning för och ett mått på hur
självständig eleven skall kunna bli i textilslöjden.
Jag saknar verkligen arbetsbeskrivningar till de plagg eller saker de höll
på att arbeta med. Jag tror, att om man har lättförståeliga arbetsbe
skrivningar kan eleverna med viss träning klara sig mycket mer själv
ständigt. (Blivande textillärare)
Dokumenten beskriver hur praktiklärarna på olika sätt försöker lära
eleverna att följa "gången i arbetet". Några lärarkandidater föreslår meto
den "lära av misstag" som ett genialt, förebildligt och användbart exempel
att ta efter.
Sydde en slöjdpåse utan (arbets- 4 ) beskrivning och anvisningar från
läraren. När alla var klara gick läraren igenom "rationell sömnad"
inklusive hur man kan spara på tyg vid mönsterutläggning. Vad kostar
tyg? Kommentar: Ett bra sätt att få elever att försöka lösa problem själva.
Senare genomgång gör att de förstår vikten av t ex rätt ordningsföljd
bättre, än om man haft genomgång innan de börjat sy. (Blivande
textillärare)
Eleverna skall lära sig, att det är möjligt att genomföra och lösa en uppgift
på olika sätt. Men de skall också lära sig, att det bara är £it sätt som är
det riktiga. I denna passus dyker begreppet "rationell sömnad" upp, vilket
innebär att läraren visar och argumenterar för det mest rationella sättet att
lösa uppgiften på, så att man får störst möjliga utdelning för minst möjliga
tygåtgång. Lärarkandidaterna lär sig även att använda prov för att kunna
kontrollera, att eleverna verkligen behärskar arbetsgången och de begrepp
som introduceras i arbetsbeskrivningen.

4
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Sjätte gången: Skriftligt prov för femmorna
textillärare)

5 enkla frågor. (Blivande

Efter den fjärde terminens praktik skriver endast två av textillärarkandi
daterna om elevernas egna färg- och formgivningar. Det är en förändring
från den tredje terminen, då 7 lärarkandidater (1/3) tangerar det området
i dokumenten. En helhetsbedömning av dokumenten ger vid handen, att
lärarkandidaterna tillmäter arbetsbeskrivningen betydelse även för
innebörden av begreppet "skapa".
En "skapande elev" betyder för
textillärarkandidaterna: En elev, som med utgångspunkt från arbets
beskrivningens direktiv, klarar av att skapa fram en produkt i textila
material. När däremot textilläraren "skapar" gör hon det med innebörden
formgivning och dokumentation i en arbetsbeskrivning. Eleverna kan, om
flera förslag finns, få inflytande över valet av en av de produkter som
läraren föreslår för att därefter följa den arbetsbeskrivning, som medföljer
produkten.
Textilgruppen spänner mellan dem, som betonar värdet av att eleverna
kan få välja att arbeta med olika produkter och dem som inte ens kan
tänka sig att ha två olika arbeten på gång samtidigt.
Negativt: Besvärligt med 2 olika arbeten (flagga och förkläde) på den
egna lektionen. Vi hade det ena och det andra samtidigt under lektio
nerna, vilket blev rörigt
Eleverna blir förvirrade. (Blivande textil
lärare)
Endast en av lärarkandidaterna relaterar undervisning i slöjd till grundsko
lans läroplan.

I grundskolans trä&metallslöjd
Om praktiken tycker jag if ite! Redan efter första gången kände vi båda y
att det inte kändes bra. Med utgångspunkt att vi är praktikanter och
jämfört med förra stället i höstas, så känner jag alt jag inte alls blivit
mottagen på ett välkomnande sätt. I höstas gick handledaren igenom med
oss vad vi skulle göra. Vi diskuterade oss igenom olika lösningar. Vi fick
större uppmuntran, kritiserade varandra och gav beröm på ett bra sätt.
Visserligen var där mallslöjd, men det är inget mot vad det är på det här
stället. Vår handledare vi har nu har tappat stinget. lian verkar ha lagt
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av
Inga eller knappa kommentarer på vad vi gör positivt eller
negativt. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Det kunde inte ha varit bättre. Jag fick planera och inspirera fritt till ett
arbetsområde, som jag själv valt. Jag fick fullfölja arbetsområdet till sitt
slut och fotografera alsterna. Handledaren bad om lov att stjäla
arbetsområdet och fotograferade också alstren. (Blivande trä&me
tallslöjdlärare)
Den blivande trä&metallslöjdlärare, som ger röst åt det sista påståendet
har hamnat hos en ovanlig praktikhandledare. De flesta får, liksom de
blivande textillärarna, arbeta efter praktikhandledarens redan uppgjorda
planering av slöjdundervisningen. 1 början av lärarutbildningen vill över
hälften av de blivande trä&metallslöjdlärarna ha inflytande över under
visningen på praktikperioderna. Märkligt nog sjunker andelen kraftigt efter
den andra praktikperioden. 5 Vi kan konstatera att intresset för relationen
både till praktikhandledaren och till eleverna samtidigt ökar.
Är önskemål, om att få inflytande över undervisningen en outskriven
självklarhet? Trä&metallslöjdlärarkandidaterna kanske tycker att det räcker
med att ha kommenterat det önskemålet en gång tidigare? En helhets
bedömning av dokumenten antyder detta. Utbildningen är snart slut och
inom en snar framtid kommer de att få ta hand om egna elever.
Jag tänkte ofta, att det är ju snart slut. Ibland kunde jag inte gå in
helhjärtat för det. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Det finns ingenting som tyder på, att lärarkandidaterna skräms eller känner
sig osäkra inför framtiden. Tvärt om.
Nu kliar det ännu mer i fingrarna, tänk att få egna klasser och en egen
sal att undervisa i - härligt!! (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Ingenting tyder heller på att kandidaterna känner sig osäkra i lärarrollen.
Dokumenten andas tillit till den egna förmågan.

5

59% (10/17) under höstterminen och 28% (6/21) under vårterminen. Andelen omfattar både dem

som inte haft inflytande och är missnöjda med det och den minoritet som haft inflytande och är nöjda
med det.
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Jag fick ett bra förtroende hos eleverna. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Möjligen kan vi spåra en större ödmjukhet inför läraryrket hos några.
Jag lärde mig speciellt mycket i en 5:a som vi hade på en skola, som låg
en bit från Munkhagsskolan. Där hade jag genomgång nästan varje gång,
men det var svårt att få barnen alt förstå. Jag förklarade utifrån mina
kunskaper och det blir ju lite krångligt för ett barn att förstå. Jag vågade
mycket mer än förra terminen. Och det är ju ett framsteg. (Blivande
trä&metallslöjdlärare)
En förebildlig trä&metallslöjdlärare månar om goda jämställda relationer
till eleverna, enligt kandidaterna.
Min handledare är mycket bra. Han har mycket god kontakt med elever
na. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Och att man är i samma nivå som eleven. Mer kompis än pappa. (Blivan
de trä&metallslöjdlärare)
En dålig förebild är en lärare som inte har så god kontakt med eleverna.
Saknade (hos handledaren 6 ) den spot i tana och roliga kontakten med
barnen. Jag tror man måste le och skratta och bjuda lite på sig själv
mycket när man är lärare
De (eleverna') var så lugna och snälla. För
snälla?? (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Innehållet i nedanstående exempel sammanfattar gruppens inställning och
säger samtidigt en del om hur trä&metallgruppen tänker om själva under
visningen. (Formen d v s uttryckssättet är dock inte representativt för
trämetallgruppen.)
Den största erfarenheten blir alla intryck av hur andra undervisar, hur
barnen tar emot kunskapsförmedlingen beroende på vilken karaktär och
metodik läraren har. Det har lärt mig att jag alltid måste vara mig själv,

6
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jag måste vara öppen för en ständig dialog med eleverna. En lagom
blandning av ödmjukhetallvar och en stark vilja att ha en god tillvaro
för alla på slöjdlektionerna. Jag har börjat inse, att det viktiga är inte att
eleven tillverkar något som skall bedömas e/digt någon given skala.
Slöjden har som jag ser det stora uppgifter att fylla i att, dels svara för
den motoriska träningen, dels att lära eleverna jobba i arbetsformer, som
de inte annars gör. Men - åter till praktiken
Det mest positiva har
ju varit det spontana, enkla mottagande vi som kandidater fick av
eleverna. Hur många vuxna skulle finna sig i att bli laborerade med på
samma vis? (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Trä&mctallslöjdlärarkandidatcrna tonar ner läraren som auktoritet och
pappafigur och uppmuntrar dialog och elevinflytande. Lärarens kunskaper
i hantverket verkar underförstått vara en självklar förutsättning och inget
att orda om. Slöjdundervisningens viktigaste ändamål är processen inom
vilken slöjdundervisning bedrivs. Den ideala undervisningsprocessen i
trä&metallslöjd uppfattas av lärarkandidaterna som väsensskild från den
som försigår i "andra" s k "pluggämnen". De egenskaper och färdigheter
som eleverna förvärvar i undervisningsprocessen ex god motorik är
viktigare än ett resultat i form av perfekta slöjdprodukter. Blivande
trä&metallslöjdlärare ogillar således givna måttstockar är därför mycket
skeptiska till skriftliga prov.
En sak som jag var skeptisk mot var att de fick skriftliga prov. Provet
handlade mest om skyddsfrågor kring pelarborren, en positiv tanke när
det gäller säkerheten. Gången innan hade vi en kort diskussion om
skyddsfrågor
Prov hade de aldrig haft förut och betygsfrågan dök upp.
Syftet med provet var att just kolla om alla hade lärt sig om säkerheten...
...När provet var avklarat visade det sig, att de fiesta hade alla rätt. Jag
är fortfarande skeptisk mot prov eller liknande kontroll av kunskap i
slöjden. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Det verkar dock inte tillhöra vanligheterna att lärare ger skriftliga prov i
trä&metallslöjd. För den aktuella gruppen var det första gången.
Begreppet "självständighet" förekommer ofta även i trä&mctallslöjdlärarkandidaternas texter.
Eleverna fick jobba mycket fritt och det var stor bredd på olika förmål
som gjordes
Skillnaden här och i Norrköping var att alla jobbade
mycket mer självständigt wider lektionen. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
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Att vara självständig har dock en annan innebörd för de blivande
trä&metallslöjdlärarna än för textilgruppen. En självständig elev i trä&metallslöjden har egna tankar och ideer omkring de föremål som skall
tillverkas. Den grundsynen för lärarkandidaterna fram i polemik mot s k
mallslöjd. Att lära eleverna slöjda efter förebild är en dålig och förlegad
metod. De blivande lärarna vill arbeta med andra metoder. Läraren skall
uppmuntra eleverna att skapa fritt och själva formge sina slöjdprodukter.
De själva (eleverna 8 ) kan exempelvis få utforma en egen stil på deras båt
vid tillfället, då jag vill att de skall göra båtar. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
När de blivande lärarna beskriver en ideal undervisning i trä&metallslöjd
har begreppet "skapande" stor betydelse. En av dem ger här exempel på
vad skapande innebär. Han får representera gruppen som helhet.
Jag jämförde även hans undervisning med det vi lärt oss på Institutionen
för slöjd enl LGR-80. Här har min handledare missat mycket bl a det
fria skapandet. Det viktigaste för honom var att elevernas arbeten såg
snygga ut och att föräldrarna skulle tycka om sakerna, som barnen tog
med sig hem från slöjdsalen. Under min praktik upplevde jag } att min
handledare ville styra upp undervisningen, så att alla elever gjorde
samma sak och dessa saker såg likadana ut. Själv skulle jag ha velat
jobba på ett bredare område, att man t ex jobbar med ett arbetsområde.
Exempel på arbetsområden kan vara: * Att sitta - man gör olika typer
av pallar. * På vattnet - man gör olika typer av båtar. * På skrivbordet
- man gör olika typer av brevställ På detta sätt hade jag velat jobba,
men jag märkte att det inte fanns utrymme för denna verksamhet.
(Blivande trä&metallslöjdlärare)
Trä&metallslöjdlärarkandidaterna refererar, till skillnad mot textillärar
kandidaterna, ofta till grundskolans läroplan, när de argumenterar för sina
åsikter. Det framkommer att lärarna på högskolan ofta diskuterar
tolkningen av den.
Om lärarkandidaterna beskriver ideala situationer i slöjdundervisning så
olika, har de förmodligen olika uppfattningar om hur slöjdsalarna skall
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inredas och hur en ideal skolmiljö över huvud taget bör vara utformad.
Låt oss betrakta innehållet i de dokument som behandlar skolmiljön.

Lärlingen om skolmiljön
Det textila rummet och skolmiljön
När arbetsmiljön i textilsalen berörs diskuterar textillärarkandidaterna
utsmyckning och inredning. Den skall gärna vara personlig och ge ett
kreativt intryck. Textilläraren bör ta sitt ansvar för att skapa en trivsam
miljö.
Textilsalen var inte så kul eftersom det inte fanns några färdiga textila
saker i salen. Man kunde ju låta barnen få hänga ut sina färdiga saker
och låta dem ta hem det nästa gång istället. På så vis kunde man få lite
mera liv på de tomma uppsättningstavloma och få ett litet roligare intryck
av ämnet. (Blivande textillärare)
Skolmiljö omfattar inte enbart utsmyckning och inredning. Även relationer
mellan människor på en arbetsplats är en viktig del av arbetsmiljön.
Textilläraren framstår som dåligt integrerad i skolans verksamhet. Det
finns inte mycket som tyder på att hon ens samverkar i någon större ut
sträckning med kollegan i trä&metallslöjd. Endast en av textillärar
kandidaterna kan berätta om ett tillfälle, när slöjden var en integrerad del
av skolarbetet. Skolan hade vid tillfället en Tema-dag på länsmuseét och
barnen arbetade med textila tekniker som ex tovning av ull och vävning
av band.
De blivande textillärarna tycks inte reagera på de rådande förhållande
na. Under tredje terminen på lärarutbildningen uttrycker endast en av de
blivande textillärarna önskemål om att "slöjden borde i större utsträckning
ingå i tema-dagar". Under fjärde terminen på utbildningen kan vi finna
önskemål om större samverkan av fem blivande textillärare. Inte heller
önskemål om samverkan med kollegorna i trä&metallslöjd diskuteras i
dokumenten. Den enda som berör förhållandet, vill cementera åtskillnaden
mellan ämnena och mellan könen.
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Jag tycker de själva skall få välja slöjdart, för detta tvångsbyte tar nog
bort det lilla intresse de har för syslöjd. (Blivande textillärare)
Med "de" menas här pojkarna. Med "tvångsbytet" avser hon de lektioner,
där eleverna får några slöjdlektioner i den slöjdinriktning de valt bort på
högstadiet.
Trots att textilläraren inte samverkar med andra lärare, utnyttjas hon av
andra lärare och även av elever vid behov. Lärarkandidaten verkar
tveksam, men ger inga konkreta förslag till förändring.
Åk 9 killar kom in till oss. De skulle sy kjolar(!) som skulle användas i en
bandyturnering. Det var OK för Valborg (läraren 9 ) att de tog tyg och
sydde. Vi var 20 personer i samma sal. För mycket. (Blivande textillärare)
När lärarkandidaterna avverkat fyra av utbildningens sex terminer, fälls
följande påstående under en gruppdiskussion. 10
Vi visste inte att slöjd har en sådan låg status, innan vi kom till lärarut
bildningen. (Blivande textillärare)
Gruppen ger under samtalet uttryck för uppgivenhet och dålig självtillit.
Det är en markant skillnad mot de entusiastiska lärarkandidater fyllda av
tillförsikt, jag mötte i uppsatserna och som lärare under utbildningens
inledning. Lärarkandidaterna upplever att lärarutbildarna underblåser
uppfattningen om slöjdens låga status. Uppfattningen att det finns en
klyfta mellan s k "praktiska" och "teoretiska" utbildningar tycker de sig
också återfinna hos "andra" universitets- och högskolestuderande. De
uppfattar textillärarutbildningen som en praktisk utbildning och blir
förvånade över att textillärarkandidaterna läser, diskuterar och analyserar
texter. Även i studentlivet känner sig textilgruppen nedvärderad och
underlägsen.
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Verkstaden och skolmiljön
För trä&metallslöjdlärarkandidaterna hänger trivseln i slöjdsalen samman
med i vilket skick verktygen och maskinerna befinner sig. Det måste vara
ordning och reda för att slöjdsalen skall upplevas som trivsam.
Slöjdsalen ligger i källaren. Det är trångt och mörkt, gamla slitna bänkar
o s v. I skåpen är det rörigt. När jag har lektioner ex med jjärdeklassare
finns bara 5 filklämmor och 6-7 kontursågar på 12-15 barn. Verktyg
som är helt nödvändiga att ha, när de startar upp och alla behöver dessa
verktyg
Jag kommer alt ha ordning och reda i bl a skåpen och på
väggarna där grejor finns, så det blir lätt att hitta, vilket är en trivselfrå
ga för mig och barnen. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Liksom textilläraren tycks även trä&metallslöjdläraren hålla sig på sin
kant och ha en särställning i skolans verksamhet. I ett av kandidaternas
dokument finns denna beskrivning av förhållandena mellan de olika
lärarkategorierna på praktikskolan.
Lärarlaget på skolan verkade vara uppdelat i små lag, teoretikerna för sig
och praktikerna för sig - men när teoretikerna närmade sig så visste man
vad det gällde - Kan inte du göra
till mig?! - Då går det bra att
sitta vid samma bord! (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Här beskrivs hur grupper av lärare håller distans till varandra. Vi får också
veta att distansen kan minska vid mycket speciella tillfällen. "Teorerikerna" tar kontakt om trä&metallslöjdläraren kan göra dem en eller annan
tjänst, om han kan utnyttjas som ett slags tjänstefolk. I citatet ovan finns
en olust gentemot de s k "teoretikerna" inskriven. Det är endast en av
trä&metallslöjdlärarkandidaterna, som uttrycker någon önskan om sam
verkan med dem. Majoriteten av dokumenten ger dock inget intryck av
att de blivande slöjdlärarna har ett underdånigt förhållningssätt till övriga
lärare och övriga skolämnen. De är besvikna över hur trä&metallslöjd
läraren och ämnet värderas, men deras uppfattning är att andra felbedömer
och underskattar nivån på slöjdundervisningen och slöjdläraren.
En tråkig insikt är ju den, att slöjden inte står på rätt nivå statusmässigt.
(Blivande trä&metallslöjdlärare)
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Vare sig kommentarer om eller önskemål om samverkan med textilläraren
finns inskrivna.

Analys
Båda kandidatgrupperna är nöjda med det sätt på vilket praktikperioderna
inordnas under utbildningen. De har också likartade upplevelser av och
åsikter om, hur praktiken läggs upp av praktikhandledarna. Förhållandet
mellan praktikhandledaren och lärarkandidaten beskrivs som en mästare
och lärlingsrelation, där tyngdpunkten i undervisningen ligger på färdig
hetskunskaper och förtrogenhetskunskaper. Lärarkandidaterna anser, att en
föredömlig handledare uppmuntrar och kritiserar kandidaten på ett
konstruktivt sätt. Hon/han förklarar och motiverar olika steg i undervis
ningsprocessen liksom olika strategier i slöjdsalen. Lärarkandidaternas
erfarenheter ger vid handen att en sådan handledare är sällsynt.
Även om knappt hälften av textillärarkandidaterna vill ha större
inflytande över uppläggningen av undervisningen på praktikskolan,
accepterar de mästare/lärlingsförhållandet i större utsträckning än vad de
blivande lärarna i trä&metallslöjd gör. De senare visar något större
ambitioner att själva delta i undervisningsplaneringen. En skillnad som här
beskrivs mellan grupperna förstärks, när de diskuterar vad som känne
tecknar en bra eller dålig slöjdlärare.
De blivande textillärarna, som valde denna utbildning för att få utveckla
sig inom ett kvinnligt textilt hantverk, har under den tid de tillbringat på
utbildningen blivit övertygade om värdet av en ämneskompetent lärare. I
relationer med eleverna vill textillärarkandidaterna se läraren som en
auktoritet och inspirationskälla. De regler och begrepp som det textila
hantverket bygger på ifrågasätts inte av lärarkandidaterna. Att lära sig
följa dessa är en väsentlig del av den kompetens som skoleleverna
förväntas förvärva i textilslöjden.
Textillärarkandidaternas vana att förena "teori" och "praktik" tas tillvara
på utbildningen. De lär sig att både vägleda och kontrollera sina elever via
texter. De blivande lärarna ser arbetsbeskrivningen som nyckeln till pro
fessionell slöjdundervisning. Skoleleverna skall lära sig den rätta
arbetsgången genom att följa arbetsbeskrivningen steg för steg. De lär sig
samtidigt nödvändiga begrepp och påståendekunskaper. Under arbetetsprocessen utvecklar eleverna dessutom förmåga till självständigt skapande,
eftersom de skall uppmuntras att arbeta på egen hand efter beskrivningen.
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Läraren gör därmed en tidsvinst och kan minska stressen i arbetet och öka
kvaliteten på handledningen. För att öka motivationen hos eleverna skall
en professionell textillärare även ansvara för att slöjdundervisning bedrivs
med inspirerande arbetsuppgifter i ett rum med estetiskt tilltalande
inredning och utsmyckning. Arbetsbeskrivningen är central i det mönster
som växer fram av textillärarkandidaternas dokument. Deras starka
betoning av arbetsbeskrivningen som förlaga leder tankarna till ett
mimetiskt ideal för pedagogik.
Kandidaterna i trä&metallgruppen, som valt att återvända till skolan för
att få arbeta med barn och ungdomar inom ett praktiskt skolämne, är
intresserade av mänskliga relationer under hela utbildningsåret. Trä&metallslöjden bör, enligt de blivande lärarna, bygga på elevernas naturliga
skaparkraft. Den skall läraren försöka locka fram genom att skapa en
tillitsfull atmosfär och goda relationer med eleverna. Genom att tona ner
lärarauktoriteten och ställa sig på samma nivå som eleverna underlättas
elevernas fria skapande. För att öka elevernas motivation är det är viktigt
att verktyg och material finns på plats i tillräckligt antal.
Den klyfta mellan teori och praktik som de blivande trä&metallslöjdlärarna gav uttryck för i sina uppsatser minskar inte under tiden på
lärarutbildningen. De vill att undervisningspocessen skall vara manuell
och bygga på lärarens sinnliga närvaro och direkta handfasta närkontakt
med var och en av eleverna. De är mycket skeptiska till förlagor liksom
till skriftliga prov i slöjd. Trä&metallslöjdlärarkandidaterna framhåller
istället fritt skapande och personlig formgivning och hamnar mycket nära
de utgångspunkter som den expressiva inriktningen bygger på. Eleven som
formgivare är central i det mönster som växer fram av de blivande
trä&metallslöjdlärarnas dokument.
De verkar ha en något större tilltro till sin förmåga att planera och
genomföra undervisning efter eget huvud än vad textillärarkandidaterna
har. Det kan möjligen förklaras av att textillärarna vet, att de har
ytterligare ett år på sig, innan de behöver ta på sig rollen som textillärare.
För trä&metallslöjdlärarna står yrkeslivet redan för dörren. De vill kanske
visa att de är mogna uppgiften.
Utvärderingsdokumenten stärker mina egna intryck från observations
studierna av ett autonomt ämne och en dåligt integrerad slöjdlärare med
underordnad ställning inom lärarkollektivet. Mina intryck att slöjdlärarna
inte heller samverkar med varandra, styrks också av dokumenten.
Verksamheter är omspunna av symboler. Slöjdämnet omfattar symbolen
av ett lågstatusämne i skolan. Praktiska verksamheter som bärs upp av
högre samhällsklasser har en annan symbolladdning. Tandläkarens borr
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har ett högre symbolvärde än vad trä&metallslöjdlärarens borr har, liksom
kirurgens nål har ett högre symbolvärde än vad textillärarens nål har.
Kirurgen och tandläkaren "klassas" högre än textilläraren och trä&metallslöjdläraren trots att de bedriver likartade verksamheter som att;
skära, sy, borra, laga, lappa ihop och hela tiden vara i nära kontakt med
människor. Det som skiljer är att redskapen och teknikerna är starkt sym
boliskt "klassladdade".
Lärarkandidaterna utvecklar dock inga konkreta ideér om förändring av
asymmetrin i maktförhållandena. De tillgriper samma undvikande
strategier som sina mästare i yrkespraktiken. Med tanke på textillärar
kandidaternas vilja att väva samman teori och praktik är det förvånande
att de inte reagerar i större utsträckning. Är det erfarenheterna från
skolpraktiken som resulterat i denna uppgivenhet? Har de kapitulerat inför
den till synes orubbliga skolorganisationen? En skillnad mellan grupperna
är att de blivande textillärarna tappar självförtroendet under utbildningen,
medan trä&metallgruppen inte låter sig nedslås i samma utsträckning.
Kanske är de till synes aktiva undvikande strategierna grundade på en
faktisk omedvetenhet om problemområdet? Lärlingen som bara gör som
mästaren, som i sin tur gör som sin mästare alltid har gjort, som i sin
tur.... utan att förstå varför. Kandidaterna har kanske ännu inte reflekterad
kunskap utifrån vilken hon/han medvetet kan handla.

Tillbakablickar och framtidsvisioner - lärarkandida
ternas reflektioner i slutet av utbildningen
När endast några veckor återstår av utbildningen möts vi en sista gång för
att se tillbaka på utbildningen, reflektera över slöjdämnet och slöjd
undervisningen och blicka framåt. Låt oss se om de konturer av mönster
vi börjat skönja i de båda kandidatgrupperna tydliggörs eller förändras!

