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Sammanfattning 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur slöjdläraren uppfattar 

slöjdämnets identitet och dess syfte. Genom att intervjua nio slöjdlärare och 

genom att ta del av statistik, har jag uppnått ytterligare ett syfte med mitt arbete, 

nämligen att tillföra genusaspekter och framtidsvisioner till studien. Mitt resultat 

visar att slöjdämnet följer sin tradition med uppdelningen i textilslöjd som ett 

ämne och trä- och metallslöjd som det andra ämnet. Slöjd har haft ett gemensamt 

betyg sedan Lgr 80 som ett gemensamt ämne, men denna ordning är alltså i 

praktiken inte gällande. Jag upplevde att fler slöjdlärare var kritiskt inställda, än 

positiva till införandet av en ny kursplan, och många slöjdlärare såg ämnets 

framtid som mörk. De slöjdlärare som genomförde ett samarbete med planering 

av ämnet var mer positiva till den nya kursplanen och till ämnets framtid. 

Gemensamt för alla respondenter var att de såg kvaliteter med ämnet vilket de 

uppfattade inte kom fram i skolans verksamhet. Slöjdlärarna ser många fördelar 

med ämnet, de anger att det ger självkänsla och att det är ett ämne som kan hjälpa 

andra ämnen. Flera slöjdlärare reflekterade över genusaspekter och hur rådande 

könsmönster påverkar ämnet. 

Nyckelord: genus, samarbete, slöjdlärare, ämnesidentitet 
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Inledning 

 

Slöjdlärare 

Jag ville bli konstnär och de material som var ”lediga” i min familj var trä och 

metall. Det kan tyckas naivt att ha som mål att bli konstnär, eftersom det sällan 

genererar pengar, men det var inte något som oroade mig. Jag flyttade till 

Stockholm för att gå en förberedande konstutbildning och kom in på 

Konstfackskolan året efter, som förstagångsväljare, jag var 21 år. Min revolt 

bestod av att inte berätta för familjen att jag hade kommit in eftersom de troligtvis 

hade blivit stolta och glada, vilket jag inte hade som avsikt att bjuda på. Fem år 

senare hade jag en Master of Fine Arts. När jag för tio år sedan sökte tjänsten som 

trä och metallslöjdslärare så var det av anledningen att vilja göra något som var i 

direkt betydelse för någon men framförallt för att jag behövde ett arbete som 

genererade pengar. Jag är fostrad till att se, undersöka och ifrågasätta, utveckla 

och ompröva det visuella som jag eller andra producerar. Jag upplevde att min syn 

på lärande var annorlunda. Eftersom skolan som arbetsplats var ny för mig, 

undersökte jag genom att ställa frågor och motfrågor till de som arbetade där. Jag 

upplevde att mitt sätt att fråga och ifrågasätta snarare skapade oro och osäkerhet 

hos den jag frågade än en lust till att berätta mer. Det som var gällande i mitt 

tidigare yrkesliv kunde inte översättas till skolkulturen där jag befann mig. Som 

slöjdlärare på skolan är jag delaktig till hur slöjden uppfattas, av elever, lärare och 

föräldrar. Av tio år som slöjdlärare har jag undervisat elever i årskurs 3-6 och sex 

av dessa år har jag haft elever upp till årskurs nio. För närvarande har jag 

textilundervisning med elever i årskurs 4-5 och trä och metallundervisning för 

elever i årskurs 3-6.  

Hur uppfattas slöjd 

Det roligaste ämnet är slöjd, så säger eleverna, och så säger jag! Slöjd beskrivs 

som ett av de roligaste ämnena i skolan i den Nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003 (Nu- 03). Eleverna känner sig trygga i slöjden, de trivs, de 

känner arbetsglädje och upplever att de får arbeta i sin egen takt utan att behöva 

stressa, vidare kan man läsa: 

/…/ i slöjden upplever eleverna att man får arbeta utan att bli jämförd (88 

%), och att det är tillåtet att misslyckas (80 %). 74 procent av eleverna 

känner sig uppmuntrade av läraren att komma med egna förslag på 

lösningar. /…/ Att lyckas i slöjdarbetet stärker självförtroendet enligt 78 

procent av eleverna (Skolverket, 2005: 37). 
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Slöjdämnet beskrivs ge goda förutsättningar för kunskapsinhämtning och stärka 

den egna personen. Rapporten visar att drygt 90 % av eleverna uppger att de får ta 

egna initiativ och eget ansvar. Slöjd, musik, bild och idrott beskrivs i huvudsak 

som praktiska ämnen till skillnad från övriga ämnen i skolan. Många tycker inte 

att slöjdämnet är lika viktigt som t.ex. matematik eller svenska, och slöjd är också 

det ämnet som eleverna anser sig ha minst nytta av (Skolverket, 2005).  

Av det som skrivs om slöjd, är Lärarförbundets tidning Slöjdforum, för lärare i 

slöjd och hantverk, ett exempel på hur slöjdämnet presenteras och förklaras. I 

Slöjdforum (2011/1: 11), beskriver slöjdlärarstudenten Kerstin Vesterholm 

Fedoriw att hennes uppfattning är att slöjdlärarutbildningens framtid är hotad och 

oviss. Hon frågar sig vad som händer med praktiska ämnen som t.ex. slöjd och 

bild som kräver speciell utrustning och anpassade lokaler. Vad händer om dessa 

förutsättningar inte finns för slöjdlärarstudenterna?  Risken är stor att kvaliteten 

på utbildningen försämras. Ur Slöjdforum (2009/2: 9f) beskrivs hur slöjd ger 

självkänsla och självförtroende. Textilläraren i artikeln beskriver att ämnet förr 

var mer nyttobetonat, men idag behövs ämnet för att utveckla barn och ungdomars 

kreativitet. Hon beskriver fördelen med att arbeta tillsammans med 

träslöjdsläraren i teman, uppgifter vilka innefattar flera material och uttryck.  I en 

annan artikel beskriver Dag Troijer : 

Jag har alltid hyllat principen att skolan ska fungera som ett smörgåsbord. 

Eleverna ska få prova lite av varje för att kunna välja inriktning i livet. 

Självklart hör hantverket i trä dit. Säkert har också en och annan upptäckt 

på slöjdtimmarna att finsnickeri är ett yrke att satsa på. Men tillåt mig att 

gissa att det är ett försvinnande litet antal jämfört med alla oss som ägnar 

en stor del av vår fritid år slöjd i storformat, för nöjes skull eller för att vi 

måste. Därför är det rimligtvis skolans sak att lära ut även denna form av 

slöjd. Det borde anses som nödvändig allmänbildning, för viktig för att 

helt överlåtas på Martin Timell och hans kompisar i teves gör det själv 

program (Troijer, 2009/2: 3). 

I olika artiklar men ur samma nummer, beskrivs slöjdämnet av olika personer på 

skilda vis. I det ena exemplet beskrivs ämnet som så mycket mer än kulturarv och 

hantverk. Det är konst, upplevelser och de stärker och utvecklar den egna 

personen.  I det andra exemplet, där önskar Troijer att det som bör inräknas som 

allmänbildning nu är överlåtet till Martin Timell. Jag tolkar att Troijer beskriver 

att slöjdämnet syftar till att lära ut ett hantverkskunnande för att lära sig att 

konstruera även i större skala. 

http://www.lararnasnyheter.se/slojdforum
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Slöjdämnet beskrivs i olika rapporter och undersökningar bl.a. som ett 

hantverksämne, ett designämne, ett tekniskt ämne eller som ett ämne som kan 

innefatta och sammanföra flera ämnen. Många talar om ämnet som ett avbrott i 

den vanliga undervisningen och utan något annat syfte, andra att slöjdens kvalitet 

är kreativt skapande, processarbete och logiskt tänkande. Slöjdämnet kräver 

beslutsfattande som man har stor nytta av, dagligen i resten av sitt liv. Oavsett vad 

ämnets syfte i skolan är, kan jag konstatera att av den litteratur och forskning eller 

av de rapporter jag har tagit del av, förklaras ämnet på olika vis. Det har säkert 

sina enskilda förklaringar. Ett exempel på förklaring är Marlene Johansson (2008) 

när hon hävdar att diskussionen om slöjd begränsas till ett allmänt tyckande 

huruvida ämnet är modernt eller gammalmodigt. Johansson tycker att det är dags 

att lyfta debatten till en vetenskaplig nivå, för att göra slöjdens kunskapskvaliteter 

tydliga.  

Vad ämnets syfte som skolämne ska vara kan vi läsa i kursplanen. Ämnet finns 

som en del av elevers utbildning och har gjort det sedan början av 1900-talet. 

Ämnet slöjd har en egen kursplan i Läroplanen för grundskolan 2011 och ämnet 

finns med rubrikerna, syfte, centralt innehåll och med kunskapskrav för olika 

årskurser angivna (Lgr 11: 85ff). 

Slöjdämnet i praktiken 

Slöjdämnet i skolan är ofta uppdelat i två arter, det ena brukar benämnas 

textilslöjd och det andra trä och metallslöjd. Ämnet bedrivs ofta i halvklass, 

parallellt i två olika salar. Oftast innebär det att eleven möter en kvinnlig pedagog 

i textilsalen och en manlig i trä- och metallsalen. Sedan Läroplan för grundskolan 

1962 (Lgr 62) beskrevs slöjden i en kortare gemensam text som ett ämne. Från 

och med införandet av Lgr 80 skrevs en gemensam kursplan för trä- och 

metallslöjd samt en för textilslöjd under ämnet slöjd. Uppdelningen i två separat 

betygsatta slöjdarter försvann ur styrdokumenten i och med Lgr 80 (Skolverket, 

2005: 24). Hur slöjdlärarna gör för att sammanföra ämnet i undervisning med 

betyg och bedömning, ser olika ut från skola till skola. En del salar är 

kombinerade så att många olika typer av aktiviteter kan genomföras och då bland 

annat slöjd. Vissa skolor kallar sin slöjdundervisning för ateljéarbete, eller estetisk 

verksamhet i hårda och mjuka material. De allra flesta elever praktiserar 

slöjdundervisningen i två olika salar. De som presenterar slöjdämnet för eleverna 

är framförallt slöjdläraren. Slöjdlärarna skiljer sig mycket från varandra med 

tanke på att de har olika bakgrunder och utbildningar och flera av dem har ingen 

utbildning alls (Skolverket, 2005). 
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Studiens syfte 

Mitt syfte är att undersöka slöjdämnets identitet och hur slöjdlärarna själva 

uppfattar sitt ämne. Slöjdämnet är oftast uppdelat på skolor i två arter och har 

starka traditioner av vilket kön som utför vilken slöjdart, därför kan inte 

genusaspekter uteslutas från studien. Ytterligare ett syfte är att diskutera 

slöjdämnets framtid i och med införandet av en ny läroplan kursplan för ämnet. 

 

Frågeställningar 

Hur uppfattar slöjdläraren skolämnet slöjds identitet och syfte? 

Hur kan slöjdämnets identitet förstås i relation till genus? 

Vilka villkor framträder för ämnet slöjd i och med införandet av en kursplan för 

slöjdämnet (Lgr 11), vad innebär det för ämnets framtid? 

 

Bakgrund 

Slöjdämnestraditioner, då 

Slöjden har en lång och betydande historisk tradition i Sverige. Det finns en 

markant uppdelning av pojkars slöjdande och flickors slöjdande vilket på olika vis 

dröjt sig kvar till dagens slöjdundervisning även om nuvarande undervisning är 

menat att vara inkluderande, för alla. Historiskt beskrivs bondesamhället där 

specifika göranden fanns för att få samhällstrukturen att fungera. Av tradition 

ledde husbonden männen och arbetet utanför bostaden, arbeten som t.ex. att 

tillverka redskap för jakt. Husmodern ledde kvinnorna i arbetet för det behövdes 

för hem och hushåll (Torbjörnsson, 1992). 

Hans Torbjörnsson (1992) beskriver i Slöjd och lek på Nääs en bildkrönika om ett 

kulturarv, hur människor i alla tider har tillverkat föremål för nytta och nöje. 

