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Abstract 
 

The study intends to shed light on how teachers in the subject sloyd, both within textile- and 

wood- and metal sloyd, relate to gender in their intentions and in their action in school 

practice and the possible discrepancy in between. Furthermore, the study aims to investigate 

how the historical legacy of gender coding in sloyd affect teachers in today’s education. The 

study is based on a qualitative research perspective, and could therefore be placed in the 

humanities with further delineation didactics. Furthermore, the study is fully encompassed by 

the hermeneutic doctrine, when the author’s prior understanding as prospective sloyd teachers 

affects the study. Gender Theoretical models and concepts by Yvonne Hirdman and Britt-

Marie Thurén is used in the study as an analytical tool for understanding the discrepancy 

between intention and action realized in the sloyd classroom. The study includes six active 

sloyd teachers that have been observed and subsequently interviewed on sloyd and gender. 

The study shows five possible gender orders in the sloyd classroom and informants of the 

study can be classified to two of them. The study also shows that teachers relate to the 

historical legacy of gender coding in different ways in their sloyd teaching. Most sloyd 

teachers relate to this legacy by not acknowledging it, but rather sharing it with students in 

passing. Students' creativity, motor skills and problem solving are keywords for the abilities 

the informants want to see that students develop in sloyd. 

 

Nyckelord: Genusteori, Textilslöjd, Trä- och metallslöjd, Intention, Realisering 
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Inledning 
 

Skolan har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den ska därför 

ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin förmåga och sina intressen 

oberoende av könstillhörighet.
1
 

 

I Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11) 

står det tydligt skrivet att skolan har ett ansvar för att motverka traditionella 

könsmönster samt att eleverna, oavsett könstillhörighet, skall få möjlighet att 

utveckla sina förmågor och intressen inom skolans ramar. Detta är alltså något 

som ska genomsyra elevens upplevelse av skolans alla ämnen, från förskoleklass 

fram till nionde klass. Av skolans obligatoriska ämnen är det de ämnen som 

tidigare klassats som praktisk-estetiska (bild, musik, slöjd och hem- och 

konsumentkunskap) som har den minsta avsatta tiden inom skolan. Slöjden ligger 

på en fjärde sista plats med 330 timmar, vilket motsvarar cirka 80 minuter i 

veckan. Detta kan jämföras med de 382 timmar elevens val som svenska 

skolelever har rätt till i sin skolgång. 

 

Skolslöjden idag är ett ämne där både flickor och pojkar får träna problemlösning 

och kreativt skapande samt komma i kontakt med olika material, verktyg och 

redskap i lokaler som oftast är uppdelade för att vara anpassade till antingen trä- 

och metallslöjd eller textilslöjd.
2
 Slöjd fanns som eget ämne redan 1878, 35 år 

efter folkskolans införande, men blev obligatoriskt först 1955.
3
 Historiskt sett har 

slöjd som ämne varit uppdelat i flickslöjd och gosslöjd, något som återspeglar de 

både slöjdarternas kopplingar till “det kvinnliga” respektive “det manliga”. 

Behovet av flickslöjd och gosslöjd grundar sig på de behov som fanns inom 

samhället under 1800-talets senare del, främst att flickor skulle utbildas i områden 

som berörde hemmets sfär och pojkar skulle utbildas till att få en grundläggande 

hantverksskicklighet för att sköta de ting av mer teknisk natur som förekommer i 

hushållsarbetet samt förberedas för arbete inom industrin. Folkskolan kritiserades 

för att vara alltför teoretisk, något som skulle medföra problem för barn till bönder 

och hantverkare samt andra befolkningsgrupper som saknade tidigare 

undervisningstradition. Slöjden sades förmedla god arbetsmoral på det vis som 

katekesläsandet gjort tidigare samt ha positiv effekt på elevernas självständighet, 

allmänna utveckling och egna aktivitet.
4
 

 

Kajsa Borg menar att slöjdundervisningen under denna period (tidigt 1900-tal) 

främst inriktades på att reproducera barnens könstillhörighet och förmedla 

                                                 
1
 Skolverket, 2011. Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Stockholm, Liber AB, 8. 

2
 Kajsa Borg & Lars Lindström (red.), 2008. Slöjda för livet, Kristianstad, Lärarförbundets förlag, 51. 

3
 Skolverket, 2005. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003, slöjd, Stockholm, Fritzes, 15. 

4
 Borg & Lindström, 2008. 52. 
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samhällets befintliga könsroller.
5
 Den man som anses vara svenska trä- och 

metallslöjdens fader, Otto Salomon, tog förvisso emot kvinnliga folkskollärare i 

träslöjd på de sommarkurser som anordnades på Nääs. Hans kvinnliga 

motsvarighet inom textilslöjd, Hulda Lundin, ansåg att även pojkar kunde ha 

möjlighet att lära sig sy, något som Salomon dock motsatte sig.
6
 Samhället vid 

sekelskiftet var uppbyggt så till vida att det var männen som fattade de viktiga 

besluten kring det “pedagogiska systembygget” i samhället och som därigenom 

formulerade villkoren för såväl flickslöjd som gosslöjd. Männens definition av 

vad som behövdes för flickor och pojkar blev ledande, vilket för flickornas del 

innebar en fostran av präktiga, skötsamma hustrur.
7
 Borg berättar vidare att Eva 

Trotzigs jämförelse av slöjdarterna påvisar många skillnader kring hur de både 

arterna utövades, bland annat blev flickslöjden tydligt kopplad till klass med 

differentieringen inom handarbete. Eftersom Nääs blev ett pedagogiskt centrum 

för trä- och metallslöjdslärare gav denna utbildning lärarna en gemensam bas, 

något de dåvarande “handarbetslärarinnorna” saknade då deras utbildning utgick 

från ett antal olika individer, exempelvis Hulda Lundin.
8
 

 

Borg berättar att när grundskolan infördes 1962 stod det i läroplanstexterna att 

flickor och pojkar skulle byta slöjdart under 20 lektioner på mellanstadiet. Denna 

utveckling fortsatte under inverkan av jämställdhets- och emancipationsdebatten 

vilket ledde till att undervisning i båda slöjdarterna blev obligatoriskt för låg- och 

mellanstadiet. Vidare skriver Borg hur Läroplan för grundskolan 1962 (Lgr 62) 

beskrev de båda slöjdarterna med gemensamma texter som behandlade slöjd utan 

att göra åtskillnad emellan textilslöjd och trä- och metallslöjd. Sedan Läroplan för 

grundskolan 1980 (Lgr 80) infördes så benämns slöjd som ett enda sammanhållet 

ämne med ett gemensamt slöjdbetyg.
9
 I Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 1994 (Lpo 94) är jämställdhet 

något som tas upp i kursplanen, studerar man däremot Lgr 11 ser man att detta 

ord, jämställdhet, är borttaget.
10

 Ämnesmässigt kan anmärkas att kursplanen för 

slöjd i Lgr 11 har tydliga kunskapsområden och centralt innehåll som ska 

behandlas i jämförelse med föregående kursplan, Lpo 94, där detta inte berörs 

med samma tydlighet.
11

 Den sammanhållande termen “slöjdämnet” döljer i 

realiteten två mycket olika delar som definieras som de två slöjdarterna, trä- och 

metallslöjd samt textilslöjd. Dessa har varsin historia och representerar manlig 

respektive kvinnlig kultur
12

 

 

                                                 
5
 Kajsa Borg, 1995. Slöjdämnet i förändring1962-1994, Linköping, Linköpings universitet, 49. 

6
 Ibid., 21, 49. 

7
 Ibid., 49. 

8
 Ibid., 49-50. 

9
 Skolverket, 2005. 15. 

10
 Skolverket, 2008. Kursplaner och betygskriterier 2000 reviderad version 2008, Stockholm, Liber AB, 92-96. 

11
 Ibid., 213-221. 

12
 Borg, 1995. 4. 
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Slöjdlärarna som lärarkår uppvisar en bristande kvantitativ jämställdhet då det 

endast är ett fåtal män som har utbildat sig till lärare inom textilslöjd. Andelen 

kvinnor som utbildat sig till trä- och metallslöjdslärare är större, men likväl en 

försvinnande minoritet i jämförelse med den totala slöjdlärarkåren.
13

 Peter 

Hasselskog menar att slöjden är starkt genusifierad då det nästintill uteslutande är 

kvinnor som undervisar i textilslöjd och män som undervisar i trä- och 

metallslöjd.
14

 Vidare citerar han Holmberg som säger “hur mycket vi än hävdar 

att det inte finns något hinder för manliga textillärare så gör samhällets 

genuskodning ständigt att denna vetskap sätts ur spel”.
15

 Kontentan av detta är att 

slöjdämnet är det ämne i grundskolan som tydligast speglar den traditionella 

uppdelningen mellan kvinnligt och manligt, gällande såväl lärarna i termer av 

förebilder, samt innehåll och material i de två slöjdarterna. 

 

Som blivande slöjdlärare är det omöjligt att inte ha denna historik i åtanke, något 

som slöjdlärarutbildningen också har belyst under vår studietid. Det arv som följer 

respektive slöjdart är tydligt kopplat till genus - hur uppfattningen om kvinnor och 

män ständigt skapas och omskapas i vårt samhälle. Trots att slöjd ses som ett 

sammanfogat ämne så är slöjdarterna, och hur såväl elever som lärare uppfattar 

dem, vitt skilda. Enligt Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 i slöjd 

(NU-03) ser lärarna, oavsett biologiskt kön, ingen skillnad mellan flickor och 

pojkar avseende deras intresse för slöjd. Av de lärare som deltog i utvärderingen 

tyckte 80 procent att slöjdämnet bidrar till ökad jämställdhet. Anmärkningsvärt i 

detta resultat är att alla trä- och metallslöjdslärare i studien var män och alla 

textilslöjdslärare var kvinnor.
16

 Då NU-03 frågar slöjdlärarna om textilslöjd är 

mest för flickor och trä- och metallslöjd är mest för pojkar så stämmer detta 

påstående mycket dåligt enligt 81 procent av lärarna. Enligt utvärderingen 

upplever 83 procent av eleverna att slöjdläraren behandlar dem lika oavsett deras 

biologiska kön.
17

 

 

Då vi är kvinnor och blivande textilslöjdslärare reproducerar vi normen och idén 

av “syslöjdlärarinnan” då vi kliver in textilslöjdssalen på våra kommande 

arbetsplatser. Detta är en norm vi inte medverkat till att skapa men som vi är 

intresserade av att ifrågasätta. I våra ögon visar NU-03 att 19 procent av 

slöjdlärarna ute i Sverige anser att slöjdarterna i varierande grad kan tillskrivas ett 

visst genus, kanske även ett specifikt biologiskt kön. Genom detta arbete aspirerar 

vi till att få en inblick i hur yrkesverksamma slöjdlärare tänker kring genus och 

                                                 
13

 Borg, 1995. 22-23. 
14

 Peter Hasselskog, 2010. Vägval i skolans historia tidskrift från föreningen för svensk undervisningshistoria, 

Slöjdämnet och genus - att gestalta, anpassa eller medvetandegöra? Årgång 10 nr 2 2010, Uppsala, 16. 
15

 Ibid., 20. 
16

 Skolverket, 2005. 41. 
17

 Ibid., 42. 
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slöjd, detta för att vi själva inte önskar uppfylla och reproducera den norm vi 

upplever historiskt har existerat kring slöjd och genus. 

 

 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie är att utifrån ett lärarperspektiv utveckla kunskap om hur 

genus behandlas i slöjd, exempelvis vid uppgifters utformning, val av 

hantverkstekniker samt presentation av slöjdens historik. Vidare är syftet att 

undersöka hur slöjdläraren ser på den historiska könskodningen av sin slöjdart, för 

textilslöjd “kvinnlig” och för trä- och metallslöjd “manlig”, samt hur de förhåller 

sig till detta i sin lärargärning. 

 

Detta har vi undersökt genom att svara på följande frågor; 

 

1. Hur förhåller sig slöjdlärare till det historiska arvet av könskodning inom 

respektive slöjdart och hur påverkar detta deras undervisning? 

 

2. Hur skiljer sig slöjdlärarnas ”medvetna” förhållningssätt till genus i sin slöjdart 

från deras ”omedvetna” förhållningssätt till genus? 
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Begreppsförklaringar 

 

Här förklaras begrepp som är av vikt för fortsatt genomläsning av studien.  

 

Genus: Kommer från latin och betyder slag, sort, släkte, kön.
18

 Det socialt, 

kulturellt och historiskt föränderliga i vad det är att vara kvinna eller man istället 

för att fästa uppmärksamheten på det biologiska könet.
19

 Genus är tidsbundna 

föreställningar om vad som är kvinnligt och manligt.
20

 

 

Genusifiera: Det som är kodat som kvinnligt eller manligt, exempelvis 

arbetsuppgifter, platser eller färger.
21

 Genusifiering är att tillskriva något en ökad 

genusifierad aspekt, alltså göra det mer genussignifikant, medan avgenusifiering 

gör något mer genusneutralt.
22

 

 

Genuskoreografi: Det spel/liv/lek/drama/dans mellan könen som ständigt 

pågår.
23

 

 

Genusordning/-system: Enligt Thurén är en genusordning ett samhälleligt, 

historiskt konstruerat mönster av relationen mellan kvinnor och män och de 

kulturella föreställningar som finns kring detta mönster.
24

 Hirdman benämner 

denna företeelse som genussystem med samma definition och benämner den som 

en ordningsstruktur av kön, grundläggande för andra sociala ordningar.
25

 

 

Genusregim: Genusfenomenen i en del av samhället, till exempel 

arbetsmarknaden.
26

 Flera genusregimer bildar tillsammans en genusordning. 

 

Genusteori: Är en benämning på olika samhällsvetenskapliga teorier där 

kvinnligt och manligt uppfattas som sociokulturella kategorier vilka är 

föränderliga i tid och rum.
27

 

 

Hantverkstekniker: De tekniker som används i undervisningen av slöjd. Inom 

trä- och metallslöjd kan detta innebära exempelvis sågning, putsning, svarvning 

                                                 
18

 Yvonne Hirdman, 2001. Genus - om det stabilas föränderliga former, Malmö, Liber AB, 11. 
19

 Genus. I Genusfokus. Hämtad 2014-09-10 från http://www.genusfokus.se/om/vad-ar-genus/. 
20

 Maria Hedlin, 2010. Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål, Växsjö, Linnéuniversitetet, 4. 
21

 Ibid., 15. 
22

 Britt-Marie Thurén, 1996. Om styrka, räckvidd och hierarki, samt andra genusteoretiska begrepp, Kvinnovetenskaplig 

tidskrift Issue ¾, 77.  
23

 Yvonne Hirdman, 2007. Gösta och genusordningen feministiska betraktelser, Stockholm, Ordfront, 218. 
24

 Thurén, 1996. 75. 
25

 Yvonne Hirdman, 1988. Genussystemet – reflexioner kring kvinnors sociala underordning, Kvinnovetenskaplig tidskrift 

Issue 3, 51. 
26

 Thurén, 1996. 75. 
27

 Genusteori. I Nationalencyklopedin. Hämtad 2014-11-16 från 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/genusteori. 
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och metallbearbetning. Inom textilslöjd kan detta innebära sömnad, stickning, 

virkning och mönsterkonstruktion. 

 

Jämställdhet: Likvärdiga villkor emellan kvinnor och män.
28

 Jämställdhet 

uppnås när kvinnor och män har lika stort inflytande över normen i samhället.
29

 

 

Könskodning: När något är feminint eller maskulint kodat, det vill säga tillskrivs 

ett särskilt genus. Könskodning kan göras av såväl objekt som handlingar/sysslor. 

 

Könsmönster/könsordning: Konsekvenser utav den könskodning som sker i 

samhället utifrån genus, se genusregim/genusordning.
30

 

 

Könsroll: Det sociala och kulturellt betingade skillnaderna mellan könen, till 

exempel i beteende, normer och status. Könsrollen innefattar även föreställningar 

om hur relationen mellan könen bör vara.
31

 

 

Könstillhörighet: Det biologiska kön som en individ har. 

 

Medvetet förhållningssätt: I denna studie definieras slöjdlärarnas medvetna 

förhållningssätt som tankar och reflektioner kring slöjd och genus. Slöjdlärarnas 

medvetna förhållningssätt undersöks genom de svar som lämnas på 

intervjufrågorna och lyfts sedan i förhållande till det omedvetna förhållningssättet 

i en jämförelse av tanke och handling.  

 

Omedvetet förhållningssätt: I denna studie definieras slöjdlärarnas omedvetna 

förhållningssätt som de handlingar lärarna utför i kontakt med eleverna och som 

blir tydliga genom observationer. Slöjdlärarnas omedvetna förhållningssätt 

undersöks genom observationer i klassrumsmiljö som gjorts av författarna och 

lyfts sedan i förhållande till det medvetna förhållningssättet i en jämförelse av 

tanke och handling.  