Tillbakablickar
Vilka intryck och erfarenheter har de blivande lärarna på sina respektive
utbildningsorter skaffat sig av hela lärarutbildningen? För de snart
färdigutbildade textillärarna rör det sig om en återblick över en tidsrymd
av tre år, medan trä&metallgruppen endast har ett års erfarenhet av
lärarutbildning.

Bild borttagen
Image removed

Bild borttagen
Image removed

Interiörer från textillärarutbildningen
Foto: Jan Lindmark
Källa: l vardagens tjänst. (1990)
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Kvävande omsorg eller välvilligt omhändertagande
Men ibland kanske mentaliteten står mig upp i halsen, att det är en
flickskola och bara kvinnliga lärare. Man känner sig omhändertagen på
något vis. Det är lite granii grundskolekänsla ibland. (Blivande textill
ärare)
Det är ganska styrt här
Tycker jag man kanske tar hand om en mer
som en elev än som en vuxen
Jag tycker inte man fått tagit ansvar...
I början när man kom hit till skolan, då var man AIIIHI full av entusi
asm. Å gud y vad kul det här ska bli! Då blir man behandlad som en elev...
...Då var man så van att bli matad med: Så här skall ni göra!
Då satt
man bara där och fick itiformation. Men, man glömmer bort som att vara.
Ja, tänka självständigt. Tänka själv, för man är så vati att bli matad...
...Och det här också, att man skall läsa vissa saker. Och så säger de
(lärarutbildarna 11 ) samma saker på lektionen! (Blivande textillärare)
Hälften av textilgruppen lyfter fram den kvinnliga mentalitet som finns på
utbildningen och beskriver den explicit som ett problem. Problematiken
kan dock sägas ligga som en underström i de flesta av intervjusvaren. Här
finns exempelvis en tendens till moralisk kontroll, som textillärarna
reagerar emot.
Jag tycker att allt är väldigt präktigt och ordentligt. Typiskt att flickor
skall vara duktiga och helst jobba med skolan varje dag till sent på
kvällar! Och helger också! Det är en väldig präktighet och jag tycker att
det inte alltid finns utrymme för egen kreativitet och förändringar. Utan
det blir ganska så där, att det inte går att rubba på ordentligt. (Blivande
textillärare)
De upplever att lärarutbildarnas krav gen* dem passiviserade.
Man blir mer passiv helt enkelt
Man kanske inte alltid kan vara aktiv,
för det är väldigt mycket att göra hela tiden. Så man blir passiviserad
faktiskt. (Blivande textillärare)
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De har "mycket att göra hela tiden", då kurserna omfattar dels praktisk
textilslöjd, dels någon form av dokumentation ex arbetsbeskrivningar till
slöjdprodukter, författande av arbetsrapporter, gestaltning i form av
utställningar. Ofta förekommer även enskilda skriftliga tentamina. Ett
specialarbete med "disputation" görs i slutet av utbildningen. Lärarkandi
daterna upplever en rad motstridiga krav under utbildningen. Några lyfter
i sammanhaget fram en motsättning mellan å ena sidan lärarutbildarnas
omhändertagande kontroll och "grundskoleaktiga undervisning" och å
andra sidan lärarutbildarnas betoning av utbildning på vetenskaplig grund.
Ena dagen känner man sig som en grundskoleelev och näsla dag är man
nästan någon sorts doktorsaspirant. Det är så mycket sånt. Det skall vara
så mysigt här ibland och ibland ska det vara högskolestudier. (Blivande
textillärare)
Endast två är helt nöjda med utbildningen och har inga önskemål om
förändringar av den. Övriga föreslår vissa förändringar. När textillärar
kandidaterna ger förslag till förändringar, vill de trots allt inte helt avstå
från lärarutbildarnas omsorg. Omsorgen får dock inte bli kvävande.
Lärarutbildarna skall både ställa krav på ett kritiskt förhållningssätt och
samtidigt vara lyhörda för varje enskild kandidats behov. De hamnar i
samma både och position, när de diskuterar motsättningen mellan
fördjupade ämnesstudier å den ena sidan och yrkespraktikens elevanpassade skolkunskaper å den andra.
Det kan kännas lite tungt ibland det där, att det inte är ihopkopplat med
skolan därute och skolati här. Ibland kan man känna det liksom en
skyddad verkstad här
Det skulle kopplas samman mer. (Blivande
textillärare)
Lärarkandidaterna vill både ha fördjupade ämneskunskaper och en
yrkesinriktad utbildning. Drygt en tredjedel 12 av textillärarkandidaterna
vill, att verksamheterna mer medvetet skall kopplas samman. 1 detta
sammanhang kommer också önskemål om mer utvecklingspsykologi och
didaktikinriktade studier fram från lika många.
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Kanske lite mer, vad ska man säga, barnpsykologi
För jag tror; det
känns då som att rent det praktiska (d v s den egna slöjdskickligheten 1S ),
tror jag vi, dom flesta klarar av. Men det är just det här att stå inför
barn, eller att se alla barn som varsin individ
Det kanske hade varit
någonting jag velat haft ännu mer. (Blivande textillärare)
När jag frågar, om de upplever att ämnesstudierna i textilslöjd har för stor
plats i utbildningen i förhållande till den praktiskt pedagogiska delen,
tvekar de. Särskilt sömnadsträningen är de måna om, eftersom det krävs
avancerade kunskaper i sömnad för dem, som avser att arbeta på
gymnasieskolan eller med vuxenutbildning. Övriga spridda önskemål
handlar om mer samverkan mellan lärarhögskolorna och om mer
samverkan mellan lärarna på högskoleinstitutionen.

"Inbördeskrig" eller stimulerande mångfald
Nu har det varit inbördeskrig, vad jag kan förstå, sen vi kom hit. Det har
väl satt sin prägel. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Om textillärarna lider av kvävande omsorg, kan trä&metallslöjdlärarna
beskrivas som offer i ett inbördeskrig mellan lärarutbildarna på in
stitutionen. Det kan synas överdrivet, eftersom endast fyra kandidater
explicit beskriver förhållandena som ett krig. Problematiken skymtar dock
fram i sjutton dokument, när innehållet i utbildningen diskuteras och
jämförelser mellan olika utbildningsgrupper görs.
Dom säger aldrig det. Det får man liksom höra lite mellan raderna. Men
det finns de (lärarutbildare 14 ) som gått ut friskt och fått mycket kritik.
Och sen finns det ett gäng som sätter sig på tvären. Sen så finns det ett
gäng som inte kan någonting. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Lärarutbildarna har grupperat sig i tre grupper, som strider sins emellan.
Man kan tänka sig att lärarutbildarnas olika ståndpunkter i undervisnings
sammanhang kunde upplevas stimulerande för eleverna. Det tycks inte ha
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varit fallet. Ingen skriver om lärarnas inbördes konkurrens i positiva
termer.
När jag ber dem utvärdera utbildningen och ge förslag till förändringar,
väljer de 15 att diskutera innehållet i utbildningen. En stor del av ut
bildningen går ut på att tillverka saker som sedan visas upp för be
dömning av lärarutbildama. Den inriktningen är lärarkandidaterna kritiska
till.
Det har varit lite för myckel kunskapsgrejer. Man har fått tillverka en
massa saker, som i mitt fall man har kunnat
men man får stå och
snickra med det istället för att satsa på det som är viktigare, som
man inte hade innan man kom hit. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Många uppfattar utbildningen som "slapp" och kravlös. De ambitiösa
lärarkandidater som vill bredda sin kunskapsbas får ingen belöning för sitt
slit. Vilket resultat som kommer ut av de olika kurserna bygger helt på
lärarkandidaternas egna ambitioner. De flesta riktar sin energi mot att på
smidigaste sätt och med minsta ansträngning ta sig genom utbildningen.
De tillverkar produkter i de material och med de redskap, som de redan
behärskar. På så vis sker ingen som helst kunskapsutveckling.
Det blir gärna så, att man fortsätter med det man är hemma på. Det är
ju lättast så
Och redovisningar, det får man ju nästan göra som man
vill (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Istället för pryltillverkning vill de blivande lärarna: 16
Det skulle ha varit fler pedagogiklimmar. Och viss psykologi skulle jag
velat ha. Och metodiken skulle ha varit mer inriktad på hur man arbetar
tillsammans med barn. Det är mycket beroende på vilka lärare man har
haft. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Det man missat mest är hur skolan fungerar... lör nu är man slöjdlärare.
Man kan i stort sett ställa sig i en slöjdsal, ställa in material, lägga ut
sina arbetsplaner och sina anteckningar och börja jobba efter det. Men

15

17/20.

16

17/20.
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jag vet inte alls mycket om direkt, hur skolan fungerar runt omkring.
(Blivande trä&mctallslöjdlärare)
I det sammanhanget föreslås 17 även en starkare samverkan mellan
högskolan och skolpraktiken. De blivande trä&metallslöjdlärarna använder
aldrig, till skillnad från textilgruppen, uttryck som "doktorsaspirant" eller
"utbildning på vetenskaplig grund".
För övrigt efterlyser fem trä&metallslöjdlärarkandidatcr en röd tråd
genom utbildningen. Tre föreslår att lärarutbildningen borde vara en
mönsterskola, där de skickligaste lärarna får vidareförmedia sina
kunskaper. Enstaka förslag gäller önskemål om handikappundervisning
och information om särskolan. En vill ha fler lärarutbildningar i Sverige,
då konkurrensen mellan dem skulle tvinga fram en högre kvalitet i
utbildningen. Några kan också tänka sig att förlänga lärarutbildningen.

Slöjd för vardagsliv och kreativitet
Hur karaktäriserar lärarkandidaterna textilslöjden respektive trä&metallslöjden några veckor innan de utexamineras som färdiga slöjdlärare?
När textillärarna berättar om hur deras syn på slöjdämnet förändrats under
den tre-åriga utbildningen tycker de flesta 18 , att de blivit mer och mer
medvetna om att slöjd är ett skolämne och att deras uppgift är att
undervisa i skolämnet slöjd.
Men sen har jag väl förändrats på det viset, att det har blivit viktigare det
här med att undervisa; att man måste kunna få ut det man kan också. För
det var man ju inte så jätteinställd på. Inte jag i alla fall. Jag fattade inte
riktigt det i bönjan. Jag tyckte det var så roligt att komma in och allt det
där. Men att bli lärare
men det har blivit viktigare och viktigare för
mig. (Blivande textillärare)

17

6/20 explicit, men nästa alla instämmer underförstått. Det framkommer när de starkt betonar

skolbarnet i centrum för undervisningen på högskolan.
18

12/18. 4/18 tycker inte att deras syn på slöjdämnet förändrats. 1/18 har förstått att ämnet är viktigt

och 1/18 har blivit förvånad över hur många olika slöjdtekniker det textila hantverket omfattar.

164
Trä&metallslöjdlärarna var redan från början inställda på att de valt ett
läraryrke som innebär arbete tillsammans med barn. Deras uppfattningar
har under utbildningsåret både förstärkts och breddats. Citatet nedan får
representera sjutton 19 blivande trä&metallslöjdlärare.
Jag har fått ett mycket bredare perspektiv. Framför allt det estetiska med
skapandeprocessen. Jag kan försvara slöjden verbalt. Det hade jag inte
kunnat gjort innan. Slöjdens möjligheter påverkar barnen och utvecklar
dem. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Båda kandidatgrupperna är positiva till läroplanens målsättningar och
anser att deras egna ambitioner med slöjdundervisning i grundskolan
ligger helt i linje med läroplanens. Jag bad lärarkandidaterna, liksom
tidigare lärarutbildarna, att välja ut några (nyckel-) ord, som de anser bäst
beskriver innebörden av slöjdundervisningen i grundskolan. (Se bilaga 6).
Endast en blivande trä&metallslöjdlärare anger slöjdens nytta för
yrkeslivet. Liksom lärarutbildarna ser lärarkandidaterna att skolslöjdens
bidrag är att ge eleverna beredskap för vardagslivets arbetsuppgifter och
att ge utrymme för eget skapande. Vi har tidigare kunnat konstatera, att
tabellers budskap om enighet mellan grupper kan dölja skillnader på ett
djupare plan. Låt oss se om lärarkandidaternas redan skilda mönsterkontu
rer tydliggörs och fördjupas!

Sparsamhet, materialvård och konsten att följa en arbetsbe
skrivning
När de snart färdigutbildade textillärarna argumenterar för kunskaper i
vardagslivet inriktar de sig, liksom lärarutbildarna, på sparsamhet,
kvalitetsmedvetenhet och materialvård...
Lära sig ta tillvara på det som finns. Alt verkligen gå in för att lära
eleverna hur man klipper ett tyg. Det är väldigt ofta man ser det här, att
det klipps lite här och och lite där. Men jag tror att man kan lära dem
hur man klipper och hur man inte klipper. Och att man inte bara kan
kasta och ta nytt. (Blivande textillärare)

19 2/20 tycker att deras inställning ändrats från att se slöjd som en hobbyverksamhet till att se slöjd
som ett skolämne och ett medel lör att lastra barn. 1/20 har sorterats bort då bandspelaren krånglade.

Bild borttagen
Image removed

Bild borttagen
Image removed

Bild borttagen
Image removed

Foto: Bo Berge

Foto: Bo Berge

Bild borttagen
Image removed
Bild borttagen
Image removed

Bild borttagen
Image removed

Bild borttagen
Image removed

165
Att man ska lära sig hur man ska sköta och hur man ska tvätta och vilka
tyger som är bra, och så. (Blivande textillärare)
När textillärarkandidaterna argumenterar för kreativitet i textilslöjden är
det läraren som ansvarar för den. Deras inställning har således inte
förändrats under det sista läsåret.
Sen tycker jag det är viktigt, att slöjden inte är färglös, att läraren
försöker att inspirera eleverna. Att hon inte kommer dit grå och tråkig
och håller på med samma saker, som de hållit på med i 30 år, utan
försöker förnya sig och försöker hålla slöjden aktuell... för att slöjden går
att göra så himla rolig egentligen. (Blivande textillärare)
Elevernas kreativitet kopplas däremot fortfarande till förmågan att förstå
instruktionskoden i en arbetsbeskrivning och omsätta budskapet i praktisk
handling. Här skiljer sig lärarkandidaternas utsagor från sina mästares,
vilka betonar värdet av att eleverna får "använda den konstnärliga siidan
av personligheten och att få uttrycka sig".
Kreativt tänkande. Att läsa instruktion, att kunna förstå sig på saker...man
kan förstå liksom logiskt mönster och så'na saker...att skapa någonting
med sina egna händer. (Blivande textillärare)
Det är fortfarande i detta sammanhang, som textillärarkandidaterna
diskuterar relationen mellan "teori" och "praktik". I textilslöjd omsätts
teori i praktisk handling främst genom användning av arbetsbeskrivningar.
Och sen så en sak, som inte kommer in i andra ämnen kanske. Det är det
häry som jag tycker är så väldigt bra på slöjden: Att ha arbetsbeskriv
ningar! Den typen av kombinationen med logiskt tänkande och praktisk
handling, som man gör alltid hemma i så många olika, ja olika tillfällen.
(Blivande textillärare)
Därutöver är kunskaper om de textila teknikernas historiska rötter viktiga
i de blivande textillärarnas undervisning. Till detta krävs färdigheter i
svenska. Även om närheten till svenskämnet inte anges, framkommer dess
betydelse när lärarkandidaterna skall avgränsa slöjdämnets revir mot andra
ämnen. Majoriteten av textillärarna, liksom lärarutbildarna, anser att
undervisning i språk inte har mycket gemensamt med undervisning i
textilslöjd. Men kandidaterna är, liksom lärarutbildarna, noga med att
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betona att de avser främmande språk och inte svenska. (Tre vill inte heller
kännas vid någon närhet till naturvetenskapliga ämnen.)
Kategorin färg och formgivning får tio markeringar och hamnar på
sjätte plats i tabellen, men skall tolkas inom den mönsterbild som är
textillärarkandidaternas kontext.
Jag tycker att de skall få spelrum, men det skall vara under vissa gränser
då. Man skall ha bestämt, vad man vill att de skall lära sig. Man skall ha
bestämt i vilken ordning de skall hålla på med vissa moment och vilka
tekniker. Utifrån det, så kan de få utveckla de här teknikerna och skapa
fritt. Då skall man verkligen uppmuntra kreativiteten. (Blivande textill
ärare)
Lärarkandidaterna vill fortfarande hålla i lektionen med fast hand. Samma
mönster återkommer när textillärarkandidaterna skall beskriva textilslöjden
genom att ange likheter till andra ämnen. Drygt hälften av textilgruppen
uppfattar att bildämnet ligger närmast textilslöjd och knappt en tredjedel
ser likheter i det praktiska arbetssättet i andra praktiskt-estetiska ämnen
främst i trä&metallslöjden. Liksom lärarutbildarna uppfattar inte heller
lärarkandidaterna slöjdundervisningen som terapi och avkoppling.

Uppfinningsrikedom, sensualism och konsten att formge
När de snart färdigutbildade trä&metallslöjdlärarna argumenterar för
vardagskunskaper inriktar de sig fortfarande på vilka effekter själva
arbetssättet i slöjdsalen får på elever i utveckling.
Det som det handlar om, är att utveckla barnet och inte att producera
något faktiskt. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Liksom sina mästare anser de, att ett praktiskt arbetssätt utvecklar
elevernas händighet och uppfinnarförmåga till gagn för vardagslivets alla
utmaningar.
Sen hoppas jag att framförhållningen gör att man kan öppna motorhuven
och kan börja tänka praktiskt . Ar det sönder kan man följa den slangen
och o s v. Och man får den tankeverksamheten. Lika med konsument-
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kunskap; att de skall förstå att lack t ex är bra som ytbehandling.
(Blivande trä&metallslöjdlärare)
Det är främst olika slag av reparationer av familjens ägodelar som avses.
Genom att själv klara av att laga bilen t ex, räcker pengarna längre.
Trä&metallslöjdlärarna lyfter dock inte själva fram fostran till sparsamhet.
När sparsamhet och hushållning med resurser kommer på tal berättar
trä&metallslöjdlärarna istället om vår gemensamma miljö och miljövård.
Betydelsen av att utveckla elevernas uppfinnarförmåga är central även
när lärarkandidaterna argument ger varför kreativitet är ett viktigt innehåll
i slöjdundervisningen.
Sen tycker jag också att det är ett kreativt ämne och det finns utrymme för
uppfinningsrikedom. Och man får använda kunskaper som färg och form
och design och just även kunna koppla ihop det med sakerna. Att det även
kan vara snyggt men även ha en praktisk funktion. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Liksom lärarutbildarna utgår kandidaterna från "görandet" och händernas
känselspråk. I sammanhanget betonas betydelsen av sinnliga upplevelser,
om känslan i händerna och upplevelsen av den tredimensionella formen.
En viktig aspekt i slöjdprocessen är färg- och formgivning.
Det är ju en skön känsla. Vi har tredimensionellt, känna, klämma och ta
på... Utveckla formsinnet, utveckla färgsinnet. Göra något som blir
funktionellt och skönt att hålla i. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
I trä&metallslöjden är det fortfarande barnen som är formgivarna.
Att barnen kommer med egna ideér, det är ju viktigt för den framtida
slöjden. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Mönstret går igen, när kandidaterna diskuterar likheter till andra ämnen.
Drygt hälften tycker att andra praktiska ämnen ligger nära. Tekniken
ligger närmast därefter kommer textilslöjd. Även gymnastik och hemkun
skap nämns. Knappt en tredjedel ser nära kopplingar till bildämnet. Tre
lärarkandidater nämner olika naturvetenskapliga ämnen och matematik
som näraliggande.
När de blivande lärarna i trä&metallslöjd diskuterar relationen mellan
"teori" och "praktik" utgår de fortfarande, liksom lärarutbildarna, från
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elevens laborativa slöjdprocess. Det är till elevernas behov under
slöjd verksamheten som "teorin" skall kopplas. Läraren kan inte i förväg
veta vilka kunskaper som efterfrågas.
Kombinationen teori och praktik tycker jag är väldigt klar i slöjden. Från
att man gör en idéskiss till att själv tillverka det och göra hur man
tänkt...Fördelen med slöjden är att man kan följa ett föremål från början
till slut och att man själv kan påverka gången
Du är inte så styrd...Det finns utrymme för uppfinningsrikedom. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Det är därför fortfarande uteslutet både med färdiga arbetsbeskrivningar
och kunskapskontroll i form av skriftliga prov.
Jag tycker, att de slöjdlärare som ger läxor y skriftliga läxor systematiskt;
tycker jag har missat något mycket stort. Skriftliga prov tycker jag inte
heller hör till slöjden. Det finns de som har det och jag tycker: De har
anpassat sig till den här konservativa massaii. Ja, inte politiskt sett då.
Men så tänker de i gamla banor och tänker inte på något nytt. Bara för
att få ... läraren skall få en egen självkänsla i kollegierummet> tror jag.
(Blivande trä&metallslöjdlärare)
Formen har en mer framskjuten position än ordet i en ideal undervisning
i trä&metallslöjd. Majoriteten av lärarkandidaterna tycker att språk
inklusive svenska är främmande verksamheter i trä&metallslöjd, särskilt
de skrivande och läsande momenten. Inte heller de blivande trä&metallslöjdlärarna vill se slöjdverksamheten som en avkopplande terapi i skolan.
Närmast kommer kategorin som inkluderar "trivsel" med fyra markeringar,
men trivseln har innebörden socialt umgänge och inte avkoppling från det
övriga skolarbetet.

Att acceptera hierarkier
Lärarkandidaterna har tidigare under utbildningen inte givit några förslag
på hur slöjdens underordning i ämneshierarkin radikalt skulle kunna
förändras. Hur ser de på förhållandet mellan s k praktiska och teoretiska
skolämnen i slutet av utbildningen?

169

"Jag tror inte jag skulle sälja slöjden som det viktigaste i
skolan11
Ibland så blir man liksom lite trött på dem som skall förändra hela
världen. Jag tror inte jag skulle sälja slöjden som det viktigaste i skolan.
Jag kan liksom inte tycka det. (Blivande textillärare)
Jag kan inte komma med en massa argument för slöjd. Jag är en dålig
kämpe...Men jag känner inte att det är något viktigare eller mer speciellt.
(Blivande textillärare)
Det är reaktioner från några av de blivande textillärarna på förhållandet
mellan s k praktiska och teoretiska ämnen. Den entusiasm de gav uttryck
för i utbildningens inledningsskede och den besvikelse de upplevde under
utbildningens gång över att hantverket och deras utbildning nedvärderas
inom högskolan, tycks i slutet av utbildningen övergått till ett accepteran
de av hierarkien mellan "teori" och "praktik". Kategorin "samarbete"
döljer inte heller några ambitioner om att förändra förhållanden mellan
ämneshierarkier. Oftast är det, när den stressiga situationen i slöjdsalen
kommer på tal, som textillärarna tänker på samarbete mellan eleverna.
Samarbete blir ett sätt att ro en svår situation i land, men det handlar
varken om att förändra själva situationen eller relationerna mellan
människorna i klassen.