Hantverk gav försörjning men var också nödvändigt för att sköta familj, hem och 

hushåll. Vidare skriver Torbjörnsson att undervisning i hantverk för fattiga och 

föräldralösa barn har funnits i svenska barnhus från tidigt 1600- tal, för att hålla 

barnen från ”lättja och tiggeri” samt ge dem en möjlighet till att senare försörja 

sig. Svenska slöjdföreningen bildades 1845, föreningen höll föredrag och kurser 

för att på det sättet bevara hantverkstraditioner. Från 1877 gavs stadsbidrag till 

frivillig skolslöjd för pojkar och från 1896 för flickor. 1886 köpte August 

Abrahamson Nääs egendom och startade en slöjdskola för godsets och traktens 

pojkar. Systersonen Otto Salomon blev föreståndare på skolan. Slöjdskolan 
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kompletterades med slöjdundervisning för flickor och omvandlades till folkskola. 

Salomon ville med praktiskt arbete på schemat förändra vad han tyckte en alldeles 

för teoretisk folkskola. Skolslöjdens syfte var inte att ge yrkesutbildning utan att 

bidra till varje ung människas allsidiga utveckling, moraliskt, intellektuellt, fysiskt 

och estetiskt. På Nääs utbildades slöjdlärare på stiftelsens bekostnad ända fram till 

1966 (Torbjörnsson, 1992: 8f). 

Lars Lindström beskriver slöjdundervisningen i Salomons anda: 

Med utgångspunkt från husbehovsslöjdens arbetsdetaljer, analyserade och 

systematiserade han de använda arbetsteknikerna, så det skulle svara mot 

vad pojkar med olika förkunskaper förmådde att klara av. Efter dessa 

principer byggde han sedan upp en serie övningar, såsom täljning, hyvling, 

sågning, sinkning, gradning och så vidare och förordade en fast 

modellsträcka, vari dessa övningar ingick successivt efter svårighetsgrad. 

Salomon hade härmed skapat en form av slöjd, som lätt kunde förverkligas 

i vilken skola som helst (Lindström, 2008: 34). 

Och Lindström (2008: 34) beskriver flickornas undervisning: 

Efter hand infördes också för flickslöjden ett fast utformat slöjdsystem för 

klassrumsundervisning, med noggranna kursplaner och modellserier för 

stickning, linnesöm, lappning, stoppning, märkning, mönsterritning och 

klädsömnad. 

Jag anser att det Lindström beskriver är hur slöjden praktiseras i många skolor än i 

dag. Skillnaden är att i dagens skola tillåts båda könen tillträde till båda salarna 

samt att eleverna får ett betyg i ämnet slöjd, oavsett slöjdart. Lindström fortsätter: 

/…/  med maskinindustrins utveckling trängdes de yrkesmässiga 

synpunkterna på slöjden alltmer i bakgrunden. De tekniska framstegen 

gjorde att behovet att träna speciella färdigheter blev långt mindre än 

tidigare. Den ekonomiska utvecklingen reducerade även den praktiska 

betydelsen för hemmen av barnens slöjdarbete. Allt detta bidrog till att ge 

de estetiska och allmänpedagogiska synpunkterna större tyngd inom 

slöjdämnet. Från mitten av 1900-talet övergick slöjden successivt till att bli 

ett konstnärligt skapande ämne (Lindström, 2008: 39). 

Om Salomon var förebilden för pojkars slöjdande var Hulda Lundin (1847-1921) 

förgrundsgestalten för flickors slöjdande. Jag tolkar att pojkars görande beskrivs 

som slöjd, med fostran som viktigt syfte. Flickors görande beskrivs som 

handarbete och syftet är att lära sig att fullgöra sina plikter. Kajsa Borg (2009) 

refererar vad Hulda Lundin skriver i sin artikel, Alla dessa slöjdpåsar: 
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Att öva handen och ögat; Att stärka ordningssinnet: att utveckla 

självverksamhet: Att framkalla kärlek till noggrant och omsorgsfullt utfört 

arbete och där jämte skall denna undervisning sätta flickan i stånd att 

fullgöra sina husliga plikter (Borg 2009: 17) 

Slöjd blev ett obligatoriskt ämne i folkskolan 1955. I och med grundskolans 

införande och den första läroplanen 1962 fick flickor och pojkar tillträde till båda 

slöjdsalarna. Min tolkning är att behovet av slöjd var nödvändigt av många olika 

anledningar, för ekonomisk försörjning, av praktisk nödvändighet och för fysisk 

överlevnad till fostran. Elevers behov av slöjd i skolan är i dag en helt annan, 

behoven har förändrats. 

Slöjdämnestraditioner, nu 

Hasselskog och Johansson (2005) med flera upprepar att slöjdämnet sedan det 

infördes i skolan aldrig varit menat att i första hand generera kunskaper till några 

särskilda yrken. Slöjdsalarnas utformning återspeglar då som nu, slöjdens tidigare 

indelning i vad som kan uppfattas som kvinnliga respektive manliga traditioner.  

Slöjden följer sin tradition, i textilslöjden möter eleverna så gott som uteslutande 

kvinnliga lärare, medan de manliga lärarna är i majoritet i trä och metallslöjden 

även om andelen kvinnliga lärare är betydande och ökande. Vid en jämförelse av 

utrustningen i slöjdämnets bägge salar påminner textilslöjdsalarna mer om 

hemmiljö med symaskiner, strykbord och kanske en vävstol. Trä och 

metallslöjdsalarna har mer karaktären av en yrkesmiljö med exempelvis bandsåg 

och pelarborrmaskin (Hasselskog, 2008: 30). 

Den som planerar och presenterar slöjdämnet är slöjdlärare. Slöjdlärares 

bakgrunder ser olika ut, vilket jag anar har betydelse för ämnet. En stor del av de 

som undervisar i slöjd saknar behörighet som slöjdlärare. En majoritet inom 

gruppen av obehöriga slöjdlärare har kunskaper och olika typer av utbildningar 

inom skilda hantverksområden. Slöjdlärare som saknar behörighet enligt Nu- 03 

rapporten var 23 procent. I fördelningen mellan slöjdarterna utgör lärare med 

textil behörighet en något större grupp än lärare i trä- och metall. 

 

I Nu- 03 uppger slöjdlärarna att de oftast planerar undervisningen i sin slöjdart 

ensamma (85 %). Rapporten visar att hälften av slöjdlärarna ser slöjdämnet som 

ett sammanhållet ämne, trots att de sällan planerar, just som ett gemensamt ämne 

för eleverna på skolan. En del av slöjdlärarna (11 %) uppger att de ibland planerar 

tillsammans med övriga kollegor på skolan (Skolverket, 2005: 46). 
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Slöjd beskrivs som ett ämne i styrdokumenten. Organisationen i två separata 

slöjdarter finns inte föreskriven, men är i praktiken gällande. Eleverna har slöjd på 

schemat men i praktiken betyder det att nästan alltid, att de har antingen textil 

eller trä- och metallslöjd. Borg och Lindström ställer sig frågan, på vilka grunder, 

och med vilka följder, sker de lokala besluten gällande slöjdämnets organisation. 

Trots att slöjd varit ett ämne med ett gemensamt betyg kan man se lokaler för 

slöjd är uppdelade precis som tidigare (Borg & Lindström, 2008: 22f). 

 

Marner (2006) skriver att de estetiska skolämnena, där slöjd ingår, traditionellt har 

svårt att tydliggöra nyttan med ämnet. Många tycks uppfatta nytta i skolan 

liktydigt med att lära eleverna matematik, engelska och svenska. Vidare beskriver 

han sin synvinkel på vad han och många forskare med honom kallar 

avprofessionalisering eller amatörisering av ämnet. Han nämner att ordet kultur 

blivit ett ord som ofta nämns i skolans kursplaner, estetik och kultur viktiga i 

skolan men de är sällan synliga i skolans verksamhet. Marner (2006) skriver: 

 

/…/ idag utbildas lärare i bild och slöjd mot en allmän lärarexamen, förut 

erhöll man en specifik bildlärarexamen eller slöjdlärarexamen. Utbildning 

av klass- tidigarelärare i s.k. estetiska ämnen har minskat i omfattning. 

Idag kan man gå igenom en förskollärar- och tidigarelärarutbildning utan 

att ha varit i kontakt med bild slöjd eller musik. Också här kan man tala 

om avprofessionalisering (Marner, 2006: 5). 

 

Peter Hasselskog undersöker med sin avhandling, Slöjdlärares förhållningssätt i 

undervisningen, just precis det, hur och vad slöjdläraren överför till eleverna. 

Hasselskog (2010: 149) konstruerar och analyserar vad han benämner som 

idealtyper av slöjdläraren, de kallas för: Serviceman, Instruktör, Handledare och 

Pedagog. Valet av namn har sitt syfte, (men jag vet inte varför Hasselskog 

föredrog benämningen serviceman i stället för t.ex. serviceperson). Min 

uppfattning är att Hasselskog fångar de olikheter slöjdläraren har i 

undervisningssituationer, förhållande till tolkning av styrdokument men också i 

sin syn på kunskap. 

 

Sven-Erik Liedman anser att ”kunskapen är resultat av målmedveten verksamhet - 

ett slags skapande om man vill”. Kunskapsbegreppet innefattar en mängd olika 

aspekter ur många olika synvinklar. Vilka dessutom är föränderliga, Liedman 

beskriver: 

Några indelningar av kunskapen är betydelsefullare än andra. Den 

viktigaste av alla är gränsen mellan teoretisk och praktisk kunskap. Den är 

självklar för oss, åtminstone innan vi börjat reflektera över den. /…/ I 
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själva verket är det en utomordentligt problematisk gräns. Den speglar en 

gammal och ännu existerande klassindelning i samhället snarare än 

egenskaper hos olika typer av kunskap (Liedman, 2001: 83). 

Jag frågar mig om det kan det vara så att förändringen som ämnet har, eller borde 

ha genomgått, inte har kommit till elevers, lärares, skolledares och föräldrars 

kännedom. Är det såsom Liedman beskriver att det traditionella sättet att se 

praktiska verksamheter vilket ämnet slöjd till stor del är, inte värderas som det 

borde? 

Slöjdämnet försvaras och förklaras 

Lärarförbundet frågar sig i och med utgivandet av en skrift med namnet: En liten 

skrift om varför slöjden är ett så viktigt skolämne, Teoretiskt eller praktiskt som i 

Slöjden. I den ”lilla skriften” får vi som läser veta att i slöjden hänger allt ihop och 

att som elev får man påverka och uppleva att man lär på riktigt. Tomas 

Kroksmark (2003: 4), professor i pedagogik, beskriver: 

 

Slöjden är det enda ämne som utvärderar en process. I slöjden betygsätts 

kreativitet, idé, ambitioner och inte bara om kanterna blev raka. Det här är 

en typ av kunskaper som blir allt mer efterfrågade. Men att slöjden ligger i 

täten i detta kunskapsfält har inte nått utanför slöjdsalarna. 

 

I Slöjdforum skriver, Peter Hasselskog ledamot i Lärarförbundets ämnesråd slöjd, 

en av de personer som var med att skriva Teoretiskt eller praktiskt som i Slöjden, 

att individuella förändringar för slöjdlärare i linje med Lgr11 kan utgöra ett viktigt 

och motiverat steg i riktning mot en mer likvärdig slöjdundervisning i hela landet. 

Hasselskog säger att han ser att större likvärdighet som ett måste, både för 

slöjdämnets och slöjdlärarkårens status, och för slöjdämnets fortsatta utveckling 

och legitimitet (2010: 6).  Jag frågar mig om det är en önskan om att upprepa det 

Salomon praktiskt lyckades genomföra med sitt system av arbetstekniker? 