 

Slöjdart: I Sverige delar vi traditionellt sett upp slöjden i två slöjdarter; textilslöjd 

eller trä- och metallslöjd. 

 

F-6, F-9 skola: F:et står för förskoleklass, siffran för skolans högsta årskurs. 

                                                 
28

 Hedlin, 2010. 7. 
29

 Ibid., 11. 
30

 Ibid., 4. 
31

 Könsroll. I Wikipedia. Hämtad 2014-09-10 från http://sv.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nsroll. 



12 

 

Tidigare forskning 
 

Det har gjorts en del tidigare forskning kring genus och estetiska ämnen, bara i år 

kommer två avhandlingar inom detta område från Umeå Universitet. Detta är Erik 

Sigurdsons avhandling Det sitter i väggarna, En studie av trä- och 

metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och förkroppsliganden 
32

 och Stina 

Wikbergs avhandling i bildämnet Bland själporträtt och parafraser, Om kön och 

skolans bildundervisning
33

 som båda disputerar under höstterminen 2014. Stina 

Westerlund disputerar under vårterminen 2015 med sin avhandling Lusten, 

olusten och rörelsen däremellan – om elevers uttryck för erfarenheter och lärande 

i textilslöjdens emotionella praktik.
34

 Generellt kan det sägas att fokusområdet 

kring skolslöjd och genus ligger på elevers uppfattningar kring slöjden. Mycket är 

dock gammalt och i begränsad mängd gällande ämnet slöjd och genus. 

 

I NU -03 har man undersökt hur lärare och elever upplever slöjden. Utvärderingen 

visar att 80 procent av lärarna anser att ämnet bidrar till en ökad jämställdhet, de 

ser ingen skillnad mellan eleverna när det kommer till intresse för slöjden och 

elevernas könstillhörighet har ingen signifikant roll. Av alla lärare som medverkat 

i utvärderingen så är textilslöjdslärarna kvinnor och trä- och metallslöjdslärarna 

män. 81 procent av dessa lärare menar att påståendet om att textilslöjd ska vara 

ämnat för flickor och trä- och metallslöjd ska vara ämnat för pojkar inte stämmer 

alls.
35

 Vidare menar lärarna på att ämnet bidrar till en ökad jämställdhet, där kön- 

och genusfrågor har en speciell situation.
36

 Slöjdsalarna tas upp som en 

oförändrad lokal sedan många år tillbaka, där trä- och metallsalarna påminner mer 

om verkstäder och textilsalarna påminner om hemmet. 

 

En trä- och metallslöjdsal med ett antal stationära maskiner, 

utsugningsanläggning och en miljö som på många sätt påminner om en 

verkstadslokal för yrkesbruk. Textilsalarna har varit utrustade på ett sätt som mer 

påminner om förutsättningarna för arbete med mjuka material i hemmiljö med 

symaskiner, strykjärn och arbetsbord. Skolslöjdens traditioner med avseende på 

lokaler, utrustning, tillgång på material och lärarens kön bidrar till att eleverna – 

utöver det man av tradition menar med ”slöjdkunskaper” - även lär sig vilken syn 

slöjdämnet förmedlar i ett genusperspektiv.
37

 

 

I valet av slöjdart ser man en tydlig fördelning där 80 procent av flickorna väljer 

                                                 
32

 Erik Sigurdson, 2014. Det sitter i väggarna En studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, maskulinitet och 

förkroppsliganden, Umeå, Institutionen för estetiska ämnen Umeå universitet. 
33

 Stina Wikberg, 2014. Bland själporträtt och parafraser Om kön och skolans bildundervisning, Umeå, Institutionen för 

estetiska ämnen Umeå universitet. 
34

 Stina Westerlund, Work in progress. 
35

 Skolverket 2005. 41-42. 
36

 Ibid., 30. 
37

 Ibid., 31. 
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textilslöjd och 80 procent av pojkarna väljer trä- och metallslöjd och där eleverna 

möter kvinnor inom textilslöjd och män inom trä- och metallslöjd.
38

 Här menar 

NU -03 att valet av slöjdart kan diskuteras dels i förhållande till vad som är ett 

eget val för eleven och dels hur jämställdhetsfrågor tas upp i de nationella 

styrdokumenten.
39

 

 

Visioner om slöjd och slöjdpedagogik, en bok som belyser nordisk slöjd ur ett 

historiskt och nutida perspektiv inom utbildning och forskning, hävdar att “De 

flesta har sin bestämda uppfattning om vad slöjd är, varför eller om man borde 

undervisa i slöjd, vad man borde undervisa, vem som borde undervisas, hurudan 

den som undervisar borde vara”.
40

 Boken Nuläget och framåtblickar vill främja 

samarbete inom lärarutbildningar i slöjd i de nordiska länderna var för sig och 

behandlar nuläge, forskningsläge samt framtidsläge inom slöjdämnet. De svenska 

slöjdforskare som bidragit är Ingrid Bergqvist, Kajsa Borg, Peter Hasselskog, Bo 

Hinnerson, Sie von Gegerfelt Kronberg samt Marcus Samuelsson. 

Genusforskningens betydelse inom slöjdfältet beskrivs på följande sätt i 

framtidsläget inom svensk slöjd: “Genusproblematiken behöver beforskas. Vi 

gissar att traditionen är stark och att förebilder har betydelse, men vi vet ännu 

mycket lite om varför flickor och pojkar föredrar vissa slöjdmaterial, slöjdmiljöer 

eller slöjdlärare framför andra”.
41

 Dessa böcker visar på en vilja att belysa slöjden 

ur ett genusperspektiv samt ett forskningsperspektiv för att ytterligare stärka 

slöjdämnets position. 

 

Karoline Brass menar i sin uppsats från 2011, Slöjdämnets identitet - om 

slöjdlärares syn på sitt ämne med särskilt fokus på genusaspekter, att slöjden kan 

inkludera alla ämnen och alla elever men att lärare upplever en brist då “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”.
42

 Vidare menar hon att det 

informanterna anser viktigt för ämnet är processarbetet, för att stärka slöjdens 

identitet, samt fortbildning, för att ämnet ska inkluderas i skolans alla 

verksamheter.
43

 Brass skriver om en skola där det inte förekommer någon form av 

samarbete mellan slöjdarterna och där man tydligt kan se skillnader i lärarnas 

olika tankar kring sitt ämnes identitet. 

 

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 

                                                 
38

 Skolverket, 2005. 30. 
39

 Ibid., 32. 
40

 Christina Nygren-Landgärds & Juhani Peltonen (red.), 2001. Visioner om slöjd och slöjdpedagogik, Vasa, NordFo, 301. 
41

 Marte S Gulliksen & Marléne Johansson (red.), 2009. Nuläge och framåtblickar - om undervisning och forskning inom 

det nordiska slöjdfältet, Vasa, NordFo, 86. 
42

 Karoline Brass, 2011. Slöjdämnets identitet - om slöjdlärares syn på sitt ämne med särskilt fokus på genusaspekter, 

Umeå, Institutionen för estetiska ämnen Umeå Universitet, 26. 
43

 Ibid., 26. 
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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".
44

 

 

I sin artikel Slöjd för flickor och slöjd för pojkar tar Kajsa Borg upp historiken 

kring slöjd och problematiserar hur slöjden varit könsfördelad med textilslöjd för 

flickor och trä- och metallslöjd för pojkar.
45

 Hon skriver att folkskollärarna var 

förespråkare för att slöjd skulle införas på grund av att de trodde att ämnet skulle 

höja folkskolans anseende. Vidare var lärarna måna om att ämnet skulle 

formuleras så att föräldrarna själva inte skulle handha undervisningen.
46

 En av de 

kvinnor som vurmade för slöjdämnet i skolan är enligt Borg Rosalie Schallenfeld 

som menade att: ”Flickorna skulle inte främst göra vackra saker utan kunna 

fungera som samhällsmedborgare, med den tidens sätt att se på kvinnornas roll i 

hemmet.”
47

 Vidare skriver hon att dåtidens handarbetsundervisning var en mycket 

disciplinerad undervisningsform och att elevernas alster skulle se ut som 

lärarinnans, men att det gjordes undantag. Borg belyser Maria Nordenfeldt som ett 

exempel på en textilslöjdslärarinna som tog avstånd från modellserier och bland 

annat lät flickorna brodera.
48

 

 

Medan Salomon menade att slöjd skulle vara en frivillig verksamhet för pojkar 

menade Lundin att slöjden i helklassundervisning skulle underlätta åskådligheten. 

Detta betyder alltså att pojkar ansågs vara individer i slöjden medan flickor 

betraktades som grupp. Borg menar här att dåtidens samhälle i ansvars- och 

maktfördelning speglades på ett naturligt sätt i slöjdundervisningen.
49

 Borg 

avslutar med att visa på den tradition som ligger starkt i både dåtidens och 

nutidens slöjd. 

 

Trots detta väljer eleverna i senare delen av grundskolan i många fall 

“traditionellt”, då de har möjlighet att välja slöjdinriktning. Vi bör ställa oss 

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

attitydförändringar.
50

 

 

Tilde är en rapportserie från Umeå Universitet vars utgåva Genus och estetiska 

ämnen består av olika artiklar skrivna av bland annat doktorander som 

examination i kursen med samma namn.
51

 I sagda utgåva skriver Sigurdson en 

artikel kring slöjd och genus Tre vetenskapliga reflektioner kring genus och slöjd 

                                                 
44

 Brass, 2011. 23. 
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51
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- ett tankeexperiment. Den första reflektionen belyser elevens arbetsplats i slöjden 

problematiserad utifrån fenomenologiska tankar om kvinnlig immanens och 

manlig transcendens i “det levda rummet”. Den andra reflektionen berör den 

maskulint kodade tekniken i slöjden och hur tekniken definieras och kopplas emot 

elevers könsgörande utifrån arbetsdelningsteori samt teorin om isärhållande och 

hierarkisering av könen. Slutligen diskuteras i den tredje reflektionen slöjdalstrens 

estetiska uttryck utifrån begreppen “abstrakt maskulinitet”, psykologiska teorier 

om hierarkisering av de mänskliga sinnena samt slöjdhistorisk forskning.
52

 Manlig 

transcendens definieras som maskulint, utåtagerande subjektskap och kvinnlig 

immanens som ett omvänt, feminint kodat, inbundet och kroppsnära objektskap.
53

 

I sken av detta belyser Sigurdson slöjdlokalernas möjligheter, hur trä- och 

metallslöjdsalen kan sammankopplas med den manliga transcendensen och 

textilslöjdsalen kan sammankopplas med den kvinnliga immanensen, då trä- och 

metallslöjdsalen kräver större ytor och historiskt sett har kodats för att uppfostra 

gossar i en fysiskt arbetsam tradition och textilslöjdssalen historiskt har använts 

för att begränsa det kvinnliga rörelsemönstret till att bli kroppsnära och 

kontrollerat.
54

 I textilslöjd används den egna kroppen eller andra fysiska 

förutsättningar för att skapa tredimensionell form, något som redan är inbyggt i 

trä- och metallslöjdens materialhanterande. Detta medför ett kroppsfokus inom 

textilslöjden som ytterligare kan kopplas till den textila slöjdens immanens. 

Sigurdson sammankopplar visuell sinnlighet, tredimensionell form och abstrakt 

manlighet med trä- och metallslöjd, vilket innebär att en motsatt feminin sida av 

dessa skulle vara taktil sinnlighet, tvådimensionalitet och ett omförhandlat 

formbegrepp i textilslöjden.
55

 

 

Westerlund skriver i samma utgåva av Tilde en text, Törs jag komma in? 

Textilslöjdens feminina laddning och elevers könsbundna val som berör den 

feminina kodningen av textilslöjden, vilket bidrar till en kvarvarande 

genusproblematik inom slöjdämnet, som sedan sammanslagningen i Lgr 69 skall 

ses som en gemensam kreativ plattform för elever oavsett kön. Westerlund lyfter 

även hon Skolverkets statistik i NU-03 som visar att utav de elever som får 

möjlighet till fritt slöjdval under de sista åren i grundskolan (årskurs 7-9) väljer 80 

procent av pojkarna trä- och metallslöjd och 80 procent av flickorna textilslöjd.
56

 

Westerlund menar att skolslöjdens position är speciell då den tillverkning av 

föremål som sker däri sammanlänkar skolan med hemmet och livet utanför 

klassrumsväggarna på ett sätt som inte görs inom andra skolämnen. Vidare menar 

Westerlund att de föremål som tillverkas bär en speciell kulturell representation 

                                                 
52
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som förändras över tid och som styrs av den rådande kulturen.
57

 Westerlund 

undersöker textilslöjdens feminina arv utifrån de textila teknikerna sömnad och 

broderi. Under 60-talets lärarutbildning, då skolslöjden integrerades till att bli 

könsligt obunden, fortsatte dock den könssegregerade inställningen till slöjden 

genom ett särartstänkande i vilket pojkar och flickor ansågs vilja slöjda olika 

saker och undervisningsmaterial därför könskodades.
58

 

 

Jag tänker att vi inte kan göra om historien men däremot kan vi kritiskt granska 

den symboliska konstruktionen av genus och ställa oss jämförande och frågande 

inför den ideala och levda konstruktionen av femininitet och maskulinitet. För att 

kunna göra det gäller det att lära unga människor att kunna tala om 

känsloreaktioner på kulturella uttryck.
59

 

 

Westerlund menar att undvikande och brist på dialog kring den mening som 

kulturellt sett skapas i slöjdprocess och slöjdföremål är något som upprätthåller 

elevers könsdikotomiska tänkande kring slöjdarterna, specifikt inom textilslöjd. 

Närmandet av textilslöjden och trä- och metallslöjden som har skett är inte bevis 

på att den tidigare genusordningen kring slöjdarterna har upphört att existera, 

enligt Westerlund. 
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Teori 

Thurén - Genusifiering i avseendet styrka, räckvidd och hierarki 

 

Britt-Marie Thuréns artikel i Kvinnovetenskaplig tidskrift från 1996 presenterar 

några förslag på analytiska och jämförande begrepp som enligt henne behövs i 

feministisk forskning. Thurén hävdar att vi behöver begrepp som kan peka på 

maktförhållanden mellan män och kvinnor - oavhängigt av vad som menas med 

kvinnligt och manligt eller hur förändring skulle kunna ske - utan baserat på att 

det behövs ett möjliggörande av en jämförelse emellan de olika förhållandena, 

istället för att beskriva dem som isolerade företeelser.
60

 Att kön är en kulturell 

konstruktion gör det inte omöjligt eller onödigt för oss att intressera oss för 

resultatet av denna konstruktion, ett intresse som sträcker sig bortom det faktum 

att konstruktionen ständigt fortgår, menar Thurén. 

 

Genusbegreppet bör inte definitionsmässigt innehålla ett antagande om hierarki, 

menar Thurén, men asymmetri måste dock inkluderas. De flesta genusstudier 

beskriver en rad aspekter av genusasymmetrin, vilket kan innefatta 

arbetsfördelning i och utanför hemmet, hur auktoritet, makt och kontroll utövas i 

olika samhällsorgan och konstellationer samt de känslomässiga relationerna 

emellan individer. 

 

Thurén menar att när genus studeras beskrivs många olika former av 

genusasymmetri som kan fördelas in i tre olika strukturer. Den första strukturen 

behandlar arbetsfördelning, såväl ute i samhället som i hemmet, och hur detta 

fördelas och etiketteras som betalt eller icke-betalt, lätt–tungt, rent–smutsigt och 

så vidare. Den andra strukturen kan kopplas till makt, auktoritet, kontroll, olika 

slags hierarkier samt tillgång till resurser i samhället. Den tredje strukturen är det 

känslomässiga, exempelvis relationer mellan individer, sexualitet, vänskap och 

kärlek.
61

 Thurén ger exempel på detta genom den australiske sociologen Robert 

Conells teori om tre strukturer som finns i varje genusordning som han kallar för 

arbete, makt och cathexis
62

. Sammanfattningsvis gäller alltså kategorin arbete 

arbetsfördelningen emellan kvinnor och män (samt andra genuskategorier som är 

erkända i samhället ifall det finns), kategorin makt hur beslut fattas och vilka 

roller kvinnor och män i sin genusaspekt tar i dessa beslutsprocesser och kategorin 

cathexis allehanda känslomässiga relationer emellan genuskategorierna i 

samhället.
63

 

                                                 
60
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Thurén introducerar begreppen styrka, räckvidd och hierarki som möjliga sätt att 

mäta ett samhälles genusordning genom hur genusifieringen är olika stark eller 

svag inom specifika fält.
64

 Styrka är hur stor vikt som läggs vid manlighet och 

kvinnlighet kopplat till biologiskt kön i ett samhälle, exempelvis hur “manlig” en 

man är. Räckvidd kan räknas som alla de områden i det samhälleliga livet som 

berörs av uppdelningen av mänskligheten i genuskategorier, exempelvis 

uppdelningen av sysslor. Denna uppdelning kan alltså studeras genom vilka 

sysslor som anses kvinnliga, manliga, genusneutrala eller fördelade efter ålder och 

rang. Hierarki är relevant i alla genusrelationer, då alla skillnader emellan 

genuskategorierna kan sägas utgöra en genusasymmetri, men en hierarki byggs 

utav skillnader i tillgång till viktiga resurser, möjligheter, prestige, hälsa och så 

vidare vilket blir en ojämlikhet “på höjden” enligt Thurén.
65

 Schematiskt 

beskriver Thurén detta som följer: 

 

Styrka: Hur viktigt är det med genus? I stort. Och i varje situation, för varje 

individ. Många, starka, väldefinierade sanktioner om man bryter mot 

väldefinierat genusbeteende = stor styrka. Få, svaga, luddiga sanktioner om man 

bryter mot ett genusbeteende, som kanske inte är klart utformat = svag styrka. 