"Slöjden står inte på rätt nivå statusmässigt"
Jag tror inte, att man skall gå in och ändra för mycket heller. För det
måste finnas intresse bakom och mål och så för det
Det måste komma
naturligt och man måste ha en läggning för det. Vem som helst kan inte
bli vad som helst. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
De snart färdigutbildade trä&metallslöjdlärarna är skeptiska till att uppnå
jämlikhet genom att bryta människors traditionella studie- och yrkesval.
Budskapet tycks vara att det inte är människors val som är problemet utan
hur olika utbildningslinjer och yrken värderas. De blivande trä&metall
slöjdlärarna verkar fortfarande inte hysa några tvivel om slöjdens värde
i skolan. Så här uttrycker sig en av dem i kollektiv "vi-form" när han
talar om det "unika" ämnet:

170
Det är unikt, tycker vi, att man får en idé till en teoretisk tanke och man
sen kan utföra det med händerna. Man har hela förloppet på sakerna. I
andra ämnen har man inte så riktigt. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Trots att de ställer upp för slöjdämnets betydelse i skolan talar de inte om
att förändra existerande relationer i grunden. Ambitionen är snarare att
respektera olika uppfattningar. "Andra" vet inte bättre. Intrycken stärks av
de argument som finns inom kategorierna "socialt umgänge" och "samar
bete".
Att man, så att säga kan lära sig att respektera andra människor och
kulturer. (Blivande trä&metallslöjdlärare)

Framtidsvisioner
På egen hand. Efter eget huvud?
Vilka möjligheter ser lärarkandidaterna och vilka hinder uppfattar de står
i vägen för att de skall kunna genomföra slöjdundervisning enligt deras
tolkningar av läroplanens målsättningar? Redovisningen bygger på utfallet
av fråga 12 i intervjuunderlaget. Svaren har tolkats och kategoriserats
under följande rubriker:
Alla möjligheter: Optimisterna. I vissa fall anger de hinder, men dessa
kommer inte att nämnvärt påverka lärarens möjligheter att genomföra sin
slöjdundervisning.
Möjligt på sikt: Dessa personer är också optimistiska, men de ser
hindren brytas ner och möjligheterna växa fram på sikt.
Möjligt till viss del: En delvis pessimistisk syn på möjligheterna. Det
är realistiskt att förvänta sig att endast vissa av de egna ideerna går att
genomföra. Hindren är av den arten, att inte ens tiden förmår eliminera
dem.
Omöjligt: Pessimisterna. Hindren är oöverstigliga.
De båda grupperna svarar likartat. Ca hälften av dem ser förhoppningsfullt
på framtiden och placerar sig inom de optimistiska kategorierna.20

w

Alla möjligheter: 4/18 textil och 5/20 trä&metall. Möjligt på sikt: 4/18 textil och 4/20 trä&metall.
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Det som jag tänkt på, tror jag skulle funka bra. Det är något som jag
tagit för givet nästan. Jag hoppas det inte blir så'na hinder, för man
känner att man vill utvecklas lite grann. Man skall inte bara tänka på sig
själv, utan man skall tänka på alla. Men jag känner att jag vill styra lite
grann. Hitta på lite nytt. (Blivande textillärare)
I början är det nog så, att eleverna är inkörda på den tidigare läraren.
Så det får väl komma lite eftersom. Man skall inte se hindren utan
möjligheterna. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Den andra halvan har en delvis pessimistik syn på sina möjligheter. 21
Om man kommer på en skola, där man är ensam som textillärare; då tror
jag det är bra mycket enklare att kunna genomföra mina åsikter än att
komma på en skola, där det finns en annan textillärare, låt oss säga lite
äldre. Då tror jag det kommer att bli betydligt svårare. För att hon har
gått så i 30 år och det har gått bra. Och så kommer man som ny. Det
kanske inkräktar på hennes område. Det kanske blir för mycket för henne
om jag kommer och säger; att så här vill jag ha det... Sen kan man ha ett
samarbete med bild. Det beror på hur bildläraren är och hur det
fungerar. Och hur stora anslagen är på skolan. Om det är väldigt lite y så
får man göra billigare varianter. Så ekonomin kan också sätta stopp. Om
man kommer på en skola, där det är två-tre textillärare, då gäller det att
samarbeta, ta hänsyn till andra lärare. (Blivande textillärare)
Hindren kan ju vara det här med ekonomin. Man kan inte tillverka dom
sakerna som eleverna vill göra och man känner sig begränsad
Man
kan få lite besvärliga situationer med att man vill samverka med vissa
ämnen. Man får inte någon respons. Och så'na bitar kan vara jobbiga att
genomföra med speciella projekt eller teman. Man kan tappa gnistan...
Jag tror att det är viktigt, att man går ut med inte alltför höga för
väntningar på det man ska göra. Det är ganska lätt att man blir less på
lärarjobbet, om man liksom tror att man ska revolutionera hela slöjden.
(Blivande trä&metallslöjdlärare)
Endast två i respektive slöjdgrupp ser helt pessimistiskt på möjligheterna
att bedriva slöjdundervisning efter den grundsyn de tolkar in i läroplanen.

21

8/18 textil och 9/20 trä&metall.
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De är också ytterst tveksamma till om de över huvud taget skall börja
arbeta som slöjdlärare.
Vilka är då de hinder som tornar upp sig?

Tabell 4: Hinder för genomförande av ideal undervisning, enligt
lärarkandidaterna.
Kategori

Antal markeringar
tx
tm

Rang
tx

Andra lärare
Ekonomi
Eleverna
F.d. slöjdläraren
Slöjdlärarkollegan
Tiden
Skolledning
Egen begränsning
Lokaler,utrustning
Föräldrar
Skolorganisation

10
10
8
6
5
3
2
2
2
1

-

1
1
3
4
5
6
7
7
7
10

-

2

-

Summa:

49

35

7
6
6
6
-

2
4
1
1

tm
1
2
2
2
-

6
5
8
8
-

6

Det svåraste hindret att forcera är att övertyga "andra lärare" på skolan om
de egna ideérna. Trots att lärarkandidaterna inte ordar så mycket om
relationer med andra lärargrupper i sina utvärderingsdokument, är de i
slutet av utbildningen medvetna om den klyfta som råder mellan
slöjdlärarna och övriga lärarkategorier på skolan. Även ekonomin kan
sätta käppar i hjulet för en slöjdlärare. Materialtillgången styr vad som är
möjligt att genomföra i slöjdsalen. De är också medvetna om att eleverna
måste vara med på noterna hela tiden. Lyckas inte det, går visionerna om
intet. Även de rutiner som företrädaren på slöjdlärartjänsten arbetat in och
de rutiner som eventuella slöjdlärarkollegor arbetar med är sega att
förändra, då de förmodligen sitter i ryggmärgen hos människorna på
skolan, både hos andra lärarkollegor och hos eleverna.
Förutom den tilldelning i form av anslag som slöjdläraren får del av på
den aktuella skolan, är det de närmsta samarbetsparterna dvs lärarkollegorna och deras ovilja till förändring, som är det största hindret för att de
nyexaminerade slöjdlärarna skall klara av att genomföra sina ideór om en
god slöjdundervisning. Optimisterna tänker sig att arbeta inifrån organisa-
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tionen genom att förändra människorna, medan pessimisterna ser samma
människor som hinder för förändring. Inte någon av grupperna tycks se
toppen av organisationen dvs skolledning och skolorganisation varken
som ett stort hinder eller en stor hjälp. Det är inifrån och underifrån som
både hindren men också möjligheterna öppnar sig.

Tillbaka till hembygden
Om några veckor slutar de blivande slöjdlärarna sin utbildning.
Jag vet att jag kommer att flytta hem till Härnösand. Och där är det väl
digt svårt att få jobb som lärare. Jag kan sätta upp mig på lärarlistan.
Det kanske dyker upp något, så man får jobba här och där för praktikens
skull.
I första hand är det att min pojkvän bor där och i andra hand
familjen och kompisarna. Jag har så mycket kompisar kvar i Härnösand,
barndomskompisar som inte har flyttat. Jag trivs bra i Härnösand. Jag
kan tänka mig att bo på annan ort om jag får ett jättebra jobb, men
innerst inne känner jag, att endera dagen är jag tillbaka i Härnösand
(Blivande textillärare)
Jag har varit på olika ställen, så det skiljer inte så stort på platserna man
bor egentligen. Så det är enklare att bo hemma, där man har alla
kompisar. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Majoriteten tänker sig att återvända för att verka som lärare i sin
hembygd. De vill hem till det som är välbekant, till vännerna och släkten.

Analys
Textillärarkandidaterna ser tillbaka och beskriver välvilligt omhänderta
gande lärarutbildare, som styr och ställer och lägger allting tillrätta.
Beskrivningarna av förhållandet mellan lärare och elever har vissa drag av
s k "borgerlig maternalism1'.22 Under ambitiösa kvinnliga ledare, vilka
hellre satsar på sina adepters kompetens och välgång än på egna karriärer,

22 Jmf Emanuelson (1990 s 83). Poovey (1989) kallar företeelsen "domestic ideology". Se särskilt
kapitlet "The Social Construction of Florence Nightingale" (s 164-201).
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får var person och var sak sin plats. Lärarkandidaterna upplever dock
motstridiga krav och att deras kreativitet kvävs i miljön. Kandidaternas
upplevelser rimmar illa med lärarutbildarnas uttalade ambitioner. Under
intervjun lyfter lärarutbildarna fram människors behov av att få använda
den konstnärliga sidan av personligheten.
Trä&metallslöjdlärarkandidaterna ser tillbaka och beskriver ett år i en
konfliktladdad miljö, där motsättningarna skapar en försvagad utbildning
utan klart uttalade krav och målsättningar. Även de blivande trä&metallslöjdlärarnas upplevelser rimmar illa med lärarutbildarnas uttalade
förhoppningar. Under intervjun lyfter de fram människors experimentlusta
och drivkraft att finna lösningar på nya problem.
Det tema som genomsyrar de blivande textillärarnas förslag på föränd
ringar av utbildningen bygger på nyckelorden "både-och". De diskuterar
värdet av att studerande på lärarutbildning får känna både omsorg och
krav, får lära sig både kritisk granskning och beprövad erfarenhet, får
arbeta med både ämnesfördjupning och grundskoleinriktad slöjd.
Det tema som genomsyrar de blivande trä&metallslöjdlärarnas förslag
på förändringar bygger på nyckelorden "det som är nyttigt för det
konkreta arbetet med skolbarnen i slöjdundervisningen". Underförstått
ligger en föreställning om att det finns ett antal baskunskaper som
blivande lärare måste inhämta för att klara av slöjdundervisningen i
skolan. De har upptäckt att utbildningen brustit i förmågan att förmedla
denna kunskapsbas. De blivande trä&metallslöjdlärarnas förslag till
förändring går ut på att "täppa till" de kunskapsluckor som finns. Vi
känner igen variationer av de båda olika grundmönster, som de blivande
lärarna gav uttryck för redan i början av utbildningen.
Kandidaternas beskrivningar av de budskap som förmedlas i de
pedagogiska rum där textilslöjd bedrivs är, såväl inom högskolan som i
grundskolan, att elever skall vara följsamma och lyda auktoriteters
instruktioner och påbud. Slöjd skall utbilda för hemmet, där tolkning av
olika texter, ex matrecept, stickbeskrivningar, tvättanvisningar, är
naturliga inslag. Sparsamhet med familjens resurser är en annan dygd
som skall inpräntas.
Den förtrogenhet i relationen lärare/elev i textilslöjd som kandidaterna,
mer eller mindre under protest, tycks ha införlivat är en följsamhet
gentemot auktoriteter. De beskriver hur den egna kreativiteten kvävs och
att de tvingas in i en av lärarauktoriteter bestämd ordning. De återupprät
tar dock en liknande ordning, när de själva skissar på en förebildlig
undervisning för elever i grundskolans textilslöjd. När lärarkandidaterna
byter position och intar lärarens plats kan följsamhetskravet brytas för
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deras del. Som lärarauktoritet kan de tillåta sig, att i en expressiv eller
transformativ tradition utveckla det textila hantverket, vilket var deras
främsta skäl till val av utbildning. Läraren håller i trådarna och skapar en
mängd inspirationsmaterial. Hantverket dokumenteras i form av s k
arbetsbeskrivningar och kan i en mimetisk tradition föras vidare till den
uppväxande generationen. Att förstå logiken i arbetsbeskrivningar och
med händerna skapa en produkt på egen hand är innebörden av skapande
för elevernas del.
De blivande textillärarna upplever att de förändrats under utbildningen
från att vara inriktade på egen utveckling av slöjdskickligheten till att inse
att yrket innebär undervisning i ett skolämne. De blivande kollegorna i
trä&metallslöjd var vid studiestarten medvetna om att yrket innebär arbete
med barn i skolan. De upplever att de under utbildningen lärt sig att bättre
uttrycka sig och argumentera för sin inställning.
Kandidaternas beskrivningar av de budskap som förmedlas i de
pedagogiska rum där trä&metallslöjd bedrivs är delvis motstridiga.
Lärarkandidaterna erfar, att en stor del av trä&mctallslöjdundervisning i
grundskolan bedrivs med mallslöjdpedagogik enligt en mimetisk princip.
Det budskap som förmedlas i undervisningen på högskoleinstitutionen
ligger däremot nära det transformativa eller expressiva ideal, som
lärarkandidaterna i elevposition kritiserar men i lärarposition förespråkar.
Deras blivande elever skall i skolans slöjdsal lära sig att vara aktiva,
uppfinningsrika och ta egna initiativ. Eleverna skall vara självständiga
genom hela slöjdandeprocessen från den första idéskissen till den sista
ytbehandlingen. Slöjd skall utbilda för hemmet, där människor ställs inför
en rad praktiska problem, främst olika typer av reparationer. Dessa klaras
av med uppfinningsrikedom och praktisk händighet, enligt trä&metallgruppen.
De snart färdigutbildade slöjdlärarna accepterar i slutet av utbildningen
hierarkin mellan praktiska och teoretiska ämnen. Textilgruppen gör det
med sänkt självkänsla och trä&metallgruppen accepterar med bibehållen
självkänsla. Den "ordning" som ligger i textilgruppens tankemönster, att
väva samman "teori" och "praktik", går igen under utbildningen. Eftersom
ordet befästs som auktoritet såväl genom de arbetsformer inom vilka
textilslöjd bedrivs som i umgänget med andra högskolestuderande, har
textillärarkandidaterna under tre år succesivt lärt sig att nedvärdera sig
själva och sitt ämne. En annan bidragande orsak kan vara de utbildnings
politiska strävandena att försöka få flickor att välja "manliga" utbildningar.
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Det har krävt ett pris i form av lägre självuppfattning t o m självförakt
hos en del kvinnor som valt traditionella kvinnoyrken. 23
Den "ordning" som ligger i trä&metallgruppens mönster går igen, när
de under utbildningsåret beskriver förhållandet mellan "teori" och
"praktik". Då de blivande trä&metallslöjdlärarna själva i både kropp och
själ är bärare av sin ordning, där formen och praktiken är det centrala,
låter de sig inte nedslås av att praktiskt arbete har en underordnad
ställning inom högskolan och i grundskolan. I trä&metallslöjdlärarnas
tankemönster är det "de andra", som inte har den rätta insikten om
slöjdens rätta värde. De avser dock inte ta upp någon närkamp för att
omvända andra lärare på den framtida arbetsplatsen.
När lärarkandidaterna kommer ut som examinerade slöjdlärare har de
inga planer på att radikalt förändra slöjdundervisningen. Textillärarna vill
skapa mer inspirerande och trivsamma miljöer än vissa textilslöjdsalar de
upplevt på utbildningen. Den egna klädseln, salens färgglada inredning
samt fräscha och moderna inspirationsmodcller och material skall göra
eleverna motiverade att textilslöjda efter arbetsbeskrivningar. Trä&metallslöjdlärarna vill däremot försöka frångå mallslöjdpedagogiken, som
fortfarande på sina håll förekommer i grundskolan. De vill inrikta sig på
att få eleverna att formge och slöjda fram personliga produkter.
Cirka hälften av kandidaterna ser förhoppningsfullt på möjligheterna att
kunna bedriva undervisning på sina villkor, även om de spår som
lärarkollektivet på en skola dragit upp är svåra att ta sig ur. Det är också
lärarkollegorna, vid sidan av ekonomiska resurser för slöjdundervisningen,
som de tror har den största betydelsen för hur arbetet kommer att gestalta
sig för en nyanställd slöjdlärare. Varken skolledning eller skolorgani
sationen tillmäts någon avgörande betydelse för arbetets innehåll.
I arbetet med datamaterialet har två mönster framträtt och befästs. De
visar två olika kunskapsformer och två olika utbildningsmiljöer. Den ena
representerar den mjuka "kvinnliga" textilslöjden framburen av kvinnor
företrädesvis uppvuxna i mellanskiktsmiljöer och den andra representerar
den hårda "manliga" trä&metallslöjden framburen av män uppvuxna i hem
där fäderna har manuella yrken. De inblandade aktörerna tycks dock
omedvetna om, att dessa skillnader finns. Låt oss i nästa kapitel närmare
studera och ytterligare tydligöra de båda mönstren.

23

Jmf Wernersson (1991 s 59ff). Det är ett exempel på ett generellt fenomen som kan inträffa, då en

dominerad grupp i något avseende assimileras i den dominerande gruppen, menar hon och refererar
till annan forskning.
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9. Figurer i dans - genuskoreografi
Vi har i tidigare kapitel kunnat konstatera, att varken slöjdlärarna eller
slöjdämnet har hög status inom lärarkollektivet. Innebär det att textil- och
trä&metallslöjdläraren liksom textil- och trä&metallslöjdämnet står på
jämställd fot med varandra? Eller, är det som ser ut som ett jämställt för
hållande ett dolt genussystem med mannen som norm?
När jag började arbeta med mitt projekt, var jag mer upptagen av
slöjdens underordning och symboliska koppling till praktik, kroppsarbete
och lägre samhällsklasser. I vår reformerade skola har ett mål varit att
göra "teoretiska" och "praktiska" ämnen jämställda. Jag var medveten om,
att det fortfarande finns en hierarki, där "teori" är överordnad "praktik"
och var intresserad av att i mina studier fånga hur denna hierarki
återskapas.
Mina erfarenheter av slöjdämnets båda inriktningar och de kvinnliga
och manliga företrädarna talade för att det existerade jämställda relationer
mellan dem. Jag hade också en uppfattning om att slöjdämnet på låg- och
mellanstadiet fungerade som gränsöverskridande mellan traditionellt
könsuppdelade verksamheter. Det förhållandet att såväl ämnet som lärarna
har låg rang inom skolan kunde tyda på att jämställdhetsproblematiken
inte skulle vara särskilt uttalad i mitt forskningsområde.
Under bearbetningen av datamaterialet blev jag överrumplad av att ett
annat mönster blev synligt. Jag fick mig också en tankeställare, när jag
återvände till Grignons arbete om tingens ordning. 1 Grignon var en av
dem som inspirerade mig i projektets inledningsskede att ge akt på
dikotomierna i den västerländska kulturens tankegods. I Grignons arbete
analyseras en manligt dominerad utbildning; yrkesskolan i Frankrike.
Människorna verksamma i yrkesskolan förbinds symboliskt med männi
skor i samhället i stort. I skenet av Grignons män såg jag textillärarna
med andra ögon. Många, som hört mig berätta om eller läst beskrivningar
av de egenskaper och förhållningssätt som tillskrivs textillärarkandidaterna
och textillärarna, uppfattar dem med negativa förtecken. Samma egenska
per i manlig skepnad förknippas i Grignons arbete med samhällets elit,
med de härskande klasserna, med "en odlad kultur". Samma egenskaper

1

Grignon (1971 s 8Iff).
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och färdigheter får positiva eller negativa förtecken beroende på om de
symboliserar en man eller en kvinna.
Analysredskapet genus blev mycket centralt i det fortsatta arbetet. Mina
upplevelser av till synes jämställda förhållanden visade sig vid närmare
analys vara, med Yvonne Hirdmans terminologi, en "genuskoreografi, den
dans mellan könen som ständigt pågår". Hirdmans och Hardings modell
om genussystemet visade sig vara användbar för att analysera och förstå
slöjdlärarutbildningens betydelse i den sociala och kulturella reproduk
tionen. Jag fann det önskvärt att samla och redovisa de data som gäller
genuskonstruktion och genusreproduktion i ett särskilt kapitel.
I detta kapitel redovisas datamaterial som insamlats under olika
tidpunkter, såväl i början, i mitten som i slutet av lärarutbildningen. Jag
har valt att presentera data efter den indelning på tre nivåer - strukturell,
individuell, symbolisk - vilka används av både Yvonne Hirdman och
Sandra Harding i analyser av genussystemet, även om jag är medveten om
att empirin interagerar mellan nivåerna. Som avslutning på kapitlet återger
jag hur lärarkandidaterna i slutet av utbildningen resonerar om jämställd
heten i den framtida lärargärningen.

De strukturella könen2
Att flickor sysslar med vissa saker och pojkar med andra saker. Och
pojkar har i vår kultur aldrig uppmuntrats...och...ja, sysslat med sàn't där.
Det tillhör alltså på något vis den kvinnliga sektorn att hålla på med sàn't
där. Det är en fortsättning av verksamheten hemma på nå't vis, där
mamma lagar ungarnas kläder och står för hela det som har med...ja...klädsidan att göra. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Till det strukturella könet brukar föras arbetsdelningen mellan könen. I
mitt material representeras den av studie- och yrkesvalen. Inbyggt i
genussystemet finns, som tidigare nämnts två principer; en om isärhållning
och en om mannen som överordnad norm. Principen om isärhållning
illustreras på många sätt i mina data, ex i slöjdlärarutbildningarnas
organisation och regionala placering. Principen om överordning illustreras
av att utbildning till den kvinnliga slöjden är betydligt längre och dyrare
men leder till samma lön och status. Mannen som norm tycks även
påverka hur det textila hantverket betraktas och värderas.

2

Resultatredovisningen bygger på intervjustudien med lärarutbildarna.
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...att man betraktar stickning, broderi m m som typiskt kvinnlig hobby
verksamhet. Karlar har i alla tider kunnat ägna sig yrkesmässigt åt textilt
arbete; sy kläder, väva, sticka för avsalu. (Lärarutbildare textilslöjd)
Kvinnliga yrken ses "över axeln", särskilt som kvinnorna också uppmanas
att överge dem.
Man hör ofta som argument att: Ska ni få jobb tjejer på 2000-talet, så
är det bäst att ni kliver in i den här sektorn, annars blir ni utan..,och jag
menar: Det är ju ...På samma gång som det är en positiv kick för tjejer
då, så måste killar tänka efter så här: Jaha, det är ju...Ja g måste akta
mig nu, så jag inte går åt fel håll. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Lärarutbildarna är medvetna om de asymmetriska maktförhållandena
mellan könen på den strukturella nivån. När de diskuterar svårigheterna
med att bryta traditionella yrkes- och studieval förlägger de orsaken till
"djupt liggande traditioner" om vad som kan anses vara manliga och
kvinnliga sysslor.
Man bryter inte de här könsmönstren så lätt
Man måste hålla vissa
linjer för att vara. Speciellt då som tonåring, då man kanske väljer lite
grand. Det är ju det här grupptrycket
Och sen är det ju fördomar,
sàn't där som bara finns lagrat i dem. (Lärarutbildare textilslöjd)
Vilka avtryck ger insikten i deras roller som lärarutbildare? Som framgår
av tabell 2 i kapitel 7, nämner ingen av lärarutbildarna "jämställdhet", när
de skall beskriva skolslöjd. De väljer inte heller den andra slöjdin
riktningen utan bild, naturorienterande ämnen och matematik, när de skall
ange närheten till annat skolämne. Låt oss söka efter fler pusselbitar!

De individuella könen - den dolda genuskoreografin i
skolslöjden3
Lärarutbildningens praktikmoment kan ge exempel på hur slöjdlärare,
inom existerande ramar, hanterar genuskoreografin i skolan. Vi har

3

Redovisningen bygger på observationsstudien, intervjustudien med lärarutbildare och lärarkandi

daternas utvärderingsdokument.
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tidigare konstaterat att isärhållandets princip inte är helt upphävd, trots
utbildningsplanerares ambitioner om det motsatta. Slöjdlärarna arbetar inte
i någon större utsträckning tillsammans. Eleverna bidrar till isärhållning
inom slöjdsalens väggar genom att placera sig könsvis vid sybord och
hyvelbänkar. Om isärhållandets princip är stark kan även en till synes
könsneutral undervisning utgå från en manlig norm.
En av textillärarna berättar om hur hon och hennes kollegor väljer ut
arbetsområden i grundskolan:
Det skall ju inte vara flickaktigt, när man skall sy någonting. Utan då
måste man ju välja någonting, som passar över könsgränserna. De har
ju försvunnit de där typiskt flickaktigaste
sakerna, som fanns förr i
slöjden. (Lärarutbildare textilslöjd)
En av lärarutbildarna i trä&metallslöjd minns hur oroliga han och hans
slöjdlärarkollegor var över att få flickor som elever i trä&metallslöjd:
Det blir ju bara problem. Man måste ju hitta på särskilda uppgifter åt
flickorna och särskilda åt pojkarna. Men det första vi kom underfund om,
det var att det skilde ju inte. Man körde som vanligt, egentligen. Bilar
och båtar...Ja, precis på vanligt sätt jobbade vi. Det märktes ingen
skillnad. Sen kom vi till metallslöjd då, som vi ju oftast kör med i sexan.
Det var smutsigt. Det var lite slamrigt. Och flickorna blev smutsiga om
händerna. Men, det var ingen märkvärdigt med det heller. (Lärarutbildare
trä&metallslöjd)
Textillärarna har, enligt den ovan citerade textilläraren, ambitioner att
förändra textilslöjden för pojkarnas skull genom att ta bort produkter och
tekniker, som kan upplevas som kvinnligt laddade. Jag har inte upplevt,
att elever tillverkar dockkläder och barnkläder (Jmf bilaga 7). Allmoge
söm, "finbroderi" och knyppling har jag heller inte registrerat. Bilden är
dock inte entydig. Det förekommer att flickor, när valmöjligheter ges, gör
örngottsbroderier 4 och babytofflor 5 .
Ingen av lärarutbildarna i trä&metallslöjd berättar om motsvarande
inriktning på trä&metallslöjdundervisningen. Enligt den citerade trä&-

4

Se ovan Al vik 1.

5

Bygdemark 2 (s 2)
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metallslöjdläraren "körde man som vanligt" även sedan flickorna fått
tillträde till det "manliga" rummet. Både pojkar och flickor tillverkar
knivar och knivslidor, produkter som symboliskt förknippas med pojkar,
i alla skolor jag besökte. 6 På trä&metallslöjden är det flickorna som får
anpassa sig. Bilden är dock inte heller i trä&metallslöjden helt entydig.
Några flickor gör ex grimludd till ridhästen och säng till dockan, när den
obligatoriska slöjduppgiften är avklarad.
Observationsstudierna visar att de genusmönster, som andra forskare
kunnat registrera i klassrum också finns i slöjdsalarna. 7 De redan
presenterade exemplen visar att pojkar och flickor agerar på olika sätt i
slöjdsalen. Tendensen är, att de som dominerar i de båda rummen är
pojkar, medan flickorna tenderar att synas och höras mindre. Textillärarna
säger att vissa av pojkarna är osäkra inför uppgifter i textilslöjd. 8 Under
förstått är det legitimt att pojkarna får ta merparten av handledningstiden
och att flickorna förutsätts klara av uppgifterna i textilslöjd bättre och
därför behöver mindre assistans.
Trä&metallslöjdlärarna talar inte på motsvarande sätt om flickors
osäkerhet inför uppgifterna i träslöjd. En lärare menar att flickor är
kroppsligt klenare och därför kräver hans hjälp i tunga moment. Men
eftersom flickorna oftast, enligt samme lärare, väljer att göra mindre pro
dukter, som inte kräver så stor kroppstyrka, kan flickornas behov inte av
den anledningen bli så betungande för läraren. 9 Han kan samtidigt
legitimera varför flickorna inte får merparten av hans handledningstid.
Observationsserierna visar, att både flickor och pojkar behöver assistans
i slöjdandet.
Liksom Lena i Urberg försöker Gerd i Bygdemark att komma förbi
problematiken genom att dela upp tiden mellan barnen. Gerd i Bygdemark
har för säkerhets skull ett turordningssystem och det är strängt förbjudet

6

Ersbackcn 4 TM, Alvik 2 TM, Bygdemark 1 TM, 4 TM.