Av vilka anledningar behöver slöjdämnet förklaras och försvaras? Jag anser att 

det finns fördelar med att tala om ämnets kvaliteter och belysa dessa istället för att 

fokusera på varför ämnet behandlas som andrasortering bland skolämnen. I 

senaste numret av Slöjdforum leder Peter Hasselskog (2011) debatten genom att 

hävda att allmänhetens bild av slöjdundervisningen upplevs som föråldrad och 

mossig, Hasselskog säger: 

Det ligger oss i faktiskt i faten att eleverna älskar slöjd, hur den än ser ut. 

När man som lärare kommer till skolan möter man positiva elever varje 
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dag, som tycker att det här är veckans höjdpunkt, står man inte på 

barrikaderna och för ut varför slöjd är viktigt (Hasselskog, 2011: 6). 

Jag hävdar det motsatta, att vi har all anledning till att utvecklas till lysande 

pedagoger, vårt arbete ger oss glädje, barnen lär och vi möter nöjda barn varje 

dag! När eleverna är positiva har vi de förutsättningar som behövs till att utveckla 

ämnet. Skulle det vara det motsatta tror jag att slöjdämnet skulle försvinna från 

skolans kursplaner. Att attityden till slöjdämnet är överlag problematisk, är vi 

flera som anser. Hasselskog och Johansson beskriver att slöjdämnets 

kunskapskvaliteter inte är allmänt kända. För att slöjdämnet ska bli en 

uppmärksammad resurs i skolan, behöver lärare och elever sätta ord på vad och 

hur man lär sig i slöjden. ”Sker inte detta riskerar slöjdämnet bli ett hjälpämne av 

pysselkaraktär när utvecklingen i grundskolan går mot mer ämnesöverskridande 

verksamhet” (Hasselskog & Johansson, 2005: 173f). 

Marlene Johansson hävdar att det inte pågår någon egentligt vetenskaplig debatt 

om slöjdämnet i skolan. Det pedagogiska slöjdområdet behöver utforskas i stället 

för att baseras på okunskap och allmänt tyckande, till exempel om frågan ifall 

slöjdämnet verkligen är tillräckligt modernt i dagens skola?  Johansson tycker att 

debatten om vad man ska lära hemma eller vad skolan skall undervisa om behöver 

diskuteras.  

Vissa skolämnen kan framstå som heliga kor där garanterad 

undervisningstid tas för givet medan andra ämnen oreflekterat ifrågasätts 

som tillräckligt moderna. Skolan skall ge utrymme för att alla elever kan 

utvecklas i olika kunskapsformer. Till skillnad från vad gäller exempelvis 

Internet möter idag många elever slöjdämnets kunskapsområde först i 

skolan. Möjligheter att få egna erfarenheter om material, redskap och 

tillverkningsmetoder finns för flertalet elever inte utanför skolan 

(Johansson, 2008: 6). 

 

Könskonstruktioner och genusaspekter 

För att förstå resonemanget om vad könskonstruktioner kan betyda hänvisar jag 

till några författares val av beskrivningar, dessa beskrivningar och rådande 

samhällsstrukturer belyser hur vi konstruerar kön eller gör kön. Detta påverkar 

slöjdämnets nuvarande utformning, och det påverkar mig som kvinna och 

anställd, trä och metallslöjdslärare.  

 

”Genus är behändigt att ha som begrepp för att både kunna förstå och diskutera 

utsträcktheten”, förklarar Yvonne Hirdman (2003). Hirdman menar att begreppet 
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handlar inte endast om våra kroppar utan om allt som rör tankar om manligt eller 

kvinnligt. Hon skriver:  

 

Vi behöver ett ord för att med vetenskaplig lidelse kunna diskutera hur 

könen görs, hur deras relationer ser ut, vad relationen spelar för roll och 

hur vi ska kunna göra oss lite friare gentemot dessa gamla tankefigurer 

Man och Kvinna (Hirdman, 2003: 16). 

 

En annan aspekt som jag hävdar påverkar slöjdämnet är det som Vanja Hermele 

definierar som jämställdhets begrepp. Hon beskriver att det finns två aspekter på 

hur begreppet tydliggörs:  

 

Jämt antal kvinnor och män på en arbetsplats kan innebära att en 

kvantitativ jämställdhet har uppnåtts. Till jämställdhetens kvalitativa 

aspekt hör att kvinnors kunskaper och erfarenheter ska tas tillvara i samma 

utsträckning som mäns /…/den kvalitativa aspekten av jämställdhet kräver 

en maktmedveten analys. Det räcker inte med att det är många kvinnor i en 

organisation, de måste finnas på sådana positioner att deras kunskaper, 

erfarenheter och värderingar kan tas tillvara och påverka verksamheten 

(Hermele, 2009: 6). 

 

”Pedagogik som akademiskt ämne är dominerat av män på professorsnivå, men 

bland forskare är totalt är kvinnorna fler”, (Wernersson 2006: 13). Många med 

mig upplever att debatten om ”manligt” och ”kvinnligt” inte alltid är så nyanserad 

som den borde. I olika sammanhang talar vi ofta om antalet män eller kvinnor 

som en mätare på vad som är jämställdhet. Många pedagoger upplever det som ett 

problem att skolan är kvinnodominerad, för många kvinnor, för få män ofta med 

förklaringen att pojkar behöver manliga förebilder. Jag frågar mig om det är 

antalet män som är betydande för att ha goda förebilder för pojkar i skolan. Vad 

som är en förebild, en bra förebild kan diskuteras. Wernersson belyser 

genusperspektiv på pedagogik när hon skriver:  

 

Pedagogik som praktisk verksamhet handlar om avsiktlig och målinriktad 

påverkan. Pedagogisk verksamhet är därmed alltid normativ till sitt 

innehåll och sällan okontroversiell. Man strävar alltid efter att finna det 

”bästa” innehållet och de bästa metoderna, eller åtminstone det som är 

Bättre kända alternativ. Oftast finns ingen för alla gemensam uppfattning 

om vad som är ”bra” (Wernersson, 2006: 9f). 
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Alla egenskaper ska tillåtas oavsett vem du är eller vilket kön du har. Det 

beskriver Läroplanen. I Lgr 11, kapitel 1, under rubriken Grundläggande värden 

står det: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla /…/Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika 

egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i 

ansvarig frihet (Lgr 11: 4). 

 

Det är vad skolans värdegrund och uppdrag är, och det är vad vi som arbetar i 

skolan ska förmedla. Jag läser vidare ur Wernersson där hon beskriver de 

svårigheter vi har med att acceptera skillnader t.ex. mellan kvinnors och mäns 

yrkes- och utbildningsval eller intellektuella intressen: 

 

Forskning om ”intellektuella könsskillnader” började i antagandet om 

kvinnlig underlägsenhet, men detta har inte varit den typiska 

utgångspunkten i pedagogisk begåvningsforskning. Här har fokus oftast 

varit prestationer, dvs. resultat av intellektuella ansträngningar i skolan. 

Individuell begåvning har varit en möjlig förklaring eller förutsättning 

bland andra /…/Även studiet av skillnader i skolprestationer har varit och 

är ifrågasatt. Ett aktuellt argument är att dikotomin flicka – pojke inte bör 

användas. Detta på grund av att uppdelningen i sig snarare bekräftar än 

ifrågasätter en oönskad genusordning. Variationen, den individuella och 

det subjektiva, bör stå i fokus snarare än sociala kategoriseringar, som 

sakligt sett är mer eller mindre godtyckliga (Wernersson, 2006: 20f). 

 

Ett synligt problem är lönediskrimineringen. Kvinnor i det svenska arbetslivet får 

i genomsnitt endast 82 % av männens lön vid heltidsarbete. En yrkesgrupp där 

kvinnor och män har ungefär lika lön är grundskollärare där är skillnaden ”endast” 

60 kr, enligt Lena Johansson (2002), som arbetar med jämställdhetsstatistik vid 

SCB. 

 

Peter Hasselskog (2008) refererar till den isländska slöjd- och genusforskaren 

Helgadottir som genom att beskriva hur textil historiskt varit en kvinnlig domän, 

medan trä och metall tillhört männen. Hon beskriver det också i termer av privat 

och publikt där textil av tradition varit kopplat till hemmet, medan trä- och metall 

kopplats till yrkesarbete.  

 

Utöver vad som är tänkt att eleverna skall lära genom slöjdundervisningen 

lär de sig också ”vad det är som gäller”, det vill säga kontexten och dess 
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betydelse för lärandet. Detta kan kopplas till det läroplanen fastslår att 

skolan bidrar till att forma elevernas uppfattning om vad som är kvinnligt 

respektive manligt (Hasselskog, 2008: 32). 

 

I Slöjda för livet skriver Kajsa Borg (2008) hur ämnena ”slöjd för flickor” och ” 

slöjd för gossar” föddes i relation till det omgivande samhällets behov. Dessa 

behov är inte längre detsamma. Idag lever många familjer med andra 

förutsättningar, i flera olika varianter av familjekonstellationer. 

 

Slöjdämnet i styrdokumenten, jämförelser 

Vi är mitt i stora förändringar för skolan, med införandet och implementering av 

en ny läroplan. Det känns roligt och spännande att vara delaktig i det 

förändringsarbetet. I den kommunen där jag arbetar är rektorer ålagda att se till att 

alla i personalen sätter sig in i läroplanen och tar del av de diskussionsmaterial 

som finns att hitta på Skolverkets hemsida. Det jag ser som en betydande skillnad 

mellan kursplanerna för Slöjd ur Lpo 94 och Lgr 11 är att utveckla förståelse 

utbytt (Lpo 94) till att utveckla kunskaper (Lgr 11) i stället för slöjdprocesser (Lpo 

94) används begreppet arbetsprocesser (Lgr 11).  

 

En enkel tabell visar rubrikskillnader 

Kursplan för Slöjd 2000 Lgr 11 Kursplan i slöjd i grundskolan 

Ämnets syfte och roll i utbildningen Syfte 

 Centralt innehåll (helt nytt) 

Mål att sträva mot  

Mål som eleverna skall ha uppnått i 

slutet av femte skolåret  

Mål som eleverna skall ha uppnått i 

nionde skolåret 

I årskurs 1-3, 4-6 och 7-9 med alla 

underrubrikerna:  

Slöjdens material, redskap och 

användningsområden 

Slöjdens arbetsprocesser 

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

Slöjden i samhället (nytt) 

Bedömning i ämnet, bedömningens 

inriktning , med betygsskalan,  Ig, G, 

Vg, Mvg 

Kunskapskrav (med betyg från årskurs 

6) med betygskalan A, B, C, D, E (nytt) 

 

Det som beskrivs som skolans uppdrag är egenskaper som vad jag uppfattar att 

jag, med hjälp av min kollega och slöjdämnet förmedlar till eleverna i 

slöjdundervisningen. I beskrivningen under rubriken ”Skolans värdegrund och 

uppdrag” står det: 
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En viktig uppgift för skolan är att ge överblick och sammanhang. Skolan 

ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt 

vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet 

att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl 

självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till 

att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap 

(Lgr 11: 6). 

Entreprenörskap är ett nytt begrepp som införts, vilket jag uppfattar som 

signifikant för just ämnet slöjd. På Skolverkets hemsida hittar jag en beskrivning 

av entreprenöriellt lärande: ”entreprenörskap kan innebära att utveckla och 

stimulera generella kompetenser som att se möjligheter, ta initiativ och omsätta 

idéer till handling” (Skolverket, 2009). En liknande definition hittar jag på 

framtidsfron.se (vilka har fått utvecklingsmedel från Skolverket) är, "förmågan att 

identifiera möjligheter och skapa resurser för att ta tillvara dessa möjligheter". 

Ytterligare skillnader mellan Lpo 94 och Lgr 11 är att slöjdprocessen har ersatts 

med att eleven ska utveckla förtrogenhet med begrepp som beskriver slöjdens 

arbetsprocesser (Lgr 11: 85). Lgr 11 lägger vikt på elevens kunskapsutveckling 

med kunskapskrav i stället för det som tidigare benämndes som mål att sträva 

mot. I stället för mål att sträva mot så heter det nu, det centrala innehållet. En 

kunskapsstegring markeras med indelningar av årskurserna 1-3, 4-6 och 7-9. 