Räckvidd: Många ting (sysslor, symboler, platser, kroppsdynamik, röstläge, 

kläder, intresseområden, livsstilar, typer av resurser…) är genusdefinierade = 

bred räckvidd. Få av dem är genusdefinierade, dvs de flesta är genusneutrala = 

smal räckvidd. 

Hierarki: En genuskategori har på något sätt mer makt och/eller tillskrivs större 

värde än den andra = hög hierarki. Ingendera genuskategorin har mer makt eller 

tillskrivs större värde än den andra, eller det är så på ett otydligt sätt, eller det tar 

ut vartannat på olika områden = låg hierarki.
66 

 

Dessa tre dimensioner kan kombineras till åtta olika typer av genusordningar. 

Thurén belyser att det logiskt sett bör kunna vara tolv olika genusordningar då den 

hierarkiska dimensionen bör ha tre extrema värden; ingen hierarki alls, tydlig 

hierarki med manligt genus i överläge samt tydlig hierarki med kvinnligt genus i 

överläge. Enligt Thurén verkar den sistnämnda dock inte finnas i verkligheten ute 

i samhället.
67

 

 

Begreppet genusifiera, som är ett processuellt verb, kan beskriva graden av hur 

genus genomsyrar ett samhälle. Thurén belyser att en situation eller relation kan 

definieras som antingen genussignifikant eller genusneutral och genom detta 

således genusifieras eller avgenusifieras. Ett exempel Thurén ger på detta är att en 

avgenusifiering inom arbetslivet exempelvis skulle kunna innebära att 
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genustillhörighet inte är en relevant upplysning kring en arbetssökande inför 

anställning eller löneförhandling.
68

 

 

Begreppet genusordning definieras med att det i varje samhälle finns ett historiskt 

konstruerat mönster av relationer mellan kvinnor och män samt kulturella 

föreställningar om detta mönster. Detta stora mönster kan på en övergripande nivå 

benämnas som genusordning. En genusordning genomsyrar definitionsmässigt 

hela samhället men på olika sätt och med olika styrka beroende på samhällets 

uppbyggnad och graden av genusifiering. Genusordningen byggs upp utav 

genusregimer. En genusregim framkommer när genusfenomenen i en del av 

samhället analyseras, till exempel arbetsmarknaden, skolväsendet eller en familj. 

En genusregim kan dock variera inom en institution i ett visst samhälle, vilket gör 

att genusregimernas helhet, genusordningen, inte kan ses som något entydigt utan 

måste betraktas som något komplext.
69

 

 

Thurén sammanför dessa begrepp genom att genusifiering kan ses som mer eller 

mindre stark, utbredd och hierarkisk beroende på hur samhällets genusordning är 

uppbyggd. Genom genusifiering och avgenusifiering på olika samhälleliga nivåer, 

förändring av genusregimer, kan alltså ett samhälles genusordning förändras. 

Styrkan gällande genusifiering kan definieras genom hur stor vikt i samhället som 

läggs vid att en man skall vara “manlig” och en kvinna skall vara “kvinnlig”. Alla 

samhällen varierar i detta avseende, framför allt kring hur kulturellt utarbetad 

denna definition är samt vilka sanktioner som normbrytarna utsätts för.
70

 

 

Detta kan i vår mening appliceras på vårt examensarbete för att mäta och 

klassificera de genusregimer som finns i våra informanters slöjdklassrum i 

avseende att sammanställa en genusordning som är gällande för slöjdklassrummet 

i stort. Dock framhåller Thurén att en stillastående bild av en rörlig verklighet 

alltid är en förenkling, denna förenkling är däremot alltid ett perspektiv, även om 

den inte är en hel situation sedd från alla håll.
71

 Detta blir relevant för oss så till 

vida att de genusregimer och den genusordning som framkommer i denna uppsats 

endast kan ses som en ytlig spegling av verkligheten ute i de svenska 

slöjdklassrummen, då våra informanter endast utgör en liten del av den svenska 

slöjdlärarkåren. 
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Hirdman - Genussystem och reflexioner kring kvinnors 

underordning 

 

Yvonne Hirdman skriver i sin artikel Genussystemet - reflexioner kring kvinnors 

sociala underordning i tredje numret av Kvinnovetenskaplig tidskrift 1988 om 

genussystemets två grundläggande logiker. Dessa två är enligt Hirdman 

isärhållningen utav könen samt etablerandet utav det manliga som norm.
72

 I 

artikeln problematiserar Hirdman begreppet genus som ett rent grammatikaliskt 

begrepp, något som har förändrats sedan denna artikel utkom. Det engelska 

begreppet “gender”, eller socialt kön, översätts idag till genus, en förändring som 

Hirdman nämner i sin artikel. Hirdman hävdar att vi bör förstå genus som 

föränderliga tankefigurer, exempelvis könsrollerna “män” och “kvinnor”. Dessa 

tankefigurer ger upphov till samt skapar föreställningar och sociala praktiker och 

kan därför sägas vara mer dynamiska än begreppen “roll” och “socialt kön”.
73

 

 

Ett genussystem ska förstås som en dynamisk struktur, ett system eller nätverk, av 

processer, fenomen, föreställningar och förväntningar vilka genom interrelation 

ger upphov till regelbundenheter och mönster. Genussystemet är alltså en 

ordningsstruktur av kön, menar Hirdman, en grundläggande förutsättning för 

andra sociala ordningar. De två grundläggande principerna för detta 

strukturbegrepp är: 

 

Dikotomin - manligt och kvinnligt bör inte blandas. Detta kan även kallas för 

isärhållandets tabu. 

Hierarkin - mannen är norm. Män räknas som människor och det är män som 

utgör normen för det normala och det allmängiltiga i samhället.
74

 

 

Isärhållningens grunduttryck finns enligt Hirdman i arbetsdelningen mellan könen 

och i de föreställningar som finns om det manliga och det kvinnliga. De två 

kategorierna fungerar förstärkande och legitimerande på varandra då det manliga 

urskiljs genom att avskilja det kvinnliga och förminska det, bland annat genom att 

exploatera den biologiska olikheten och ständigt dikotomisera män och kvinnor 

som olika, till männens fördel. Hirdman menar att dikotomin har en enastående 

strukturerande förmåga, något som medför att det mänskliga sättet att tänka 

utvecklar dikotomin som såväl ett medel som en metod som ständigt belönar 

tänkandet. Hirdman citerar Simone de Beauvoir som framhöll att man inte kan 

vara en A utan att förtrycka en B där A då menas vara en man och B en kvinna.
75
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Hirdman belyser Habermans syn på livsvärlden, alltså det djupgående sociala och 

kulturella gemensamhetsgods som finns i varje integrerat socialt system och som 

möjliggör för aktörerna inom detta system att ha gemensamma erfarenheter, 

hävda normativa ståndpunkter samt göra andra delaktiga i subjektiva upplevelser. 

Tre reproduktionsprocesser befäster denna livsvärld. Dessa är:  

 

Kulturell överlagring vilket innebär de tidigare nämnda tankefigurerna som 

betecknar genus, det vill säga kulturella uppfattningar om manligt och kvinnligt. 

Social integration innefattar de institutioner, artefakter och den arbetsdelning som 

blir skillnaden emellan könen.  

Socialisering innebär direkt inlärning, det vill säga vad föräldrar lär sina barn om 

hur de olika könen bör bete sig.
76

  

Hirdman exemplifierar detta genom citatet: “inte ska du gråta som är pojke.”
77

 

Kvinnor är själva medskapare i denna process, hävdar Hirdman, vilket innebär att 

kvinnor därmed har en del i sitt eget förtryck. 

 

Mellan män och kvinnor finns så kallade “genuskontrakt” som kan sägas ärvas 

från en generation till en annan, genom assimilering från den förälder som har 

samma kön som barnet ifråga. Genuskontrakten blir en operationalisering av 

genussystembegreppet, kontrakt som kan dechiffreras utifrån olika tider, 

samhällen och samhällsklasser. Dessa kontrakt återskapar segregering och 

hierarkisering vilket ständigt återföder processen som är genussystemet.
78

 

Hirdman menar att längtan efter frihet (som makt och möjligheter) och längtan 

efter symbios (som familjeliv och kärleksliv) har kodats som manligt respektive 

kvinnligt, vilka båda har begränsat varandra. Kvinnor har endast kunnat få frihet 

genom en man, genom att använda sina kroppsliga möjligheter i relationen och 

män har endast kunnat få symbios genom en kvinna. Mary Wollstonecraft kallade 

detta för den legitima och illegitima makten.
79

 

 

Genussystemets kärna är dess möjlighet att visa på den reproducerande kraften - 

att det är som det är för att det var som det var. De tre nivåerna av livsvärldens 

produktion, tankefigurernas metafysiska värld, den sociala integrationsnivåns 

artefaktsvärld och socialiseringens intima yta, är det som tillsammans bildar 

genussystemets strukturer och som binder samman könen till platser, sysslor och 

egenskaper. Isärhållandet föder därmed isärhållande och systemet har ett ständigt 

stöd i den mänskliga biologins fortplantningsdrama, att kvinnor och män aldrig 

kan bli helt lika på ett biologiskt plan. Detta gör genussystemet ytterst seglivat.
80

 

 

Hur kan då genussystemet nedmonteras? Ju svagare och mindre isärhållandet 
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verkar, ju mer illegitim blir den manliga normen, menar Hirdman. Dock kan en 

historisk blick på förändringar av mansnormen förtälja att när kvinnor äntrar 

manliga arenor av tvång och excellerar i dessa, till exempel i stora kriser som krig, 

försvinner männen ut emot nya områden och driver civilisationsutvecklingen 

framåt medan kvinnorna ständigt befinner sig tre steg efter. Enligt Hirdman är det 

könens mänskliga likhet som är den största transformerande kraften eftersom män 

och kvinnor trots allt är samma art och inte arts- eller väsensfrämmande. Genom 

att fokusera vår förståelse på det meningsskapande och det systemskapande, där 

den manliga makten är inbyggd, kan vi eventuellt styra undan “manligt” och 

“kvinnligt” och därmed undvika att reproducera systemet, menar Hirdman.
81

 

 

Hedlin – Lilla genushäftet 2.0 

 

Lilla genushäftet 2.0 Om genus och skolans jämställdhetsmål behandlar hur genus 

handgripligen kan användas i lärares arbete i skolan. I och med att denna rapport 

fick spridning över många olika lärosäten och utbildningar, reviderades häftet 

utifrån regeringsuppdraget Jämställdhetsinsatser i skolan som pågick mellan 2008 

och 2010 till sin nuvarande form som utgavs 2010. 

 

Hedlin menar att lärare, enligt styrdokumenten, förutsätts ha tämligen goda 

genuskunskaper ifall de ska kunna arbeta i enlighet med skolans jämställdhetsmål. 

Här förtydligar Hedlin att jämställdhet avser likvärdiga villkor mellan könen, till 

skillnad från jämlikhet som avser likvärdighet mellan olika samhällsgrupper.
82

 

Vidare skriver Hedlin att det “I skollagen anges att jämställdhet ingår i 

skolväsendets värdegrund”.
83

 Skolväsendet innefattar all verksamhet från 

förskolan till den kommunala vuxenutbildningen och utifrån läroplanerna framgår 

det att jämställdhet handlar om genus, alltså uppfattningar om vad som är 

kvinnligt och manligt. I Lgr 11 lyfts lärares förväntningar på elever fram men 

även målet för att flickor och pojkar ska få en större frihet och ökat 

handlingsutrymme genom att begränsa könsnormerna. Här menar Hedlin att det 

inte räcker med vardagstankar och vardagsförståelse för att lärare skall kunna 

diskutera genus med eleverna och att dessa jämställdhetsmål motverkas om man 

inte sätter in kön i ett större sammanhang.
84

 Vidare talar Hedlin om skillnader 

mellan skolans olika arbetsplatser. Hon menar att skolan är könssegregerad då det 

i förskolan och i grundskolans lägre åldrar sällan förekommer män i lärarkåren 

medan det i grundskolans senare åldrar är en betydligt högre andel män.
85

 

 

Hedlin menar, i enlighet med Hirdmans princip om isärhållande, att i skolans 
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värld, om man ser en pojke gråta i korridoren tolkas detta sannolikt olika från om 

en flicka ses gråta i samma situation. Vidare menar hon att flickor som uppträder 

stökigt uppfattas på ett annat sätt än pojkar som uppträder stökigt. Vidare belyser 

Hedlin att flickor och pojkar tidigt lär sig att det manliga värderas högre än det 

kvinnliga, det är värre för en pojke att bli kallad “flickig” än vad det är för en 

flicka att kallas ”pojkaktig”, detta i enlighet med Hirdmans princip om hierarki.
86

 

 

Hedlin tar upp problematiken med att det sällan definieras vad man menar med 

genus. I offentliga sammanhang kan genus definieras som “lika lön för alla” eller 

“behandla alla lika”. Hon menar att de som uppger det senare inte är medvetna om 

svårigheten i att behandla män och kvinnor lika, eftersom vi är vana vid att 

behandla män och kvinnor olika och därför tolka handlingar utifrån olika ramar. 

Det andra problemet hon ser är att “behandla alla lika” inte nödvändigtvis är en 

jämställdhetsåtgärd.
87

 Detta eftersom villkoren för män och kvinnor ter sig olika. 
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Metod 

Vetenskaplig inriktning 

 

Vår studie kommer att utgå ifrån ett kvalitativt forskningsperspektiv. Som ett 

examensarbete inom lärarutbildningen och mer specifikt inom slöjd placeras 

uppsatsen inom humaniora med ytterligare avgränsning didaktik. Didaktik avser 

då forskningsdisciplinen didaktik och ej didaktik som teori. Då detta är en studie 

inom pedagogik så genomsyras vi av den hermeneutiska läran.
88

 Studiens 

omfattning är begränsad och kan därmed inte appliceras på alla slöjdlärare i 

Sverige. Studien kan därför sägas visa resultat inom en humanvetenskaplig 

hermeneutik som visar resultat på individnivå. Jörgen From och Carina Holmgren 

beskriver följande om hermeneutik och pedagogik: den ömsesidiga relationen 

mellan hermeneutiken och pedagogikens studieobjekt implicerar både precisa 

forskningsfrågor och utarbetade hermeneutiska ansatser i anslutning till dessa.
89

 

 

Vidare är studiens vetenskapliga inriktning kritisk teori, mer specifikt genusteori 

och applicering av genusteoretiska modeller avseende lärarnas inställningar i 

tanke och handling kring genus i skolämnet slöjd. 

 

Tillvägagångssätt 

 

För att uppfylla vårt syfte och möjliggöra ett besvarade av våra frågeställningar 

har vi valt metoden observations- och intervjustudie med verksamma slöjdlärare. 

 

Observation 

 

Observation handlar om att kunna se med nya ögon på något som egentligen 

redan är bekant för observatören. Att besitta en förmåga att observera är en 

betydande del i en lärares yrkesvardag och observation kan sägas vara ett exempel 

på hur teori och praktik kan kopplas samman. Detta kan utvecklas ytterligare 

genom att sammankoppla observationer med aktuell forskning för att utöka 

kunskaperna kring lärande.
90

 

 

Observationsstudie har valts för att undersöka slöjdlärares arbete gällande 
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uppgifters utformning, val av hantverkstekniker, presentation av slöjdartens 

historik samt deras förhållningssätt i handling till sin slöjdart ur ett 

genusperspektiv. Vår utgångspunkt är att det inom båda slöjdarterna finns ett 

värde i att observera hur läraren förhåller sig till genus i handling inom slöjd, då 

det kan finnas en tydlig diskrepans emellan intention och förverkligande. Våra 

observationer har utförts sittande då en vuxen person som rör sig i en slöjdsal drar 

till sig uppmärksamhet och riskerar att störa arbetet.
91

 

 

Vi har dokumenterat våra löpande observationer med ett observationsprotokoll (se 

Bilaga 4) i två delar. Vårt observationsprotokoll har varit en sammanslagning av 

ett så kallat löpande protokoll där vi i korta, beskrivande kommentarer i presens 

har beskrivit vad vi sett, samt ett mer strukturerat protokoll med grund i vårt syfte 

och våra frågeställningar där mer specifika saker efterfrågas. Vid valet av vad som 

ska observeras har vi lagt vikt vid rum, aktörer, objekt, handling, aktivitet, 

händelse samt tid.
92

 

 

Intervju 

 

Intervju är en teknik som kan användas som hjälpmedel i läraryrket för att bemöta 

tankar och föreställningar hos såväl elever som föräldrar. Genom att ta reda på hur 

människor tänker kan vi förstå deras livsvärld, vilket gör det möjligt att möta dem 

där de befinner sig och hjälpa dem att ta sig vidare.
93

 Att vara nyfiken på samt 

öppen för hur andra lärare ser på innehåll och metoder i undervisning är också 

essentiellt för kollegialt samarbete. 