7

Se ex Staberg (1992), Kaller (1990), Öhrn (1990). Genomgångar av svensk och internationell

forskning visar att interaktionsmönstren är relativt komplexa. Genomgående är dock att pojkar är mer
utåtriktade, aktiva och dominerar lärarkontakterna. Öhrn finner att könsskillnaderna härvidlag minskar
under lektioner där innehållet ligger flickor nära ex språk. Jag har dock inte funnit, att pojkar skulle
ta mindre plats i textilsalen i förhållande till flickorna än i trä&metallslöjdsalen. Jmf även Acker
(1983).
8

Se ex inledningsexemplet Alvik 1, Urberg 2 (s.5), intervju Ersbacken (s. 14,15)

9

Intervju Ersbacken TM (s 5,7ff)
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att gå förbi i kön. 10 Trots Gerds medvetna försök att organisera bort
pojkarnas dominans, bidrar alla medverkande till att genuskoreografin
följs. Flickorna tenderar att sitta på sina platser och vänta tills turen
kommer till dem. Under väntan försöker de ta hjälp av varandra. Pojkarna
däremot tenderar att hitta på alla möjliga sätt att kringå lärarens princip
om turordning. Här är ett exempel:
Flickorna småpratar och håller på med sina uppgifter
En av flickorna ropar
på Gerd, som hjälper till vid pojkbordet, men kamraten påminner flickan om
turordningsprincipen. Flickan tystnar
Nu förflyttar sig Gerd till flickbordet.
Vid pojkbordet tjoas det. Gesterna är stora. De har stora problem med att kunna
låta bli att kasta ullbollarna
Gerd får avbryta genomgången vid flickbordet
flera gånger för pojkarnas skull
Två av pojkarna rusar fram till Gerd. De får
sätta sig ner. En pojke sitter kvar och ropar. Han får svar! 11

Pojkarna ser till att deras behov tydliggörs och att deras dominans
bibehålls. Flickorna kontrollerar varandra och ser till att turordningen
följs, vilket resulterar i att de samtidigt osynliggör sina egna behov och
därmed sin underordning.
Observationstudierna ger vid en första anblick en antydan om att
pojkarnas dominans och flickornas underordning är starkare uttryckt i
textilslöjden. Det visar sig, att genuskoreografin följs även i trä&metallslöjden, men den döljs av den höga bullernivån i salen och blir
därmed otydligare uttryckt i mina observationsanteckningar. Följande
passus är registrerad under en mindre bullrig lektionssekvens.
Kl. 8.15 får de ta fram sina slöjdarbeten.
- "Sture! Sture! Sture!"
Hela salen ljuder av lärarens namn. Runt om honom står två pojkar och en flicka
och hoppar av iver. Vid en av hyvelbänksgruppema sitter två flickor och räcker
upp händerna...
...-"Sture! Sture! Sture!" Skriken höjs när barnen ser, att han är på väg till nästa
elev. Det är Viktoria, som lar hjälp med en ritning.
-"Sture! Sture!" Skriken tystnar inte, trots att han är upptagen. Barnen böljar
bråka sins emellan om vilken turordning som gäller.
-"Nyp av ståltråden rakt ner," säger han till en flicka. Under larmet av rop
återgår han till att diskutera med Viktoria om ritningen till en docksäng. Han
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försöker få henne att själv komma på, hur hon skall gå tillväga. Hela tiden ropar
barnen hans namn och försöker också ställa frågor rakt ut i luften. Några har
turen att få svar på sina frågor. Stämningen är överstressad. Jag känner det i
huvudet och i magen.
Innan Viktoria är riktigt nöjd tar Sture emot Joakims brevlåda och går iväg till
stora bandsågen. Han förföljs av skrik och rop. Medan han sågar till locket på
brevlådan, överröstar han bullret...
-"Fila till alla kanter. Du får gångjärn sedan," säger han till Joakim. Nu höjs
röstnivån igen.
-"Sture! Sture!"
-"Nu får du komma till mig! Jag har räckt upp handen länge!"
Sture stannar vid Magnus. En annan pojke försöker dra Sture därifrån i handen.
Magnus har en leksakstraktor på bänken. Viktoria, som aldrig hann bli riktigt
nöjd med hjälpen bryter in:
-"Nu får du lov att hjälpa mig."
Sture försöker hjälpa Magnus samtidigt som Viktoria. Två andra flickor och en
pojke pockar på hjälp. Vid en bänk sitter en flicka tålmodigt kvar med uppräckt
hand...
-"Sture! Sture! Sture!"...
-"Sture, får jag fråga om en sak?"
-"Det blir fel, Sture!"
-"Kom hit sen!"
En flicka står rakt upp och ner och stirrar, en annan sitter och stillar och en tredje
flicka håller Sture i armen. Magnus får hjälp. 12
I denna sekvens är flickornas

underordning tydligare än pojkarnas
dominans. Det är flickor, som tysta sitter kvar på sina platser med
uppräckta händer och väntar på sin tur.
Hur uppmärksammar de blivande lärarna genuskoreografin och hur
reagerar de på turerna och stegen i sina utvärderingsdokument? När
lärarkandidaterna skriver om yrkespraktiken, verkar de nästan omedvetna
om, att de möter barn i en gruppsituation. Relationer mellan elever har
inte haft hög prioritet i de blivande lärarnas dokument. De blivande textil
lärarnas intresse ökar dock under fjärde terminen. 13
Vad berättar blivande slöjdlärare om? Hur berättar de? De flesta ser
pojkar och flickor som könsneutrala "elever" och följande beskrivningar
är typiska:

12

Hrsbacken 3TM (s 1)

13

Jmf tabell 3 kap 8.
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Eleverna hjälptes åt.
Dålig ordning på eleverna i en del klasser. Ilög ljudnivå.
Eleverna var självständiga. (Blivande textillärare)
De flesta skiljer inte ut vilka elever, som det är dålig ordning på eller
vilka elever som hjälper och vilka elever som blir hjälpta. Endast fyra
blivande textillärare och tre blivande trä&metallslöjdlärare gör det. En
textillärarkandidat berättar om "lugna flickor" och "bråkiga, krävande
pojkar". Förhållandena upprepas på hennes båda praktikplatser. Följande
åtgärd föreslås i dokumentet:
Jag skulle nog göra en liten omplacering i klassen och blanda killarna
och tjejerna och eventuellt få en lite lugnare klass. (Blivande textillärare)
På den andra praktikskolan placerar handledaren själv om eleverna, vilket
uppskattas av kandidaten. Flickorna blir stötdämpare mellan pojkarna och
läraren får en mindre stressad situation. Men vilken effekt får det för
flickorna och deras arbetsro? 14
Under denna period lade vi särskilt märke till, att vi hade mer kontakt
med killarna i klasserna än tjejerna, eftersom de krävde mer med ord.
Medan tjejerna var lite tystlåtna och väntade på sin tur.
det alltid var
15
så att killarna alltid flck mer hjälp än vad de (flickorna ) fick. (Blivande
textillärare)
Denna passus ser ut att innehålla självkritik. När vi läser vidare i
dokumentet finns dock inte ett ord nämnt om förändringar, som skulle ge
flickorna mer tid för handledning. En annan textillärarkandidat använder
gärna epitet, när hon beskriver vad flickor och pojkar gör i slöjdsalen.
Följande epitet förekommer i dokumentet:

14

Att utnyttja flickornas ansvarskänsla för att ordningsregler följs i skolan är ett gammalt beprövat

recept som lärare länge använt sig av. Se ex Holm & Elgqvist-Saltzman (1991 s 66)
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Glada pojkar och tystlåtna flickor. Peter den duktige, Robert den slöe,
den snabbe Peter och stolte Frans. Stackars Helena och stackars Mia.
(Blivande textillärare)
Pojkarna uppmärksammas med positiva epitet när de lyckas, medan
flickorna uppmärksammas med förringande epitet, när de får svårigheter.
"Robert den slöe" ser ut att kunna vara ett undantag. Låt oss följa
händelseförloppet!
Robert den slöe vill inte sy byxor efter det att han sett hur mycket det var
att sy. Sprang hem för att hämta en solmössa. Vill sy en sådan i
kamouflagetyg. Hjälpte honom att rita ut mönstret. (Blivande textillärare)
Den "slöe Robert" inte bara uppmärksammas av lärarkandidaten. Han
beskrivs också som initiativrik och får hjälp i sina strävanden av
lärarkandidaten. Helhetsbeskrivningen av Robert ger oss en tämligen
positiv bild av en initiativrik och orädd pojke. Jämför med följande
händelse:
Stackars Helena lägger ut byxmönstret. Kunde inte något om trådrakslinjen fastän Kristina (läraren 16 ) hade pratat om det 5 minuter tidigare.
Fick förklara om igen. Hon förstod nog inte det ändå. När hon lade ut
mönstret och klippte, visade det sig att... 17 ...Hon fick klippa ut en ny bit.
(Blivande textillärare)
Om lärarkandidaten hjälper Robert, när han kör fast, lämnas "stackars"
Helena åt sitt öde. Ingen hejdar henne, trots att hon är i färd med att både
lägga ut mönstret fel och klippa fel. Ytterligare en textillärarkandidat
synliggör en grupp elever, men hon riktar sitt intresse mot invand
rarbarnens utsatta situation.
De blivande trä&metallslöjdlärarna verkar inte uppmärksamma att det
över huvud taget finns flickor i slöjdsalen. Ingen skiljer ut och beskriver
hur flickor agerar och reagerar. De tre blivande trä&metallslöjdlärare som
urskiljer individer ur elevgruppen berättar om; "glada pojkar", "pojkar
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uppvuxna i hyreshus", "villabarn och höghusbarn" samt "starka och svaga
elever". Två lärarkandidater ger dock följande beskrivningar av sina
handledare.
Han (handledaren 18 ) var väldigt populär både bland elever och lärare,
trots att han ofta skämtade ganska grovt med och om bl a tjejer och
invandrare. Det var god stämning bland lärarkåren. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Handledaren var en stor och kraftig man i 50-års åldern. Bestämd med
pondus och humor y överlägsen stil och lite slapp och lathet karaktä
riserade honom. Överarbetade inte läraryrket, utan tog det med eri viss
distans. Humorn var rätt grov, nedvärderande på tjejer och invandrare...
...Trots det var han populär bland eleverna och skämten togs inte illa upp,
åtminstone inte utåt. Tjejer gillade han egentligen inte. Det fattar ju inte
du, du är ju tjej, var en typisk replik. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Situationen för flickorna gentemot praktikhandledaren beskrivs som
konfliktfylld. Men hur skall vi tolka lärarkandidaternas inställning till
honom? Ingen av dem tar explicit avstånd från lärarens yttranden. De ger
heller inte några förslag på åtgärder.

De symboliska könen19
Flickor, pojkar och slöjd
Vilka skillnader uppfattar lärarutbildarna mellan pojkar och flickor i
slöjdundervisningen? När jag ställer frågan är det endast två lärare i var
lärargrupp, som inte uppfattat några skillnader mellan könen. Tre textil
lärarutbildare besvarar inte frågan med motiveringen att de varken
undervisar i grundskolan eller är ute på praktikbesök. Övriga uppfattar, att
skillnader finns mellan könen. De båda lärargrupperna besvarar dock
frågan på olika sätt. Textillärarutbildarna anger skillnader mellan könen
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genom att koncentrera sig på beskrivningar av pojkar. De anger mer än
dubbelt så många pojk- som flickepitet. Trä&metallutbildarna berättar om
olika egenskaper med en obetydlig övervikt för flickepitet. Textillärarutbildarna ordar således mer om pojkar i förhållande till flickor än de
manliga kollegorna gör om flickor i förhållande till pojkar.
När textillärarutbildarna beskriver hur pojkar skiljer sig från flickor, ser
vi en klumpig och orolig pojke med dålig motorik framför oss. Han tar
gärna till knytnävarna om en motståndare skall sättas på plats.
Pojkar har ofta, speciellt i lägre klasser, sämre tålamod och är ofta lite
oroligare.
Pojkar har tuffhets-, vad ska jag säga, - kravet på sig att sparka, att
använda knytnävarna.
Ja, just finmotoriken är det en del killar, som har svårt med. (Lärarut
bildare textilslöjd)
Under puberteten tycks pojkarnas svårigheter i textilslöjd öka.
Pojkarna de börjar på hösten att ha lite kraftigare fingrar, lite tjockare
fingrar som. I puberteten så blir ju pojkarna lite mer stökiga och det far
omkring för dem... (Lärarutbildare textilslöjd)
Lärarutbildarna i trä&metallslöjd är överens med sina kvinnliga kolleger
vad som kännetecknar och skiljer ut pojkarna i slöjdsalen. Majoriteten av
lärarna beskriver dock egenskaperna i andra och mer positiva ordalag.
Pojkar är lite mer robusta och jobbar mer med grövre medel. De bråkar
ju lite häftigare också.
Grabbarna tar gärna i, det som tar emot lite grand. Går det inte på annat
sätt, så tar de i nästan i ilska för att få det gjort.
Pojkarna är ofta lite mer framme och de står på sig mer. (Lärarutbildare
trä&metallslöjd)
När lärarutbildarna i såväl textil som trä&metallslöjd berättar om hur
flickor skiljer sig från pojkar, ser vi en mjuk och försiktig flicka med god
motorik framför oss. Hon är uthållig och noggrann men har en klen fysik.
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Vi skall dock notera, att det endast är lärarna i trä&metallslöjd som upp
märksammar flickornas klena fysik.
De är motoriskt duktiga. (Lärarutbildare textilslöjd)
Flickor har ofta mer tålamod när de utför arbetet; ofta också högre krav
på det de syr. (Lärarutbildare textilslöjd)
Så är de i allmänhet lite noggrannare också i slöjden. Ja, de gör
snyggare jobb...ett tag. Sen så försvinner...Det verkar som om det
försvinner...skillnaden på högstadiet. Där är pojkarna i allmänhet
duktigare. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Lägg märke till den brasklapp, som lärarutbildaren i trä&metallslöjd flikar
in! Flickornas överlägsenhet i fråga om högklassigare produkter varar inte
för evigt. Skillnaderna försvinner redan på högstadiet, där pojkarna blir
överlägsna flickorna på "sitt" område.
Vilka förklaringar ger lärarutbildarna till de angivna skillnaderna mellan
pojkar och flickor på låg&mellanstadiet? De båda lärargrupperna är
tämligen över ens om var rötterna finns att söka. Fem lärare från varje
grupp menar, att det är en kombination av arv och miljö. Fem i var grupp
menar, att skillnaderna enbart beror på miljöfaktorer och två textillärarut
bildare samt en trä&metallärarutbildare ser enbart ärftliga faktorer som
orsaker till könsskillnader. Tre textillärarutbildare och en trä&metallslöjdlärarutbildare avstår från att besvara frågan.
Lärarkandidaternas resonemang följer i stort sett lärarutbildarnas logik.
Majoriteten av de snart färdigutbildade textillärarna anser dock att skillna
der i handaskicklighet kan förklaras av andra faktorer än könsskillnader,
ex vana att arbeta med finmotoriska uppgifter. Fem textillärarkandidater
menar dock att pojkar har större problem med motoriken än vad flickor
har. Även om de flesta inte uppfattar könsskillnader i handaskickligheten
uppfattar de skillnader i beteenden mellan könen. Lärarkandidaternas
omdömen om pojkar ges dock i något mer positiva ordalag i jämförelse
med textillärarutbildarnas. De beskriver "koncentrerade", "lugna", "försik
tiga" flickor, som "väljer arbetsuppgifter efter vad kamraterna väljer" och
"aggressiva", "busiga", "djärva" pojkar, som "syns och hörs". Skillnaderna
uppfattas som allmängiltiga och inte utmärkande för slöjdlektioner.
Snart färdigutbildade trä&metallslöjdlärare tycks inte uppleva några
problem med flickor i låg- och mellanstadiets trä&metallslöjd. De verkar
vara mycket nöjda med att "flickorna anpassar sig". Även om inga
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problem lyfts fram uppger femton av kandidaterna att de upplevt
skillnader mellan flickors och pojkars slöjdande.
På låg&mellanstadiet lyckas flickorna över lag bättre än pojkarna med
slöjduppgifterna. Trots att flickorna å ena sidan beskrivs som "försiktiga",
"osäkra" och "osjälvständiga i val av produkt" och "beroende av kamrater"
är det flickorna som å andra sidan är "fysiskt och motoriskt mer mogna".
De "jobbar lugnt, metodiskt, noggrant" och "har stort tålamod". Flickor
har även "mer finess" i sitt slöjdande. Pojkarna är däremot "framfusiga",
"övermodiga", och "vill ha det snabbt färdigt". Men det är "killarna som
sparkar igång och struntar i vad resten av klassen gör" och tillverkar "mer
rejäla grejor". Under högstadiet växer dock pojkarna i sin roll som män,
vilket gör att de blir harmoniska och får större kontroll över kroppen.

Kvinnor, män och slöjd
Men vi har ju samverkan mellan utbildningarna i Umeå, Uppsala och
Göteborg. A\ jag tycker det är så stelbent och så tråkigt på de här
utbildningarna. Och metodiklärarna, eller lärarna över huvud taget, går
så förskräckligt trist klädda i... Det tråkigaste jag kan se är en textillä
rare! En skräddarsydd dräkt. Strikt. Åhhh! Om man går in i ett lärarrum
i en vanlig grundskola. Ofta den som är tråkigast klädd; det är textill
ärarinnan. Så jag gjorde det till en girnmic att...att säga så här va (när
lärarna från olika textillärarutbildningar var på samverkanbesök 20 ): Ni
har ju väldigt tur niy som jobbar med textil och så, för ni kan ju vara som
levande annonspelare för ert ämne. Gå raffigt klädda med färgstarkt och
så. Och där stod alla kärringarna gråa!!! Jag ty eker, att på något vis, så
har det irriterat mig. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Försök har, under årens lopp, gjorts till samverkan mellan de båda
lärarutbildningarna. Tycke för kollegerna tycks dock inte ha uppstått hos
alla. En lärarutbildare förklarar, att den ovilja som många trä&metallslöjdlärare känner gentemot textillärare har historiska rötter:
Man är uppvuxen med vissa sociala regler, som begränsar en. Det är
bara så...Det har väl med den kulturella bakgrunden att könsroller och så
vidare avgör. Jag minns, om jag går tillbaka till 50-talet, hur man som
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barn såg på textilläraren och träslöjdsläraren. Träslöjdsläraren i sin gråa
rock. Textilläraren i sin...vad hon nu hade på sig? Något vackert stickat
mönstrat. Välkammad. Permanentad. Det var en verklig påtaglig köns
skillnad och klasskillnad mellan träslöjdsläraren och textilläraren
Och
det textila hantverket har ju haft ett mera högreståndsbetonat, vad det
gäller broderi och virkning och så'nt där. Det var ju klosterskolan och
fina fröknar som broderade. Och det hänger med genom seklerna. Det
sprider sig fortfarande sådana värderingar. Textilen är kanske mera högre
stånd\ om man vill kalla det så. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Lärarutbildarna i textilslöjd kommenterar över huvud taget inte sina
kolleger i Linköping. De reagerar dock mot de idealbilder, som målas upp
av hur en kvinna skall se ut och hur en kvinna skall vara klädd.
Och det jag har reagerat starkt på, det är det kommersiella utbudet. Att
det faktiskt fått sådan utbredning; ett sådant försprång, när det gäller att
fostra våra barn i värderingar och attityder. För där ser man ständigt det
här traditionella. Hur ska en jättesöt eller vacker kvinna se ut? Hur ska
hon vara klädd? Barbie eller man kan ju ta My Little Pony. Det är ju på
samma sätt, fast det är en häst som ska vara så tyllig och rosa och allt
det här. Jag vill inte lägga några sådana här direkta fel; att det är fel att
de leker med...Men det är ju att konsumera den här uppfattningen.
(Lärarutbildare textilslöjd)
När män, kvinnor och de båda slöjdinriktningarna kommer på tal är det
inte klass- utan könsrelationer som problematiseras.
Det är svårare att vända den bild man har av vad som är kvinnligt och
manligt för män
alltså de måste hålla på det här manliga. Jag menar,
förändringar på det, det katiske får andra följder än vad som man utåt
skulle visa. Att man inte vet riktigt. För det kan ju vara en trygghet, en
säkerhet, om man vet vad som hör till manligt, så att säga. Att kvinnor
kanske är mer beredda att släppa på det här...Ja, de känner sig inte lika
hotade, kanske. (Lärarutbildare textilslöjd)
Lärarutbildarnas uppgift är att utbilda lärare, som skall undervisa i könsblandade grupper. Lärarutbildarna svarar försiktigt och eftertänksamt på
min fråga, om de upplever slöjdinriktningarna som könsladdade. Ingen av
lärarutbildarna i textilslöjd tycker att mjuk slöjd är omanlig. Det gör inte
heller textillärarkandidaterna. Endast två av dem uttrycker det explicit.
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Fyra blivande textillärare svarar klart och tydligt nej på frågan, om textil
slöjd är omanligt. Övriga ger svar av typen; "Nej, inte direkt..."De tycker
i princip att det inte spelar någon roll om det är en man eller kvinna som
textilslöjdar. De "reagerar" dock, liksom lärarutbildarna, "på vissa
tekniker" och tycker att "det är konstigt men bra". Det är teknikerna
stickning, virkning, knyppling och broderi som särskilt nämns som
"konstiga" i männens händer.
Det är ju klart i tanken, så är det väl så här. De här mer ovanliga som
knyppling och sån't där; så det är klart. Om man skulle höra att en kille
knypplade, så tyckte man kanske att det var lite ovanligt. Spontant tycker
jag inte nu längre att det är någon skillnad; att det är någonting som är
typiskt kvinnligt inte. (Lärarutbildare textilslöjd)
Ja, men vi tillhör ju den generationen, där vi ska ändra på allting. Hur
fasen ska jag tycka att någonting är omanligt!
Däremot har man ju
upptäckt själv, för det är ju så nytt det här med attityder. Så har jag ju
reagerat, när jag har sett att en kille har stickat t ex. Det handlar ju mer
om, att jag blir så överrumplad\ att det är en av dem som gör det faktiskt.
(Lärarutbildare textilslöjd)
De är medvetna om, att värderingarna tillhör vårt tankegods och är ett
utslag för de symboliska könen. Även män klarar av att både knyppla och
att sticka. Majoriteten av lärarutbildarna i trä&metallslöjd tycker inte
heller att textilslöjden är omanlig. Däremot vill de inte textilslöjda själva.
Nej. Fast jag vill inte hålla på med det själv. (Lärarutbildare trä&metall
slöjd)
Fyra anger klart, att textilslöjden är omanlig.
Ja, det kan jag tycka. Men då beror det förmodligen på att jag är för lite
bevandrad där.
Men jag tycker t ex spetsar. Usch, vad trist! Kjiyppla.
Det är ju ingenting med det där pilleriet! Och så sticka. Ja, det har ju
varit rysligt populärt att sticka, men jag tycker det är för lite fart och
snärt på det där. Så jag tänker ibland så här: Hur får hon grabbarna att
bli intresserade av det där?
Men som sagt; jag är inte kompetent att
bedöma det där. Men jag kanske kan tänka mig, att en utomstående kan
tycka som jag. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
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De snart färdigutbildade trü&metallslöjdlärarnas svar liknar lärarutbildarnas. De fyra som ser negativt på dessa män och de åtta som i
princip accepterar dem argumenterar på samma sätt. Att textilslöjda inom
skolan väggar är acceptabelt.
Men man reagerar om man ser en kille utanför skolsalen sitta och virka
eller något. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Åtta av kandidaterna ser dock inga problem alls för män, som vill arbeta
med textila tekniker. Några berättar att de själva lagar, lappar och syr på
maskin.
Det är olika garntekniker, som både lärarutbildare och lärarkandidater
i båda grupperna reagerar särskilt inför. Det omanliga sitter i att verksam
heterna är "lite småpillriga". Budskapet är, att "en riktig karl" har stora
händer, vilka inte lämpar sig för finmotoriska övningar.
Det är lättare för alla parter att svara på frågan om trä&metallslöjden.
Bland lärarutbildare och kandidater i textilslöjd finns inga tveksamheter.
Det är inte alls okvinnligt att slöjda i hårda material. Det är tvärt om "en
resurs att kunna". Många träslöjdar därför själva. Pubertet och könsmog
nad har inga negativa effekter på kvinnors slöjdande i hårda material.
Nejy jag har svårt att se det. Och det är kanske för att jag själv har hållit
på väldigt mycket med trä. Alltså inte på skolan, naturligtvis. Jag har haft
möjligheter till det; att ingen har uppfattat det som knepigt på något vis.
Och sedan har jag då en dotter, som är väldigt förtjust i träslöjd.
(Lärarutbildare textilslöjd)
Inte heller lärarutbildarna i trä&metallslöjd säger att det är okvinnligt att
träslöjd a:
Nej, här tycker jag det är lättare att svara. Att det tycker jag inte; att inte
finns det någonting som är okvinnligt där. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Lite hotfullt är det nog ändå:
Nej, jag tror jag är mera tolerant där. Men det är viktigt. Hon får inte
göra det bättre än jag. Nej, men jag tror faktiskt det gör mindre. Det
känns mindre konstigt om kvinnor håller på med hård slöjd, om man nu
ska kalla det så. Det var skämt egentligen, tycker jag. Det är ju det här
med den manliga prestationsångesten. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
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Och det "passar bättre" att män metallslöjdar:
T ex att stå och smida, kan jag känna så här: Att en grabb är ca...Ja, vad
är det...30% starkare i musklerna alltså. Och då passar det bättre, att
han gör den bedriften bättre. Han lyfter kanske hammaren något lättare.
(Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Det är visserligen bara en bland trä&metallslöjdlärarkandidaterna, som
öppet tillstår att trä&metallslöjden från och med högstadiet är okvinnlig.
Men det är endast sju som utan tvekan kan säga att den inte alls är
okvinnlig. Övriga är i princip positiva, men har en mängd kommentarer
till kvinnor i trä&metallslöjden.
Inte direkt. Jag ser inga hinder
Men man undrar väl varför hon sitter
här. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Med "hon" avses den enda kvinnliga kurskamraten. Kvinnan själv uppger,
att hon trivs tillsammans med sina kurskamrater och att det inte är någon
nackdel att vara ensam kvinna i gruppen. Av kommentarerna att döma
från de övriga i gruppen, blev hon inte blev accepterad omedelbart.
T ex Eva 21 som går i min klass
Våran klass har varit fruktansvärt
snäll och fin och den har aldrig haft någon konflikt. Det enda vi haft är...
...och där var Eva ute och seglade väldigt mycket
Och det var tyst
diplomati i två da'r. Att så här skall man inte göra! Vi (d v s männen 22 )
tycker ju så här och på det sättet skall vi arbeta. Och kommer du med
något annat, så skall du vara tyst. Du är ute och seglar. Och efter två till
tre dagars spänning, så löste det sig. Sen tycker jag Eva har vuxit mest
av alla i hela klassen. Det är en enorm skillnad. Som människa bl a
värderingar m m. Mycket positivt. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Frågan är hur accepterad hon egentligen är trots anpassningen? Hon
kommer nog att få problem med eleverna:

21

Fingerat namn.