Varje avsnitt har samma rubriker: Slöjdens material, redskap och 

hatverkstekniker, Slöjdens arbetsprocesser, Slöjdens estetiska och kulturella 

arbetsformer samt Slöjden i samhället. En annan betydande skillnad är att ett fem 

gradigt betygsystem införs från och med årskurs 6 (Lgr 11: 85ff). 

Slöjdens syfte, vilket jag uppfattar som en del av slöjdens identitet, har en egen 

rubrik (Lgr 11: 85). Där står det att utbildningen ska syfta till att eleven utvecklar, 

kunskaper, sin skicklighet, idéer, förtrogenhet, medvetenhet och bidra till att 

väcka nyfikenhet. Sammanfattningsvis beskrivs att genom undervisningen i slöjd 

ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att, formge och 

framställa, välja och motivera, analysera och värdera och slutligen tolka (min 

kursivering). 

En hård kritik framfördes mot nya kursplanen, i Slöjdforum (2010) av Jenny 

Frohagen som ingick i den grupp som gav förslag på texter till den nya 

kursplanen, hon är lärare i trä och metallslöjd och läser en forskarutbildning vid 

Stockolms universitet. Hon framför kritik mot att väsentliga delar av de 

skrivningarna slöjdlärarna gjorde försvann. De så kallade kunskapskraven som 

ska ligga till grund för bedömningen av elevers kunskapsutveckling tycker hon 
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speglar en förlegad syn på kunskap och bedömning. Vidare säger Frohagen att 

fokuseringen på hantverket riskerar att bli slöjdämnets död.  

Vad har hänt med alla mål av typen att utveckla uthållighet, förmåga att 

lösa problem, att dra lärdom av erfarenheter och tillämpa i nya situationer? 

Hantverket är en förutsättning och lärs genom görandet tillsammans, det 

har ett värde i sig. Det är inte ett mål för grundskolan att forma blivande 

slöjdlärare eller snickare (Frohagen, 2010: 14f).  

Ur samma nummer beskriver Anders Narbrink sin syn på slöjdämnets förändring i 

och med nya kursplanen. Narbrink är inriktningsansvarig för trä- och metallslöjd 

på Linköpings universitet och har på uppdrag av Skolverket suttit med i den grupp 

som arbetat med förslaget till den nya kursplanen. Narbrink anser att det är ett 

steg framåt när det gäller struktur och tydlighet. Han tycker att det nya begreppet 

” slöjdens arbetsprocesser” är mer övergripande än det invanda begreppet 

slöjdprocess. ”I den bästa av världar kommer den nya kursplanen att uppmuntra 

till en utveckling av slöjdämnet. Men det är för tidigt att säga ännu, det beror på 

hur den blir mottagen av lärare och elever” Narbrink (2010: 16 f). 

Jag anar att Lgr 11:s  kursplan kommer att tolkas av lärare precis så som tidigare 

kursplaner har blivit tolkade. Det finns, vad jag läser, många åsikter vilka 

beskriver kvaliteter som slöjden har som sitt självklara innehåll. Jag hävdar att 

slöjdläraren i slöjdsalen har fördelar av att kunna förmedla kunskaper med flera 

olika ”redskap och verktyg”. Hasselskog (2010: 160) bekräftar i sin avhandling 

Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen, att slöjdläraren har förmåga till 

anpassning av undervisningen efter elev eller efter grupp, bland annat med hjälp 

av olika visuella förklaringsmodeller vilket eleverna upplever som fördelaktigt. 

 

Under rubriken ”Skolans uppdrag” anges anledningen till varför vi ska diskutera 

kunskapsbegreppet i skolan: 

 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den 

enskilda skolan om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag 

och i framtiden och om hur kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på 

kunskap och lärande är naturliga utgångspunkter i en sådan diskussion. 

Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap kommer till uttryck i olika 

former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet – som 

förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på 

att ge utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där 

dessa former balanseras och blir till en helhet (Lgr 11: 7). 
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Metod 

Urval 

Jag mailade 24 stycken slöjdlärare, där jag kort beskrev mitt syfte att undersöka 

hur slöjdläraren själv uppfattar sitt yrke och sin roll som slöjdlärare. Eftersom 

både jag och de kontaktade är verksamma, gav jag i mejlet förslag på tider och 

dagar som passade mig bäst till att möta upp dem för en intervju. Tre av lärarna 

kontaktade mig första veckan och de andra skickade jag ytterligare ett mejl för att 

uppmana till att kontakta mig så att vi fick möjlighet att boka in dem för en 

intervju. Efter 24 mejlutskick kontaktade åtta slöjdlärare mig, villiga att låta sig 

intervjuas. Ytterligare en slöjdlärare tillkom vid själva intervjutillfället. 

Jag genomförde fem intervjuer med totalt nio slöjdlärare, av dessa var två män 

och sju kvinnor. De båda männen arbetade som trä- och metallslöjdslärare. Tre 

kvinnor var textillärare, två kvinnor hade kombinerade tjänster i slöjd/bild och 

fritids. Ytterligare två kvinnor hade i huvudsak delat ansvar för textil, trä- och 

metallslöjd och fritidsverksamhet på sin skola. Lärarna arbetade på fem olika 

skolor. Av nio respondenter var fyra stycken inte behöriga slöjdlärare. Av dessa 

var en anställd som förskollärare och tre som fritidspedagoger. 

En lärare undervisade elever i årskurs 4-8. Två lärare undervisade årskurs 2-5, 

ytterligare två lärare i årskurserna 2-6 och de resterande fyra intervjuade lärare 

undervisade elever i årskurserna 3-6.  

Insamlingsmetoder 

Jag har valt att göra kvalitativa intervjuer eftersom det är samtalet om slöjd som 

intresserar mig.  Kvale och Brinkman (2010: 30f) beskriver: 

 

/…/ den kvalitativa forskningsintervjun försöker täcka in både faktaplanet 

och meningsplanet. Den har som mål att erhålla nyanserade beskrivningar 

av olika kvalitativa aspekter av intervjupersonens livsvärld, den arbetar 

med ord, inte med siffror. 

 

Jag har i intervjusituationen lärt mig mycket, vilket har gjort att jag i flera fall 

anpassat frågorna efter samtalet som har förts. Den kvalitativa intervjun beskrivs 

av Bo Johansson och Per Olov Svedner, som att endast frågeområdena är 

bestämda, frågorna kan variera från intervju till intervju beroende på hur den 

intervjuade svarar och vilka aspekter denna tar upp (Johansson & Svedner 2006: 

43). 
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I det utskick jag skrev till slöjdlärarna valde jag att endast antyda det jag ville 

fråga om, för att inte begränsa läraren i sina tankar i samtalet om slöjd. Jag ville 

öppna för de samtal som också intresserade den eventuella respondenten, (se 

bilaga 1). Utöver de kvalitativa intervjuerna genomförde jag också en kvantitativ 

undersökning. Jag listade slöjdlärare för att undersöka genusaspekter i relation till 

slöjdart och lön. Jag kontaktade även Statistiska Centralbyrån för att få svar på 

vilken statistik det fanns att tillgå som berörde just slöjdlärarna. Genom att söka 

rätt på statistik som visar på skillnader inom mitt valda område, var syftet att 

tydliggöra dessa. De besök jag gjorde i olika slöjdlärares salar visade mig också 

vilka skillnader salarna hade i sin utformning och utrustning. 

 

Genomförande 

Genom att söka på skolors hemsidor insåg jag snart att informationen om vem 

som arbetade som slöjdlärare på skolan var svår att få tag på, därför valde jag att 

ringa till skolorna. När min lista var uppe i 33 slöjdlärare, 20 kvinnor och 13 män, 

kontaktade jag lönekontor, eftersom jag anade att slöjdlärarnas löner kunde ge 

mig ytterligare information om genusaspekter i min undersökning. Vissa 

skillnader uppenbarade sig, t.ex. att det inte fanns någon manlig textillärare på 

min lista. Jag kontaktade därför Statistiska Centralbyrån för att få svar på hur det 

förhöll sig med antalet manliga textillärare i landet och valde att ställa ytterligare 

frågor kopplade till lön och kön.  

 

Av 33 listade slöjdlärare intervjuade jag nio av dessa slöjdlärare. Intervjuerna 

spelades in genom att jag placera en liten diktafon på bordet framför oss. 

Samtalen pågick mellan 40 till 80 minuter. Jag upplevde en stor fördel med att 

spela in samtal eftersom jag i efterhand kunde återvända till de partier som jag 

upplevde som intressanta. Erfarenheten av att lyssna på samtalen efteråt gjorde att 

jag utvecklade och omformulerade de frågor som jag ursprungligen ställde inför 

nästa intervjusamtal. Den första intervjun genomfördes i respondentens 

träslöjdsal, hans textilkollega dök spontant upp under intervjun och valde att delta 

i samtalet om slöjd. Några dagar senare genomfördes den andra intervjun med 

textil och trä- och metallslöjdslärarna i deras kök, på deras skola i byggnaden som 

kallas för slöjdhuset, dessa två lärare stod även för fritidsverksamheten i samma 

hus på eftermiddagarna. Den tredje intervjun gjorde jag med trä- och 

metallslöjdsläraren och textilläraren i hennes lokal. Efter ca 60 minuters samtal 

åkte jag vidare för att besöka den fjärde skolan där jag träffade de två kvinnorna 

som undervisade i både slöjd och bild, i deras ateljé. Slutligen den sista intervjun 

vilket var den femte, genomfördes med en textillärare på skolan där jag arbetar. 

Jag fick tyvärr inte napp från hennes trä- och metallslöjdskollega trots att både jag 
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och textilläraren uppmanat honom att kontakta mig. Sammanfattningsvis skickade 

jag ut en förfrågan till 24 stycken slöjdlärare, fem stycken svarade på mitt mail, 

vilket i slutändan innebär att jag genomförde fem intervjuer med nio slöjdlärare. 

 

Etiska ställningstaganden 

Redan i och med första mailutskicket till slöjdlärarna beskrev jag att var och en 

som valde att delta gjorde det helt anonymt, och att de dessutom när som helst 

kunde välja att avbryta (se bilaga 1). Genom att följa det som kallas för 

forskningsetiska anvisningar visar man respekt för de personer som deltar vilket 

Johansson och Svedner beskriver i boken Examensarbetet i lärarutbildningen 

(2006: 30). Några respondenter frågade om de senare kunde få ta del av mina 

resultat, vilket de naturligtvis kommer att få göra. 

 

 

Resultatredovisning och analys 

Slöjdämnets identitet och syfte 

Det har varit spännande att undersöka sitt eget ämnesområde. Att respondenterna 

visste att jag var verksam slöjdlärare upplevde jag som en fördel. Slöjdläraren var 

införstådd med att jag har egna erfarenheter vilket jag upplevde gjorde det lättare 

för respondenten att samtala om slöjd. Det finns möjligheter att tolka 

respondenternas svar på flera olika vis, inga svar var entydiga och det är 

anledningen till att jag inte har valt att kategorisera dessa.  

 

Efter att intervjuat slöjdlärarna kunde jag konstatera att där samarbetet inom 

ämnet fick stor plats där trivdes lärarna! Detta anser jag har stor betydelse för 

slöjdämnets identitet på skolan. På fem av de skolor där jag utförde intervjuer med 

slöjdlärare, fanns ett tydligt samarbete på två skolor. De som arbetade som 

slöjdlärare på dessa skolor var kvinnor och ingen av kvinnorna hade relevant 

utbildning för slöjd, två av kvinnorna fortbildade sig för att få behörighet som 

slöjdlärare. På en av skolorna fanns ett tydligt samarbete vilket visade sig genom 

gemensam planering och ibland gemensam undervisning av slöjdämnet. De 

bekräftade varandras fördelaktiga egenskaper och hade gemensamma mål. Vilket 

också uppenbarade sig i intervjusamtalet: 

 

Vi integrerar ämnen, samarbetar från start, det är därför vi mår så bra här! 