 

För att få en djupare inblick i slöjdlärarens förhållningssätt till sin slöjdart utanför 

den direkta skolpraktiken kommer vi att utföra intervjuer med våra informanter, 

vilka hädanefter även kan komma att benämnas som respondenter. Vi har valt 

kvalitativ intervju som metod vilket utgår från respondentens erfarenheter och 

dess sätt att tänka utifrån bestämda frågor och teman (se Bilaga 5).
94

  

 

Respondenten har delgivits teman inför intervjun efter genomfört 

observationstillfälle (se Bilaga 3). I begynnelsen av var intervju har respondenten 

givits möjligheten att undvika att diskutera något tema eller att börja med något 

tema som denne har upplevt varit särskilt intressant eller på annat vis spännande. 

Ingen informant valde att nyttja möjligheten att inte diskutera ett specifikt tema. 

Respondenterna har också i samband med intervjun informerats om att de när som 

helst kan välja att avbryta intervjun, enligt de forskningsetiska principerna (se 

Etiska överväganden). 
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Intervjun har spelats in med hjälp av mp3-spelare samt mobiltelefon och utförts i 

lärarens slöjdsal utan störande moment. I samband med intervjun har vi bjudit 

våra informanter på te/kaffe och kaka för att göra informanten mer avslappnad i 

intervjusituationen. Då en av informanterna bor längre bort valde vi att ta 

intervjun via telefon. Samtalet, som togs via högtalartelefon, spelades in via mp3-

spelare, dock fanns ingen möjlighet att bjuda på fika. 

 

Urval 

Informanter 

Vårt urval av slöjdlärare har baserats på att vi ville ha en bredd av såväl 

könsfördelning som fördelning inom de olika slöjdarterna. Då slöjd är ett ämne i 

skolan från årskurs tre har vi har valt att observera samt intervjua slöjdlärare som 

är yrkesverksamma på såväl låg- som mellan- och högstadiet. Undersökningen är 

dock främst fokuserad på slöjden i högstadiet där kopplingen emellan slöjdande 

och att göra kön, olika sociala varianter av genus i skolkontext, i vår mening är 

som starkast. 

 

Även om vi eftersträvat jämn könsfördelning och en jämn fördelning av de båda 

slöjdarterna gällande våra informanter har det varit en utmaning att finna 

informanter som kan tänka sig att medverka i studien. Vi har kontaktat ett 30-tal 

slöjdlärare i närområdet kring en medelstor norrländsk stad men fått mestadels 

nekande svar eller inget svar alls. Detta har lett till att vi till sist fått tillgå 

informanter som vi har en personlig koppling till. Vår förhoppning är dock att 

denna personliga koppling till informanterna skall leda till en förtroligare atmosfär 

vilket förhoppningsvis leder till ett djupare informationsutbyte emellan oss och 

dem. Slutligen blev informantantalet sex verksamma lärare inom slöjd, varav tre 

textilslöjdslärare, två trä- och metallslöjdslärare samt en lärare som är utbildad 

textilslöjdlärare men arbetar med båda slöjdarterna i sin anställning. 

 

För att skydda våra informanters identiteter och tillgodose de forskningsetiska 

principerna har alla våra informanter fått fingerade namn när de nämns i 

uppsatsen och vi har medvetet suddat ut markörer som kan ge information kring 

skolorna där de arbetar. I samband med observationstillfället har informanterna 

fått fylla i ett formulär som ligger till grund för vår presentation av dem i 

uppsatsen (se Bilaga 2). 

 

Tom är en 50-årig man som har varit verksam lärare i 28 år. Hans slöjdart är trä- 

och metallslöjd och han arbetar heltid som trä- och metallslöjdslärare på en 

kommunal skola för årskurs 6-9 i en medelstor norrländsk stad där alla årskurser 

har slöjd. Han arbetar på samma skola som Maja. 
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Maja är en 55-årig kvinna som har varit verksam lärare i 25 års tid. Hennes 

slöjdart är textilslöjd. Maja arbetar heltid som textilslöjdslärare på en kommunal 

skola för årskurs 6-9 i en medelstor norrländsk stad där alla årskurser har slöjd. 

Hon arbetar på samma skola som Tom. 

 

Johan är en 45-årig man som har varit verksam lärare i tio års tid. Hans slöjdart är 

trä- och metallslöjd. Johan är inte slöjdlärare på heltid i sin nuvarande anställning 

och jobbar på en kommunal skola för årskurs F-6 utanför en medelstor norrländsk 

stad. Slöjdundervisning pågår i årskurs 3-6 på Johans skola. 

 

Nina är en 48-årig kvinna som har varit verksam slöjdlärare i tre års tid. Hennes 

slöjdart är textilslöjd. Nina har tidigare arbetat inom förskoleverksamhet. I sin 

nuvarande anställning arbetar Nina på en kommunal F-9 skola i en medelstor 

norrländsk stad. Slöjdundervisning pågår i årskurs 3-9 på Ninas skola. 

 

Pierre är en 27-årig man som varit verksam lärare i ett år och sex månader. Han 

är utbildad textilslöjdlärare och arbetarför tillfället med textil- samt trä- och 

metallslöjd på en friskola i en medelstor Norrländsk stad. Skolan Pierre arbetar på 

har elevgrupper i årskurs 6-8, då den är så ny att de ännu inte har elever i årskurs 

9. 

 

Kasper är en 25-årig man som varit verksam lärare i cirka ett år och sex månader. 

Hans slöjdart är textilslöjd som han arbetar med på en F-9 kommunal skola i en 

medelstor Sydsvensk stad. Slöjdundervisningen pågår i årskurs 3-9 på Kaspers 

skola. 

 

Etiska överväganden 

 

Vi följer de forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning som Vetenskapsrådet har framarbetat. Dessa tar sin grund i att 

forskningen som bedrivs skall vara relevant samt vara till gagn för samhället och 

dess medlemmar, det så kallade forskningskravet. Vi har även tagit hänsyn till 

individskyddskravet som kan uppdelas i de fyra huvudkraven informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera de av forskningen 

berörda om syftet med undersökningen.
95

 Vi har tillgodosett detta krav genom att 

delge informanterna att studien bedrivs med avsikt att omskrivas i ett 

examensarbete i lärarutbildningen, med specifik inriktning på slöjd och genus (se 

Bilaga 1). 
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Samtyckeskravet innebär att de deltagande i studien själva har rätt att bestämma 

över sin medverkan.
96

 Detta forskningskrav har tillgodosetts genom att 

informanterna givits möjlighet att avbryta sin medverkan i studien ifall de skulle 

vilja det. 

 

Konfidentialitetskravet samt anonymitetskravet innebär att uppgifterna kring de 

personer som ingår i undersökningen skall behandlas med största möjliga 

konfidentialitet samt att deras personuppgifter skall förvaras på ett för obehöriga 

otillgängligt vis. Vidare skall informanterna som ingår i studien ej kunna 

identifieras personligen.
97

 Vi har tillgodosett dessa krav genom att inte delge 

någon annan de uppgifter vi fått från våra informanter samt att vi har förvarat 

deras personuppgifter på ett konfidentiellt vis och ej låtit någon annan ta del av 

detta. Vidare har vi uppfyllt anonymitetskravet genom att våra informanter fått 

fingerade namn för att ytterligare skydda deras identitet. 

 

Nyttjandekravet, vilket innebär att de insamlade uppgifterna i studien endast får 

användas för forskningsändamål, har tillgodosetts genom att uppgifterna vi 

tillskansat oss till studien endast har använts inom studien och inte för något annat 

ändamål.
98

 

 

Förförståelse 

 

Gadamer beskriver förförståelse som “den rika uppsättning av förväntningar, 

föreställningar och värderingar som varje människa bär på. Därav bestäms hennes 

horisont”.
99

 Då vi båda är blivande slöjdlärare i textilslöjd har vi en förförståelse 

för arbetet som textilslöjdslärare, samt en förförståelse för läraryrket som helhet. I 

vår utbildning har verksamhetsförlagd utbildning, inom lärarutbildningen 

förkortad VFU, ingått där vi observerat, planerat samt genomfört lektioner. Detta 

har lett till att vi under utbildningen har fått möjlighet att prova på läraryrket. 

Denna förförståelse gör att vi kan se de problem men även de fördelar med yrket 

som våra informanter tar upp. 

 

En annan förförståelse som vi har är att vi har personlig koppling till de flesta av 

våra informanter. Då det har varit problematiskt att hitta informanter som har 

kunnat ta emot oss genom officiella kanaler, har vi nödgats ta kontakt med gamla 

bekanta inom slöjdläraryrket. Två av informanterna är sedan tidigare kända av 

Hanna och en av informanterna är sedan tidigare känd för Ewelina och två av 
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informanterna är sedan tidigare kända för oss båda. I och med detta har vi försökt 

i den mån det går att bortse från det vi tror oss veta om informanten på förhand, 

vilket innebär att vi har applicerat misstankens hermeneutik.
100

 I 

intervjusituationen betyder detta att intervjuaren måste bortse från sina 

förutfattade meningar och den föreliggande förförståelsen kring respondenten för 

att kunna gå in i intervjun med “nya ögon”. Dimenäs poängterar att ett annat 

problem som kan uppstå när respondenten är känd sedan innan är svårigheten i att 

förhålla sig professionellt till respondenten, då intervjusituationen är okänd och 

kan upplevas av såväl respondent samt intervjuare som konstlad.
101

 

 

Värt att nämna för vår studie som helhet är att då ingen av oss har haft trä- och 

metallslöjd sedan årskurs 9 eller sedan dess studerat till trä- och metallslöjdslärare 

har vi en begränsad bild av hur lärare inom denna slöjdart arbetar. Detta gör att 

vår förförståelse för trä- och metallslöjden inte är lika omfattande som vår 

förförståelse för textilslöjden. 

 

Genomförande 

 

Under arbetets gång har vi parallellt arbetat med att producera text samt läsa och 

analysera litteratur. Vi har mejlat ut förfrågningar till yrkesverksamma lärare och 

bokat in tid för observation och intervju. Observationen har tagit plats på den 

skola som informanten arbetar på och likaså intervjun. Under observationstillfället 

har vi använt observationsprotokoll i vilket vi har antecknat det vi har sett under 

observationen. I samband med observationstillfället har vi lämnat ut information 

till intervjun samt låtit våra informanter fylla i vårt informationsblad med 

information kring dem (se Bilaga 2). Intervjun har tagit cirka 40-100 minuter 

beroende på hur mycket informanten haft att säga kring frågorna som ställts och 

under intervjun har vi medtagit kaffe, te och fika för att skapa en trivsam och 

förtroendeingivande miljö för informanten. En av intervjuerna genomfördes på 

telefon, då respondenten bor på en ort som är mer geografiskt avlägsen, genom att 

respondenten spelades in på en mp3-spelare med hjälp av högtalartelefon. Alla 

intervjuer som utförts på plats har spelats in med hjälp av två mp3-spelare, för att 

säkerställa att intervjumaterialet verkligen insamlats. Vi har sammanställt 

observationsmaterial för att tolka och analysera materialet på bästa sätt. 

Intervjuerna har transkriberats och sedan tolkats och analyserats. 
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Arbetets uppdelning 

 

Vi har arbetat tätt inpå varandra, såväl i det fysiska rummet som i text, men vi har 

även delat upp arbetet emellan oss. Då en av oss har transkriberat har den andra 

producerat text eller läst litteratur och vice versa. Tolkning och analys av material 

har gjorts tillsammans, likaså observationer och intervjuer. Detta har vi gjort för 

att undvika att missa väsentliga delar under observationerna samt för att vi har 

upplevt en vinning i att ha ytterligare en person på plats som kan ställa de 

följdfrågor under intervjuerna som intervjuledaren eventuellt kan ha missat. Vi 

har båda haft tillgång till texten i uppsatsens olika delar samt möjlighet att 

redigera och delge synpunkter på sagda text även om man inte har ansvarat för de 

specifika delarna. Detta skulle kunna benämnas som att en ”triangulering” skett 

emellan skribenterna och texten, det vill säga att texten tolkats utifrån båda 

författarnas synvinkel samt att texten själv ständigt varit närvarande. Att arbeta i 

ett internetbaserat dokument som vi båda har haft tillgång till har möjliggjort samt 

underlättat korrekturläsning, förändringar samt dialogföring kring texten i stort. 

 

Ewelina har ansvarat för delarna inledning, teori, tillvägagångssätt, urval samt 

etiska överväganden. Vi har ansvarat för hälften av intervjuerna, Ewelina för 

Tom, Johan och Kasper. Detta ansvar har inneburit att man har varit den som ställt 

frågorna samt transkriberat intervjun. Under observationerna i resultatdelen har 

Ewelina ansvarat för Tom och Johan. I resultatdelen där intervjuerna presenteras 

har Ewelina ansvarat för två teman: Hur lärarna ser på sin slöjdart och Hur lärarna 

planerar lektioner och teman i slöjd. Vidare har hon ansvarat för analysen av 

observationerna. 

 

Hanna har ansvarat för delarna begreppsförklaring, tidigare forskning, 

förförståelse under etiska överväganden, arbetets uppdelning samt bearbetning. 

Under observationerna i resultatdelen har Hanna ansvarat för Pierre, Maja och 

Nina. I resultatdelen där intervjuerna presenteras har Hanna ansvarat för två 

teman: Hur lärarna pratar slöjd med sina elever och Hur lärarna presenterar sin 

slöjdart för sina elever. Vidare har hon ansvarat för analysen av intervjuerna. Båda 

har ansvarat för slutsatsen samt diskussionen. 

 

Bearbetning 

Observationer 

 

Under observationerna har vi fyllt i ett observationsprotokoll, efter 

observationerna har vi fört en dialog om den första känsla som uppkommit kring 

lektionerna som vi observerat. Sedan har vi analyserat och tolkat protokollen var 

för sig för att sedan gå igenom dem tillsammans och sammanställa vad vi sett, hur 
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vi uppfattat händelser samt huruvida vi uppfattat saker och ting olika. Detta 

förfarande har utförts för att få en bredd på analysen samt upptäcka fenomen som 

i annat fall kunnat förbises. 

Intervjuer 

 

Intervjuerna, som spelades in med två mp3-spelare utifall att något skulle gå fel, 

har delats upp så att vi båda har intervjuat hälften av informanterna var. Det 

inspelade materialet har sedan transkriberats för att få det hela mer överskådligt 

för analysen. Intervjuerna har analyserats genom att vi var för sig har ansvarat för 

två teman, vilket inneburit att vi individuellt har tagit ut det väsentliga för varje 

tema från alla transkriberingar. 
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Resultat 
 

Resultatet kommer att struktureras så till vida att observationer med tillhörande 

observationsanalys presenteras först. Var informant kommer att presenteras 

individuellt inom sin slöjdart och sedan görs en sammanfattning av respektive 

slöjdarts informanter. Informanterna analyseras därefter utifrån Thuréns begrepp 

styrka, räckvidd och hierarki samt Hirdmans begrepp dikotomi, hierarki, kulturell 

överlagring, social integration samt socialisering. Detta möjliggör bildandet av 

en ytlig schematisk bild av de genusregimer som finns i respektive informants 

slöjdklassrum. 

 

Intervjuerna presenteras sedan utifrån de fyra teman som utgjort grunden för 

intervjufrågorna som ställts till informanterna; Hur lärarna ser på sin slöjdart, Hur 

lärarna talar slöjd med sina elever, Hur lärarna planerar lektioner och teman i slöjd 

samt Hur lärarna presenterar sin slöjdart för sina elever. I vart tema lyfts alla 

informanters åsikter kring frågorna. Var informants intervjusvar lyfts i förhållande 

till korresponderande genusregim i observationsavsnittet och ger därmed en 

möjlig bild av informantens medvetna och omedvetna förhållningssätt till slöjd 

och genus. 

 

I övrigt kan tilläggas att vi har valt att placera analysen av Pierre, som undervisar i 

båda slöjdarterna, under textilslöjd eftersom han formellt är utbildad 

textilslöjdslärare. Då Kasper endast intervjuats via telefon och ej observerats så 

finns han inte representerad under observationer utan endast under intervjuer. 