22

Min kommentar.
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Åndå tror jag att tjejerna kommer att ha svårt att komma ut som
slöjdlärare och bli accepterade bland killarna som är 15-16 år och går
i nian. Och ha en tjej som slöjdlärare!? Det tror jag själv, jag skulle
reagera på. Jag tror de tänker att hon hamnat på fel plats. (Blivande
trä&metallslöjdlärare)
Och hon får känna av att hon inte är attraktiv som kvinna:
Det är inte speciellt kvinnligt, om man nu får använda fördomar, att stå
i arbetskläder och vara smutsig och ta i med kroppen. Utan man har
föreställt sig kvinnligt. Det är någonting med...Du förstår vad jag menar...
...Det finns tjejer här på utbildningen t ex som då har mycket manlighet
på ett annat plan. På det mer personliga planet, som inte har mycket med
situationen och utstyrseln att göra, utan som då har mer manlig mentalitet
då, som gör att jag inte tänder speciellt. Jag tycker inte att det är
speciellt eggande på något vis. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
I stort sett är det, trots detta, lättare att tänka sig en kvinna i en manlig
verksamhet än en man i en kvinnlig verksamhet. Det är dessutom
vanligare bland kvinnor än bland män att försöka spränga ramarna. Det
visar statistiken av antalet studerande vid de olika slöjdlärarutbild
ningarna. 23

Avvikelser från genuskoreografins turer och steg
Vi har redan konstaterat, att såväl val av slöjdlärarutbildning som val av
slöjdart på högstadiet följer genuskoreografins turer och steg. Endast ett
fåtal väljer att dansa fel och i otakt. Jag fann dock en intressant tendens
i materialet från Umeå. Något fler pojkar valde textilslöjd än flickor som
valde trä&metallslöjd. 24 Några lärarutbildare har funnit liknande tecken
på andra skolor.
Och då är det miljön det handlar om. Man säger så här: Att det är
dammigt. Det är så smutsigt. Det är så bullrigt i trä&metallslöjdsalen.

23

Jmf statistik kapitel 1.

24

Jmf statistik kapitel 1.
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Det är mycket lugnare och skönare i textilen
Miljön är alltså väldigt
dålig i trä&metallslöjdsalen. Tyvärr! Tyvärr! (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Lärarutbildarna menar, att vissa pojkars val av textilslöjd inte i första hand
beror på önskemål om att avvika från könsmönstren. Det är frågan om
negativa val, då de vill undvika den bullriga verkstadsmiljön.
Vilka betingelse krävs för att män skall våga ge sig in i kvinnliga
verksamheter? 25 Förutom att en dålig arbetsmiljö kan få män att fly det
egna fältet, kan den textila miljön göras mer mansvänlig. Både på och
mellan raderna framskymtar en kritik av textilslöjden, även från dem som
accepterar att arbeta med textila tekniker.
Jag kanske är ute på hal is. Men som jag har sett, då jag har tittat på
textil är att de är väldigt putte-nutiiga. Man skall sitta bredvid maskin
och trycka på pedal och sy med nål och tråd. Fröken springer runt
omkring och säger: Trampa du så styr jag. Jag tror att killar inte tycker
om det. Det är så väldigt... Jag tror textil måste tänka om totalt om det
skall bli män där. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Män trivs inte med att "bara sy". De vill gärna själva få:
Konstruera mönster
och kanske komponera mönster till tyger.
(Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Dessutom vill de:
Ha lite rivigare grejer! Sy ihop grejer så det blir nå't! (Lärarutbildare
trä&metallslöjd)
Vidare krävs att mannen har en "outstanding" personlighet och ett oerhört
"starkt intresse" för textilslöjd. Han måste vara "jättestark" och "modig"
för att "våga gå mot strömmen".

25 Se fråga 6 i intervjuunderlaget. Frågan ställdes; varför är det så svårt att rekrytera....? Några av
männen vänder på frågan och beskriver vad som krävs för att rekrytering av det motsatta könet skal)
ske.
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Det är nästan som att välja sig in och bli nå't som austronat eller
nâ'nting. Det är så artskilt. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
För att kvinnor skall klara av att bryta genuskoreografin krävs att de är
rustade med "kampvilja" och har ett "extremt" starkt intresse för den
manliga verksamheten. De måste vara "beredda att ställa upp på mäns
villkor" och "bli män i kjol", enligt kandidater och lärare i trä&me
tallslöjd. De förmedlar inga idéer om att trä&metallslöjdundervisningen
skulle kunna förändras och bli mer kvinnovänlig. De anser istället, att
kvinnor har mycket gratis i och med att samhället har kampanjer för att
få kvinnor intresserade av teknik. "Manliga jobb är dessutom bättre
betalda" och därför lockande, menar de.
Att man kan ju inte påstå att en tjej, som går in på trä&metallslöjdsutbildningen idag på nå't sätt är nå'n spjutspets. Därför vi har ju så
många som går här 16 . Däremot en kille som går in på textillärarut
bildningen. Han måste ju verkligen vara...modig! (Lärarutbildare
trä&metallslöjd)
Det förs inte heller i textilgrupperna fram några förslag på mer kvinno
vänliga trä&metallslöjdmiljöer. De tycks förutsätta kvinnors anpassning
till manliga miljöer. För att kvinnor skall lyckas i sina strävanden, måste
det finnas "en välvilligt inställd omgivning". 27 För att "bli respekterad"
gör hon klokt i att inte avvika alltför mycket från kvinnoidealet genom
"att vara s k manhaftig". De som blir respekterade är:
De här fria, vackra, sexiga, moderliga...alla de här egenskaperna som hon
har idag kvinnan; önskekvinnan. Hon går ju liksom ut på mannens
arbetsmarknad och vinner terräng där. Och visst är det män som reage
rary men det är inte på samma sätt. Jag tror hon blir respekterad i
slutänden. Jag tror det. (Lärarutbildare textilslöjd)
Sammanfattningsvis tyder data på att lärarutbildare och lärarkandidater, i
princip, inte har något emot att människor försöker avvika från genusko-

26

27

"Många" innebär i det aktuella fallet m kvinna i studiegruppen.

Jmf ex Bengtssons (1985) betoning av faderns roll i studie- och yrkesval. De kvinnor som starkast
identifierar sig med fadern är mer benägna att gå in i manliga sfärer.
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reografin. Kvinnorna har själva gjort några försök och funnit att det M är
en resurs att kunna". De är i princip inte främmande för att även männen
kan göra samma sak, men lite "reagerar" de, särskilt inför vissa "ovanliga
tekniker".
Även om inte männen, i princip, dömer ut sina textilslöjdande
medbröder, vill majoriteten "inte hålla på med det själva". "Usch, så trist!
Det är ju ingenting med det där pilleriet". De uppmärksammar att kvinnor
lättare tar sig in i de manliga rummen. De tycker dock att "det gör
mindre" än om medbröderna gör motsvarande. De har dock en kluven
inställning till trä&metallslöjdande kvinnor. Mycket talar för att de
manliga informanterna accepterar vissa avvikelser från genuskoreografin.
De tänker dock inte arbeta aktivt för att förändra den.
Jag menar. Det sysslar ju hela kvinnorörelsen med; det här att få en
omvälvning i samhället och få en annan... Jag tror inte på det. (Lärarut
bildare trä&metallslöjd)
Det har ju varit kampanjer på olika sätt, och man kan knappt slå upp en
veckotidning utan att det här ämnet berörs
Man håsar upp kvinnorna
hela tiden mot att ta steget ut i teknikvärlden i vuxenlivet. (Lärarutbildare
trä&metallslöjd)
Hur tror lärare och kandidater att människor i allmänhet ser på dem som
inte följer genuskoreografin?
De kvinnliga informanterna tror att "det är mer accepterat" om en
kvinna inte gör det. "Flickor får vara både ock."
Det har väl uppfattats ändå genom tiderna som någonting positivt. Det
här med pojkflickor. Alltså, det har inte uppfattats som löjligt, eller...
Snarare tvärt om. Tufft och bra på något sätt att de kan hävda sig på
männens villkor. Försöka göra samma saker. Fast jag tror säkert, att
många män känner sig hotade, därför att det inte är så, att man uppfattar
sådana kvinnor som knepiga eller ointressanta eller vad man nu vill säga.
Utan tvärtom. Det har uppfattats som väldigt positivt av männen också.
Och av kvinnorna framför allt. (Lärarutbildare textilslöjd)
Och är det då någon tjej som spelar fotboll eller går på träslöjden eller
verkstadsteknik, så är de lite tuffare. (Blivande textillärare)
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De manliga lärarna och kandidaterna tror också att folk i allmänhet
reagerar mindre starkt på kvinnliga initiativ och att "kvinnor är mindre
fördomsfulla" än vad män är. Det anses i allmänhet vara något positivt,
när kvinnor bryter mark på manliga domäner. De stiger i aktning, men är
inte alltid högt hållna av andra kvinnor.
Jag har liksom träffat andra fruar till herrarna här, som tycker då, att de
är ganska pojkaktiga de flickor som går utbildningen. Men det är en
andrahands-information. Själv tycker jag inte så, att de är speciellt
manhaftiga, skygga och så. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
De flesta människor är, i stort sett, positiva till att kvinnor vinner terräng
inom manliga områden, enligt lärarutbildarna. Man är dock inte förberedd
på att det skall komma att ske i stor skala. På skolorna verkar man varken
har beredskap för eller förvänta sig det.
Ett år ringde studierektorn på högstadiet mig och sa; att nu får du hålla
igeny för nu har både flickorna och pojkarna valt träslöjd på högstadiet
och vi kan inte klara det y förstår du. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Hur ser allmänheten på de män, som trots alla materiella nackdelar och
djupt rotade traditioner ändå kan tänka sig att välja ex textilläraryrket?
Om det är "positivt" med pojkflickor, tror såväl textillärarutbildare som
textillärarkandidater, att män som vill ta sig in i kvinnliga sfärer uppfattas
som; "löjliga", "en smula misstänkta", "fjompiga". "Man ser lite snett på
en sådan kille." "Han är osäker på sin manliga identitet och det ser man
ju ner på."
I Skåne säger man glöttig. Glött är barn på skånska. Det är ingen riktig
karl Jag reagerar likadant!...Så där förvånat. (Blivande textillärare)
Några har erfarenheter av manliga klasskamrater i textilslöjd och kan
berätta om kamraternas reaktioner.
Jag har haft en kompis som hela högstadiet igenom hade textilslöjd. Men
alla tyckte att han var väldigt feminin. (Blivande textillärare)
En textillärarutbildare berättar om sina funderingar i samband med, att den
egna sonen skulle välja slöjdart på högstadiet.
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Det är ju löjligt med en man att vara kvinna. Då är man ju lite på sned
med hela sexuallivet och allting. Och jag må ju säga; att när min egen
son till sjuan...Han är är mycket blyg eller har varit, eller tystlåten är ett
rättare ord. Om han då kommer och säger till en kompis; att jag har
tänkt ta textilslöjd. Trots att jag är textillärare; så vad sa jag: Men du,
gör inte det! Därför att han hade ju det där att kämpa med, att han var
för tillbakadragen. Och då fick jag för mig; att sätter han sig där, så har
han ännu mer emot sig
Jay det lever kvar på det sättet att det är
väldigt löjligt och en smula misstänktsamt om en man närmar sig det
kvinnliga. (Lärarutbildare textilslöjd)
Här kommer sexuella aspekter in. Om en man avviker från genuskoreografin, utsätter han sig för spekulationer om den sexuella läggningen. Om
de själva lägger in värderingar förknippade med sexualitet är svårt att
veta. Ingen av dem säger det explicit. De är dock mycket medvetna om
vilka värderingarna är. En av trä&metallslöjdlärarutbildarna kan dock
berätta om några kvinnliga lärares uppfattningar i frågan.
Vi satt i ett lärarrum och så blev det prat om män som stickar och då var
det kvinnor runt 30-50 årsåldern, i vår ålder ungefär, som inte tyckte att
sådana män var spännande män. På något vis så fanns inte sensualiteten,
spänningen och skillnaden mellan könen, som gör att man lockas, så att
säga...Män som stickar dem tänder jag inte på. Där är logiken och
känslan på olika piati. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Läraren i fråga har själv upplevt fenomenet inpå bara kroppen.
Om man tänker på mig, i mitten av 70-talet, när det mesta manligt var
förknippat med något som var dåligt. Så fick jag ju för mig, att jag skulle
gå typiskt kvinnliga kurser. Försöka sätta mig in i hur det funkar. Så jag
gick ju KomVux-kurser i klädsömnad och sàn't där jox. De som tjejerna,
som nu är på textilsem, har gått bl a. Ja, just det där att sätta mig in i
hur det är att kunna. På något vis, få distans till det här och se skillnaden
på vad som verkligen är dåligt hos männen eller om det egentligen är
något sàn't. Men sedan har jag nu...Nu har det svängt åt andra hållet.
Det är ju inte alls på det där viset egentligen. Och sedan kommer det här
igen att...Nu ligger det som i tiden att män som håller på med t ex
knyppling är inga riktiga män, på något vis. Det här med klädsömnad det
är ju...Det finns ju män, skräddare och så, som är ett manligt yrke, som
är minst lika värderat som motsvarande kvinnligt. Jag tänkte: Sömmerska
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och skräddare. Det är ju de två olika orden för samma hantverk, på något
sätt. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Trä&metallslöjdlärarutbildarna delar över lag textillärarutbildarnas upp
fattning, att allmänhetens inställning till män med ambitioner för
kvinnoyrken är, att de är "förkvinnligade", "fåniga", "inte riktigt manliga",
"som homosexuella eller har tendenser", "som att det hänt något i deras
uppväxt". "Man skulle garva".
Att känna sig löjlig, det är ju en utsatt situation rent psykologiskt. Det
försöker man självklart att undvika. (Lärarutbildare trä&metallslöjd)
Om en man skulle välja att gå en textillärarutbildning, skulle hans
manlighet utsättas för dubbel belastning.
99% skakar på huvudet. Det är just kombinationen, dels lärare som är
ett kvinnoyrke i grundskolan och textil utanpå det. Då blir det konstigt.
(Blivande trä&metallslöjdlärare)
Till skillnad från de kvinnliga informanterna tillstår några av männen, att
de själva känner olust inför män som avviker.
Jag reagerar negativt på en kvinnlig man. " (Lärarutbildare trä&me
tallslöjd)
Jag tycker faktiskt det är lite omanligt, om jag får säga det. Man är ju
bara människa. Så reagerar man. (Blivande trä&metallslöjdlärare)

Figurerna "går igen" och dansar vidare i samma
grundpositioner28
Hur ser kandidaterna i slutet av lärarutbildningen på lärarens och slöjdens
möjligheter att medverka till jämställdhet? När endast några veckor
återstår av utbildningen, nämner endast en blivande lärare i trä&me

23

Redovisningen bygger delar av på intervjustudien med lärarkandidaterna.
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tallslöjd att orden "jämlikhet" och "jämställdhet" är relevanta för
grundskoleslöjden. 29 Intresset från textillärarkandidaternas sida för
jämställdheten mellan könen verkar svalt.
Men sen finns det ju sàn't som vi gått igenom på lärarutbildningen...
jämställdhet; vilket jag inte är så hemskt övertygad om är så hemskt
jätteviktigt. (Blivande textillärare)
Textillärarkandidaterna tycks inte heller intresserade av att förändra
slöjden på högstadiet.
I femman går det bra att sätta killar att brodera. Men kanske när de
börjar i sexan, att de börjar få lite svårare med det. Då börjar det komma
in det här.
Samtalet fortsätter och kandidaten ger luft åt sina åsikter om pojkar oçh
textilslöjd på högstadiet.
De är ju liksom vana att banka. Jag menar, ha träslöjd och banka så här.
Och så skall de sitta där och brodera! (Blivande textillärare)
Hon sänker rösten, när hon visar hur pojkarna bankar och höjer den, när
hon med sirliga rörelser låtsasbroderar. Textillärarkandidaterna är överens
med sina lärare om, att problem med könsblandade grupper dyker upp
från och med högstadiet. På låg- och mellanstadiet upplever de dock inga
nämnvärda problem med samundervisning. Lärarkandidaterna har för
avsikt att fortsätta i de spår som textillärarna dragit upp. När de kommer
ut som lärare kommer de inte att göra "dockor" och "små gulliga kuddar"
på textilslöjden. De ger exempel på föredömliga handledare som "an
passat" undervisningen till könsblandade gruppers krav.
De gör mycket fodral till sport. Badmintonfodral och skidfodral och sånt.
Jag tycker det är ganska mycket grejer som både flickor och killar kan
göra. Jag tycker oftast att det är de där mitt emellan sakerna. (Blivande
textillärare)

29

Jmf kap.8 och bilaga 6.
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Lärarutbildningen har inte heller ökat de blivande trä&metallslöjdlärarnas
intresse för jämställdhet mellan könen.
Det ska vara jämlikhet mellan män och kvinnor, men det har blivit väl
överdrivet Om man skall laga bilen, så går kvinnan sällan ut. För
mannen har ju hört att han skall hjälpa till så mycket inomhus. Jag tycker
det har blivit lite överspelat, just allt kring man och kvinna. Annars tycker
jag väl, när det blir lite kroppsligt, att det skall finnas...Det gäller ju
automatiskt, utan tjat om jämlikheten. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
De snart färdigutbildade trä&metallslöjdlärarnas ambitioner är:
Att mannen förstår kvinnan och kvinnan förstår mannen. Men jämställdhet
tycker jag, att man inte skall driva till vanvett (Blivande trä&me
tallslöjdlärare)
Trots att de har goda erfarenheter av samundervisning på låg- och
mellanstadiet, tycks inte heller de blivande lärarna i trä&metallslöjd vilja
fortsätta med detta på högstadiet.
På högstadiet pratas det ju om, att de inte skall få välja trä- eller
textilslöjd. De ska ha hälften var och på vissa skolor är det ju så. Men
jag tycker det är fel, för där driver man det här till vanvett...Man skall
inte styra allting för jämställdhetens skull. Har man missat något, så har
man. Det är ett hån mot hela debatten. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
De ser över huvud taget pessimistiskt på möjligheter att förändra
maktrelationerna mellan könen.
Det är enfaldigt att tro, att man skall kunna nå någon jämlikhet någon
stans. (Blivande trä&metallslöjdlärare)
Mycket tyder på att lärarkandidaterna varken tycker det är angeläget eller
möjligt att utnyttja sin position som slöjdlärare i jämställdhetens tjänst.

Analys
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Lärarutbildarna känner till könsarbetsdelningen och de asymmetriska
maktförhållandena mellan "kvinnliga" och "manliga" yrken. De är också
medvetna om vilka symboliska kön, som förknippas med olika slöjdin
riktningar. Ingen av lärargrupperna nämner jämställdhet som ett viktigt
nyckelord för undervisning i slöjd. Skall det tolkas som att slöjdlärarutbildarna inte ser slöjdämnet och slöjdundervisningen som instrument för
sådana strävanden? Deras uttalanden kan ges olika tolkningar.
Mycket talar för att slöjdlärarutbildarna håller fast vid genussytemets
isärhållande princip. Att inte markera närheten till slöjdkollegan är ett
tecken därpå. Slöjdlärarna väljer hellre andra ämnen för att beskriva
närheten till det egna ämnet. Det kan ses som ett tecken på att slöjd
lärarutbildarna även håller fast vid hierarkien där "mannen" är normgivare.
Genom att ignorera varandra och även det av "kvinnlighet" symboliskt
omspunna hemkunskapsämnet t e x, kan de båda grupperna var för sig
sträva efter att höja ämnets status genom att markera närhet till konsten,
naturvetenskapen och matematiken, varav de senare bär på symboler för
"manlighet".
En helt annan tolkning av utsagorna kan vara, att såväl vikten av att
behandla jämställdhet i slöjdundervisningen som närheten till slöjdlärarkollegan är outtalade självklarheter. De behöver därför inte särskilt
markeras under intervjun. Den outtalade självklarheten motsägs dock av
det avstånd, som lärarutbildarna vid de båda lärarutbildningsinstitutionerna
uttrycker gentemot varandra. Endast pliktskyldigast samarbetar de. Textillärarutbildarna talar knappt om sina manliga kolleger och trä&metallslöjdlärarutbildarnas kommentarer om sina kvinnliga kolleger har negativa
förtecken.
Yrkespraktikens lärare handlar enligt genuskoreografins principer. I
såväl salen för textilslöjd som trä&metallslöjd har slöjdlärarna mannen
som norm, när de undviker arbetsuppgifter med "kvinnlig laddning".
Genom att styra intresset mot färdighetsträning i slöjdtekniker och välja
slöjdprodukter som upplevs som könsneutrala, kan de skickligt lotsa
eleverna förbi könsladdade minor. Eleverna tillverkar stolsitsar, vantar,
förvaringsväskor, långbyxor, fruktskålar, kåsör, brevlådor etc. Arvet från
en kvinnlig rik textil kulturtradition, "märkt" 30 med såväl bygdens och

30 Folklivsforskaren Verdier (1981) visar att textila produkter kan, om de kodas rätt, tala till oss.
Färger och former talar sina egna språk; har sina speciella moraliska och symboliska innebörder. I
produkter tillverkade både i hem och skola finns flickors och kvinnors förhoppningar, plikter och
glädjeämnen insydda och sammanvävda. Se (s 213 ff) om "märkningens" betydelser. Se även Parker
(1984).
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familjens som den enskilda textilslöjderskans levnadsbetingelser, förbises
i grundskolans slöjdundervisning.
Jämförelser kan göras med, vad pedagogiska forskare kallar, "styrgrup
per" i klassrummet. Styrgruppen består av de elever, som läraren
tillrättalägger undervisningen för. Både urval av stoff och lärarens
tillvägagångssätt kommer att svara upp mot styrgruppens krav. 31 Et
nologer har i studier av kulturmöten mellan olika etniska grupper funnit
liknande fenomen. Personalen på mångkulturella daghem försöker undvika
konflikter genom att göra arbetsuppgifter och lekar "etniskt neutrala".
Trots personalens ansträngningar, kommer lekar och arbetsuppgifter ändå
att styras mot normer i svensk kultur. 32 Mina data påvisar den manliga
normens primat i slöjdundervisningens styrgrupper.
Den förtrogenhetskunskap eleverna erövrar genom att vara verksamma
i slöjdpraxis i grundskolan är en outtalad genuskoreografi. Då de verkar
vara förtrogna med genuskoreografins turer och steg, återupprättar de, med
eller utan inre motstånd, "ordningen" inom de friutrymmen som existerar.
Inom slöjdsalarnas väggar håller eleverna distans till varandra, om inte
lärarna tvingar dem till annat. När den obligatoriska uppgiften är avklarad
tar några flickor chansen att göra mer "flickaktiga" produkter. På högsta
diet är det endast några få som fortsätter i det ålagda mönstret från
skolans lägre stadier. Figurernas dans efter genuskoreografins rörelsespråk
är alltså i allra högsta grad ett mönster som lärare och elever, medvetet
eller omedvetet, tycks vara förtrogna med.
Om vi skall utgå från det explicit sagda, är det endast en tredjedel av
trä&metallslöjdlärarutbildarna, som tillstår att de själva är bärare av de
symboliska könen. Lärarutbildarnas diskussioner om flickor, pojkar och
slöjd talar dock delvis ett annat språk. Lärarutbildarna beskriver hur andra
människor reagerar om deras förtrogenhetskunskaper om "dansen mellan
könen" hotas. Människor känner av dem i kroppen i form av mer eller
mindre starka lust- eller olustkänslor. Kvinnor "tänder inte" på "onor
mala" män och män "reagerar negativt" på dem. Vi kan konstatera att
genuskoreografin inte enbart bygger på relationer utan i högsta grad också
på emotioner. Likt surdegen infiltreras hela människokroppen av de

31 Jmf Dahllöfs (1967,1971) och Lundgrens (1972,1973) diskussioner om s k "styrgrupper" i
undervisningen och Frykholms & Nitzlers (1989) diskussioner om "innehållsliga styrgrupper". De
fokuserar dock inte genuskoreografins betydelse för uppläggning och urval av innehåll i under
visningen.