Vi planerar tillsammans och väljer det för det har så många fördelar. Vi är 

mer i verksamhet än vad andra lärare är. Vi är beroende av varandra, vi har 

roligt och vi ifrågasätter varandra, vi testar idéer mot varandra, diskuterar. 
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Alla de tillfrågade slöjdlärarna beskrev ett genuint intresse för sitt ämne. Några 

beskrev hur enkelt det är att förmedla glädjen som ämnet förmedlar till eleverna. 

Det ämnesspecifika är att ämnet är praktiskt, vilket alla respondenter beskriver om 

sitt ämne. Respondenterna beskriver slöjdämnet som en sinnlig upplevelse som 

man berörs av, att det händer något positivt med en när man skapar, färg, form, 

självkänsla, att få beröm, att klara av, klara sig själv, prova sig fram. Som en 

lärare sa: på slöjden tränar eleven på alla ”ämnen”. Det blir verkligt! Praktisk 

problemlösning som syns och som vi sen kan prata med eleven om”. En annan 

respondent sa: 

Det är ett hantverksämne, det är inget pyssel. Här har vi slöjd och det är 

jag noga med att värna om. Du gör inte vad du vill med ett träd som är 200 

år gammalt!  

Två lärare på skilda skolor tyckte att slöjdämnets brist är att det inte är integrerat 

med övriga skolan. Det är sällan eller aldrig slöjdämnet förs fram på 

utvecklingssamtal, slöjden är som en isolerad ö, som en lärare beskrev för att 

sedan övergå till att berätta om fördelarna med ämnet och hur dessa skulle kunna 

utvecklas. Vi arbetar konkret, vi använder matematik, beskriver med ord, övar 

elevens språk och förmåga att beskriva, förklara och göra egna val, vi skulle 

kunna samarbeta mer med andra lärare, kanske i form av t.ex. loggböcker där 

svenskämnet tar vid och fyller på där vi har börjat.  

Något som uppenbarade sig i samtalen med respondenterna om slöjd, var att 

samtliga slöjdlärare beskrev hur viktigt det var, hur slöjden förmedlades till 

eleverna. Respondenterna beskrev att de inte ”servade” eleverna och betydelsen 

av att besvara elevernas frågor med motfrågor, vidare betonade slöjdlärarna vikten 

av att få eleverna att förstå följdkonsekvenser av utförandet, handlandet. Tre av 

lärarna, på två olika skolor påpekade att, det är inte vi som bestämmer vad som är 

fint eller fult: 

Vi kan bekräfta eleven genom att säga det som eleven önskar höra, att de 

gör fint. Eller så kan vi välja att påpeka hur finurligt de löst problemet eller 

vilka spännande idéer de har, istället för att använda ord som bra hela 

tiden.  

En trä- och metallslöjdslärare på en annan skola sa: 

jag curlar inte, du måste komma med egna förslag. Klura själv, prova själv. 

Gör fel om det behövs. När man löst ett problem så kommer ett nytt. 

En textillärare beskrev: 
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Många elever vågar inte ta för sig. De är vana vid att de alltid måste fråga 

om lov, de vågar inte och här på slöjden servar vi inte. Här ska de göra 

själva och det är nog inte lika i klassrummet. Vi jobbar nog med andra 

saker som vi tycker är viktiga. 

Det är vad jag ser att respondenterna beskriver som ämnets fördel, att få eleven att 

våga, vilket som tidigare påpekats, slöjd ger självkänsla och självförtroende.  

Respondenterna beskriver vad jag tolkar som två olika uppfattningar. Ämnet som 

kulturbärare och vikten av att föra hantverket vidare och det andra, görandet som 

självförtroendestärkande och en hjälp till självhjälp. För vissa är det ena mer 

betydande än det andra. Alla respondenter beskriver att ämnet är viktigt men vad 

som är viktigt skiljer mellan olika slöjdlärare.  

Jag ställde frågan till alla respondenter om de tyckte att de hade vad de önskade i 

kunskaper, eller om de upplevde att de behövde mer fortbildning. En trä- och 

metallslöjdslärare svarade: nej, jag saknar ingenting!  De andra tillfrågade hade 

olika positiva erfarenheter av fortbildning. En slöjdlärare beskrev vilken ”wake 

up” det var när hon förra terminen fortbildade sig. Hon fick tillfälle att prata om 

konflikhantering och dela med sig av erfarenheter med andra lärare, en möjlighet 

att vidga sina perspektiv, som hon sa. En annan kvinna berättade att hon upplevde 

att hennes jobb hade blivit roligare eftersom hon fick med sig kunskaper som hon 

ansåg sig ha nytta av i sitt vardagliga arbete med eleverna. 

En manlig trä- och metallslöjdslärare förklarade för mig att vi måste föra fram 

slöjdämnets syfte, det som är fördelar för elevens kunskapsutveckling! Forskning 

kan förändra ämnet, ämnet skulle få status den vägen, det finns spjutspetsar men 

det behövs fler. Han fortsatte: 

Vad händer med eleven, den här prylen de gör är ju totalt oviktig, det är ju 

roligt om det blir nåt bra men det som är intressant är ju hur han jobbar 

med den, hur frågar han, hur tänker han, hur förändrar han. Det är sånt jag 

tittar på i bedömningen. Den som låter sig göra fel lär sig, då minns man, 

då behöver man tänka om. 

En annan kvinnlig trä- och metallslöjdlärare beskriver slöjdens verksamhet: 

Jag tycker att det är roligt när jag ser en elev erövra en kunskap. Det är det 

som gör att det är kul att jobba, jag behöver pröva mig mot idéer som jag i 

förväg inte kan ha bestämt. I bild kan man ju inte göra fel, men i slöjden 

kan det ju vara bra om hyllan håller ihop någorlunda varjefall. Jag tycker 

om att arbeta med uttryck, att det är hyllor som ska hålla i generationer 

tycker inte jag är lika intressant, det är roligare om man kan komma åt 
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kunskaperna på andra sätt. Problemlösning och ett friare skapande. Men 

visst de ska eleverna kunna trä en maskin eller veta hur en skruvdragare 

fungerar, man ska bara kunna. Vi tränar på olika färdigheter samtidigt. 

Ämnet har många fördelar, en stor fördel är att många elever tycker om att ha 

slöjd, de längtar till veckans enda slöjdlektion . Jag upplevde att när slöjdläraren 

beskriver vad de förmedlar till sina elever så är det kunskaper och färdigheter som 

genererar fördelar för eleven i alla situationer. Kunskaper och färdigheter vilka 

läroplanen beskriver att skolan ska bidra till (Lgr 11: 6). Eleverna lär på slöjden, 

det är det ingen tvekan om, frågan är snarare vad de lär. I skolan och med nya 

läroplanen finns kunskapskrav och det kommer att införas betyg från årskurs 6, 

alltså måste kunskaper vara mätbart i skolan och det måste vi som lärare anpassa 

oss till.  

På en av skolorna fanns en dörr mellan salarna men den var låst, som lärarna 

själva sa, det hade inget behov av att kunna gå mellan salarna. En trä- och 

metallslöjdsal upplevde jag som annorlunda, där fanns endast handverktyg 

förutom en mindre elektrisk ”bänksåg”. Den kvinnliga trä- och metallslöjdlärare 

valde medvetet att huvudsakligen arbeta med handverktyg, för hon ansåg att 

eleverna fick större förståelse för arbetsprocessen och en tydligare känsla för 

materialet. 

 Efter att ha besökt olika slöjdsalar kunde jag konstatera att det generellt var precis 

så som Borg och Lindström (2008) beskriver, två salar där slöjdämnet är uppdelat 

i två med två olika lärare. Trä och metallslöjdsalen med maskiner svåra att placera 

i ett hem och textilsalen med utrustning som gott och väl kan finnas i en 

hemmiljö. Om det är bra eller dåligt kan jag inte svara på. Oavsett om slöjden är 

uppdelad i två salar med två slöjdlärare så visar min undersökning att samarbete 

med slöjdkollegan upplevs som positivt, för slöjdläraren, för eleverna och för 

skolan. Flertalet av respondenterna anser att slöjdämnet blir synligt i och med en 

verksamhet som inkluderar fler lärare.  

Slöjdämnets identitet i relation till genus 

Av 33 listade personer som står för slöjdundervisningen på den skola de arbetar 

var 20 stycken kvinnor och 13 stycken män. Jag känner till att det finns det fler än 

två slöjdlärare på tre eller fler av de listade skolorna. Några lärare hade 

kombinerade tjänster som exempel var en man studierektor och 

trä/metallslöjdslärare, en kvinna på en annan skola var studierektor och 

textillärare. Två män på samma skola var vaktmästare och trä/metallslöjdslärare. 

Fyra kvinnor hade förutom slöjdundervisning på sin skola, hand om 
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fritidsverksamheten. Det kan finnas fler med kombinerade tjänster men det var 

inte något jag fick fram.  

På tre av 15 skolor var slöjdlärarna kvinnor och på resterande 12 skolor hade 

eleverna en manlig trä- och metallslöjdslärare och en kvinnlig textillärare. På fem 

av dessa skolor där kvinna respektive man arbetade som slöjdlärare var kvinnan 

den högst betalda och på sju av dessa skolor var det mannen. Det visade sig att av 

de listade slöjdlärarna i min undersökning var löneskillnaden mellan en manliga 

och kvinnlig slöjdlärare 698 kr per månad. Det kan jämföras med de siffror jag 

tidigare presenterat, där man hävdar att grundskolan är den mest jämställda 

arbetsplatsen i landet och där det endast skiljer 60 kr i månaden mellan man och 

kvinna (Johansson, 2002). 

 

En kvantitativ aspekt på min undersökning var att jag valde att vända mig till 

Statistiska Centralbyrån för att få svar på frågan om hur många manliga 

respektive kvinnliga textillärare som fanns i landet. Det fanns det ingen statistik 

på, inte heller fanns det statistik på hur många manliga respektive kvinnliga trä- 

och metallslöjdslärare som fanns i landet. Därför kunde jag inte heller få svar på 

min fråga om vilken medellön en slöjdlärare har. Det finns statistik över anställda 

16-64 år för år 2009, lärare i praktiska och estetiska ämnen, där textil och 

trä/metallslöjdslärare på grundskolenivå ingår, 10 463 kvinnor och 8069 män. 

Tittar man på grundskollärare så fanns det år 2009 60 816 kvinnor samt 16 740 

män. Vilket inte säger någonting förutom det vi redan vet, att det är fler kvinnor 

än män som arbetar inom grundskolan. Ett problem är att många slöjdlärare inte är 

anställda som slöjdlärare på den skolan vilken de arbetar på och därför inte kan 

fångas upp av någon ”lärarstatistik”.   

 

I efterhand när jag lyssnade på det insamlade materialet kunde jag vid flera 

tillfällen höra hur läraren gjorde skillnad på sig själv som man eller kvinna, i 

relationen med och i samtalet om eleverna. Läraren talade om eleven på olika vis 

beroende på vilket kön den hade. Ett exempel på det var när en respondent 

använde ”han” i beskrivningar om hur eleven ”han” arbetar eller inte, som en 

generell beskrivning om hur eleven arbetar, vilket troligtvis var helt omedvetet, 

kulturellt eller dialektalt. En annan tillfrågad kvinnlig slöjdlärare sa, ” jag tror inte 

att en manlig träslöjdslärare skulle komma på idén att som uppgift låta sina elever 

tillvärka en blombukett av trä och metall”, vilket jag anser visar på, att vi har 

tydliga föreställningar om vad som är ”manligt” görande och ”kvinnligt” görande. 

Vid en av de intervjuer som jag genomförde var det uppenbart att när 

textillärarens manliga kollega lämnade rummet kände hon sig friare att tala. Hon 
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beskrev då att hon gärna ville samarbeta men att hennes manliga kollega inte ville 

det. Som hon uttryckte det, han är man, han kör sitt arbetssätt, vilket han också i 

samtalet senare bekräftade genom att berätta att han inte var intresserad av 

samarbete eller låta eleven vara fri i sitt val av material. 