 

Observationer 

Trä- och metallslöjd 

 

Tom 

Tom observerades i två klassrumssituationer med en klass i årskurs 6 och en klass 

i årskurs 7. Under observationen med årskurs 7 var såväl Hanna som Ewelina 

närvarande vilket medför att den observationsbearbetningen vilar på två protokoll. 

Observationen i årskurs 6 utfördes endast av Ewelina på grund av att 

tidseffektivitet eftersträvades, Hanna observerade då i textilslöjden under samma 

lektion. Trä- och metallslöjdsalen som Tom arbetar i kan beskrivas som en 

klassisk trä- och metallslöjdsal med en arbetsbänk per elev och en stor variation 

av verktyg, såväl handverktyg som elektriska verktyg, samt större maskiner för 

olika moment i slöjdandet. En målarverkstad finns i ett anslutande rum. 

 

I årskurs 6, som består av åtta pojkar och fem flickor, arbetar eleverna med att 
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slöjda en skalbagge som de ska anpassa till ett personligt valt tema, så som 

pratglad eller blyg. När en pojke säger att han har blåsor i händerna så blir Toms 

svar “Har du kontorshänder?”. Vid ett tillfälle står Tom kvar vid katedern när en 

pojke tar en flickas mobiltelefon och det han säger om detta är “Var en gentleman 

och lämna tillbaka den”. Tom talar i väldigt positiva ordalag om sina elevers 

slöjdande till eleverna, med uttryck som “Det blir jättefint” eller “Alla skalbaggar 

blir jättefina”. Han talar med eleverna i årskurs 6 med ett neutralt, positivt tonfall 

oavsett kön och vill gärna att eleverna ska arbeta självständigt, till exempel säger 

han till en pojke “Nu har du fått alldeles för mycket hjälp, nu får du jobba själv”. 

 

Toms generella förhållningssätt under lektionen i årskurs 7, som består av fem 

pojkar och fem flickor, kan sammanfattas som positivt med pedagogiska 

motfrågor som didaktisk strategi. Han har själv en maskulin framtoning men är 

neutral i sitt sätt att tala med eleverna, oavsett om de är flickor eller pojkar. 

Uppgiften som eleverna arbetar med är att tillverka en klocka, en uppgift som är 

lätt att individualisera och som känns könsneutral. Tom har valt att inte ha några 

exempel på uppgiften för att det enligt honom vidgar elevernas inspiration. Under 

genomgången i lektionsstarten är det flickor som svarar på de öppna frågorna som 

ställs. Tom låter sina elever arbeta självständigt, men behöver ofta komplettera 

elevers arbete med att genomföra tidskrävande moment själv. Tom skämtar med 

såväl flickor som pojkar under lektionens gång och verkar fokusera på att eleverna 

själva ska hämta verktyg och ha en förtrogenhet med var saker finns i slöjdsalen. 

Vid ett tillfälle försöker Tom motivera en pojke som har svårt att komma igång 

genom att gestikulera och försöka motivera honom genom kroppsspråk. Detta är 

något som inte fungerar och han får istället motivera pojken verbalt en stund 

senare för att få honom att fortsätta med sitt slöjdarbete. Under tiden dessa klasser 

observerades såg vi endast några få idéskisser, måttskisser eller planeringar hos 

Toms elever. 

 

Johan 

Johan observerades vid två tillfällen under trä- och metallslöjdslektioner med 

årskurs 5, vilken består av fyra pojkar och fyra flickor, samt årskurs 6 som består 

av nio pojkar och fem flickor. Både Hanna och Ewelina närvarade vid båda 

observationerna. Trä- och metallslöjdsalen Johan arbetar i kan beskrivas som en 

klassisk slöjdsal med de ändamålsenliga arbetsbänkarna utplacerade i rummet 

tillsammans med kontursåg, grovsåg, pelarborr och svarv placerade kring salens 

väggar. Materialförrådet finns i anslutning till katedern längst fram i rummet och i 

ett sammanlänkat mindre rum finns möjligheter för målning, lackering samt 

metallarbete. 

 

Såväl flickor som pojkar verkar motiverade att slöjda under Johans båda lektioner 

och alla elever har skisser och/eller mallar till sina slöjdprojekt. Under en 

genomgång i årskurs 5 tar han upp ett elevarbete som exempel med motiveringen 

att slöjdarbetet blir viktigare och bättre om det vilar på en bra idé. Årskurs 5 
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arbetar med träskål, plåtskål samt att svarva en enkel form, arbetsuppgifter som är 

lätta att individualisera. Årskurs 6 har själva fått välja ett större projekt och deras 

slöjdarbeten varierar mellan pall, kniv och ett databord i form av en bricka. 

 

Johans generella förhållningssätt kan beskrivas som processinriktat med många 

pedagogiska frågor till eleverna, exempelvis att fråga eleverna hur de själva 

känner kring processen eller om de själva anser att arbetet är 100 procent när 

slöjdprocessen börjar gå emot sitt slut. Johan använder ett mjukt och neutralt 

tonfall emot eleverna oavsett kön. En annan del av Johans förhållningssätt är att 

han är väldigt positivt inställd till elevernas arbetsinsatser och han låter dem veta 

när han tycker att de arbetar/har arbetat bra och motiverar dem på så sätt verbalt. 

Ord som “superbra” och “klockrent” förekommer. Vidare tycker Johan att det är 

viktigt att eleverna tar tillvara på den kunskap som finns i klassen och att de 

samarbetar när de utför liknande arbetsmoment. Kring problemlösning trycker han 

på att det allra bästa är om eleverna själva kan lösa sina problem i slöjdprocessen.  

 

Johan skrattar och skämtar med elever oavsett kön och verkar bekväm och lättsam 

i sin lärarroll. Han arbetar med ett cirkuleringssystem, vilket medför att Johan 

verkar se alla elever under lektionen. I årskurs 5 är det värt att notera att den 

handledning pojkar får under slöjdlektionen är mer handgriplig och gäller 

specifikt vad som ska göras och hur. Flickornas handledning består mer i tips och 

idéer kring utvecklande av deras slöjdprocess. Detta kan vara något genomgående 

eller endast beroende av dessa specifika elevers slöjdprocesser men likväl värt att 

notera. Under tiden som några pojkar i årskurs 6 står kring borren sker en incident 

vilket leder till att en pojke lämnar slöjdsalen i tårar. Elevassistenten, som befann 

sig i rummet, går efter eleven för att se vad som hänt. När detta sker behåller 

Johan lugnet och säger att eleverna ska återgå till sitt arbete, för att sedan ta upp 

incidenten i slutet av lektionen då han förklarar för eleverna hur viktigt det är att 

inte stressa varandra under slöjdlektionerna. 

 

Pierre 

Pierre observerades vid ett tillfälle med en klass i årskurs 6 med såväl Hanna och 

Ewelina närvarande, vilket medför att observationsbearbetningen vilar på två 

protokoll. Slöjdsalen som Pierre arbetar i är ett typiskt teoretiskt klassrum som 

blivit anpassat för slöjd, vilket innebär att salen även rymmer några symaskiner 

men inga trä- och metallmaskiner. Det finns två skåp för material, ett för trä- och 

metalldelen och ett för den textila delen. Vidare saknar salen tillgång till rinnande 

vatten, något som är viktigt för momentet som eleverna håller på med. Pierres 

generella förhållningssätt är av en auktoritär natur, han har ett positivt språkbruk 

trots tonfall men tycker att alla elever ska göra samma sak, exempelvis är det en 

pojke som frågar om han får göra något annat än vad resten av klassen gör varpå 

Pierre svarar att alla i klassen ska göra samma sak. När han pratar med eleverna 

kan han säga saker som “det är alltid en uppförsbacke från början, det är lätt när 

man kommit igång” och påminner eleverna om att även han kan tappa bort saker 
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och ting. Hans tal är generellt lite mjukare när han talar med flickorna än 

pojkarna. 

 

Under lektionen avslutades ett moment i trä- och metallslöjd och ett nytt moment i 

textilslöjd påbörjades (som kan läsas om under rubriken textilslöjd) då Pierre 

undervisar i såväl trä- och metallslöjd samt textilslöjd. Klassen består av tre 

pojkar och sju flickor och eleverna arbetar med mosaik. När lektionen börjar 

undersöker Pierre hur eleverna ligger till, berättar vad som ska hända kommande 

veckor samt hur arbetet ska fortskrida under lektionen och klassen delas upp i två 

grupper. Den grupp som är klar med sin mosaik får göra en självskattningsuppgift 

och svara på några frågor kring hur de ser på sitt arbetssätt, vad som kan förbättras 

och hur de själva tycker att de ligger till betygsmässigt. Den andra delen av 

klassen ställer i ordning för att foga sina alster. Pierre går igenom hur 

självskattningsuppgiften ska göras med den ena gruppen och när han ska 

kontrollera hur det går för gruppen som arbetar med fog ropar han till dem över 

klassrummet. Han skickar iväg några elever för att hämta vatten på 

hemkunskapen, så att eleverna kan blanda ihop fogen. När gruppen, som arbetat 

med självskattningen, är klara dröjer det cirka 15 minuter innan de får en ny 

uppgift, samma sak med gruppen som arbetat med fog, de får vänta cirka 20-25 

minuter innan Pierre ger dem självskattningsuppgiften. Som observerande lärare 

kunde vi dra slutsatsen att Pierre hade avsikten att åtminstone eleverna som 

arbetade med foguppgiften skulle städa undan efter sig när de var klara, något som 

dock inte verkade framgå till eleverna. Vi noterade att eleverna ofta fick vänta 

mellan momenten utan instruktioner från Pierre. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att de informanter som är klassiskt skolade till trä- 

och metallslöjdslärare och har mer erfarenhet av skolans värld har ett mjukare och 

mer neutralt förhållningssätt till sin slöjdart och till eleverna oavsett om de är 

flickor eller pojkar. Både Tom och Johan har arbetsuppgifter som är lätta att 

anpassa till individen vare sig det är en flicka eller pojke. Vidare har både Tom 

och Johan klassiska trä- och metallslöjdssalar vilket underlättar slöjdandet för 

elever såväl som lärare. Pierre, som dels har mindre erfarenhet av att undervisa i 

slöjd och dels saknar kunskaperna inom trä- och metallslöjd som är nödvändiga 

för att lära ut slöjdarten, har ett mer auktoritärt förhållningssätt men dock med ett 

positivt språkbruk, han använder däremot ett mjukare tal mot flickor. Något som 

blir tydligt är hur viktig slöjdsalen är för slöjdandet. Pierres elever arbetar med 

uppgifter som ifrågasätts av observatörerna som faktiska slöjduppgifter och i 

jämförelse med både Tom och Johans elever saknar Pierres elever ett 

förhållningssätt till maskiner och material som borde uppnås i årskurs 6. Vidare 

kan poängteras att när Pierres elever ska arbeta med något som är typiskt för trä- 

och metallslöjd, så som att såga i trä och dylikt, får eleverna vistas utomhus då 

Pierre menar att man inte kan göra detta i salen man blivit tilldelad då den helt 

saknar den ventilation som krävs. 
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Det ”omedvetna” – analys av trä- och metallslöjdsobservationerna 

 

I detta avsnitt analyseras observationerna som gjorts av informanterna i trä- och 

metallslöjd genom de genusteoretiska begrepp och modeller framtagna av 

Hirdman och Thurén som presenterats i teoriavsnittet. Detta i syfte att bilda en 

uppfattning om den genusregim som råder i sagda informants slöjdsal. Gällande 

Thurén är det begreppen styrka, räckvidd och hierarki som används och gällande 

Hirdmans används begreppen dikotomi, hierarki, kulturell överlagring, social 

integration och socialisering. 

 

Tom. 

Tom talar och skämtar med elever på samma sätt oavsett kön, något som indikerar 

att det som Thurén skulle definiera som styrkan i genusregimen bör ses som svag. 

Det finns inga tydliga sanktioner för normbrytande beteende hos eleverna utan 

snarare en frihet i att vara individ. Dikotomin i Toms klassrum är svag, då det ej 

påpekas någon skillnad emellan eleverna med utgångspunkt i vilket genus de 

tillhör. Flickor och pojkar utför likadana slöjduppgifter och delas inte upp i 

arbetsgrupper utefter kön, vilket tyder på en svag social integration av genus. De 

elever som interagerar med Tom under genomgångar är framför allt flickor vilket 

ytterligare styrker detta. Styrkan kan därmed sammanfattningsvis sägas vara svag. 

Gällande räckvidd kan elevernas arbetsuppgifter ses som genusneutrala, vilket 

inte lägger någon press på eleven att infinna sig i eller tillhöra ett specifikt genus 

för att uppnå normen i klassrummet. Detta kan sammanfattas som att räckvidden i 

genusregimen är smal. 

 

Ur en hierarkisk synvinkel kan Toms anmärkning om kontorshänder ses som ett 

reproducerande av en mansnorm där kunnande inom trä- och metallslöjd värderas 

högre än arbete med mindre fysiskt krävande aktiviteter som exempelvis på 

kontor. Britt-Marie Berge belyser detta fenomen hos blivande trä- och 

metallslöjdslärare och hävdar att trä- och metallslöjdslärare vill fostra sina elever 

“till aktiva, initiativrika och “händiga” medborgare”, vilket dessa lärarstudenter 

medger att pojkar har lättare för att uppnå. Detta leder enligt Berge till att det 

symboliska könet “den aktive mannen” blir återskapat.
102

 Då Tom behandlar 

flickor och pojkar väldigt lika kan hans norm kring händighet förvisso anses 

överbrygga könsgränserna, att idealet som hantverkskunnig kan appliceras på 

såväl flickor som pojkar, även om Tom i just denna kommentar vänder sig till en 

pojke. Anmärkningen om kontorshänder kan, dragen något till sin spets, anses 

inneha ett förakt för det teoretiska synsätt som dominerar skolverksamheten där 

trä- och metallslöjd som “praktiskt ämne” ställs emot de teoretiska skolämnena. 

Denna “verkstadskultur”, där praktiska kunskaper prisas och teoretiska kunskaper 

föraktas nämner Berge som en motsats till den “skolkultur” som är rådande, där 
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teoretiska skolämnen uppfattas som slöjdämnets motpol.
103

 Denna motsättning 

emellan “verkstadskultur” och “skolkultur” kan därmed ses som en kulturell 

överlagring som sker i Toms slöjdsal. Kommentarerna kring kontorshänder kan 

ses som en socialisering av denna kulturella överlagring. 

 

När Tom anmärker på att en pojke ska vara en gentleman och lämna tillbaka en 

mobiltelefon kan detta visa på en reproduktion av en mansnorm som innefattar en 

slags artighet och ridderlighet, men det är svårt att säga med säkerhet då vi inte 

fick se en liknande situation med en tillrättavisning av en flicka. Denna 

kommentar kan dock också ses som en socialisering av den kulturella 

överlagringen av sagda mansnorm. 

 

Sammanfattningsvis kan genusregimen samt hierarkin i Toms slöjdsal inte med 

säkerhet tillskrivas ett visst genus, utan snarare ett hantverkskunnande. Detta kan 

klassificeras som ett otydligt hierarkiskt läge enligt Thurén, något som då 

indikerar en svag hierarki. Dock kan det även argumenteras för att detta 

hantverkskunnande, kopplat till det tidigare nämnda symboliska könet ”den aktiva 

mannen”, reproducerar en föreställning om mannen som indirekt norm, vilket 

skulle indikera en tydlig genusregim. Toms klassrum kan därmed anses antingen 

ha en stark hierarki som utövas i skymundan med mannen som indirekt norm eller 

anses ha en svag, otydlig hierarki där idealet kring den hantverkande individen 

kan appliceras på elever oavsett deras genustillhörighet eller deras biologiska kön. 

 

Johan  

I Johans klassrum är det inte väsentligt ifall eleven ifråga är en flicka eller en 

pojke, han skämtar och pratar lättsamt och mjukt med alla elever oavsett kön och 

alla elever får hjälp efter behov, vilket enligt Thurén skulle indikera att styrkan i 

genusregimen är låg. Han ställer pedagogiska motfrågor till elever oavsett kön för 

att handleda dem framåt i slöjdprocessen vilket kan sägas bekräfta att dikotomin 

är svag i Johans slöjdsal. Dessutom arbetar flickor och pojkar med liknande och 

likvärdiga uppgifter vilket tyder på en låg räckvidd och en låg social integration 

av genus. 