32

Jmf Ehn (1990 s 162).
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symboliska könen. Genuskoreografin fungerar som ett socialt kontrollin
strument ända in i våra känsloliv. 33
Lärarkandidaterna ifrågasätter inte den förtrogenhet om genuskoreogra
fin de hade med sig i bagaget till utbildningen. Lärarkandidaterna är i
undervisningssituationen deltagare i genuskoreografins rörelsemönster. De
flesta sätter den inte på pränt i utvärderingsdokumenten. De som trots allt
reflekterar över relationer mellan eleverna gör det i enlighet med
koreografins rumsskrift. Det gäller även de förändringar som föreslås.
Varken blivande textillärare eller blivande trä&metallslöjdlärare föreslår
åtgärder för att de båda slöjdinriktningarna och slöjdlärarna skall kunna
närma sig varandra.
I slutet av utbildningen tycks de blivande lärarna acceptera genussystemets båda logiker. Deras resonemang om samundervisning på låg—
och mellanstadiet utgår från mannen som norm såväl i urval av innehåll
som det sätt på vilket de tänker hantera relationer mellan pojkar och
flickor. Textillgruppen möter motsättningen mellan manligt och kvinnligt
genom att sortera bort de produkter, som anses vara mest "laddade" med
kvinnlighet. Trä&metallgruppen gör inga förändringar alls för att möta
motsättningen. Den löser flickorna genom att anpassa sig till de rutiner
som varit förhärskande.
Trots goda erfarenheter av könsblandade grupper på låg- och mellan
stadiet, vill de inte heller fullfölja den organisatoriska sammanslagningen
genom hela grundskolan. Inte ens de textillärarkandidater som är negativa
till den strikta arbetsfördelningen mellan könen i barndomshemmet, före
slår åtgärder för att försöka förändra könsmönster inom slöjdämnet.
Liksom lärarutbildarna markerar lärarkandidaterna istället hinder för
förändringar på olika sätt. Särskilt pojkarnas pubertet står i fokus. Då blir
pojkar duktigare än flickor i trä&metallslöjd och samtidigt mer fumliga
i textilslöjd. 34 Några lärarkandidater i trä&metallslöjd påpekar också,
liksom lärarutbildarna i trä&metallslöjd, att pojkar fr o m högstadiet inte
trivs med atmosfären i textilslöjden.
För både lärarutbildare och lärarkandidater i textilgruppen är det
positivt med träslöjdande kvinnor, medan lärarutbildare och lärarkandida
ter i trä&metallgruppen har en kluven inställning till dem. Trots att

33

Jmf Foucault (1980 s 20), Scott (1986 s 1069), Wölpe (1988 s 101), Connell (1985 s 8ff).

34 Att pojkar "går om" flickor i skolan under den perioden beskriver även Lees (1986 s 118ff). Hon
låter en tonårig flicka ge följande förklaring: "High powered women; well men don't much like it."
(s 123)
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lärarkandidaterna i trä&metallslöjd säger, att de i princip är positiva till
kvinnors inbrytning på manliga områden, får kvinnan i studiegruppen
mycket att brottas mot. Trots att Eva förändrar sina värderingar mot
kurskamraternas mer manliga mentalitet, tilltros hon ingen auktoritet i
slöjdsalen. På grund av den nya mentaliteten blir hon inte heller attraktiv
som kvinna för männen. Resultatet blir en kvinnlig anomali. Hon tilltros
varken manliga eller kvinnliga egenskaper. Forskare har påvisat samma
fenomen på andra manliga arbetsplatser. 35
Att förlöjligandet är en effektiv härskarteknik har forskare kunnat
konstatera. 36 De har dock funnit att sanktionerna är starkare mot av
vikande män än mot avvikande kvinnor. Mönstret är, att det är vanligare
att kvinnor både arbetar med kvinnoarbeten men också med vissa
mansarbeten, medan det motsatta förhållandet för män är sällsynt. Att som
man utmana den manliga prestigen genom att ta sig an kvinnliga "sysslor"
är det farligaste av allt. 37
Förlöjligandet fungerar som härskarteknik även i skolsammanhang ex
i studie- och yrkesvalssituationer, särskilt fr o m högstadieperioden. På
högstadiet under könsmognaden ger tonåriga flickor och pojkar signaler
om vilka de är samtidigt som de närmar sig varandra och bekräftar
varandra som könsvarelser. Pojkar som väljer kvinnliga ämnen ex textil
slöjd kan riskera att få sin manliga identitet ifrågasatt. 38
Under vissa perioder i livet är det dock tillåtet för en man att överskrida
könskoreografins principer utan att bli till åtlöje i omgivningen. Det är de
perioder i livet, ex under barndomen och ålderdomen, när behovet av att

35

Jmf ex Harding (1986 s 59f), Rossiter (1982 s 15ff).

36 Berit Ås (1982 s 42ff) beskriver fem härskartekniker. En av dem är förlöjligandet. Parker (1984 s
214ff) har funnit att från och med den viktorianska tiden har broderande män förlöjligats. Se även
Waldén (1990 s 102).

37 Löfgren (1976 s 20ff) har, i sin studie av det förindustriella samhället, funnit att i Tornedalen är
massmördare, storsvindlare, återfallsförbrytare högt ansedda i relation till en "knappsu". Knappsu
motsvarar en psykisk hermafrodit, en man med kvinnliga intressen och kvinnligt uppträdande.
Knappsu är det förfärligaste epitet en man kan få. Kvinnlig motsvarighet finns inte i tornedalsfinskan.
Verdier (1981 s 62) beskriver ett jämförbart fenomen i Frankrike. De föraktade kvinnliga männen
kallas där "fanoche" (av fanme=femme=kvinna).

34 Jmf Wölpe (1988 s 169ff), Conell (1985 s 32), Bush (1984 s 161), Measor (1983 s 181), Grafton
(1983 s 166), Geen (1989). Ginsburg (1988 s lOff), Skelton & Hanson (1989), Sikes (1991), Coffey&Acker (1991), menar att lärarutbildningar befäster sexism. Om lärare se även Acker 1989, Riddell
et al (1989).
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manifistera manlighet är mindre. 39 Det är m a o inte lika utmanande att
bryta mot genuskoreografins turer och steg under låg- och mellanstadie
perioden.
Det är endast några få lärarutbildare och lärarkandidater som tillstår att
de upplever textila tekniker som omanliga. Majoriteten reagerar ändå inför
vissa tekniker. Det gäller speciellt knyppling, broderi, virkning och
stickning. Som vi tidigare konstaterat finns ingen klar överensstämmelse
mellan förtrogenhetskunskapens symboliska kön och den empiriska
färdighetskunskapen. Erfarenheter från grundskolans låg-och mellan
stadium visar sedan drygt 20 år tillbaka att pojkar både klarar av och
tycker om att ex sticka och brodera "könsneutrala" produkter. I bygder där
gårdens inkomster i hög grad har byggt på kvinnlig slöjd ex i Boråstrakten
och i södra Halland finns en tradition av manliga textilslöjdare. 40 Under
medeltiden arbetade män och kvinnor sida vid sida med broderi.
Kvinnlig laddning fick textilt handarbete, särskilt broderi och knypp
ling, i samband med den framväxande borgarklassen. I den framväxande
borgerliga kulturen skärptes gränsen mellan manliga och kvinnliga
områden. Kvinnans plats i den borgerliga familjen var i hemmets privata
sfär medan mannen plats var utanför hemmet i yrkesliv och politik.
Områden könsladdades och människor blev förtrogna med vilken ordning
som gällde och var gränsen mellan könen gick. Kvinnor från de högre
klasserna handarbetade för nöje och estetik, men också för att behaga
mannen. Särskilt knyppling och broderi ansågs ex ge kvinnan en behagfull
kroppställning. 41 Textilarbeterskorna däremot sydde för överlevnad och
betalning, där lönen dirigerades av männens regler. 42 Ännu i våra dagar
har såväl broderi som annat textilt handarbete en laddning av kvinnlighet.
Mycket talar för att genussystemets principer struktureras och konstrueras
och "går igen" på slöjdlärarutbildningarna.
Om genuskoreografi är ett maktspråk - vem är koreografen? Trots att
trä&metallslöjdlärarna inte är bärare av symboler för makt och inflytande,
tar den manliga norm som bärs upp av män med reell makt i samhällspy

39

Jmf Löfgren (1976 s 27).

40

Löfgren (1976 s Iff), (1982 s 10.)

41 Jmf Parker (1984) och Rousseaus (1712-1778) böcker om Emiles och Sophies uppfostran i svensk
översättning Rousseau (1977/1978).

42

Waldén (1990 s 730).
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ramiden sig in i såväl textil- som i trä&metallslöjden och i slöjdlärarut
bildningarna. Maktordningen bärs in av människor i organisationen,
infiltrerar i undervisningen och sätter ett värde på lärare och på de ämnen
de företräder. Genom reformerna har struktur och organisation av
utbildningar förändrats. Vi kan konstatera att gamla maktordningar
struktureras, konstrueras och återskapas i nya skepnader på slöjdlärarut
bildningen. Kunskaper om och beredskap inför vardagslivets obetalda
praktiska arbetsuppgifter är en av hörnpelarna i såväl textilslöjd som i
trä&metallslöjd. Den man som företräder trä&metallslöjden bär således
symboliskt och reellt upp en manlighet som både är en motpol till och
underordnad maktens manlighet. Koreografen är således en vit man från
högre samhällskikt vars normer är sprungna ur den viktorianska eran. 43
Trots att de kunskaper som omfattas av skolämnet slöjd inte är särskilt
prestigeladdade, är det ytterst värdeladdat, särskilt för männen, att blanda
samman det manliga och det kvinnliga området. De tydliga gränserna
måste upprätthållas annars reagerar hela kroppen. Om informanternas
erfarenheter är relevanta reagerar majoriteten av alla män och kvinnor
negativt på män som bedriver obetalt textilt handarbete, särskilt dem som
blivit mest laddade med kvinnlighet. Den kraftiga reaktionen på avvikelser
från koreografins mönster tyder på att sammanblandning av vardagslivets
sysslor inte bara hotar enskilda personers könsidentitet. De blir ett hot mot
ett helt livsmönster, en genuskoreografi, en hel samhällspyramid! Makten
opererar m a o på alla plan; det strukturella, det symboliska och det
slutligen ända in i det individuella känslolivet.

43 Jmf

Harding kapitel 3. Se även Parker (1984 s 181), Waldén (1990 s 70f,132f)> Löfgren (1982 s 12).
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10. Gå i lära till lärare
I detta kapitel återkommer jag till de frågor som var incitament till under
sökningen. Utbildas blivande lärare till agenter för den sociala och kultu
rella reproduktionen eller till att verka som spjutspetsar för större
jämlikhet mellan människor och deras verksamheter? Lärarutbildning har
i undersökningen betraktats som en del i blivande lärares fortlöpande
socialiseringsprocesser. Kandidaternas tidigare erfarenheter och kunskaper
anses ha betydelse för hur de tar till sig utbildningens budskap.
Ur mina empiriska studier av två grupper lärarkandidater under
utbildning till textil- respektive trä&metallslöjdlärare växte komplexa
mönster fram, vilka jag sammanfattar under rubriken "Slöjdlärarna som
agenter för den sociala och kulturella reproduktionen". I nästa avsnitt
diskuterar jag om och i så fall hur det skulle vara möjligt att utbilda lärare
till att verka som spjutspetsar för förändring.

Slöjdlärarna som agenter för den sociala och kultu
rella reproduktionen
Två olika ingångar - två parallella historier
De båda grupperna blivande slöjdlärare visade sig vara mycket olika.
Förutom att lärarkandidaterna är av olika kön kommer de från olika
uppväxtmiljöer och klassbakgrunder. De har olika erfarenheter av och
olika inställning till grundskolan. De har olika studie- och yrkeshistorier
efter grundskolan och anger olika skäl till val av slöjdläraryrket.
Textillärarnas uppväxt kännetecknas, i jämförelse med trä&metallslöjdlärarnas, av en tämligen studievan miljö. Modern har i drygt en tredjedel
av familjerna högre utbildning än fadern. Kvinnorna i den nära släkten har
haft stor betydelse som inspirationskällor och läromästarinnor. Tex
tilgruppen har goda erfarenheter av skolan och uppvisar inget antingen
eller förhållande till s k teoretiska och praktiska skolämnen. Under deras
uppväxt har en traditionell könsarbetsdelning varit vanlig i hemmen. Drygt
hälften anger att de vill bryta de traditionella könsmönstren i sitt eget
hushåll och ge mannen större ansvar för hushållsarbetet. Det innebär inte
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att textilgruppen kännetecknas av revoltanda mot könsarbetsdelningen i
skola och yrkesliv. De har själva valt traditionellt kvinnliga utbildningar
och yrken. Det främsta skälet till att välja textilläraryrket är deras stora
intresse för textilt hantverk. När de börjar utbildningen har de ambitioner
att utveckla en del av en kvinnokultur som de har intresse av och är stolta
över.
Trä&metallslöjdlärarna har, i jämförelse med textillärarna, vuxit upp i
en studieovan miljö. I nästan hälften av familjerna har ingen av föräldrar
na studier utöver folkskola. I hemmen har en traditionell arbetsdelning
mellan könen varit vanlig och trä&metallslöjdlärarna uttrycker inga
ambitioner om att vilja förändra den i ett eget hushåll. Trä&metallslöjd
lärarna har inte känt sig riktigt hemma i grundskolan, vilken de benämner
"pluggskolan". De ger uttryck för, att de upplever en gräns och en
motsättning mellan s k teoretiska skolämnen och praktiska skolämnen.
Aversionen mot "pluggskolan" har lett dem in på praktiska skolor och in
i praktiska yrken. När de väljer att återvända till skolan är det för att få
arbeta med barn och ungdomar. De väljer slöjdlärarutbildning eftersom
skolämnet är praktiskt och lärarutbildningen är kort samt praktiskt
inriktad. När de börjar utbildningen har de ambitioner att som lärare i ett
praktiskt ämne göra en insats för barnen i skolan.
Innehållen i respektive lärarutbildnings officiella kursutbud harmonierar
väl med de tanke- och handlingsmönster, som kandidaterna tycks ha
internaliserat under tidigare faser av livsloppen. På textillärarutbildningen
sammanvävs i kurserna såväl träning i olika slöjdtekniker som teoretiska
studier omfattande såväl humaniora, beteendevetenskap som naturveten
skap. På trä&metallslöjdlärarutbildningen inriktas kurserna huvudsakligen
mot praktisk pedagogik.
Det är två olika grupper som börjar studera till slöjdlärare. Distansen
mellan dem upprätthålls, då de utbildas vid två helt olika lärarutbildnings
institutioner. Trots att ämnet slöjd sedan 1969 av utbildningsplanerare
betraktas som ett ämne och inte två, fanns vid tidpunkten för under
sökningen inte någon gemensam utbildning för slöjdlärare. Utbildningarna
låg på olika orter, hade olika intagningskrav, var av olika längd, hade
olika innehåll och olika utvecklingshistorien Den ena har präglats av
kvinnor och den andra av nästan enbart män. Trots att slöjdlärarutbild
ningar sedan 1977 officiellt betraktats som likvärdiga med andra
högskole- och universitetsutbildningar, har de i realiteten underordnade
och marginella positioner inom fältet. Utbildningarna kan således sägas
vara impregnerade med såväl klass som genus.
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Genussystemet slår igenom samma dag som lärarkandidaterna söker till
de olika slöjdlärarutbildningarna. Utbildningarna hålls isär och trä&metallslöjdlärarutbildningens manliga förtecken tycks kompensera intag
ningskrav och kortare utbildningstid. I slutänden får de båda lärargrupper
na samma lärarbehörighet och lika lön. Det motsatta förhållandet med en
kortare textillärarutbildning hade förmodligen inte givit utdelning i samma
lön och behörighet som en mer kvalificerad manlig utbildning. Logiken
om mannen som norm tycks här ha ett viktigt förklaringsvärde.

Två olika utbildningar - gamla maktordningar förstärks
Lärarutbildningarnas yrkespraktik förstärker trä&metallslöjdlärarnas
tidigare erfarenheter av en klyfta mellan teoretiska och praktiska verksam
heter. I grundskolans trä&metallslöjd arbetar lärare och skolbarn mindre
med ord och texter och mer med skisser, former och slöjdtekniker. Slöj
dlärarna är satta åt sidan och de håller sig själva på sin kant i skolan.
Textillärarna möts däremot av motstridiga budskap. Å ena sidan över
ensstämmer deras tidigare erfarenheter av att väva samman teori och
praktik med den självklara användningen av ord och texter i grundskolans
textilslöjd. Å andra sidan går åsidosättandet av slöjdämnet och de
vattentäta skott som tycks finnas mellan teoretiska och praktiska ämnen
stick i stäv med deras inställning till förhållandet mellan teori och praktik.
Trots att utbildningsplanerare officiellt betraktat slöjdämnet som
likvärdigt andra skolämnen, har slöjden en marginell och underordnad
position inom grundskolan. De blivande slöjdlärarna tycks acceptera
slöjdens marginalisering och underordning och ger inte uttryck för några
ambitioner om radikala förändringar. Jag har också svårt att finna belägg
för att lärarutbildarna ser som sin uppgift att ge lärarkandidaterna de
redskap som krävs för att bryta asymmetriska maktförhållanden. De
existerande maktrelationerna mellan s k praktiska och s k teoretiska
verksamheter tycks snarare förstärkas av utbildningen och mycket tyder
på att de förankras som förtrogenhetskunskaper hos kandidaterna.
Även skolbarnen tycks ha uppfattat den maktasymmetri som ligger
inom dikotomin teori/praktik. De har även uppfattat budskapet, att skolans
främsta uppgift är att utbilda för den fria konkurrensen i yrkeslivet. I
slöjden kan man "koppla av" skolans krav, vilket uppskattas av eleverna.
P g a att slöjden frikopplas från yrkesliv och inriktas mot vardagsliv och
fritid uppfattar skolbarnen slöjden som ett ämne utan samhällelig
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betydelse. Då inte reflekterade kunskaper tycks prioriteras i slöjdundervis
ningen, osynliggörs för eleverna de större sammanhang där slöjd och
vardagskunskaper ingår.
Även genusmönstren förstärks på olika sätt såväl i slöjdsalarnas yrkes
praktik som i valen av slöjdart till högstadiet. Lärarkandidaterna föreslår
inga förändringar av förhållandena. Inte heller de textillärare, som vid
studiestarten ville bryta könsarbetsdelningen i hemmet, ger uttryck för
några tankar om att utnyttja slöjdämnets "beredskap för vardagslivet" till
att problematisera genusmönstren.
När de blivande textillärarna skall skolas till lärare handleds de med
fast hand, till priset av att kandidaterna upplever att kreativiteten kvävs.
Lärarkandidaterna känner sig som kontrollerade grundskolelever och
uppfattar att det underliggande budskapet från lärarutbildarna är, att de
skall formas till följsamma, noggranna och ambitiösa högskolestuderande.
Utbildningen planeras så minutiöst att det knappast blir tid tid över för
egna initiativ. Kandidaterna upplever därför att de passiviseras, trots att
dygnet är fyllt av aktiviteter. Kanske bottnar lärarutbildarnas uppläggning
av undervisningen i en rädsla för att utbildningens kvalitet inte skall
motsvara högskolans krav. Det verkar som om de varken törs släppa på
kraven eller kontrollen. På textillärarutbildningen betonas att utbildningen
skall vila på vetenskaplig grund och att kunskaperna på olika sätt skall
dokumenteras. På den treåriga textillärarutbildningen är såväl påstående
kunskaper, färdighetskunskaper som reflekterade kunskaper företrädda.
På trä&metallslöjdlärarutbildningen beskrivs atmosfären som ett
inbördeskrig. Lärarutbildarna har olika uppfattningar om hur undervisning
skall bedrivas på högskolan. De strider inbördes och konkurrerar med
varandra om tolkningsföreträde. Resultatet av att lärarutbildarna inte kan
komma överens upplever lärarkandidaterna som en kraviöshet från
lärarutbildarnas sida. Hur utfallet av utbildningen blir hänger helt och
hållet på lärarkandidaternas egna initiativ, på hur aktiva, företagsamma
och idérika de själva är. De blivande lärarna i trä&metallslöjd väljer att
tillverka produkter de redan har erfarenheter av att tillverka med verktyg
de redan behärskar. De är negativa till skrivningar och tycks inte i någon
större utsträckning skriftligt dokumentera sina kunskaper. Tyngdpunkten
i den ett-åriga utbildningen tycks ligga på färdighetskunskaper.
Lärarkandidaternas upplevelser av atmosfären i respektive utbildnings
miljö är förmodligen "kvinnliga" och "manliga" uttryck för de spänningar
och motsättningar som finns inom högskolan. Människor försöker förena
motstridiga krav och synteserna framträder på olika sätt. Kraven kan
beskrivas som olika poler i kraftfält. Förutom den motsättning vars poler
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representerar en seminarietradition orienterad mot konkreta och praktiska
lärarproblem och en akademisk tradition orienterad mot abstrakta problem
och teoretiska kunskaper finns en tredje pol inom slöjdlärarutbildningarna.
Denna pol är orienterad mot estetik och hantverk och representerar
mimetiska-, expressiva- eller transformativa erfarenheter.
"Triangeldramat" pågår inom ett annat spänningsfält, som omfattar en
kamp om tiden. Utbildning pågår inom organisatoriska ramar, där
planering av verksamheten görs utifrån en linjär tid och teknisk-begränsad
rationalitet. Olika tidscheman konstrueras för olika kategorier av
människor inom organisationen. Dessa schemata låser skolbarns,
lärarkandidaters och lärarutbildares aktiviteter till fastställda tider och
lokaler under en ansenlig del av dagen. Inom dessa ramar blir det svårt att
verkställa de ambitioner som exempelvis lärarutbildarna uttrycker om att
locka fram konstnärliga sidor i textilslöjden och experimentlustan i trä&metallslöjden. Sådana aktiviteter kräver processorienterad tid och
omsorgsrationalitet, där arbetsprocessen måste få ta den tid den tar.
De mönster som byggts upp under kandidaternas livslopp förstärks på
respektive utbildning. Textillärarkandidaterna har som förebilder kvinnor
i den nära släkten, vilka har kapacitet för både "teoretiska" och "praktiska"
arbeten. På lärarutbildningen kan de fortsätta att väva samman teori och
praktik. Trä&metallslöjdlärarkandidaterna är i sin uppväxt präglade av att
en avgränsning upprätthålls mellan teori och praktik. Föräldrarna har
studerat i liten utsträckning och männen i släkten har haft s k manuella
yrken. De kan gå vidare i de uppdragna spåren och förstärka antingeneller förhållandet till "teori" och "praktik". På lärarutbildningsinstitutionerna känner de kvinnliga lärarkandidaterna sig tvingade att lägga
hämsko på egna ideer och initiativ och lärarkandidaterna i den manligt
dominerande miljön att ta saken i egna händer. Lärarkandidaterna lever i
var sina världar på olika utbildningsorter utan att utbildningarna i någon
större utsträckning tycks problematisch att de som färdiga lärare åläggs
samarbete. Arbetsformerna förstärker de symboliska könen med den
passiva kvinnan och den aktive mannen. De symboliska könen för
kroppsligas som förtrogenhetskunskaper.