En av de tillfrågade slöjdlärarna berättade för mig att en till honom manlig kollega 

skulle sluta på skolan, läraren tyckte att det var synd, eftersom de var så få män på 

skolan, han sa: 

 

Det är ett problem att det är så få män på skolan, det är kvinnliga regler som 

gäller på skolan, det är ett kvinnligt synsätt som dominerar. På högstadiet är det 

annorlunda där är alla ämneslärare och då har vi en starkare status.  

 

Jag frågade vilka regler han menade och fick till svar att det var ett kvinnligt 

synsätt som dominerar. Att det är få män i skolan är han är långt ifrån den enda 

läraren jag har hört beskriva som ett problem. Jag hör kvinnor på min arbetsplats 

som gör samma typ av reflektion, att pojkar har få förebilder på skolan. I skolans 

värdegrund eftersträvar vi att eleven ska få möjlighet till personlig utveckling och 

utöva det som är intresse för eleven, inom ramarna för vad som är syftet för varje 

ämne (Lgr 11: 9). Vi som lärare ska utbilda individen, se individen oavsett vem de 

är. 

 

På en av de skolorna där kvinnan undervisade i textil och mannen i trä- och 

metallslöjd, där förekom inget som helst samarbete mellan slöjdlärarna, på den 

skolan inledde jag samtalet om jämställdhet genom att konstatera: 

 I skolan möter eleverna oftast en kvinna i textilslöjdsalen och en man i trä och 

metallslöjdsalen. Vad tror ni, påverkar det ämnets karaktär eller hur ämnet förs 

fram till eleverna? 

Mannen: Jamen förr kom det sig av naturliga orsaker, mannen var ute i skogen, 

det var vinter och djupsnö och man sågade för hand... kvinnan tog hand om 

kreatur och hela den här biten, var hemma och vävde och lagade mat. Allt beror 

på något, det är ingen slump. Gör det något? Det föll sig naturligt förr. Samhället 

förut var annorlunda, nu så fort det inte är jämnt så är det ojämnt. Men det kanske 

inte gör något. 

Samtalet fortsatte och vi pratade om kvinnodominansen på skolorna. 

Mannen: Det ser vi här på skolan det är fruktansvärt. Det är inte bra med sån 

obalans. 

Jag frågar: Varför är inte det bra? 
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Kvinnan: det blir bättre om det är fler män i diskussionerna, det ska vara jämnt. 

Vi ser olika på saker och vi ser olika saker. Där handlar det om manligt och 

kvinnligt inte bara om olika personligheter. 

Mannen - du vet när rektorn får en vaktmästare att såga bort rötterna på ett träd 

för att eleverna kan snava och skrubba knäna det skulle ju aldrig hända om vi 

hade haft en manlig chef, själv fick man ju springa och leka, nästa gång det hände 

visste jag att hoppa över roten. 

Jag frågar: Menar du att som kvinna tänker man mer på barnens säkerhet? 

Mannen: Ja jag tror att det ligger i nån gen. 

Kvinnan: Ja det blir lätt överbeskyddat. Jag tänker på muntliga diskussioner. Det 

kan bli tjafsigt med många kvinnor. 

Jag beskriver: Nu har ni beskrivit att det finns skillnader, tror ni att det påverkar 

ämnet?   

Mannen: Skulle det vara skillnad t.ex. om det vore tvärtom om? …  

Kvinnan: Du menar om det skulle vara tvärt om, säg att det var…  

Mannen avbryter: Nej.  

Kvinnan avbryter: att ”Mannen” hade textilslöjd och jag trä, nej, nej det tror jag 

inte, inte så som vi jobbar här! 

Mannen: det är ju ett arbete.  

Kvinnan: Jag stimulerar pojkar lika mycket som jag stimulerar flickor och killar 

får trycka sina coola grejer, de skulle de få göra för en manlig med. 

Här finns flera aspekter på hur kön konstrueras beroende av vilken lärare eleverna 

möter. Jag såg uppenbara skillnader på normen för hur slöjden framförs till eleven 

på olika skolor. På den skolan där det inte förekom något samarbete, där trä- och 

metallslöjdsläraren var man och textilläraren kvinna, var mannen i samtalet tydlig 

med att beskriva de skillnader han såg mellan pojkars och flickors praktiserande 

av slöjd. Kvinnan bekräftade killarna genom att beskriva att de gjorde coola 

grejer. Mannen berättade gärna om sig själv som pojke när han fick kunskaper om 

olika hantverk av sin pappa och morfar och hur han stärktes i sitt ”pojkgöra”. Vid 

en annan skola där samarbetet var grunden i ämnets framförande till eleverna 

ställde en av slöjdlärarna sig frågan, ”det jag funderar på är vad som händer när 

eleverna lämnar den här skolan och i 7:an möter en kvinna på textilslöjden och en 

man på träslöjden, det kanske gör skillnad”. 

Slöjdämnets framtid, villkor och möjligheter 

Ett av de samtalen jag förde med respondenterna var samtalet om en ny läroplan 
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(Lgr 11) och en ny kursplan för ämnet. Slöjdlärarna ska i och med införandet av 

Lgr 11 återigen påminnas om att slöjd är ett ämne med en kursplan. Vi som 

utbildas i den nya läroplanen, är uttagna för att ingå i olika ämnesgrupper. Syftet 

är att diskutera nya läroplanen/kursplanen och vad det innebär för slöjdämnet. Vi 

ges tid till samarbete för att eleverna ska få en mer likvärdig utbildning, oavsett 

var i landet eleven utbildas. I ämnesgruppen för slöjd ingår både trä- och 

metallslöjdlärare och textillärare, vi förväntas ha en samsyn på slöjdämnet vilket 

många slöjdlärare inte ens diskuterat på sin skola som ett ämne. Som en 

slöjdlärare beskrev, att han satt ensam på sin ”kammare”, utan någon att diskutera 

med. Våra förutsättningar är väldigt annorlunda jämfört med andra ämnen där det 

också kommer att införas en ny kursplan, eftersom många slöjdlärare anser sig ha 

ett helt annat ämne än det ämne slöjdkollegan har. Exempel på att ämnet är delat i 

två, bekräftar en av respondenterna med det han säger och även Hasselskog 

(2010), i sin avhandling, ytterligare exempel är det som finns att hitta i Nu- 03 

rapporten. Lärarlegitimation kommer att införas och vad och hur det kommer att 

införas och genomföras vet vi inte än. Många lärare är inte behöriga för det ämnet 

de undervisar i, och många slöjdlärare har ingen lärarutbildningen eller några 

pedagogikstudier överhuvudtaget. 

 

I intervjusamtalen anger alla tillfrågade slöjdlärarelärare att de tror att slöjdarterna 

kommer att sammanföras i och med nya läroplanen, att ämnets identitet och syfte 

kommer att tydliggöras. Narbrink (2010) beskrev att det är för tidigt att säga hur 

den nya läroplanen kommer påverka slöjdämnet. Det beror på hur Lgr 11 blir 

mottagen av lärare och elever, vilket bekräftas av de intervjuer jag har genomfört. 

En av respondenterna tycker att ämnet har blivit degraderat i och med nya 

kursplanen, kunskapskraven har minskat och hon upplever att ämnets färdigheter 

inte längre är preciserade. Hon gav uttryck för sin oro genom att beskriva: 

 

förändringen gör att ämnets status försämras, det med kulturbiten, 

utforskandet, mycket har försvunnit ur kursplanen. Vi behöver lyfta 

förmågorna, vi måste prata om slöjd, vad är syftet? Vi kan koppla med 

teknik t.ex. hantverket, hur vi gör saker hållfasta, flygplansvingar är gjorda 

av en speciell stickteknik… du vet… konstruktioner, töjbarhet osv. Vi 

försöker få eleven att förstå och se hela processen. Vi pratar ofta om 

målen, vad vi tränar på. Jag försöker lära ut strategier… och så har vi 

föräldrarna, de som gör beställningar via sina barn… som om slöjden vore 

deras, de fattar inte vad ämnet är. 

När vi på en annan skola talade om ämnets framtid beskrev textilläraren att det var 

så roligt när hon insåg att hon kunde utbilda sig och dessutom arbeta med det som 
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intresserade henne, men att hon nu undrar om ämnet kommer att finnas kvar de 25 

år hon har kvar att arbeta innan pension. Hennes slöjdkollega beskrev vad han 

upplevde som ämnets problem, att slöjdundervisning är en för kostsam 

verksamhet för skolan. Han tror att ämnet kommer att göras om, begreppet slöjd 

kommer att försvinna, kanske att det försvinner in i teknikämnet eller som han 

uttryckte det, att slöjd blir ateljéverksamhet, ”pyssel med papper och annat 

material som inte är dyrt eller tidskrävande”. En lärare tyckte att man inte lär sig 

någonting på nuvarande slöjdutbildning. Han beskrev de lågt ställda kraven som 

”skrämmande” och sa: 

Utbildningen är så mycket kortare nu än på min tid. Med tanke på den 

enorma spännvidd ämnet har, egentligen är det här ett ämne som vi 

grabbar började med pappa i ”vebon” eller i källaren där det stod en 

hyvelbänk, man fortsatte att bygga kojor och det är ju en process som inte 

ska brytas. Och det gjorde det inte i min generation. Jag gick ju 4 år i 

möbelsnickeri för att bli slöjdlärare. Jag får ju knappt använda mig av mina 

kunskaper och det är ju lite tråkigt. Jaa, när jag såg det här kandidaterna, 

de hade ju inga ämneskunskaper och i förlängningen blir det en fara för 

ämnet, ju mer du har att erbjuda av hantverkskunskaper desto bättre. Jag 

har ju hela processen i huvudet, faan man har ju tränat upp en estetik och 

vad som ska vara vackert! 

I samtalen om slöjdämnets villkor och möjligheter beskrevs slöjdämnets framtid i 

och med införandet av Lgr 11, som betydligt mer positivt på de två skolor där 

lärarna samarbetade. En av dessa lärare uttryckte: 

Syftet i Lgr 11 det har jag läst och det tycker jag låter bra, jag känner mig 

nöjd med det, processarbetet är tydligare tycker jag. Entreprenörskap, det 

är ju nytt, det är bra, där har vi en stor del. Ny läroplan, jo vi jobbar ju 

redan så, vi är på spåret… eller vad tycker du? (hon vänder sig mot sin 

kvinnliga kollega) fortsätter… vi är med. De riktigt gamla slöjdlärarna dör 

väl ut. Det hänger på oss, hur vi för fram ämnet, det som står i läroplan och 

så. Hennes kollega fortsätter, vi gör jättebra och vill fördjupa det vi gör! 

Tänk om alla elever kunde komma hit en timme om dagen, om jag fick 

önska, och att vi skulle kunna ha en öppen frivillig verkstad!  

Även här uppenbarade sig skillnader mellan slöjdlärare på olika skolor. Kan det 

vara så att skillnaden beror på hur ljus eller mörk framtiden presenteras genom 

t.ex. skolledare och debatter i media om skolan. Jag undrar om 

slöjdämnesdebatten påverkas av hur positiv eller negativ slöjdläraren väljer att 

vara? Assarson (2009: 32) refererar till Laclau: 
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Det går inte att leda en verksamhet eller driva politik utan en retorik, utan 

ett löfte om en bättre framtid. Retoriska uttryck måste vara öppna så att 

dess innebörd kan diskuteras, förhandlas och omförhandlas för att bli 

fungerande redskap för en social strävan. 

”Läroplanstolkning har med målstyrning i skolan fått en allt större betydelse”, det 

skriver Assarson (2009: 47). Hon beskriver hur läraren själv förväntas tolka 

styrdokumenten vilket förhoppningsvis blir annorlunda den här gången eftersom 

ämnesgrupper införs och tid för diskussioner på skolor ska vara ett återkommande 

inslag. Assarson belyser problemet med vem som har tolkningsföreträde, 

”mångtydigheten i styrdokumenten ger mer makt åt dem som behärskar arenan” 

(2009: 47).  