 

Det som kan anmärkas gällande Johan är hur flickor och pojkar handleds i årskurs 

5. Detta skiljer sig i avseende att flickorna tipsas kring idéer och kreativt 

utvecklande av slöjdprocessen medan pojkarna får mer specifik handledning kring 

vad som ska göras praktiskt och hur. Detta skulle kunna innebära att flickorna i 

gruppen är mer självständiga, eller att det flickorna behöver mest är motivation 

och framåtblickar i slöjdprocessen. Om detta ses som en återkommande trend och 

inte som något specifikt för denna grupp elever framkommer ett mönster av 

isärhållning ur en social aspekt, vilket kan ses som en socialisering av genus, där 

flickor antas vara mer kreativa och nyskapande och pojkar anses bättre på 
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genomförande och att följa praktiska instruktioner i slöjdprocessen. Alltså skulle 

då socialiseringen av genus kunna ses som antingen låg eller hög, beroende av 

ifall detta är en återkommande företeelse eller inte. Enligt Berge så följs 

genuskoreografin med pojkarnas dominans och flickornas underordning i trä- och 

metallslöjden men hon menar att den är svårare att urskilja i och med den höga 

bullernivån som finns i salen. Detta innebär enligt Berge att genuskoreografin inte 

framträder lika tydligt i observationsanteckningarna från trä- och metallslöjden till 

skillnad från hur den tydligt framträder i textilslöjdsalen.
104

 

 

Johan återkopplar ständigt till elevens egen känsla kring sin process och sina 

utförda slöjdmoment, såväl kring idéer och tankar som utförda slöjdtekniker, 

oavsett vilket biologiskt kön eller genus eleven har, vilket kan sägas bekräfta 

dikotomin och hierarkin i slöjdsalen som svag. I Johans klassrum är inga 

artefakter genusifierade, vilket leder till att elever har möjlighet att slöjda fritt 

oavsett könstillhörighet eller socialt genus, något som gör att den sociala 

integrationen av genus kan ses som låg. Med Thuréns begrepp kan räckvidden 

sägas vara smal. 

 

Textilslöjd 

 

Maja 

Maja observerades under två tillfällen, dels i en klass med en årskurs 6 och dels i 

en klass med en årskurs 8. Under observationen med årskurs 8 var både Hanna 

och Ewelina närvarande vilket medför att den observationsbearbetningen vilar på 

två protokoll. Observationen i årskurs 6 utfördes endast av Hanna, detta på grund 

av att tidseffektivitet eftersträvades, Ewelina observerade då i trä- och 

metallslöjden under samma lektion. Salen som Maja arbetar i är en typisk textilsal 

med höga arbetsbänkar och symaskiner till eleverna. Vidare finns strykbord, 

materialskåp samt ett mindre rum för vävstolar och övrigt material. Väggarna och 

fönsterbrädorna är fyllda med elevalster och exempel på allt från sydda kläder till 

vävda dukar. Salen känns som en kreativ plats där både kvinnliga och manliga 

alster presenteras, dock är salen något överbelamrad med saker överallt, även vid 

tvättstället som blivit något av en avställningsyta. 

 

Gruppen i årskurs 6 består av sju flickor och sju pojkar. Eleverna arbetar med 

återbruk och syr ugglor av det återbrukade materialet, en uppgift som är lätt att 

individbasera då eleverna själva får välja material och utsmyckning. Elevexempel 

samt lärarexempel finns uppsatt vid tavlan för eleverna att se. Lektionen börjar 

med att Maja berättar hur arbetet ska fortskrida, hon ställer lite frågor kring olika 

nålar och eleverna får komma med förslag på vad det kan vara för nålar. När en 

pojke i gruppen vill ha ett specifikt tyg går Maja för att hämta det åt honom, hon 
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trär även hans nål med hjälp av ett redskap då han själv menar att han inte kan. 

När en pojke påpekar att man behöver bomull för att fylla sin uggla med uppstår 

ett samtal mellan Maja och eleven, hon frågar om det var så att det verkligen heter 

bomull och de diskuterar lite kort om skillnaden mellan bomull och syntetvadd 

som de kommer fram till att han vill ha. När lektionen går mot sitt slut börjar 

eleverna svärma runt Maja för att ställa frågor, hon rör sig lätt runt klassrummet 

med en svans av elever, hjälper dem och svarar på frågor och allt eftersom blir 

svansen mindre och mindre. Hon påminner eleverna om att de ska se till att ha 

sina alster och allt material med i sina påsar innan de får städa och gå. 

 

Gruppen i årskurs 8 består av tio flickor och en pojke. Pojken ifråga får mycket 

lite hjälp och sitter ofta med handen i luften och väntar på Maja. Maja börjar 

lektionen med att tala lite kort om slöjd som ämne och ber eleverna samtala om 

varför de valt den slöjdart de valt. Sedan påpekar hon att det “inte är helt säkert att 

man kan hitta en kille som kan allt inom trä” och att det är bra om man själv, som 

kvinna, kan träslöjd. Vidare anmärker hon att de enbart har en pojke i klassen vid 

ett flertal tillfällen och frågar honom om han kan berätta hur pojkar tänker kring 

textilslöjd. Under lektionen med årskurs 8 arbetar eleverna med stickning. Maja 

går runt under lektionen och hjälper elever från bord till bord, dock dröjer det 30 

minuter innan pojken i gruppen får hjälp, då har han blivit förbisedd vid ett flertal 

tillfällen. I mitten av lektionen samlar Maja klassen för att visa hur man nystar 

upp en garnhärva, något som en av eleverna ska göra då hon ska påbörja sitt 

stickprojekt. Maja visar hur man kan göra med en nystkrona men även att man 

kan göra det med händerna, men att det då krävs två personer. Hon talar även lite 

om ekonomi och hur banderollen på ett garnnystan ska tolkas. Sedan får eleverna 

arbeta vidare. Vid lektionens slut påpekar några elever att de knappt fått någon 

hjälp alls, detta är de flickor i gruppen som fått mest hjälp, de menar på att man 

borde få var sin lärare på slöjden. 

 

Nina 

Nina observerades under två tillfällen, dels med en klass i årskurs 3 och dels med 

en klass i årskurs 7. Fördelningen av årskurs 3 är fyra flickor och fem pojkar och 

fördelningen av årskurs 7 är tre pojkar och 13 flickor. Hanna och Ewelina 

närvarade vid båda observationstillfällena. Då Nina arbetar på både låg- och 

mellanstadiet samt högstadiet har hon två olika textilsalar. Salen som är tilldelad 

högstadiet är en typisk teoretisk sal som blivit omgjord till slöjdsal. Salen har plats 

för många elever och har totalt 18 symaskiner, på väggarna finns alster som är 

märkta med stickat, virkat, sytt och så vidare, i fönstren finns slöjdalster, inte bara 

textila utan även från trä- och metallslöjden. Utanför klassrummet finns ytterligare 

ett rum för tillskärning. Salen som är tilldelad låg- och mellanstadiet är en typisk 

slöjdsal med höga bänkar på ena sidan för eleverna att sitta vid, på andra sidan 

finns symaskiner och i ett rum bredvid finns provrum och materialskåp. Denna sal 

är utsmyckad med broderier, några sydda alster samt böcker och det finns en 

broderad skylt med texten “Tänk först själv!” något som Nina uppmanar sina 
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elever att göra. Ingen av salarna känns överbelamrad vilket skapar en kreativ 

atmosfär. Nina har generellt sett ett neutralt och positivt tonfall mot eleverna 

oavsett kön, däremot kan poängteras att hon ibland använder ett hårdare tonfall 

mot pojkarna i årskurs 7 och hon känns mer bekväm med de yngre åldrarna vilket 

kan ha att göra med hennes tidigare yrke som förskolelärare. 

 

Årskurs 3 arbetar med att sy tredimensionella figurer för hand och använder sig av 

applikationer och broderi. Det finns inga exempel på uppgiften för eleverna att se, 

detta för att de ska skapa sina egna alster från sin egen fantasi menar Nina. Alla 

elever arbetar utifrån en skiss de själva skapat. Nina går mellan borden och frågar 

eleverna huruvida de behöver hjälp eller inte, hjälper dem som behöver det och 

kommenterar vid frågor om hur eleven ska göra med till exempel “Du äger den 

här produkten, så du bestämmer hur den ska se ut” och “vad tycker du?”. Hon är 

bestämd i sitt sätt att hjälpa, när elever ropar efter hjälp säger hon högt och tydligt 

att hon cirkulerar mellan borden och kommer att hjälpa alla vid ett bord innan hon 

går vidare. 

 

Lektion två som observerades, årskurs 7, börjar med att hela klassen träffas i 

textilsalen, där de får lite information om dagen, innan klassen delas upp i den 

slöjdart de har under denna termin. Klassen har bett om att få använda sig av en 

hjälplista istället för att Nina ska gå runt mellan borden. Pojkarna i gruppen får 

aldrig någon extra hjälp, de glöms bort eller får väldigt lite hjälp. Flickorna 

däremot får hjälp även om de inte finns med på listan, en av flickorna som har 

kommit långt i sitt projekt får hjälp mest hela tiden. När nästan hela lektionen gått 

har pojkarna fått lite hjälp i jämförelse med flickorna, Nina har pekat på 

planeringen som en av pojkarna haft framför sig och en annan har fått frågan om 

han koncentrerar sig på stickningen eller om han bara pratar. Några av flickorna 

har fått mycket hjälp men även här är det någon som inte hunnit börja med sitt 

arbete. När lektionen är slut konstaterar Nina att hjälplistan inte alls funkade, hon 

säger att hon ska föra en diskussion med klassen och att hon i framtiden inte vill 

ha någon hjälplista alls, hon vill kunna fånga och se alla elever under en lektion. 

 

Pierre 

Under Pierres lektion får eleverna, när de gjort klart självskattningsuppgiften, i 

uppgift att sticka eller virka. Det är långa pauser för eleverna då de bara sitter och 

pratar eller sjunger och många faller lite i glömska när Pierre instruerar. Då 

eleverna själva får välja om de ska sticka eller virka är det många som väljer den 

ena tekniken och bara en eller två som väljer den andra. Detta leder till att när 

Pierre instruerar så visar han bara den ena tekniken och låter de elever som valt 

den andra tekniken vänta i ytterligare 10 till 15 minuter innan de får hjälp i nästa 

steg, hur man lägger upp maskor. En sak som kan anmärkas på här är att han 

använder begrepp som sticknål istället för stickor. Vidare saknas det instruktioner 

på papper som skulle kunna användas som ett hjälpmedel till eleverna. Eleverna 

som stickar får ingen hjälp av Pierre, en av flickorna kan sticka sedan tidigare och 
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istället för att hjälpa andra, något som Pierre har uppmuntrat till, sitter hon och 

kritiserar sin kamrat som inte vet hur hon ska fortsätta i sitt upplägg. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att både Maja och Nina instruerade pojkar mer i 

grupp än flickor, som blev hjälpta mer individuellt. Maja hjälpte även pojkarna 

genom att hämta eller göra åt dem istället för att instruera medan Nina instruerar 

om än väldigt kort och med ett ibland hårt tonfall. Nina har en “tänk först själv”-

mentalitet och, precis som Maja, ett neutralt förhållningssätt med eleverna, men 

olika sätt att tala med dem på. Maja poängterar elevernas könstillhörighet tydligt i 

sin kommunikation med eleverna och Nina varierar sitt sätt att tala med elever 

beroende på kön och ålder. Både Ninas och Majas uppgifter är sådana som kan 

anpassas efter individ oavsett kön, båda menar på att de arbetar för att eleverna 

ska skapa utifrån sina egna förutsättningar. Pierre har under sin lektion långa 

väntestunder för eleverna och när eleverna väl får hjälp är det i grupp och nästan 

aldrig enskilt. Detta leder till att en elev blir förbisedd och inte får hjälp med att 

lägga upp maskor till sin stickning. 

 

Det ”omedvetna” - analys av textilslöjdsobservationerna 

 

I detta avsnitt analyseras observationerna som gjorts av informanterna i textilslöjd 

genom de genusteoretiska begrepp och modeller framtagna av Hirdman och 

Thurén som presenterats i teoriavsnittet. Detta i syfte att bilda en uppfattning om 

den genusregim som råder i sagda informants slöjdsal. Gällande Thurén är det 

begreppen styrka, räckvidd och hierarki som används samt Hirdmans begrepp 

dikotomi, hierarki, kulturell överlagring, social integration och socialisering. 

 

Maja 

I Majas textilslöjdsal är det tydligt att heteronormativitet och bestämda ramar 

kring genus råder. När hon nämner att det är bra för flickor att “också kunna 

snickra” lägger hon indirekt värderingen att de som sysslar med trä- och 

metallslöjd är män, vilket styrks ytterligare när hon påpekar att det “inte är helt 

säkert att man kan hitta en kille som kan allt inom trä”. Detta uttalande innehåller 

en stark kulturell överlagring kring vad som förväntas av flickor och pojkar samt 

förutsätter att flickorna, som blivande kvinnor, självklart kommer att finna en 

partner av motsatt kön att skapa en framtid med. Däremot kan Majas uttalande om 

att flickor bör appropriera traditionellt maskulina kunskaper ses som en ansats till 

feminism. Majas utläggning om detta kan ses i skenet av följande citat av Hedlin; 

 

Holm (2008) som har studerat hur genus kommer tilluttryck i skolvardagen i 

grundskolans år 9 fann att könsstereotypa uttalanden från lärarens sida främst 

framfördes då läraren lämnade den mer strikta undervisarrollen. Vid tillfällen där 
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läraren improviserade eller var mer privat skämtsam framfördes könsstereotypa 

uttalanden som passerade tämligen obemärkta.
105

 

 

Vidare utgår Maja ifrån flickor när hon talar om generella företeelser. I och med 

detta socialiserar hon tydligt att kvinnor är dominerande inom den textila sfären, 

genom att göra flickorna i salen till normen och pojkarna till undantaget. Pojken i 

åttondeklassen, som ensam pojke i sin slöjdgrupp, får genom specifika frågor 

representera hela sitt kön och ses därmed inte som en individ, vilket ytterligare 

indikerar denna starka hierarki. Anmärkningsvärt är dock att denna tydliga 

hierarki premierar det feminina, något som enligt Thurén inte återfinns i några 

samhälleliga genusordningar i modern tid.
106

 

 

När Maja hjälper flickor mer än pojkar samt behandlar flickorna som individer 

och hjälper pojkar mer i grupp befäster hon en tydlig kulturell överlagring om 

textil som något feminint kodat. Pojkar hjälps i grupp för att de inte anses ha 

något individuellt intresse av textilslöjden. Maja gör ofta skillnad på eleverna 

utifrån genus vilket tydligt kan ses i årskurs 6 när Maja endast förklarar 

textilslöjdstermer med korrekt terminologi för flickor. Hon förklarar förstygn som 

upp-och-ned-stygn till flickorna medan pojkarna endast får höra upp-och-ned-

stygn vilket berövar dem den korrekta terminologin, något som gör det svårare för 

pojkarna att hävda sin kunskap inom det textila området. Detta påvisar att 

dikotomin i klassrummet är stark. Majas elever får dock utföra likadana 

slöjduppgifter oavsett kön, något som tyder på att räckvidd och social integration 

kan ses som svag. 

 

Nina 

Nina har generellt ett neutralt, positivt tonfall emot sina elever, men använder ett 

hårdare tonfall emot pojkarna i de högre åldrarna. I de yngre åldrarna får alla 

elever lika mycket hjälp, men i de högre åldrarna får pojkarna betydligt mindre 

hjälp. Pojkarna i de högre åldrarna hjälps i förbifarten medan flickor kan få 

handledning många gånger trots att de har kommit långt i sin slöjdprocess. 

Hjälplistan som Nina beprövar under vår observation i årskurs 7 leder därmed till 

att pojkarna marginaliseras och flickorna får möjlighet till en betydligt större 

mängd handledning i sin slöjdprocess. I de yngre åldrarna spelar det ingen roll om 

eleven är flicka eller pojke gällande mängden stöd de får i slöjdprocessen, då Nina 

har ett system som innebär att hon går runt till elevernas arbetsplatser och alla 

därmed får vänta på sin tur. Denna strategi leder till att alla elever kan bli sedda 

och få handledning i sin slöjdprocess. Analysen är därmed att styrkan på 

genusregimen och dikotomin kan sägas vara hög i de högre åldrarna men lägre i 

de lägre årskurserna. Ninas hierarki kan i de högre årskurserna räknas som stark 
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och där premieras det feminina, då flickor får mer hjälp och behandlas mer 

individuellt.  

 

Räckvidden är smal då det inte finns några saker i slöjdsalen som definieras som 

bestämda till ett visst genus. Eleverna arbetar med likadana uppgifter vilket gör att 

den sociala integrationen av genus är låg. Ninas kulturella överlagring blir tydlig i 

de högre åldrarna i hennes isärhållande av flickor och pojkar, då hon socialiserar 

genus med ett något hårdare tonfall emot pojkarna. Detta befästs vidare genom att 

pojkarna får mindre handledning i sina slöjdprocesser och möts med en viss 

skepsis gällande huruvida de är involverade i sin egen slöjdprocess, det vill säga 

frågan om en elev (pojke) koncentrerar sig på sin stickning eller om han “bara 

pratar”. 

 

Pierre 

Pierre gör i stort inte någon skillnad på eleverna, förutom i avseende att han talar 

något mjukare med flickor än med pojkar. Eftersom kommunikation är en väldigt 

stor del i läraryrket och detta leder till en tydlig socialisering av genus avseende 

att flickor och pojkar bör tilltalas annorlunda kan styrkan och dikotomin i 

genusregimen kan anses vara starka. Den kulturella överlagring som blir tydlig 

hos Pierre kommer fram främst i hans socialiserande av genus - han tycker att 

flickor inte kan hantera ett hårt, auktoritärt tonfall på samma sätt som pojkar kan. 