Två olika utgångar - gamla maktordningar i nya skepnader
När lärarkandidaterna intervjuas några veckor innan lärarexamen verkar
de vara eniga om slöjdundervisningens mål. Skolslöjdens viktigaste mål
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är att ge eleverna "beredskap för vardagslivet" och att ge utrymme för
"kreativitet och skapande". Härvidlag är de överens med sina lärarut
bildare. En djupare analys avslöjar att samstämmigheten endast är skenbar.
De använder samma ord men talar fortfarande olika språk. De förefaller
dock vara omedvetna om att de talar förbi varandra.
För textillärarkandidaterna är fortfarande intresset för det textila
hantverket den stora drivkraften. De har under utbildningen blivit
medvetna om att intresset skall omformas till ett skolämne, som barn skall
lära sig, vilket kräver lärarkompetens. De har planer på att som färdiga
textillärare överföra kunskaper och färdigheter i textilslöjd med hjälp av
s k arbetsbeskrivningar. De är kritiska till många av yrkespraktikens
textillärare, då många saknar lärarauktoritet. En slöjdlärare skall vara
"färgstark", engagerad och framför allt kunnig i handarbete. Undervisning
skall bedrivas i en sal med personlig inredning, som ger ett kreativt
intryck av skolämnet.
När lärarkandidaterna tänker sig vad de skall undervisa om och hur de
skall undervisa återskapar de en undervisningssituation som i stora drag
påminner om deras egen utbildning, mot vilken de är kritiska. Som
textillärare kommer de, i kraft av sin ämneskompetens och auktoritet, att
med fast hand lotsa eleverna genom den av läraren utvalda slöjdprocessen.
Det är läraren som står för kreativitet med en expressiv eller transformativ
innebörd. Eleverna skall däremot framskapa slöjdprodukter enligt
arbetsbeskrivningarnas direktiv. I en mimetisk tradition skall lärarnas
påståenden skall styra elevernas slöjdarbeten. Teori skall styra praktik. I
slutet av utbildningen har textillärarkandidaterna även accepterat att
textilslöjd som praktiskt ämne är underordnat s k teoretiska ämnen.
Stoltheten över kvinnligt handarbete och självkänslan tycks ha sänkts
under utbildningstiden. Som färdigutbildade textillärare kommer de
förmodligen inte att verka för att förändra slöjdlärarens perifera och
underordnade position. I textilsalen tänker sig lärarkandidaterna att
eleverna skall formas till följsamma, sparsamma och kvalitetsmedvetna
medborgare. Båda kandidatgrupperna uppfattar också flickor i grundskolan
som följsamma, försiktiga och lyhörda för lärarens krav. Det symboliska
könet - den passiva kvinnan - återskapas.
För trä&mctallslöjdlärarkandidaterna
står fortfarande elevernas
utveckling i centrum i slutet av utbildningen. Kandidaterna menar, att de
under året lärt sig att bättre argumentera för sina åsikter. En duktig lärare
månar om goda jämlika relationer till eleverna. De har funnit många goda
lärarförebilder under yrkespraktiken. Kandidaterna reagerar dock mot att
mallar och andra förebilder fortfarande används av många slöjdlärare.
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När de blivande trä&metallslöjdlärarna tänker sig själva som lärare i en
slöjdsal beskriver de en undervisning som i stort påminner om deras egen
på högskolan, som de är kritiska till. Som lärare tänker de låta slöjdakti
viteterna bygga på elevernas egna initiativ. Utifrån expressiva eller
transformativa ideal skall slöjdprodukterna formges och framskapas av
eleverna med lärarens stöd. Elevernas laborerande och praktiska arbete
kommer att väcka frågor, som läraren utifrån sitt sunda förnuft och
beprövade erfarenhet besvarar. Praktiken styr. Lärarkandidaterna tar starkt
avstånd från den på mimetiska principer grundade mallslöjden. Ut
bildningen har inte överbryggat den klyfta mellan teori och praktik som
kandidaterna hela livet burit med sig. De är fortfarande negativa till att
skriva och läsa. Dessa verksamheter uppfattas som slöjdämnets motpol.
Trä&metallslöjdlärarkandidaterna accepterar inte att slöjd som praktiskt
ämne är underordnad de teoretiska ämnena utan är övertygade om, att
slöjd inte står på rätt nivå statusmässigt. Mycket tyder dock på, att de som
färdigutbildade lärare i trä&metallslöjd inte kommer att ta upp kampen
med andra lärare för att försöka förändra förhållandena. I trä&metallslöjden tänker sig lärarkandidaterna att deras elever skall fostras till aktiva,
initiativrika och "händiga" medborgare. Lärarkandidaterna i båda
grupperna ger uttryck för, att pojkar i grundskolan lättare lever upp till
dessa ideal. Det symboliska könet - den aktive mannen - återskapas.
För att förtydliga de båda gruppernas olikheter, vill jag i sammanhanget
knyta an till en dikussion som förs av Boel Berner 1 om gymnasieskolans
Verkstadstekniska utbildning. Bortsett från att textillärarkandidaterna inte
föraktar utan accepterar praktiska kunskapers underordning, ligger de nära
vad Berner kallar "skolkultur". Trä&metallslöjdlärarna har mycket
gemensamt med det hon benämner "verkstadskultur". Inom skolkulturen
understryks kontrasten mellan praktikerns brist på överblick och teoreti
kerns klarsynta analyser. Inte sällan finns förakt för praktiska kunskaper.
Inom verkstadskulturen betonas praktikernas kunskaper som överlägsna
på alla plan. Den som bara har teorin står handfallen inför praktiska
problem i vardagen. Inte sällan finns förakt för skolans teoretiker och för
kvinnor. 2
Under intervjun i slutet av utbildningen uppger lärarkandidaterna, att de
ser stora svårigheter att kunna bryta arbetsdelningen inom läraryrket.

1

Berner (1989 s 134ff)

2

Berner (1989 s 150) med referens till Adrian (1988).
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Traditioner sitter väldigt djupt, menar de. Av lärarkandidaternas dis
kussioner framgår att traditioner inte enbart finns som tankesymboler utan
även som emotioner. Tanken på exempelvis en manlig textillärare och en
kvinnlig trä&metallslöjdlärare resulterar i att kroppen ger signaler i olika
grader av lust och olust. Kroppen signalerar att den besitter kunskaper om
maktrelationer. Även om inte alla lärarkandidater vill kännas vid den egna
kroppens signaler, har de stor kunskap om andra människors kroppsliga
reaktioner. En man som bryter genusmönstren och t ex broderar uppfattas
som "löjlig" och "ingen riktig karl". Olika språk har t o m särskilda ord
som uttrycker förakt för sådana män. Kvinnor som bryter mönster ger
dock inga större negativa reaktioner. Tvärt om uppskattas och beundras
sådana kvinnor oftast både av män och kvinnor. De män som personligen
drabbas av kvinnlig konkurrens får dock svårt att dölja sina olustkänslor,
vilket några av "mina" manliga informanter ger uttryck för. I sådana
konkurrenssituationer riskerar kvinnan dubbel bestraffning. Hon anses inte
lika kompetent som männen, men inte heller lika kvinnlig som andra
kvinnor. Makten opererar således på alla plan; det strukturella, det
symboliska och det slutligen ända in i det individuella känslolivet.
Studien visar att risk och förutsättning finns för att lärarkandidaterna
bär vidare de sociala och kulturella relationer inom vilka människorna
byggt upp en mur mellan, vad som räknas som "teoretiska" och överord
nade verksamheter och "praktiska" underordnade verksamheter och att den
hårda uppdelningen mellan en manssida och en kvinnosida kommer att
bestå. Det finns även risk och förutsättning för att mannen som norm
kommer att genomsyra såväl innehåll i undervisningen som styrgrupper
i slöjdsalarna.
Sammanfattningen av lärarkandidaternas inskolningsprocess har
måhända givit sken av ett harmoniskt möte. Den empiri som redovisats i
tidigare kapitel har dock avtäckt ett komlext samspel mellan människor
av kött och blod, som agerar som aktörer inom givna förutsättningar på
olika nivåer. I mötet mellan blivande slöjdlärare i ljuset av deras
livshistorier och slöjdämnet som det bärs fram av lärarutbildare har
maktordningar tagit sig in och visat sig i nya skepnader. Det är således
ingen passiv inskolningsprocess som försiggått. Vi kan dock konstatera att
mycket talar för att kandidaterna som färdiga textil- och trä&metallsl
öjdlärare kommer att verka som agenter för den sociala och kulturella
reproduktionen.
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Slöjdlärarna som spjutspetsar för ett jämlikt samhälle
Är det möjligt att utbilda blivande lärare till att verka som spjutspetsar för
ett jämlikt samhälle? Kan utbildning, inom det frihetsutrymme som finns,
medverka till att bryta maktrelationer mellan människor?
I någon mening kan skolpolitiker och utbildningsplanerare sägas ha
lyckats i sina strävanden på låg&mellanstadiet. Barnen går oavsett kön
med glädje in i både det textila rummet som i trä&metallslöjdens verkstad
och arbetar med såväl mjuk s k kvinnlig slöjd som hård s k manlig slöjd.
De båda lärargrupperna ligger på samma nivå inom utbildningens hierarki
med lika lön och undervisningsskyldighet. I vissa avseenden är de båda
lärargrupperna således jämställda.
Som framgått av studien räcker det dock inte med god vilja och enbart
organisatoriska förändringar av utbildning. Att ha den förhoppningen är
att underskatta de krafter som ligger i maktrelationer och traditioner på
alla nivåer; den strukturella nivån med faktisk arbetsdelning mellan män
och kvinnor i yrkesliv, inom politiken och i hemmet samt den symboliska
nivån som även har visat sig vara kroppsliga förtrogenheter på den
individuella nivån. Individer och symboler ger organisationerna liv och
gamla maktordningar uppstår i nya skepnader.
Av studien kan vi också lära att inte tillräcklig uppmärksamhet ägnats
på lärarutbildningarna åt den kraft som kan utvecklas hos lärarkandidater
na. Textillärarna började lärarutbildningen med ambitioner att utveckla en
kvinnlig kultur - en textil hantverkskultur. De var stolta över kunskaper
i praktiskt hantverk. Trä&metallslöjdlärarna, som själva haft dåliga
erfarenheter av skolan, valde att återvända med ambitioner att via ett
praktiskt-estetiskt ämne göra en insats för barnen i skolan. Kanske kunde
de embryon till brott av maktassymmetrin inom dikotomin teori/praktik
ha förstärkts och utvecklats under tiden på lärarutbildningen? Drygt
hälften av de blivande textillärarna deklarerade i utbildningens inlednings
skede, att de var beredda att förändra en traditionell arbetsdelning mellan
könen i en egen familjebildning. Kanske kunde textillärarna ha utvecklat
ett genusmedvetet förhållningssätt?
En reformering av slöjdlärarutbildningar har påbörjats under tiden
studien pågått. Förändringar görs utifrån samma grundsyn och med hjälp
av samma metoder, som användes för att reformera grundskolan. Steg för
steg bryts isärhållandets princip även på högskolenivån. Linköping har fått
en textillärarutbildning. I Göteborg och Umeå utbildas numera även lärare
i trä&metallslöjd. Två slöjdkulturer närmar sig varandra. På vems villkor
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sker mötet? Hur skall aktörerna inom lärarutbildningen förhindra att mötet
sker på det kvinnligas bekostnad och med mannen som norm?
För att en utveckling och förändring av en yrkeskultur skall vara möjlig
krävs att alla aspekter i ett gestaltande intellekt, dvs påståendekunskaper,
färdighetskunskaper och förtrogenhetskunskaper men även reflekterande
kunskaper, är företrädda och en interaktion mellan dem upprättad. Om en
åderlåtning sker inom en av dem kommer en åderlåtning att ske även
inom de övriga. 3 Det innebär att den isärhållning som finns mellan bärare
av olika kunskapsaspekter på många lärarutbildningar måste brytas upp.
Såväl slöjdlärarutbildningen som slöjdlärarnas yrkespraktik kan således
inte förändras enbart med hjälp av lärares färdigheter och förtrogenheter
i yrket. Den kan heller inte förändras enbart med hjälp av forskares
färdigheter och förtrogenheter. En dialog mellan dem måste vara upprättad
för att utveckling skall kunna ske och nya praktiker byggas upp. 4 Om
isärhållningen bryts kommer samtidigt konflikter upp till ytan, då
maktordningar och hierarkier blir synliga. Över- och underordning mellan
"teori'V'praktik" och "manligt'V'kvinnligt" spelas ut på arenan.
Är det möjligt, trots de starkt maktbärande praktikerna, symbolerna och
strukturerna, att bryta sönder maktsystem? Hur kan nya symboler
formuleras inom ramen för en delvis omedveten förtrogenhetskunskap
emanerad ur existerande maktrelationer? Genom att vi dels lär oss att
reflektera över vardagens praktik, dels lär oss att inse att andra maktrela
tioner är möjliga, är Sandra Hardings 5 och Yvonne Hirdmans 6 budskap.
Vi måste således bli förtrogna med andra praktiker, andra förebilder och
symboler. Ingela Josefsson föreslår konsten, den litterära- och artistiska
tradidionen som perspektiv- och idegivare. 7 Yvonne Hirdman ser

3 Många kritiserar lärarutbildningen lör att den är alltför instrumentelit inriktad och att för lite
utrymme ges till reflektion och kritisk analys över det egna yrket. Jmf ex Granström & Colnerud
(1990 s 60).

4

Ett sådant projekt bedrivs i Bergen med professor Hildur Ve som projektledare. Jmf Ve (1991). I
ett diskussionsunderlag om pedagogikläraren och pedagogikämnet på lärarutbildningen i Umeå föreslås
en sådan inriktning på den praktiskt-pedagogiska utbildningen. Se Berge, ltohlin, Wall (1988). Ingrid
Carlgren (1990) har liknande utgångspunkter, när hon diskuterar praktikgrundad kunskap på lärarut
bildningen.

s

Harding (1987 s 9).

6

Hirdman (1988 s 58f).

7

Jmf ex Josefson (1991 s 10 Iff).
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möjligheter i "reflekterade" historiska studier. Ett exempel på en sådan
historisk kunskap om textila slöjdtekniker kan vi få av den tidigare
nämnda Rozsika Parker8. I hennes bok kan vi lära att den textila
slöjdtekniken broderi, som många upplever som omanlig i Sverige idag,
har varit både en manlig och kvinnlig syssla i äldre tider. Hon visar även
hur denna teknik under industrialismens intåg kom att knytas till
konstruktionen av en borgerlig kvinnlighet.
Lärarutbildningarnas bidrag kan vara, att människors vardagspraktik,
dvs praktikers, strukturers och symbolers påverkan på människor
genomlyses och problematiseras. Särskilt bör vardagspraktiken i skolan
genomlysas och problematiseras och alternativa praktiker diskuteras.9 Hur
förhindra att mannen som norm slår igenom på det kvinnligas bekostnad
i mellanstadiets samslöjdundervisning? Hur undervisa i slöjd på hög
stadiet, när eleverna når könsmognad? Inlärningsprocessen och slöjdpro
cessen som utgår från processtid hindras att utvecklas till fullo i en
organisation planerad utifrån en linjär tid och teknisk-begränsad
rationalitet. Hur kan förändringar ske av utbildningsorganisationer, så att
de bättre anpassas för inlärning som förutsätter processtid? I jämställda
förhållanden möts båda parter på sina respektive villkor och syntesen kan
beskrivas som en symmetrisk Jin-Yang figur. Är ett sådana förhållanden
möjliga inom slöjdlärarutbildningar?
De symboliska asymmetriska dikotomicrna måste medvetandegöras och
överskridas. För att ett medvetande skall födas, som gör att människor på
allvar börjar ifrågasätta den dominerande kulturens värdesystem, krävs att
människor börjar tvivla på den egna förtrogenhetskunskapen. Ur den
processen kan individuella medvetanden födas som kollektivt kan börja
ifrågasätta och på allvar börja bygga upp nya praktiker, tankar och
strukturer. I sådana sammanhang övergår människor från att vara enbart
agenter för den sociala och kulturella reproduktionen till att även verka
som spjutspetsar för förändring.

8

9

Parker (1984).
Jmf Agneta Hult (1990). Hennes avhandling visar att ett antal studerande vid psykolog- och

teknikerutbildningen avslutade sina utbildningar i pessimism och uppgivenhet. Studenterna blev under
utbildningen medvetna om psykolog- och teknikeryrkets samhällsbärande funktioner utan att de på
utbildningarna fick analysredskap för förändringar av praktiken.
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Summary
Background and aim (Chapter 1)
Craft education has been regarded as an important instrument in the
efforts to achieve equality which, ever since the end of World War II,
have permeated the reforms of Swedish education. Practical subjects
should be regarded as equal to theoretical subjects. Girls' textile craft and
boys' wood&metalwork were therefore made obligatory subjects in
compulsory school in 1955. The division between these two forms of craft
at the junior and intermediate levels of compulsory school was bridged in
1969, when they were united in the subject Craft. Providing girls and boys
with the same craft education was also supposed to counterbalance
traditional sex role attitudes.
In spite of all efforts class- and sex-typed educational careers are still
reconstructed within the reformed school. As regards craft girls and boys
still choose the traditional form of sex-typed craft at the upper level of
compulsory school.
For my study of the problems of streaming in school craft was a very
rewarding subject since it embraces many of the tensions and conflicts
inherent in our culture, e.g. male/female, theory/practice, gainful
employment/work in the home/recreation activities, cultural heritage/new
creation, the humanities/art/technology, emotion/logic, rural area/urban
area. In this thesis I deal with the role of craft teacher training in the
social and cultural reproduction. Are the future teachers educated to
become spearheads for an equal society or agents for the social and
cultural reproduction?
The aim of this thesis is to interpret, i.e to describe, analyse and
understand the significance of craft teacher training in the social and
cultural reproduction. The focus is on the tensions and conflicts between
male/female and theory/practice.

Design (Chapter 2)
The data collection is based on the assumption that the time spent in
teacher training should be regarded as a meeting between future craft
teachers in the light of their life stories and craft as it is transmitted by the
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teacher trainers. Thus, the data collection includes information on both the
trainee teachers and on the school subject craft.
My informants were a group of future textile craft teachers (26 women)
at Umeå and a group of future wood&metalwork teachers (23 men and 1
woman) at Linköping. At the time of this study the textile craft education
was a three-year study programme offered in the university towns of
Umeå, Uppsala and Gothenburg. The only equivalent education of
wood&metalwork teachers was a one-year study programme in the
university town of Linköping.
The data on the trainee teachers have been collected on three different
occasions: At the beginning of their teacher training (Chapter 5) and in
the middle and at the end of this education (Chapters 8, 9). Craft
education is studied from a historical point of view (Chapter 4), through
an interview survey of the teacher trainers' opinions of the school subject
craft (Chapter 7) and through observation studies of craft in compulsory
school (Chapter 6).
The study carried out at the beginning of the teacher training includes
essays written by the future teachers during the first weeks of their
education. They were instructed to indicate their previous education and
employments and why they chose to become craft teachers. They were
also asked to describe what they think the future has in store, both
professionally and in private life. A follow-up questionnaire study was
performed in order to acquire more information about the students' social
conditions in their childhood. This questionnaire includes information
about the students' native place, about the employments and educational
background of their parents, brothers, sisters and grandparents and about
what the family members used to do at home. As a result of the fact that
trainee teachers, especially textile craft teachers, in their essays often
highlighted the significance of earlier generations for their choice of
profession, the long-term perspective of this study was also extended to
include grandparents. The information has been compiled in family trees
for each informant in order to facilitate the analyses and comprehension
of the individuals' lives in a long-term perspective and in order to be able
to make more detailed educational and professional analyses of earlier
generations.
The study carried out during the education was made in the form of an
investigation of the trainee teachers' practical training periods in compul
sory school. The method used in this study was in the form of evaluation
documents written by the trainee teachers after each of the two practical
training periods.
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The trainee teachers were interviewed during the last weeks of their
education. The interviews were designed in order to capture the trainee
teachers' attitudes to the school subject craft, craft teaching and male/
female in relation to the craft teacher and to the subject. The same kinds
of interviews were made with the teacher trainers. The questions in the
interviews are fully or semi-structured.
Observation studies of craft teaching practice in compulsory school
were carried out during 80 craft lessons. The observation documents can
be characterized as so-called "thick descriptions".
The processing of the data showed that gender patterns were of great
significance for understanding the role of craft teachers in the social and
cultural reproduction. These data are therefore presented in a special
chapter (Chapter 9). The threads will be pulled together in the last chapter
where I also discuss whether future craft teachers are educated to become
spearheads for an equal society (Chapter 10).

Interpretation and tools of analysis (Chapter 3)
The starting-point is that the class and gender conflicts and the social
differentiation in society are caused by unequal power relations between
people. However, the appearances of these class and gender conflicts are
to be regarded in relative terms and as historically changeable. How they
appear in craft teacher training is therefore a question for investigation.
The following tools of analysis were used in the course of the
interpretation process:
Gender:
The philosopher Sandra Harding and the women's historian Yvonne
Hirdman have, on the basis of different starting-points, developed a
theory of how gender is constructed and reconstructed. Their theories of
the gender system proved to be useful for my study. The main points of
the gender system are:
The relation between the genders is based on two principles, one of
which is the dichotomy. The male and the female should not be mixed.
The second principle is the hierarchy. It is the male who is the superior,
thus constituting the norm of the normal and the universal. Harding and
Hirdman also distinguish three interrelated levels, where gender is
constructed and reconstructed:
"Gender structure", referring to the division of labour between the
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sexes. "Gender symbolism", referring to figures of thought, e.g. the
dichotomies soft/hard, weak/strong, passive/active in relation to the two
sexes. "Individual gender", referring to individual socialization.
Rationality and time:
Education is pursued within organizational frames, requiring people to be
disciplined as regards time. The aspects of time used by the sociologist
Karen Davies in her analyses of women's use of time proved to be fruitful
for the process of interpretation of my study. They went very well with
the two concepts of rationality used by the sociologist Hildur Ve in her
analyses of education.
The basic aim of the "technical limited rationality" is an effective
production and administration together with the accumulation of capital.
The goal is the largest possible production with a minimum of energy, i.e.
the biggest possible profit for a minimum of work. Time is money and
should therefore be measured.
According to the "responsible rationality", each individual constitutes
a goal. Everybody is unique and not replaceable. Everybody has to be
responsible for the consequences of his or her actions for other people,
especially for those who depend on care, e.g. small children, old people,
the sick and the handicapped. In the responsible rationality the needs of
others must, necessarily, be allowed to take their time. Time is adjusted
to these needs.
The creative intellect:
The process through which trainee teachers learn a profession from their
teacher trainers does not only include the word as a medium. Clues were
required to trace the tacit knowledge through which the apprentices learn
to handle material and techniques and through which they capture the
feeling and the eye for what should be done and when it should be done.
The aspects of knowledge developed by the philosophers Kjell S.
Johannessen and Tore Nordenstam, which have been used and developed
in Sweden by e.g. Ingela Josefson and Bo Göranzon, proved to be useful
for this work. A creative intellect embraces the three following aspects of
knowledge:
"Propositional knowledge" based on knowledge in the form of
statements about what and how something should be done. In most cases
they are in the form of articulate rules and directions expressed in words.
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They describe what and how something can take place.
"Skill or practical knowledge" has to be trained. It is a question of
being able to do different things or to carry out different actions.
"Knowledge of familiarity" is not always conscious knowledge. By
sharing others' professional knowledge within the same practice we
become familiar with actions, norms and values within that particular
professional culture. One cannot always expect to be able to explain one's
knowledge of familiarity either to oneself or to others. In most cases skill
or practical knowledge and knowledge of familiarity are inarticulate.
To these aspects of knowledge I have added one more aspect,
"reflective knowledge", i.e. asking the question why something happens.
The development of knowledge requires that all aspects interact with the
same weight. A drain on one of the aspects will result in a weak develop
ment of knowledge.
The professional knowledge of a craft teacher also includes aesthetic
experiences and education. Inspired by the educationist Lars Lövlie three
approaches can be included:
The "mimetic" approach is based on the assumption that the form and
idea of the performance are given. The emphasis can be said to be on
propositional knowledge. The "expressive" approach is based on the
assumption that creativity originates from inner man. The emphasis can
be said to be on knowledge of familiarity. The source of the "trans
formative" approach is the act of creation. The aesthetic experiences are
created in the complex interaction between the creator, the work and the
recipient. All aspects of a creative intellect are required for transformative
creation.
Finally, since knowledge and power go together the aspects of
knowledge included in an individual's creative intellect cannot be regarded
as neutral. Norms and values are always woven into a pattern of power
and control. Power relations also appear in the forms of the education
itself - in the practice of craft teaching. A professional culture includes
more or less conscious actions, norms and values. Power relations are
internalized as knowledge of familiarity and they are expressed in
thoughts, actions and feelings.
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Results
Two different entries - two parallel stories
The two groups of future craft teachers turned out to be very different
from each other. The trainee teachers not only belong to different sexes,
they also have different social backgrounds. They have different experi
ences of and attitudes to compulsory school. They have different
educational and professional stories after compulsory school and they
indicate different reasons for choosing to become craft teachers.
The social background of the females in the textile group is charac
terized by a fairly well-educated environment. In slightly more than one
third of the families the mothers have a higher education than the fathers.
The women in the immediate family have meant much as sources of
inspiration for their choice of craft teacher training. The future textile craft
teachers have positive experiences of school and they do not manifest an
either/or relationship to so-called theoretical and practical school subjects.
In their childhood there was usually a traditional division of labour in
their homes. Slightly more than half of them wish to break the traditional
gender patterns in their own homes by letting the man take a greater
responsibility for the housework. This does not mean that the textile group
is characterized by a spirit of revolt towards the division of labour at
school and in working life. They have chosen traditionally female
educations and professions. They have chosen to become textile craft
teachers primarily because of their interest in handicraft. When they start
their education they have the ambition to develop the art of textile craft.
The males in the wood&metalwork group have grown up in an
environment where studies were something out of the ordinary. There has
usually been a traditional division of labour between the sexes in their
homes and they do not express any desire to change this situation in their
own household. The future teachers of wood&metalwork did not feel
comfortable in compulsory school. They perceive that there is a dividing
line and a conflict between so-called theoretical and practical school
subjects. Their aversion to theory has made them choose vocational
schools and practical jobs. They have, in spite of everything, chosen to
return to school since this gives them the chance to work with children
and adolescents. They have chosen craft education since it is a practical
school subject and since this teacher training is a fairly short vocational
education. At the beginning of their education they have the ambition to
work together with children and adolescents within a practical subject.
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The official study descriptions of each of these craft teacher trainings
harmonize well with the patterns of thought and behaviour that the trainee
teachers seem to have internalized during earlier stages of life. In textile
craft education the courses include both practice in different craft
techniques as well as theoretical studies in the humanities, behavioural
science and the natural sciences. The education for wood&metalwork
teachers focuses on the practice of teaching.
The future craft teachers in this study consist of two different groups.
The distance between them is preserved since they are educated at two
completely different schools of education. In spite of the fact that
educational planners regard the school subject craft as one subject and not
two there was, at the time of this study, two different educations for craft
teachers. They had different geographical locations, different admission
rules, different duration, different contents and different histories. One of
them has been formed by women and the other almost entirely by men.
In spite of the fact that the craft teacher educations, since 1977, are
officially regarded as equivalent to other higher and university educations
they have in reality subordinate and marginal positions. These educations
can be said to be imbued with both class and gender.
The gender system appears the same day the trainee teachers apply to
these educations. The educations are kept apart and the male symbolism
of wood&metalwork education seems to compensate for other admission
rules and for a shorter education. However, when they graduate the two
groups of teachers get the same qualifications and equal pay. The logic of
the hierarchy male/female, with males as the superiors seems to have great
explanatory value.