Jag ställde frågan till några av slöjdlärarna, om hur de ville att ämnets framtid 

skulle se ut, om de fick önska.  En textillärare angav att lokalerna skulle anpassas 

till att rymma fler estetiska ämnen för att integrera praktiska och estetiska ämnen. 

På en annan skola svarade en kvinna, ”om jag fick önska skulle slöjden ligga 

centralt, vara central”. De kvinnliga slöjdkollegorna fortsatte samtalet genom att 

fantisera om hur det skulle kunna se ut. Att slöjden i verkligheten skulle få bli ett 

ämne som stöttar andra ämnen. Genom att praktisera ämnen tillsammans, 

slöjdläraren och ämnesläraren, för att med visuella exempel få fler elever att 

förstå. Det vore en fantastisk framtid för slöjdämnet! 

Sammanfattning av resultat 

Det som respondenterna sammanfattat som slöjdämnets identitet är något som är 

till fördel för både elever och för skolan. Ämnets karaktär gör det möjligt att 

inkludera alla ämnen och alla elever. Det som upplevs som en tydlig brist är att 

ämnet inte förs fram som ett ämne just med den kvaliteten att kunna stödja andra 

ämnen för att hjälpa eleven till att förstå logiska förlopp. De som bör tala för 

ämnet är slöjdlärarna själva, för att föräldrar och framförallt skolans ledning ska 

förstå ämnets kvaliteter, speciellt med den anpassningsförmåga ämnet har för att 

möta framtiden. Slöjdlärarna ansåg det viktigt att sammanföra slöjdarterna, genom 

samarbeten och målbeskrivningar, för att tydliggöra fördelarna med slöjdämnets 

kvaliteter. Slöjdämnets processarbete ansågs viktigt att påpeka som specifikt, för 

att stärka slöjdämnets identitet. Fortbildning ansågs viktigt för slöjdlärarna, för att 

ämnet ska inkluderas och ”ta sin plats” i skolans alla verksamheter. Något som 

ännu en gång behöver påpekas är att ämnet är uppdelat i två salar, med oftast två 

olika lärare. På två av fem skolor som jag besökte pågick ett nära samarbete, men 

det innebar inte att slöjdlärarna i dessa undersökta fall bytte ämnen med varandra. 

Vid en av skolorna, hade textilläraren också metallundervisning med eleverna och 
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träslöjdsläraren hade även bildundervisning, men de bytte inte ämnen med 

varandra i något av fallen.  

Det var ett överraskande resultat att flera av slöjdlärarna upplevde att deras 

undervisningsmetoder är annorlunda än de metoder övriga lärare använder sig av i 

undervisningen. Samtliga lärare betonade vikten av att eleven måste erövra sina 

kunskaper själv. Eleven måste förstå för att kunna utföra den tänkta uppgiften och 

det innebär att de måste pröva sig fram, göra fel, göra om och våga. Slöjdlärarna 

beskrev att de upplevde att många elever var vana vid att ”de andra” lärarna 

serverade eleven, så mycket att eleverna många gånger inte vågade ta för sig, eller 

helt enkelt förväntade sig att bli servade. 

 

Diskussion och slutsatser 

Metoddiskussion 

Jag har med min undersökning sett mönster och försökt fånga det som varit 

väsentligt för mig att belysa, men inser min begränsning inom många områden. 

Kanske skulle jag med nuvarande erfarenheter gjort annorlunda. Metodvalet att 

intervjua upplevde jag som mycket spännande. Svårigheten med att ta sig in och 

ur samtalet eller att förstå hur man leder vidare eller djupare in i vissa samtal 

kräver erfarenhet och kunskap som jag inte äger. Marlene Johansson (2008: 146) 

beskriver i boken Slöjda för livet i sitt kapitel om Kommunikation i skolans 

slöjdpraktik svårigheten när forskaren är välbekant med miljön. Jag tror att det är 

svårt att ha ett objektivt förhållningsätt, det är mycket svårt att bortse från egna 

erfarenheter och åsikter. I arbetet med sammanställningen av intervjuerna, 

upplevde jag att en fråga eller ett svar genererade ett annat. Den frågan jag i 

efterhand hade önskat att jag hade ställt var den om vad slöjdläraren själv gjorde 

på sin skola för att främja ett samarbete i slöjdämnet eller i skolan med övriga 

lärare. Det är en aspekt av undersökningen som jag saknar. 

Om mitt syfte 

Mitt syfte var att undersöka slöjdämnets identitet idag och hur slöjdläraren 

uppfattade sitt ämne. Mot bakgrund av den tydliga könskodning som präglar 

ämnet, kopplade jag genusaspekter till undersökningen. Ytterligare ett syfte var att 

diskutera slöjdämnets framtid. Jag har fått många svar på mina frågor men inser 

för att få ett mer uttömmande arbete krävs en djupare undersökning, mer 

forskning, vilket kan översättas till mer tid för arbetet. 
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Min syn på ämnet har inte förändrats, jag har snarare blivit stärkt i att fortsätta det 

arbete jag har påbörjat. Jag och min slöjdkollega samarbetar i planering, 

utförande, underhåll och bedömning, vilket jag har förstått är unikt. Båda med 

gedigna ämneskunskaper, inom trä, metall och textil och vi lär ständigt mer av 

varandra eftersom vi ser stora fördelar med att arbeta tillsammans. Vi byter både 

slöjdart, salar, elever och erfarenheter. De fördelar vi har av att båda ha erfarenhet 

av yrkesliv som konstnärer, entreprenörer och hantverkare går inte att jämföra 

med en slöjdlärarutbildning, vi är inte hotade i vår position som slöjdlärare 

eftersom vi äger många kunskaper kopplade till ett flexibelt yrkesliv. Det arbete 

jag utför är vad jag anser fördelaktigt för eleverna, för skolan och för ämnets 

framtid. 

Om slöjdämnets identitet och syfte 

Genom intervjua nio slöjdlärare har jag förstått att slöjdlärare tolkar sitt ämne och 

syftet med ämnets varande i skolan på olika vis. Många gemensamma nämnare 

finns vilket jag tidigare beskrivit. Flera slöjdlärare antydde att de inte riktigt 

ingick i skolans verksamhet, att inte alltid kände sig inkluderade. Det som slog 

mig var att slöjdlärarna faktiskt inte gjorde mycket själva för att skapa ett gott 

samarbete med övriga lärare på skolan. Det fördes inte ens något samarbete inom 

det egna ämnet, vilket jag upplever som förvånande. 

Vad som inte är till slöjdämnets fördel är samhällsynen på hantverk, ”som om det 

skulle vara något för den som inte har tillräckligt intellekt”, vilket är en vanlig 

uppfattning enligt Liedman (2001). Ytterligare ett problem är att vi i skolan har 

lite tid för att t.ex. diskutera kunskap och variationer om vad det kan vara. 

Förhoppningsvis är det något vi nu kommer att göra i och med att 

kunskapsbegreppet enligt läroplanen aktivt bör diskuteras (Lgr 11: 7). Slöjdämnet 

som alla andra ämnen ska vara mätbart och det är inte alltid till slöjdens eller 

andra ämnens fördel. Min slutsats är att ämnet inte kan förändras endast genom en 

ny läroplan. Inte heller av att ämnet byter namn så som vissa lärare och forskare 

antyder, ämnets karaktär och status kan förändras genom utbildning och 

gemensamma diskussioner. Ämnet har i sin identitet som ett hantverksämne varit 

eller är kopplat till vilket kön som utför vissa uppgifter, vilket jag anser försvårar 

utvecklingsarbetet inom slöjdämnet. 

Det som är gällande att slöjd är två arter, försvårar diskussionen om vad ämnets 

syfte är eller borde vara, likaså försvårar det framtidsarbetet med införandet av en 

ny läroplan. Slöjden som ett avbrott i skolan, slöjden som något annat än vad de 

andra ämnena är eller förmedlar, är det vad ämnet syftar till? Jag och de 

tillfrågade slöjdlärarna anser att slöjden kvaliteter är betydligt mycket mer. 
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Slöjdämnets kvalitet som ett ämne som förmedlar kunskaper som sätts i sitt 

sammanhang som gör att eleven ”ser” är ett fullt tillräcklig syfte. Ibland frågar jag 

mig om det är nödvändigt för eleven att veta vad den lär på slöjden. Måste allt 

nödvändigtvis vara mätbart. Är det inte tillräckligt att de flesta eleverna 

engageras, lär, trivs och mår bra på slöjden? Vi som arbetar i skolan vet att ofta är 

främsta syftet med skolarbetet att eleverna ska trivas för att de ska vilja komma 

till skolan överhuvudtaget. Många elever kommer till skolan just den dagen då de 

har slöjd, för då trivs de! 

Om slöjdämnets identitet i relation till genus 

Jag som kvinna och trä/metallslöjdslärare får mer uppmärksamhet, eller kanske 

annan uppmärksamhet än vad en man får som undervisar i samma ämne. Jag är 

kvinnlig trä/metall slöjdlärare, och män de är slöjdlärare. Annica Karlsson Rixon 

har en liknande reflektion, i Hermele (2009: 25) Konsten så funkar den (inte),”om 

man arbetar med feministiska frågeställningar så klassas man som feministisk 

konstnär och är inte längre bara konstnär”.  

För att bemöta pojkar och flickor likvärdigt krävs en medvetenhet och kunskaper 

om könskonstruktioner (Hirdman, 2001: 94). Jag tror att det är lätt att upprepa 

mönster, medvetna som omedvetna. I intervjusamtalen beskrev slöjdlärarna vad 

de uppfattade som ett problem, att det fanns för få män i skolan, för många 

kvinnor. Nyanser av kvalitativa genusperspektiv fanns det mindre av, vilket kan 

innebära att alla oavsett kön får tillåtelse att vara och göra det de vill utan att 

behöva fundera på om vad som är gällande för respektive kön (Hermele, 2009). 

Om slöjdämnets framtid, reflektioner 

Vad skulle det innebära om slöjdämnet vore ett ämne i praktiken? Vilka vore 

fördelarna för eleverna om slöjdämnet vore ett? Det finns olika scenarier, att 

ämnet praktiseras i helklass med två lärare eller att tiden dubblas så att samma 

lärare hinner med att förmedla de som står i kursplanen med ”alla” hantverk och 

vad det innebär.  Kanske bör framtidens slöjdlärare äga alla hantverkskunskaper, 

vilket skulle innebära utbildning för ” båda ämnena”, såsom utbildningen i 

Göteborg är utformad. Att äga kunskaper om alla hantverk är näst intill omöjligt, 

det är dessutom att kräva mycket av en slöjdlärare. Nackdelen kan vara, vilket en 

slöjdlärare beskrev, ” jag känner mig som en tio kampare, man ska vara expert på 

allt”. I värsta fall reduceras slöjdämnet till att ha endast en lärare i slöjd och att 

eleverna fortsättningsvis har slöjd en gång i veckan. Det finns ytterliga varianter 

på vad som skulle kunna ske, något som två av respondenterna ansåg som 

oroande, att ämnet skulle försvinna in i någon annan ämnesverksamhet på skolan. 

Två kvinnliga slöjdlärare fantiserade betydligt mer positivt om slöjdens plats i 



 
 

30 
 

skolan i framtiden. Slöjden med en central roll i skolan och att kunskaper från alla 

ämnen kan praktiseras med visuella exempel med hjälp av flera ämneslärare. 

Uppenbart för ämnets bästa vore ett samarbete, främst med slöjdlärarna själva för 

att tydliggöra nyttan med ämnet men också i samarbete med andra lärare på 

skolan, för att visa på ämnets kvaliteter. 

I olika sammanhang t.ex. i forskning, facklitteratur eller i skolors organisationer 

försvaras ämnet vilket jag givit exempel på. Varför behöver slöjdämnet försvaras? 