 

Pierre är en tydligt auktoritär ledare i sitt klassrum och då han själv är man befästs 

då indirekt det maskulina som normerande i klassrummet vilket ytterligare 

bekräftar hierarkin som stark. Räckvidden i Pierres klassrum kan sägas vara smal 

eftersom väldigt få saker är genusdefinierade. Flickor och pojkar ges möjlighet att 

utföra likadana arbetsuppgifter inom slöjden vilket tyder på en svag social 

integration. 
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Intervjuer 

 

Här presenteras informanternas tankar kring de fyra teman som lyfts under 

intervjuerna. Informanternas åsikter lyfts parallellt med varandra. 

 

Hur lärarna ser på sin slöjdart 

 

I Kaspers mening är textilslöjd inte bara att utveckla en hantverksskicklighet utan 

även att utveckla sitt förtroende för sig själv. Detta menar han grundar sig i 

elevens möjlighet att känna att den klarar av att skapa saker själv samt bemästra 

saker i hemmet som kan räknas till det textila området (gardinsömnad, stryka 

kläder, strumpstickning, sömnad av sängkläder) exempelvis att inte behöva 

konsumera för att nå en produkt. Denna bild av textilslöjden har också Maja som 

säger att slöjd är ett ämne där ”man får lära sig det man behöver för att kunna 

starta sin egen bana här i livet”. Maja tycker liksom Kasper att ett miljötänkande 

och en känsla av att allt inte behöver köpas är viktigt med slöjden. 

 

Pierre ser slöjden som ett kreativt utlopp, ett avbrott där eleverna får använda sina 

idéer och skapa något. Det personliga uttrycket och att vara nöjd med sina 

hantverkskunskaper är enligt Pierre viktigare än produkten i slöjdprocessens slut. 

Kasper sammankopplar textila färdigheter med identitetsskapande och uttrycker 

att ”Om man vill sy sina egna kläder så ska man veta hur man gör det, liksom, 

man behöver inte gå på HM och köpa sig en identitet”. Johan vill att hans elever 

ska använda det han kallar för deras “outtömliga idéresurs” det vill säga den 

kreativitet som de alltid bär med sig och försöker vägleda dem i hur de kan 

införliva denna resurs i sin slöjd även om arbetsuppgifterna till en början kan 

upplevas som opersonliga. 

 

Enligt Kasper har slöjden ett gott rykte av att vara annorlunda jämfört med de 

andra skolämnena, att det är en stund när eleverna får uttrycka sig praktiskt. Trots 

att uppdelningen teoretiska, praktiska/estetiska ämnen inte längre är aktuell i 

skolan upplever Kasper att skolämnena fortfarande separeras av såväl 

arbetslagsledare som skolledning. Vidare tycker Kasper att slöjden ofta är i fokus 

som ett praktiskt ämne där elever som har det svårt för det teoretiska eller som 

kommer från en annan sociokulturell bakgrund kan finna en fristad, någonstans 

där de kan känna sig upplyfta. Kasper upplever detta som en problematik som 

delvis banaliserar ämnet, då uppfattningen är att slöjd dels är något som alla 

elever uppskattar, samt ett ämne som enligt fördomar ”inte är så svårt”. Pierre 

berör liknande tankegångar när han säger att slöjden ändå alltid måste räknas som 

undervisning, oavsett hur ”rolig” läraren försöker göra den. Johan berättar att han 

talar mycket med eleverna om vilka förmågor de tränar upp i slöjden så att de ska 

vara medvetna om att slöjden är mer än det föremål som väntar i processens slut. 
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Maja ser slöjden som en möjlighet att lära eleverna ett processtänkande och ge 

dem ökade kunskaper inom problemlösning. Johan menar att han skulle önska att 

slöjden kunde vara ett enda ämne, men att han inte tror att det skulle vara 

genomförbart då slöjden är för stor och består av alltför många moment. Johan 

upplever att flickorna är de mest framgångsrika inom trä- och metallslöjden 

eftersom ”Dom orkar ta i mer, dom planerar bättre, dom är... Dom är mer med i 

processen än pojkarna”. Samtidigt nämner han att det är något som kan sägas 

generellt för hela mellanstadietiden, att flickor ständigt är “två steg före” de 

jämnåriga pojkarna. 

 

Nina ser slöjden som ett ämne där barn och ungdomar får möjlighet att överskrida 

de gränser som hon upplever att vuxenvärlden har satt upp för dem i tidig ålder. 

För Nina är det viktigt att eleverna får ses som skapande människor i slöjden och 

inte kategoriseras utefter sina kön: 

 

Varje elev har båda slöjdarterna under hela första perioden i skolan… så att det 

finns ingenting som säger tjejslöjd, killslöjd eller nånting sånt, utan det heter 

textilslöjd å de heter trä- och metallslöjd å jag pratar jättemycket när jag, när jag 

introducera slöjden när dom går i trean så prata jag jättemycket om de här att du 

använder kroppen å du använder huvet å inget av dom två sakerna kan va utan 

varann. Å de ha alla killar å de ha alla tjejer å alla behöver alltihop för att de ska 

funka liksom. 

 

Tom ger uttryck för att han personligen inte vill se slöjden som könskodad. Han 

upplever att pojkar är mer aktiva, buffligare och att de har svårare att sitta still. Att 

det går att ha flera flickor kring en borrmaskin samtidigt, men att det är omöjligt 

att göra detsamma med en grupp pojkar, är något som han brukar lyfta med 

eleverna och fråga varför det är så. Betygsmässigt och gällande arbetsprocesserna 

i stort tycker Tom inte att han ser någon skillnad emellan flickor och pojkar: ”Jag 

ser ingen större skillnad betygsmässigt heller egentligen, utan här blir det så 

konkret vad man sätt betyg på, tyck jag. Det är ju vad de producerar och vad de 

gör och hur de arbetar på lektionerna.” Han menar att hans elever blir 

“jätteduktiga” inom trä- och metallslöjd oavsett kön. Johan menar att samarbete i 

de båda slöjdarterna ökar elevernas kreativitet och kan fungera som 

statusutjämnande slöjdarterna emellan: ”Det skulle hjälpa till att befästa liksom, 

tanken om att vi är inte så… hemskt olika... egentligen”. Johan berättar att hans 

främsta strategi för att motverka könskodning inom slöjd är att tänka aktivt på det 

och analysera sig själv i hur han agerar och uttrycker sig: 

 

Jag vet att jag har tänkt på det nån gång såhär att oj, egentligen skulle jag inte ha 

sagt sådär för nu har jag liksom bekräftat myten om att kvinnan är svag, eller… 

Eh… Bekräftat nån sorts myt om att pojken gör stora grejer, det kanske inte blir 

så himla snyggt och finurligt. 
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Kasper upplever en stark fördom från kollegor och föräldrar gällande elevernas 

motivation kring textilslöjd utifrån deras könstillhörighet; ”jag upplever det mest 

från mina lärarkollegor, kollegor i andra ämnen kan omtala det som att pojkar 

kanske inte tycker att det är så kul, eller att dom duktiga flickorna får göra sina 

saker”. Kaspers personliga uppfattning om könskodning inom slöjd beskriver han 

som följer: 

 

Jaa, jag kan verkligen uppleva slöjdarterna som (…) Jag vet inte, könskodade, jag 

vet inte om jag skulle använda det ordet, men alltså… Att det lite… Påläggs en 

på flera olika nivåer, liksom, både under ens studietid eller liksom då under min 

studietid och nu när jag väl jobbar i skolan. 

 

Pierre ger en liknande bild som Kasper, att många vårdnadshavare förvånas över 

att han som man undervisar i textilslöjd och att han tydligt kan se att eleverna 

påverkas av dessa normer utifrån även om skolan försöker förhålla sig neutral. 

Johan anser att många i hans närhet driver en hård linje kring slöjdarterna och 

könskodning, särskilt 40-talistgenerationen som enligt honom fortfarande 

benämner slöjdarterna som pojkslöjd och flickslöjd: ”Men för dom är helt, helt 

inne i att tjejer, dom gör mjuka saker och dom är stillsamma, och pojkar dom 

slamrar och bygger stort och... eh... hårt”. 

 

Maja säger att hon försöker anpassa textilslöjden till varje elevs livsvärld, men 

samtidigt säger hon att hennes egen tanke om ”fotbollskillarna” i en klass är att de 

absolut bara vill sy fotbollströjor. Nina ser personligen inte textilslöjden som 

något ”tjejigt” men upplever att hon får många sådana kommentarer utifrån och 

att hon är medveten om den tidigare tanken kring ”kvinnligt” slöjdande som 

osynliggjort och ”puttenutt-pillrigt”. Hon berättar att hon försöker skapa något 

slags statustänk kring slöjden, att slöjd är skapat ur en kraft som är lika god 

oavsett om den som slöjdar är man eller kvinna. Nina tycker att det behövs ett 

medvetet normkritiskt tänkande inom slöjd, då slöjd har ett tydligt arv av gamla 

traditioner som lever kvar, något hon upplever att slöjdlärare skulle behöva ”göra 

upp med” på ett mer medvetet sätt. Enligt Maja skulle det vara bra om det fanns 

fler manliga textilslöjdslärare och fler kvinnliga trä- och metallslöjdslärare. 

 

Kasper tycker att endast ett fåtal elever har använt sin könstillhörighet som ursäkt 

för att undvika uppgifter på textilslöjden. Men han upplever främst att elever kan 

vara omotiverade oavsett kön, att slöjd ses som något gammalmodigt och lite 

töntigt. Detta är något Kasper ser som en produkt av samhället vi lever i idag som 

inte värdesätter kunskaper om att laga, bevara och producera textilier. Nina tror att 

hennes elever upplever slöjden som könskodad mycket på grund av de sociala och 

kulturellt ärvda mönster som finns i samhället, där det är vanligare att kvinnor 

jobbar med textilier och att män jobbar med material som kan kopplas till trä och 

metall, något eleverna uppfostras till att själva anse. Hon berättar att hon medvetet 
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säger till eleverna att de måste be sin pappa att laga deras kläder om något är 

trasigt och att svaren från eleverna då varierar, vissa elever säger ja medan vissa 

säger nej, det är min mamma som gör sådant hemma. 

Gällande elevernas tankar om slöjd och könskodning menar Maja att ”de kanske 

är fler som törs utifrån de här med kön… att man som tjej törs man testa på 

träslöjden, men killarna törs int alltid komma till textilen”. Pierre upplever en 

skillnad mellan elever som tycker om att skapa och arbeta med hantverket och de 

elever som inte tycker att det är ”kul” med slöjd, men det är inget som han tycker 

är könsbundet. Han säger själv att hans skola är lite unik med sin sammanfogade 

slöjd och att undertonen i den traditionella skolslöjden som delar upp textilslöjd 

och trä- och metallslöjd innebär att det finns en uppdelning som eleverna ”ska” 

följa och inte bryta emot: 

  

Man ska egentligen int göra de ä ju liksom undertonen, de ska va uppdelat, man 

ska välja liksom va vill du hålla på me… Bara en sån sak att man har textil och 

trä- å metallslöjdsutbildning på lärarutbildningen… Varför inte en 

slöjdutbildning… Man läser tre år slöjd, punkt. Asså redan där har man lagt 

grunden, det ska va uppdelat, de ska va fel du ska inte följa läroplanen asså. 

 

Tom menar att det kan uppfattas som att eleverna tycker att slöjden är könskodad 

utifrån de fria slöjdval som eleverna gör i slutet av högstadiet, då de flesta 

pojkarna väljer trä- och metallslöjd och de flesta flickorna väljer textilslöjd. Tom 

påpekar att det borde kunna bli annorlunda eftersom eleverna haft båda 

slöjdarterna sedan årskurs tre, men att han inte har någon aning om varför det blir 

så. 

 

Hur lärarna talar slöjd med sina elever 

 

Hur lärarna pratar med sina elever om slöjd påverkas av den erfarenhet som 

läraren har och hur trygga de känner sig i sin lärarroll och i sitt klassrum. Kasper, 

som anser sig sakna erfarenhet, menar på att samtalet mellan sig och eleverna kan 

bli ganska diffust och att det kan infinna sig en otydlighet när han samtalar om 

slöjd med eleverna då han inte ännu hunnit rota sig i sitt ämne. Pierre, som även 

han saknar en del erfarenhet, menar på att han pratar mycket om uttrycket och inte 

om material och dess egenskaper. Han brukar ta upp skillnaderna i om man 

arbetar i ett material kontra ett annat och vad det kan ge för uttryck. Han talar om 

hur detta leder till olika begrepp och hur han förra året hade glosor med sina 

klasser, något som tyvärr inte finns kvar detta år på grund av tidsbrist. När han 

tillfrågas om hur det fungerade att ha glosor säger han att det till en början 

fungerade otroligt dåligt, men att eleverna lärde sig och anpassade sig för att det 

sedan inte skulle vara ett problem alls. 

 

Maja talar om att försöka hitta ett driv, hon menar på att eftersom hon brinner för 
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ämnet så kan hon förmedla slöjden på ett bättre sätt än exempelvis en vikarie kan. 

Hon talar under intervjun om att vara positiv och att det kan rycka med eleverna 

som inte är lika motiverade som andra elever. Nina påpekar vikten av att sätta ord 

på det eleverna säger och att hon i olika åldrar använder sig av olika ord, att i 

yngre åldrar kan hon säga slöjdord och i äldre åldrar säger hon slöjdbegrepp. 

Vidare talar hon om när elever upptäcker att slöjdens ord är applicerbara utanför 

skolämnet och att det finns en idé med att lära sig dessa begrepp för framtiden och 

inte bara för att stilla sin lärares behov. Nina är den enda som trycker på vikten av 

att inte ha så långa genomgångar, att det gagnar alla elever med korta och koncisa 

genomgångar. Det Johan försöker förmedla till sina elever är att slöjden är bra för 

motoriken och lägger vikt vid förmåga att kunna planera för praktiska göromål. 

Han menar på att slöjden inte bara är bra för slöjden i sig utan kan ses som ett 

hjälpmedel för andra ämnen och att hjärnan blir flexibel när man får arbeta på 

olika sätt. ”Så vill jag att dom ska uppleva slöjden. Det är välgörning… 

Välgärning för deras… tankemässiga utveckling.” 

 

Gällande frågan om hur lärarna pratar slöjd med sina kollegor är det många av 

informanterna som menar att de talar slöjd mest med andra slöjdkollegor. Maja 

berättar att hon ofta får besök av kollegor som vill låna saxar eller måttband vilket 

ger henne tillfälle att visa dem vad elever har gjort, ”Dom kan int fatta att den här 

personen har gjort de när man berättar vem kanske heller”. Kasper berättar att han 

sällan eller aldrig talar med kollegor om slöjd annat än mentorer och då specifikt 

hur det går för vissa elever i slöjden, ”Jag vet inte om jag pratar med mina 

kollegor alls om min slöjdart faktiskt”. 

 

Nina menar på att hon mest talar med trä- och metallslöjdsläraren om planering 

och tekniker, att det handlar mest om slöjdämnet i stort och smått. Däremot menar 

hon att hon ofta får hävda sitt ämne för sina andra kollegor, men att det då gäller 

mer på högstadiet och inte alls på låg- och mellanstadiet. Hon förtydligar: 

 

Alla hävdar sin rätt till sitt ämne de va bara igår den diskussionen sist då vi hade 

elevhälsoteamet hade möte (…) en (…) elev som är ledig för att hon är utmattad 

en dag i veckan har… missar ganska mycket SO, vilket gör att… då tyckte SO-

läran att de är jättemycket, jättemånga timmar i ett ämne som försvinner å då 

mena specialpedagogen, ja men om vi sätter hennes lediga dag den här dan då 

missa hon slöjden helt. 

 

Pierre tar också upp problematiken med att slöjden ofta får bli en typ av 

”slasktratt”, att då man på Pierres skola jobbar mycket med projekt så är det 

kollegor som kanske inte förstår att man på slöjden inte kan sy vad som helst. Om 

eleverna ska spela upp teater kan det komma kommentarer från kollegor om att 

”ni kan ju sy det här…” Tom pratar om vikten av ämneslag och slöjdträffar i 

kommunen och hur viktigt det är att prata slöjd inte bara med sina slöjdkollegor 

på skolan man arbetar på utan med andra: 
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För det är värt så mycket, att bara få den där inputen, det är då, det är först då 

man ser att man fortfarande har intresse och brinner för det. Då man går i sin 

vanliga lunk och aldrig pratar slöjd med nån då, då blir det segt tillslut(…). Och 

det handlar inte om att man måste prata hur sätt ni betyg och hur gör vi si och hur 

gör vi så utan det handlar mycket om det här med att skapa intresse och hitta, 

delge varandra nya idéer och nya tankar, å… Och det är väl den största, tycker 

jag, nästan, vidareutbildning jag kan få. Det är egentligen bara att få vara med de 

andra kollegerna å… Och prata slöjd. 