Two different educations - the reinforcement of old power relations
The practical training periods of these teacher educations reinforce the
wood&metalwork teachers' previous experiences of a gap between
theoretical and practical activities. In wood&metalwork in compulsory
school, teachers and pupils work less with words and texts and more with
sketches, forms and craft techniques. The wood&metalwork teachers are
ignored by other teachers and they also keep to themselves at school. The
textile craft teachers, on the other hand, meet contradictory messages. On
one hand, their previous experiences of interweaving theory and practice
agree with the natural use of words and texts in textile craft in compuls
ory school. On the other hand, the sharp dividing line between theoretical

227
and practical subjects is directly contrary to their attitude to the relations
hip between theory and practice.
In spite of the fact that educational planners officially regard craft as
equivalent to other school subjects, it has a marginal and subordinate
position in compulsory school. The future craft teachers seem to accept
the marginalization and subordination of craft and they do not express any
ambitions to initiate radical change. Nor do the teacher trainers take upon
themselves the task to provide the trainee teachers with the tools required
to break asymmetrical power structures. The existing power relations
between practical and theoretical activities seem to be reinforced by the
teacher training and there are many indications that they are established
as knowledge of familiarity in the trainee teachers.
The pupils also seem to have discovered the power asymmetry inherent
in the dichotomy theory/practice including the message that the most
important goal of school is to educate them for the open competition in
working life. In craft education you can "relax" from the demands of
school which is appreciated by the pupils. Since craft is disengaged from
working life and since it is more directed towards everyday life and
recreational activities the pupils look upon craft as a subject without social
significance. Since reflective knowledge does not seem to be given
priority in craft education, the greater contexts in which paid and unpaid
work interact become invisible to the pupils.
The gender system also seems to be reinforced in various ways, both
in the vocational practice in the craft classrooms as well as in the choice
of textile craft or wood&metalwork for the upper level of compulsory
school. The trainee teachers do not suggest any changes. Nor do the
females who, at the beginning of their studies wished to change the
division of labour in their own homes, express any desire to use craft
education in order to problemize the gender patterns.
The future textile craft teachers feel that their creativity is being stifled
during their teacher training. The education is planned so meticulously
that there is hardly any time left for their own initiatives. The females feel
controlled by the teacher trainers. Their interpretation of the implicit
message from the teacher trainers is that the future teachers should be
moulded into docile, conscientious and diligent students. The teacher
trainers emphasize that the education should entice artistry, that it should
have a scientific basis and that the knowledge should be documented in
various ways. Propositional knowledge as well as skill, practical
knowledge and reflective knowledge are all represented in this three-year
textile craft education.
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The future male craft teachers liken their teacher training to civil war.
The teacher trainers have different views on teaching in higher education.
They fight between themselves and compete with each other for preferen
tial right of interpretation. The result of the fact that the teacher trainers
cannot agree is, by the trainee teachers, interpreted as permissiveness on
the part of the teacher trainers. The outcome of the education is complete
ly dependent on the males' own initiative, on how active, enterprising and
inventive they are. The future wood&metalwork teachers choose to make
products they already know how to make with tools they already know
how to use. This one-year education seems to emphasize skill and
practical knowledge.
The trainee teachers' experiences of the atmosphere in each educational
environment are probably different expressions of the tensions and
conflicts in higher education. People try to reconcile conflicting demands
which leads to different forms of syntheses. The demands can be
described as different poles of fields of force. In addition to the conflict
whose poles represent a seminar tradition directed towards concrete and
practical teaching problems and an academic tradition directed towards
abstract problems and theoretical knowledge, there is a third pole in craft
teacher education. This pole is directed towards aesthetics and crafts and
represents mimetic, expressive or transformative experiences.
This "triangle drama" is enacted in another field of force including the
fight against time. Education is pursued within organizational frames
where the activities are planned on the basis of linear time and technicallimited rationality. Different schedules are designed for different
categories of people within the organization. These schedules fix the
pupils', trainee teachers' and teacher trainers' activities to set times and
classrooms for a considerable part of the day. It is, within these frames,
difficult to fulfil the ambitions expressed by the teacher trainers to entice
artistry in textile craft and laboratory work in wood&metalwork. These
activities require cyclical time and responsible rationality and the work
process must be allowed to take its time.
The patterns already developed by the trainee teachers are reinforced
by each education. Women in the immediate family with a capacity for
both theoretical and practical work serve as models to the future textile
craft teachers. In their teacher training they continue to interweave theory
with practice. The childhood of the future wood&metalwork teachers was
characterized by a demarcation between theory and practice. Their parents
do not have a higher education and the men in the immediate family have
had so-called manual labour. They can proceed on the beaten track and
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strengthen their either/or relationship to theory and practice. In their
teacher training the female trainee teachers feel compelled to put a check
on their own ideals and initiatives and the male trainee teachers feel
compelled to take the matter in their own hands. The trainee teachers live
in two different worlds, and the teacher trainers do not seem to pay much
attention to the fact that these trainee teachers, as fully qualified teachers,
will be working within the same school subject. The forms of work
reinforce gender symbolism with the passive woman and the active man,
internalized as knowledge of familiarity.
Two different exits - new forms of old power relations
When the trainee teachers are interviewed some weeks before their
graduation they seem to agree on the goal of craft education in compuls
ory school. The most important goal of the school subject craft is to
provide the pupils with "preparedness for everyday life" and to allow
scope for "creative ability". In this respect they agree with their teacher
trainers, even if a deeper analysis reveals that this agreement is only
illusory. However, they do not seem to be aware of the fact that they
speak different "languages".
The strongest driving force for the future textile craft teachers is still
their interest in the art of textile craft. They have, in the course of their
education, become aware of the fact that this interest is to be transformed
into the teaching of a school subject. As qualified textile craft teachers
they plan to transmit knowledge and skills in textile craft by means of socalled job descriptions. A craft teacher is supposed to be artistic, dedicated
and, above all, skilled in textile crafts. The education should be carried
out in a room giving the impression of a creative school subject.
When the trainee teachers design their own teaching, they reconstruct
a situation which, in broad outline, resembles their own education which
they criticize. As textile craft teachers they will, by virtue of their
knowledge of the subject and their authority, with a firm hand guide the
pupils through the craft process selected by the teacher. It is the teacher
who represents creativity with an expressive or transformative meaning.
The pupils, on the other hand, are supposed to make products according
to their teachers' job descriptions. In a mimetic tradition the teachers'
statements are supposed to guide the pupils' work. Theory shall rule
practice. At the end of their education the textile craft trainee teachers
have also accepted that textile craft as a practical subject is subordinate
to theoretical subjects. The trainee teachers' pride in female crafts and
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their self-esteem seem to have become weaker in the course of their
training. As fully qualified textile craft teachers they will probably not try
to change the peripheral and subordinate position of the craft teacher. In
the classroom the trainee teachers imagine that the pupils shall be
moulded into docile, economical and quality-conscious persons. Both
groups of trainee teachers also think that girls in compulsory school are
docile, careful and aware of the teacher's demands. Thus, gender
symbolism - the passive woman - is reconstructed.
The trainee teachers of wood&metalwork still focus on the pupils'
development at the end of their training. They maintain that they have
become better at asserting themselves during the year of their training. A
competent teacher aims at good and equal relations with his pupils. They
have met many competent craft teachers during their practical teaching
periods. However, the trainee teachers protest against the fact that models
are still being used by many craft teachers.
When the future wood&metalwork teachers design their own teaching,
their descriptions resemble, in broad outline, their own education which
they criticize. As teachers they plan to let the pupils' own initiatives rule
the activities in the classrom. The craft products are to be designed and
created by the pupils, with the teacher's support, on the basis of expressive
or transformative ideals. The pupils' laboratory and practical work will
raise questions that the teacher, on the basis of his common sense and
previous experience, will be able to answer. Practice rules. The trainee
teachers dissociate themselves strongly from craft education based on
mimetic principles. Their education has not managed to bridge the gap
between theory and practice that they have lived with up till now. They
are still negative to writing and reading. These activities are regarded as
the opposite of craft. The trainee teachers of wood&metalwork do not
accept that craft as a practical subject is subordinate to theoretical
subjects. They are instead convinced that craft as a school subject has too
low a status. However, there are many indications that, as fully qualified
teachers of wood&metalwork, they will not take up the fight with other
teachers in order to change the situation. The trainee teachers believe that
wood&metalwork will contribute to making the pupils active, ingenious
and dexterous persons. The trainee teachers in both these groups think that
it is easier for boys in compulsory school to live up to these ideals. Thus,
gender symbolism - the active man - is reconstructed.
When the trainee teachers are being interviewed at the end of their
training they declare that it is very difficult to break the division of labour
within their profession. They maintain that the traditions are very deeply
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rooted. The trainee teachers' discussions show that traditions are not only
based on symbols of thought but also on emotions. The notion of, for
example, a male textile craft teacher and a female wood&metalwork
teacher results in bodily signals of various degrees of comfort and
discomfort. The body signals that it possesses knowledge of power
relations. Even if all trainee teachers do not wish to acknowledge the
signals of their own body, they are very much aware of other people's
bodily reactions. A man who breaks the gender patterns and, for example,
embroiders is regarded as "ridiculous" and as a "homosexual". Women
who break gender patterns do not cause the same degree of discomfort.
These women are instead often appreciated and admired by both men and
women. However, some of the male informants in this study found it
difficult to hide their feelings of discomfort when they personally
encountered competition from the woman in the wood&metalwork group.
This woman is the target of double punishment. She is not considered to
be as competent in teaching wood&metalwork as men and she is not
considered to be as feminine as other women. Power operates at all levels;
the structural, the symbolic and the individual level, including emotions.
Power has entered and appeared in new costumes in the meeting
between future craft teachers in the light of their life stories and the
school subject craft as it is transmitted by teacher trainers. This study
indicates that the fully qualified textile craft and wood&metalwork
teachers will become agents for the social and cultural reproduction.
Craft teachers as spearheads for an equal society
This study has uncovered complex patterns of constructing and recon
structing gender and the asymmetrical relation between theoretical and
practical activities within craft education. Education alone cannot ensure
equality. The contribution of teacher education to these efforts can be to
disclose the force of symbols and structures and to illustrate how they
infiltrate even people's emotions. If people in this process start to doubt
their own knowledge of familiarity, this may result in individual
awareness which, in its turn, can lead to the collective questioning of
prevalent power systems. This can result in the construction of new
practices, thoughts and structures. This work requires that all aspects of
a creative intellect are represented. Thus, craft teacher education cannot
be changed only through reflective knowledge and as applied research.
Nor can it be developed only through the teachers' skills and practical
knowledge or through their knowledge of familiarity. This means that the
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division of labour in teacher education between the representatives of
different aspects of knowledge must be bridged and that a dialogue must
be created. If this division is bridged, conflicts will emerge as a result of
the fact that power structures and hierarchies will become more visible.
Opportunities will be created for people to cease being agents for the
social and cultural reproduction and to start acting as spearheads for an
equal society.
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Bilaga 1
Instruktion till uppsatsskrivning
Inledning:
Muntlig information om innehållet i Arbetsmarknasdepartementets rapport
" Sida vid sida" från 1985. Informationen fokuseras på att det traditionella
könsmönstret avspeglas i valet av utbildning och yrke.
Brain storm:
Under ca 15 minuter diskuteras frågan: "Vad är det som gör att en
människa väljer som hon gör, ex val av utbildning och yrke?"
Instruktion:
Skriv om din egen utbildnings- och arbetshistoria efter grundskolan fram
till denna hösttermin, när du kommit in på lärarutbildningen. Berätta om
de personer eller de händelser, som du tycker har påverkat dig eller varit
förebilder för dig, när du valde utbildning/yrke. Det kanske var så, att du
i vissa situationer inte hade något egentligt val. Det blev annorlunda än
du från början tänkte dig. Det kanske också var så, att inget/ingen
egentligen påverkade dig. När började tankar på en slöjdlärarutbildning ta
form? Vilkem betydelse tänker du dig att utbildningen skall ha i en
framtid - både yrkesmässigt och privat. (Muntlig information)
Nyckelord skrivna på "svarta tavlan".
Vägen från grundskolan till slöjdlärarutbildningen.
* Situationer
* Förebilder
* Aktiv påverkan
* l:a, 2:a eller 3:e handsval
* Hinder på vägen
* Förväntningar på slöjdlärarutbildningens betydelse i framtiden (yrkes
mässigt och privat)
Nedtecknas av lärarkandidaterna.
Tid för frågor.

Bilaga 2
UMEÅ UNIVERSITET
Pedagogiska institutionen
Britt-Marie Berge

1.

Namn:

Ange på nedanstående " flyttlivslinje" i vilka orter Du bott.
Exempel: Britt-Maries " f l y t t l i v s l i n j e " .
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Vilken sysselsättning hade Din far när Du började skolan?
Du kan sätta f l e r a kryss.
Anställd på heltid

(

)

Arbetslös

(

)

Anställd på deltid

(

)

Sjuk/sjukledig

(

)

Egen företagare

(

)

Barnledig

(

)

Studerande

(

)

Skötte familjens hushåll

(

)

Qn han arbetade, vilket yrke hade Din far när Du började skolan?

3.

Har det inträffat några större förändringar därefter?

2.

4.

Vilken sysselsättning hade Din mor när Du började skolan?
Du kan sätta flera kryss.
Anställd på heltid

(

)

Arbetslös

Anställd på deltid

(

)

Sjuk/sjukledig

Egen företagare...

(

)

Barnledig

Studerande

(

}

Skötte familjens hushåll

( )
( )
( )
(

)

On hon arbetade, vilket yrke hade Din mor när Du började skolan?

5.

Har det inträffat några större förändringar därefter?

6.

Ange den högsta utbildningen som Dina föräldrar avslutat.
far

mor

Folkskola
Grund-, real-, flickskola
Yrkes-, fack-, folkhögskola
Gymnasieskola
Universitet/högskola
Annan utbildning,
ange vilken

7. Levde Dina föräldrar tillsammans under Din
grundskoletiden}?

uppväxttid (barndoms- och

On nej
Hur gammal var Du när de separerade?
8. Tycker Du att Du haft lika god kontakt med båda Dina föräldrar?
Om nej :
Med vem har Du haft mest kontakt?

3.

9.

Fanns d e t andra personer(förutom f ö r ä l d r a r och syskon) boende i hemmet
under Din u p p v ä x t t i d (barndoms- och grundskoletiden)?
Om j a :
B e r ä t t a v i l k a de var och v i l k a ev. h u v u d s y s s e l s a t t t n i n g a r de hade.

10.

V i l k a u t b i l d n i n g s v ä g a r och yrken har Dina syskon v a l t ?

11.

V i l k e n huvudsysselsättning hade Dina m o r f ö r ä l d r a r under s i n a k t i v a
y r k e s p e r i od?
Morfar :
Mormor:__

12.

Ange den högsta u t b i l d n i n g som Dina m o r f ö r ä l d r a r a v s l u t a t .
mo r f a r

mo rmo r

Folkskola

(

)

(

)

Grund-,real-, flickskola

(

)

(

)

Y r k e s - , f a c k - , folkhögskola

(

)

(

)

Gymnasieskola

(

)

r

\

Universitet/högskola

(

)

(

)

Annan u t b i l d n i n g ,

(

)

/

\

Ange v i l k e n
13.

V i l k e n huvudsysselsättning hade Dina f a r f ö r ä l d r a r under s i n a k t i v a
yrkesperiod?
Farfar :
Farmor :

4.

14.

Ange den högsta u t b i l d n i n g som Dina f a r f ö r ä l d r a r a v s l u t a t ,
farfar
Folkskola

( )

farmor

( )

Grund-, r e a l - , f l i c k s k o l a
Yrkes-, f a c k - , folkhögskola
Gymnasi eskola
Uni v e r s i t e t / h ö g s k o l a
Annan u t b i l d n i n g ,
Anae v i l k e n .

15.

Hur var a r b e t s f ö r d e l n i n g e n i hemmet under Din u p p v ä x t t i d (barndomsoch g r u n d s k o l e t i d e n ) ?

5.

16.

Har Du några synpunkter på

a r be t s f ö r d e 1 n i n g e n , s om d u v i l l d e l g e m i g ?

17.

Vad t y c k e r Du s p e c i e l l t har p r ä g l a t Din u p p v ä x t m i l j ö ?

&

18. Har Ou egna barn?
Nej ( )
Ja

( )

Kön

Född å r

19. Om j a ; Hur har Du l ö s t b a r n t i l l s y n e n under s t u d i e t i d e n ?

7

20. Jag ä r tacksam f ö r a l l a synpunkter och f u n d e r i n g a r angående D i t t
y r k e s v a l , som Du t r o r j a g kan ha g l ä d j e av i p r o j e k t e t .

Bilaga 3

Textillärare 25 år

Lärare
(Universitet/högskola)

Ingenjör
(Gymnasium)

Jordbrukare
(Folkskola)

Jordbrukare
(Folkskola)

Statstjänsteman
(Yrk/Fack/Folkhögskola)

Kamrer
(Grund/Real/
Flickskola)

Trä & metallslöjdlärare 33 år

Chaufför
(Folkskola)

Maskinsnickare
(Folkskola)

Pappersarbetare
(Folkskola)

Bagerska
(Folkskola)

Filare på varv
(Folkskola)

Hemmafru
(Folkskola)

Bilaga 4
Intervju.
Ämnet
1.Vilket ämne i skolan ligger närmast textilslöjden alt trä&metallslöjden?
Varför?
2.Vilket ämne är absolut inte textilslöjd alt trä&metallslöjd?
Varför?
3. Varför är det viktigt att få slöjdundervisning i skolan?Argumentera för
slöjdämnet i skolan!
4.Har slöjdämnet en kärna som är unik,någonting sådant som inte går att
ersätta eller intergrera med något annat ämne?

Manligt/kvinnligt
5.På grundskolans mellanstadium är det könsblandade grupper i slöjd
undervisningen. Vi talar ändå ibland om kvinnlig och manlig slöjd.
Textilslöjd är kvinnlig slöjd och trämetallslöjd är manlig slöjd.
Kan du säga något, som du absolut inte tycker är manlig verksamhet i
textilslöjden?
Varför?
Kan du säga något, som du absolut inte tycker är kvinnligt i trä&metallslöjden?
Varför?
6.Det är svårt att rekrytera män till textillärarutbildningen.
Varför tror du män undviker textillärarutbildningen?
Det är också svårt att rekrytera kvinnor till trä&metallslöjdlärarutbildningen.
Varför tror du kvinnor undviker trä&metallslöjdlärarutbildningen?

7.Vilka skillnader mellan pojkar och flickor har du observerat på
slöjdundervisn ingen?
8.Vad tror du dessa skillnader beror på?

Ämnet
9.Försök fånga textilslöjdämnets alt trämetallslöjdämnets innebörd genom
att formulera nio nyckelsymboler/nyckelord/korta budskap.

Vilka av dessa är gemensamma med den andra slöjdarten?
10.Nämn några nyckelord/-symboler som absolut inte innebär textilslöjd
alt trä&metallslöjd!
Varför?

Läroplan/praktik
11. Hur ser du på läroplanen (LGR-80) som styrinstrument för slöjd
undervisningens form och innehåll?
Begränsar den den dig och din egen undervisnings- och kunskapssyn på
något sätt?
alt.
Vad har läroplanen (LGR-80) betytt för dig, när du planerat din
slöjdundervisning?
Vad har haft betydelse för dig i undervisningsplaneringen?
12.Vilka möjligheter har du och vilka hinder ser du för att realisera dina
ideer i dagens verklighet?
13. Är det något du vill tillägga?

Amnet/uthildningen1
14.Nu är du i slutet av din lärarutbildning.
Är slöjdämnet det du tänkte dig i början av utbildningen?
15. Ni hade höga förväntningar på utbildningen i böljan.
Var lärarutbildningen sådan du förväntade dig, att den skulle vara?
(Slöjden på lärarutbildningen - slöjden på praktiken)
16. Hur ser den närmsta framtiden ut för dig?

1 Detta tillägget görs för lärarkandidaterna
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Bilaga 6 a

ord textillärarkandidater

antal markeringar

Vardagskunskaper
Skapande, kreativitet
Kulturarv inkl historia
Teknikkunskap
Teori omsätts i praktik
Färg och form
Samarbete
Motorisk träning
Mjuka material
Arbetsglädje
Redskap
Hantverk, handens arbete
Självständigt arbete
Logik, matematik
Tålamodsträning
Aktivitet
Färdig produkt
Terapi, avkoppling
Metodisk träning
Känsloupplevelse
Skicklighet

SUMMA:

19
19
14
14
13
10
9
9
7
6
6
5
5
3
2
1
1
1
1
1
1

147

Bilaga 6 b

ord trä&metallslöjdlärarkandidater

antal markeringar

Handlingsberedskap i vardagen
Färg, form, design
Skapande, kreativitet, fantasi
Från skiss till färdig produkt
Motorisk träning
Kulturarv, kulturkunskap
Självförtroende, tillfredställelse
Samverkan, samarbete
Miljökunskap
Matematik, logik, tredimensionellt tänkande
Spontanitet, att våga, självständighet
Verktyg
Socialt umgänge, nära kontakt, trivsel
Arbetsglädje
Arbete med olika material
Teknikkunskap
Man ser resultat
Materialkänsla
Rörlighet, aktivitet
Samhällskunskap
Praktiskt arbete
Utveckla, upptäcka
Ansvar
Jämställdhet
Jämlikhet
Inspirerande
Enformigt
Kunskap för yrkeslivet
Självdisciplin
Kroppsarbete

31
19
19
17
13
11
10
9
7
6
5
5
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2

SUMMA:

188

Bilaga 7

Produkter tillverkade under observationsperioden på textilslöjden.
åk.3.
monogram på slöjdpåse
broderad tavla
virkremsa
flätat skärp
broderad kudde/tavla
mjukisdjur
virkad snodd
spöke
(åk.2.Fria aktiviteter)
tavla
åkA
ullboll
väska
glasögonfodral
tofflor
babytofflor
namnskylt
stolsdyna
örngottsbroderi
stickad provlapp
väggfack/förkläde
stickad mask
stickad mus
stickad hund
stickad börs
stickad gubbe
pennfack
mjukisdjur
flagga

p och fl

X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X

âk.5.

kudde/stolsdyna
bonad
slöjdpåse
grytlapp
vantar
slalomtröja

fl

X
X

X
X
X
X
X

p

halsduk
örngottsbroderi
byxa
förvaringsväska/fodral
skjorta
åkA
förvaringsväska/fodral
lovikkavantar
trasmatta
byxa
jacka
pyjamas
broderad tavla
fingervävt band
paradhandduk
kulpåse
flagga
clowndocka

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

Produkter tillverkade under observationsperioden på trä&metallslöjden
äk.3,
skärbräda
namnskylt
fantasitroll
fotbollsspelare
robotfigurer
riddare
trädjur
servettställ
åk.4.
träskrin
slagträ
ping-pong racket
racketspel
pimpelspö
isdubbar
docksäng
brevlåda
leksaksbil

p och fl
x
x

fl

x

x
x
x

x
x

djurbur
vägghylla
basketkorg
tidningsställ
pussel
skärbräda
plastleksak till djur
åk.5.
ljusstake/lampfot
kåsa/slev
träfågel
ankare
låda
skoställ
nyckelskåp
schackspel
anslagstavla
örhängen
äk6.

fruktskål
piedestal
trähjärta
nyckelringsdekoration (läder)
knivslida (läder)
knivslida (trä)
skål (metall)
grimludd
kniv
nyckelringsdekoration (plast)
slev
lampa
brevkniv
leksaksbil
namnskylt
handdukshållare
brevlåda