Är slöjdämnet hotat? Jag tror att konsekvensen av att behöva försvara ämnet kan 

upplevas att ämnet på något vis skulle behöva bli särbehandlat. Slöjdämnet har 

många fördelar eftersom eleverna tycker om slöjd, vi integrerar olika ämnen 

dagligen i undervisningen.  Ett samarbete med andra ämnen vore enkelt att lösa. I 

Lgr 11 är samarbetet mellan ämnen av stor vikt för elever, bl.a. för att rusta eleven 

inför framtiden. Vi ska utbilda våra elever till att utnyttja och lära förmågor som, 

kommunikation, förståelse, medkänsla och initiativkraft (Lgr 11: 6). Jag läser 

vidare i läroplanen vad undervisningen ska omfatta: 

  

Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om 

grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i 

samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar 

(Lgr 11: 5). 

 

Avslutande reflektion 

I min studie visade det sig att det inte var ovanligt att slöjdläraren hade flera roller 

på skolan än just som slöjdlärare. I professionen som skolledare ligger beslutet 

just på skolledaren att se till att verksamheten fungerar. I de fallen som någon på 

skolan behöver täcka upp för slöjden är det vaktmästaren eller fritidspedagogen 

som får rycka in, det hävdar jag av egen och andra lärares erfarenheter. Det 

behöver inte betyda att vaktmästaren eller fritidspedagogen inte äger de kunskaper 

som krävs för en fungerande slöjdverksamhet. För eleven kan det betyda att de 

behöver en slöjdlärare som har kunskaper för att veta var hon/han befinner sig i 

sin process, för att han/hon ska få den hjälp de behöver. Jag menar att det innebär 

att det är svårt att hoppa in som vikarie i en verksamhet som man inte är delaktig 

i, speciellt med otillräckliga kunskaper. Kanske om skolans verksamhet var 

uppbyggd med andra förutsättningar att det skulle kunna fungera. Hantverk har 

historiskt varit ett sätt att kunna få hög status i samhället, eftersom kunskapen att 

skapa det många var i behov av, gjorde stor samhällsnytta (Lindström, 2008). 

Hantverk idag förmedlar inte samhällsnytta på samma sett som tidigare, vi har 
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andra behov. Att känna till att olika hantverkstraditioner finns kan vilket ämne 

som helst förmedla. Men att göra själv, skapandet som är kopplat till lust och 

upplevelser, är det unika en kunnig slöjdlärare kan förmedla genom 

slöjdundervisningen på svenska skolor. 

 

På många av de skolor jag besökte upplevde slöjdlärarna att ämnet inte värderades 

lika högt som övriga ämnen i skolan, anledningen till det, trodde de berodde på att 

slöjd är ett praktiskt ämne. En lärarkollega beskrev sitt förhållande till hantverkare 

när hon sa: ”man vill ju inte träffa en hantverkare, man vill ju träffa någon som 

har lite i skallen”. Det hon säger är, att vara hantverkare är generellt detsamma 

som att inte ha tillräcklig intellektuell förmåga. Vilket jag tolkar så betyder det att 

hantverksyrket har låg intellektuell status och är frånkopplat det många lärare 

eftersträvar att förmedla till sina elever, logiskt och kreativt tänkande, fria 

tolkningar och förmåga till sortera i sitt ”förråd” för att välja vad som ska 

uttryckas, när och hur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

32 
 

Källförteckning  

Tryckta Källor 

Assarson, Inger (2009) Utmaningar i en skola för alla – några filosofiska trådar.  

Stockholm: Liber AB. 

Borg, Kajsa & Lindström, Lars (red). (2008) Slöjda för livet – om pedagogisk  

slöjd. Stockholm: Lärarförbundets Förlag. 

Borg, Kajsa (1995) Slöjdämnet i förändring, 1962-1964. Linköping: Linköpings  

universitet, Institutionen för pedagogik och psykologi. 

(Licentiatarbete). 

Borg, Kajsa (2001). Slöjdämnet: intryck-uttryck-avtryck (Linköping Studies in  

Education and Psychology, 77 ). Linköping: Linköpings universitet 

Department of Behavioural Sciences. 

Borg, Kajsa (2009). Alla dessa slöjdpåsar . KRUT. Göteborg: Föreningen Kritisk  

Utbildningstidskrift. 

Frohagen, Jenny (2010). Hård kritik mot nya kursplanen. Slöjdforum 4/2010. 

Stockholm: Lärarförbundet. 

Grenander, Nyberg, Gertrud (1988) Svensk Slöjdhistoria. Hellsingborg: LTs  

förlag. 

Hasselskog, Peter & Johansson, Marléne (2005) Slöjdämnet in i framtiden –  

utvecklat, avvecklat eller invecklat? Skolverket. Stockholm: Liber. 

Hasselskog, Peter (2011)”Det ligger oss i fatet att eleverna älskar  

slöjd. Slöjdforum 2/2011. Stockholm: Lärarförbundet. 

Hasselskog, Peter (2010) Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen.  

Göteborg: ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS. 

Hermele, Vanja (2009) Konsten så funkar den (inte). Stockholm: KRO/KIF  

publikation 

Hirdman, Yvonne (2001) Genus – om det stabilas förunderliga former. 

Malmö: Liber AB. 

Johansson, Marlene (2008) Kommunikation i skolans slöjdpraktik. Stockholm:  

Lärarförbundets Förlag. 

Johansson, Marlene (2008) Slöjdämnet - urgammalt, modernt och coolt. KRUT,  

kritisk utbildningstidskrift, nr 133/134 (1-2/2008). 

Kvale, Steinar och Svend Brinkman (2010) Den kvalitativa forskningsintervjun.  

Upplaga 2:3 Lund: Studentlitteratur AB. 

Lindström, Lars (2008).”… slöjden såsom medel att uppfostra människor”. 

Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets 

Förlag. 

Liedman, Sven-Eric (2003) Ett oändligt äventyr. Stockholm: Albert Bonniers  



 
 

33 
 

Förlag. 

Läroplan för grundskolan (2011) skolans värdegrund och uppdrag, kap 1 och 2. 

Marner, Anders (2006) Professionalisering av estetiska ämnen – några problem  

och förslag.  Didaktisk tidskrift vol. 16, nr 4. 

Miezis Annika (2009) Slöjd ger självkänsla och självförtroende.  

Slöjdforum 2/2009. Stockholm: Lärarförbundet. 

Myndigheten för skolutveckling (2003:15). 

Skolverket(2005) Nationella utvärderingen av grundskolan 2003(Nu-03):Slöjd 

 Ämnesrapport till rapport 253, 2005. Stockholm: CE Fritzes AB. 

Skolverket (2000) Grundskolan: Kursplaner och betygskriterier 2000. Stockholm:  

CE Fritzes AB. 

Skolöverstyrelsens skriftserie nr.60 (1962). 

Skolöverstyrelsen (1970). Läroplan för grundskolan, Lgr 69. Stockholm: Liber  

AB. 

Thorbjörnsson, Hans (1992). Slöjd och lek på Nääs en bildkrönika om ett  

kulturarv. Hellsingborg: Ordbildarna AB. 

Vesterholm Fedoriw Kerstin (2011) Måste vi alltid slåss för vårt ämne.  

Slöjdforum 1/2011. Stockholm: Lärarförbundet 

Wernersson Inga (2006) Genusperspektiv på pedagogik. Stockholm:  

Högskoleverket. 

 

Elektroniska Källor 

Johansson, Lena (2002). VälfärdsBulletinen 1/2002: Kvinnor och mäns löner: 

Har män högre värde? 

http://www.scb.se/statistik/AA/BE0801/2000I02/A05ST0201_05.pdf (20110525). 

 

Lärarförbundet (2003) Teoretiskt eller praktiskt, en liten skrift om varför slöjden 

är ett så viktigt skolämne. www.lärarförbundet.se (20110504). 

Skolverket: (2009) Entreprenörskap i skolan, Om skolverkets uppdrag. 

http://www.skolverket.se/sb/d/3268;jsessionid=3AF482C8242B929230839E7B5A98068

1 (20110518). 

Statistiska centralbyrån (20100902) Lönestrukturstatistik, hela ekonomin. 

http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____149083.aspx (20110519) 

 

http://www.scb.se/statistik/AA/BE0801/2000I02/A05ST0201_05.pdf
http://www.lärarförbundet.se/
http://www.skolverket.se/sb/d/3268;jsessionid=3AF482C8242B929230839E7B5A980681
http://www.skolverket.se/sb/d/3268;jsessionid=3AF482C8242B929230839E7B5A980681
http://www.scb.se/Pages/TableAndChart____149083.aspx


 
 

34 
 

Hasselskog,Peter (2010) Ny eller utvecklad slöjd. Slöjdforum 2010-12-13. 

http://lararnasnyheter.se/slojdforum/2010/12/13/ny-eller-utvecklad-slojd 

(20110518) 

  

Framtidsfrön (2008) Entreprenörskap i skolan. 
http://www.framtidsfron.se/index.php?option=com_content&view=article&id=20

7&Itemid=112 (20110510) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lararnasnyheter.se/slojdforum/2010/12/13/ny-eller-utvecklad-slojd
http://www.framtidsfron.se/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=112
http://www.framtidsfron.se/index.php?option=com_content&view=article&id=207&Itemid=112


 

Bilaga 1 

Mailutskick 

 

Hej! 

Jag heter Karolin. Jag skriver en uppsats om ämnet slöjd, om hur ämnet uppfattas 

och var det kan tänkas vara på väg i framtiden och i och med nya kursplanen.  

För att få svar på dessa frågor behöver jag intervjua ett antal slöjdlärare.  

Du kommer att vara helt anonym, jag kommer inte nämna några namn i några 

skrifter och du får när du vill avsluta intervjun. 

På måndagar har jag min ”pluggdag” det innebär att jag kan träffas när som helst 

på dagen annars onsdag fm. innan 10.20 eller så någon eftermiddag. Vi bokar en 

tid, och jag kommer dit det passar dig. Jag gissar att vi kommer att behöva ca 40 

minuter.  

Maila, ring eller sms:a  073-610 44 53 

Tack! 

Hälsningar Karolin Brass 

Slöjdlärare på Järla Skola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuunderlag 

Mitt intervjuunderlag, del av c-uppsatsskrivandet  Mars 2011 

Om mig, att skriver C-uppsats och av vilken anledning. Att det skrivs mycket om 

ämnets vara och att det finns många tolkningar om vad ämnet är och vad det 

syftar till. Att jag vill undersöka hur slöjdlärare själva ser på sitt ämne. Inled med 

att fråga… eller det som passar. 

Din bakgrund, utbildning? Vilket ämne undervisar du i och vilka årskurser? 

Hur många % och antal klasser. 

Inled med ämnet. Sverige med starka traditioner av hantverk och slöjd, både för 

nytta, nöje och fostran.  Slöjd ett skolämne för flickor och pojkar i och med 

grundskolans införande 1962, och är ett ämne med en läroplan sedan Lgr 80. 

Hur vill du som slöjdlärare beskriva ditt ämne?  

Vad är ämnets syfte i skolan? 

Vad är slöjden bra på? Vilka kvaliteter har slöjden i skolan?  

Ämnet har en gemensam kursplan sedan Lgr 80. Arbetar ni/du som om ämnet 

vore ett? Beskriv hur. Hur arbetar ni slöjdlärare på din skola för att för att 

få ihop kursplanen med omdömen och betyg. 

… Har ni lärt nya kursplanen, vilka skillnader ser ni? 

Tror du att ämnet kommer att förändras i och med den nya läroplanen? I så 

fall hur? 

Varför tror du att det är så att män generellt undervisar i trä/metallslöjd och 

kvinnor som undervisar textilslöjd? 

I skolan möter eleverna oftast en kvinna i textilslöjdsalen och en man i trä och 

metallslöjdsalen. Vad tror ni, påverkar det ämnets karaktär eller hur ämnet förs 

fram till eleverna? 

Tror du att ämnet påverkas av att det oftast är män som har trä/metallslöjd 

och kvinnor som har textilslöjd?   

Är slöjden i skolan ett ämne som behöver försvaras? I så fall varför? 

Om du gissar hur tror du att ämnet kommer att se ut i framtiden? 

Om du fick önska, hur skulle ämnet i skolan se ut? 

Om du fick förändra ämnet slöjd, vad skulle du förändra och eventuellt 

utveckla? 
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