 

Johan däremot menar på att han nästan aldrig pratar slöjd med sina kollegor, 

enbart när det talas om förmågor kan han ta upp slöjden som ett exempel, vilken 

elev som behöver hjälp med vad och hur han kan använda sig av slöjden för att 

hjälpa till med elevernas förmågor och oförmågor. Vidare menar Johan att han 

ibland känner ett måste att hävda slöjdens rätt, men att han sällan gör det. I 

kontrasten till kärnämnena menar Johan att slöjden kan bidra till elevens träning: 

 

Det har väl hänt att… att man kanske… kunnat hävda sitt ämne… ämnes 

förträfflighet genom att säga att… jamen i slöjden, så, där så kan vi faktiskt 

fokusera jättemycket på, den här förmågan, att planera, eller… Utvärdera, eller, 

vad det nu må va. 

 

Vad gäller slöjdbegrepp är det många av lärarna som poängterar återbruk som 

teknik inom slöjden, vad och hur man kan använda detta samt varför det är så bra 

och viktigt med återbruk. Nina talar om vikten av att kunna få misslyckas, att det 

viktiga är processen och inte produkten. Hon menar på att man lär sig av misstag 

och att då kanske man inte gör om dem, hon lägger vikt vid att eleverna ska 

anteckna under lektionerna så att de vid ett senare tillfälle kanske inte gör samma 

misstag. Vidare menar hon att hon ofta hör ordet härmas och att hon vill vända det 

till något positivt istället. Pierre lägger en ganska låg nivå i början, han menar på 

att det först och främst handlar om allmänbildning. När eleverna kommer ut i 

världen ska de veta vad de olika verktygen heter och vad de används till. När han 

arbetar med de lite äldre eleverna tänker han mer på processer och att eleverna ska 

kunna förklara en idé samt att det finns en tanke bakom produkten. För honom är 

det viktigaste att eleverna kan tala kring uttrycket och syftet och sedan kunna 

koppla det till slöjdbegreppen: 

 

Asså mycket hör till allmänbildning liksom om du kommer ut i världen å nån 

pratar du ska hämta en skruvmejsel så ska du inte hämta en hammare (...)men de 

är ju i allmänbildningssyfte liksom å de är ju typ de verktyg vi har just nu… dom 

här standardverktygen som man alltid kom å stöta på å alltid mer eller mindre 

kom å ha hemma oftast också. 

 

När det talas om ett köns- och värdeneutralt språk i slöjdsalarna menar Pierre att 

det inte är något som han brukar tänka på. Han upplever att ett vårdat språk och 

ett bra klimat på skolan tar bort de flesta laddade orden. Vidare menar han att 
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vissa ord är kopplade till ett visst kön per automatik, men att man får försöka 

lägga större vikt på begreppen och syftet begreppen har istället för ordet eleven 

säger. Maja talar om vikten av att sudda ut tanken om att bara äldre kvinnor 

stickar eller virkar, hon brukar berätta för sina elever om Kaffe Fasett och de som 

gör OS-mössorna, för att visa eleverna att det inte alls bara är mor- och farmödrar 

som stickar och virkar. Kasper talar om hur han försöker parera att bekräfta när 

eleverna tycker att de gjort fel och istället förklara olika vägar man kan ta för att 

få samma resultat, men att det är svårt. Nina har inget svar, hon anser att hon inte 

kommit dit ännu, men att hon undviker ordet gulligt för att det tyder på något litet 

och typiskt flickaktigt.  

 

Något som både Tom och Johan anser är viktigt med slöjdspecifika begrepp är att 

eleverna ska kunna sätta ord på och visa eller förklara hur de tänkt kring sina 

alster. Johan förtydligar: 

 

Små barn säger gärna Jag behöver den där grejsimojsen. Jaha? Jaha, är det en 

hammare? Jag förstår att det är en hammare dom vill ha så då får dom sopen 

istället. Här har du en grejsimojs, den är blå och fin, och mjuk i ena ändan. 

 

Såväl Tom som Johan har tänkt att orden inom slöjden är riktade och 

minimaliserade vilket innebär att det inte ryms någon genusladdning i dem. Tom 

menar att han inte lägger någon värdering i hur vissa ord kanske skulle korrelera 

mot ett specifikt kön eller skulle vara genusifierade åt något håll. Han har aldrig 

funderat på det. Johan menar att det ibland händer att han halkar dit på att värdera 

åt ett eller annat håll. Han säger att:  

 

Jag vet att jag ibland går från lektioner och tänker att ja det där var ju dumt 

sagt… Man har lagt sin egen värdering, det behöver inte nödvändigtvis va… 

handla om genus utan… vad som helst. 

 

Detta menar Johan är något som bara händer i farten, men att det inte 

nödvändigtvis behöver handla om genus, det kan handla om egna värderingar och 

åsikter lika väl 

Hur lärarna planerar lektioner och teman i slöjd 

 

Maja planerar sina lektioner och teman i textilslöjd utifrån vilka tekniker hon 

tycker är väsentliga för eleverna att kunna. Hon kombinerar de historiska textila 

teknikerna med influenser från det som ”är modernt”. Återbruk är ett tema som 

Maja nämner som viktigt. Pierre lägger fokus på idéutveckling, planering, 

förberedelse och presentation av slöjdprodukten snarare än hantverket i slöjden: ” 

ja men om vi säg att ska du ha en perfekt sydd kudde skulle jag int sy en kudde 

själv, jag skulle gå å köpa en för 39 spänn liksom, å sen va de klart”. Han 

fokuserar på att modifiera plagg och föremål som redan finns till att bli mer 

personliga än att lära ut hantverket i slöjden från grunden. 
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Nina har under sin begränsade tid som slöjdlärare upptäckt att det är viktigt att ha 

korta, kärnfulla genomgångar då eleverna är ytterst fokuserade på att arbeta med 

händerna då de stiger in i en slöjdsal. Hennes strategi är att hellre bryta 

hantverksarbetet någon gång under lektionen för en teoretisk genomgång än att 

påbörja lektionen med teori. Johan berättar att hans elever arbetar efter en gammal 

tradition just nu, från enklare arbeten till mer avancerade, detta för att förbereda 

eleverna inför högstadieslöjden. Dessa uppgifter kan sägas vara olika 

kombinationer av form- och foguppgifter i de olika årskurserna, som exempel kan 

nämnas svarvning, smörkniv och låda. Tom arbetar också med slöjduppgifter 

”som är som standard år från år och sen gör man om litegrann” och han planerar 

själv, gärna med hjälp utav en mindmap samt konsultation av läroplanen, för att se 

vad han vill beröra i kursplanen i slöjd. 

 

Kasper berättar att han gärna arbetar ämnesövergripande, inspirerad av arbetet hos 

den textilslöjdslärare som hade hans tjänst tidigare. Pierre nämner att han ofta 

arbetat i projekt, i slöjden såväl som ämnesövergripande, ofta med väldigt 

specifika tidsplaner. Värdegrund och respekt för sin närmiljö är något Kasper har 

lagt fokus på, samt att slöjdprocessen ständigt sammankopplats med elevernas 

personliga estetiska uttryck. Under låg- och mellanstadiet ligger fokus på 

närmiljön och hemmet och under högstadiet ligger fokus på identitet och 

personligt uttryck. Pierre fokuserar mer på slöjdens uttryck och individuella idéer 

kring slöjd än på att eleverna ska lära sig specifika hantverkstekniker. Detta kan 

delvis bero på att den slöjdsal som Pierre arbetar i inte är anpassad för slöjd utan 

kan räknas som ett teoretiskt klassrum. 

 

Johan menar att han tidigare i sin lärargärning hade en ambition om samarbete 

och temaarbeten med textilslöjdslärarna men att arbete med tema kräver extra 

tanketid, något han upplever är svårt att få tid till som lärare idag. Han menar att 

detta blivit särskilt problematiskt sedan slöjdlektionerna blivit 80 minuter långa. 

Nina anser att tidsbristen i slöjd bidrar till en begränsning i sig, det faktum att 

eleverna ständigt måste avsluta sin kreativa process för att sedan starta upp den 

igen en vecka senare, vilket medför att hon gärna skulle se mer sammanhållen 

slöjdtid. 

 

Att sätta ramarna för uppgiften men sedan ge eleverna fria tyglar är en utav 

Kaspers didaktiska strategier inom slöjd, en strategi som även Nina använder. 

Nina vill att hennes elever ska ha möjligheten att själva skapa sina idéer i såväl 

form som material och struktur, därför har hon valt att begränsa mängden förlagor 

som finns till slöjduppgifterna, något som ger ett ramverk till uppgiften men 

samtidigt en möjlighet för eleverna att ”kliva utanför den”. Hon brukar dock visa 

exempel på detaljer av arbetsprocessen när så behövs och använder gärna elevers 

egna exempel för att lyfta eleverna ifråga samt vidga vyerna hos andra elever. 

Tom säger följande om elevernas kreativitet: 
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Så att jag brukar inte bara dräpa dom om, om dom kom med egna idéer utan man 

försök som tillsammans hitta lösningar och hitta vägar att, att jobba. För det är ju 

roligt att ha kreativa människor. Det är roligt då dom kom med egna idéer. 

 

Vidare berättar Tom att han inte använder sig utav färdiga exempel på 

slöjduppgifter, men kan använda halvfärdiga projekt eller delar av processen som 

förevisningsmaterial. Johan anser att eleverna nu inte är som eleverna var förr och 

påpekar att det som själv hade motiverat honom i slöjd i hans ungdom inte alls 

verkar motivera elever som är i den åldern idag. Han tänker att detta kan bero på 

att dagens ungdomar är överexponerade för idéer och möjligheter, något som 

försvårar deras process i att välja föremål att slöjda. Maja motiverar eleverna 

genom att poängtera att textilslöjd ger motorisk träning, specifikt kopplingen 

emellan hjärna och hand, något som kan behövas i ett framtida yrke som 

hjärnkirurg, eller för att ”meka i moppen”. Hon brukar jämföra slöjdens motoriska 

svårighet med den svårighet eleverna först mötte när de lärde sig skriva bokstäver 

under sin tidiga skolgång, menande att övning ger färdighet.  

 

Nina anser att det ingår i slöjdämnet att bygga frustration inför en arbetsprocess 

eller teknik, som sedan rinner ur när uppgiften eller tekniken bemästrats. Denna 

känsla av möjliggörande anser Nina vara motiverande för fortsatt slöjdande, att 

eleven lyckats ta sig igenom frustrationen med sina egna metoder. Vidare menar 

Nina att många slöjdkunskaper hör hemma i ett vidare sammanhang: ”en del kan 

int göra knutar, då måst man också lära sig, för det finns så många sammanhang 

där du måste kunna göra en knut, du är ju handikappad om du inte kan göra en 

knut”. Vidare menar Nina att sådant som eleverna uppfattar som ett misslyckande 

mer kan ses som en möjlighet och ett sätt att berika arbetsprocessen. Pierre ser det 

som att de elever som inte är motiverade inom slöjd istället behöver sänkta krav 

på sina slutprodukter och han lägger då fokus på något annat i uppgiften så att de 

åtminstone kan nå betyget E. 

 

Johan ser förberedelse och planering främst som verktygsvård samt att verktyg 

och material befinner sig på rätt plats i slöjdsalen innan lektionen. Han ser det 

som att han med åren har ”övat in en repertoar” och han säger också ”Så jag 

skulle nog kunna gå in i vilken klass som helst i Sverige, och bara köra en lektion. 

Det spelar ingen roll, ge, ge mig bara vilket ämnesområde…”. Nina försöker 

planera lektionerna tidsmässigt innan för att få en uppfattning om hur eleverna 

kommer att arbeta, men erkänner sig själv som tidsoptimist gällande tidsåtgången 

under arbetsmomenten i slöjd. Pierre säger sig planera sin slöjdundervisning 

övergripande terminsvis först för att få en stomme, sedan punktplanerar han 

specifika lektioner som ska genomföras. Tom brukar själv utföra sina 

slöjduppgifter för att få en uppfattning om hur de ser ut tidsmässigt och sedan 

uppskatta att det tar eleverna ungefär fem gånger så lång tid från idé till slutförd 

slöjdprocess. Både Tom och Kasper upplever att det är lätt att få in samtliga 
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kunskapskrav under varje uppgift som formuleras i slöjd. Tom menar att slöjd i 

sig självt är mycket kultur. 

 

Kasper anser att det finns en uppfattning om att i slöjd ”ska man få göra det man 

vill”, något han personligen inte ser som hållbart, då det skulle innebära en stor 

arbetsbörda för läraren med olika lokala pedagogiska planeringar (LPP) för var 

elev samt göra betygssättningen än mer tidskrävande. 

 

Hur lärarna presenterar sin slöjdart för sina elever 

 

Våra informanter är medvetna om att alla elever inte kan tycka om deras ämne, 

men Tom menar på att han alltid försöker hitta vägar så att alla kan trivas. Han 

säger att det är viktigt att lyfta elevernas självförtroende och att det är viktigt att 

eleverna lär sig att våga prova och se att det kan bli något, även om man 

misslyckas. Tom tycker vidare att det är viktigt att eleverna får prova idéer och 

menar att han finns där för att komma med tips eller hjälpa eleverna om det blir 

fel. Vidare säger han att det är viktigt att eleverna vågar testa maskiner så att de 

inte är rädda för dem. Maja menar att hon arbetar med olika teman och tekniker 

och att vid dessa försöker hon hitta bilder och tala om hur de olika teknikerna och 

temana kan användas som inspiration. Maja uttrycker att: ”jag tyck de är ganska 

enkelt för dom att få en idé när man har presenterat nånting.” Kasper försöker att 

koppla all sin undervisning och sin slöjdart till eleverna och deras intresse. På så 

sätt menar han att slöjden blir relevant för dem. När Nina träffar sina elever för 

första gången i trean brukar hon låta dem fundera på vad slöjd är och hur man 

använder sig av den. Hon talar med eleverna om varför det är viktigt att ha slöjd, 

om handens och hjärnans samarbete. Vidare talar hon om vikten att föra en dialog 

med eleverna, även när hon inte kan tala med dem: 

 

När dom använder sin loggbok, så uppmanar jag dom att skriva där om de är 

nånting dom tyck är svårt, eller nånting som dom vill ha hjälp av mig, som dom 

inte vill säga så att alla andra hör… så att jag… uppmanar dom att ha en 

kommunikation med mig i loggboken om saker som dom tyck är svårt. 

 

När Pierre träffar sina elever för första gången går de igenom salen, han menar på 

att då salen han arbetar i är så annorlunda från en traditionell slöjdsal är det viktigt 

att eleverna får se olika sätt att arbeta på. Han går igenom syftet med slöjden och 

kunskapsmålen på ett språk som gör det lätt för eleverna att förstå. 

 

När informanterna får frågan om slöjdens historia menar Kasper att det för honom 

handlar mer om var eleverna är idag, vad som existerar i deras vardagsliv och 

mindre om traditioner som kan föras vidare. Han går igenom historiken bakom en 

teknik eller annat när en elev frågar. Maja menar att när man håller på med en 

teknik är det enkelt att prata om historiken bakom det lite kort. Vidare säger hon: 
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”Virkning, att det inte finns en maskin än som kan virka... utan OS-mösserna var 

virkade för hand å dom här killarna som gör kask mössan å...” 

 

I årskurs 8 menar Tom på att eleverna arbetar med gamla tekniker så som 

svepaskar och laggkärl och att han i och med det tar upp historik med eleverna. 

Skillnader mellan vad som fanns i dåtidens samhälle och hur det har förändrats i 

dagens samhälle. Däremot talas det inte så mycket om goss- och flickslöjden, han 

menar här att det är en onödig sak att ta upp med eleverna då samhället ändå inte 

ser ut så nu. Tom menar att: ”För gamla hantverk är oftast bra, de är oftast lätta - 

att eleverna kan jobba väldigt självständigt i dom. Därför jobbar vi ganska mycket 

med gamla hantverk.” 

 

Johan, precis som Tom, talar med eleverna om slöjdhistoria när tillfälle ges. Han 

talar med eleverna om hur man använde vissa verktyg förr: 

 

Drillborr man vevar för hand, jag menar det var ju så man gjorde förr i tiden, om 

man hade det bra. Liksom… Om man hade en sån. Nu har vi en, en borrmaskin, 

liksom. Så att jag… Jag försöker alltid dra… Ofta så drar jag tillbaka det liksom, 

hur gjorde man förr? 

 

Då lokalen som Johan arbetar i under några veckor var under ombyggnad hade 

han teoretisk slöjd med alla sina klasser. Under en av dessa lektioner visade han 

upp en bild som föreställde lektion under den så kallade pojkslöjden. Han frågade 

eleverna om de såg något speciellt med bilden och efter många gissanden var det 

en flicka som insåg att det inte fanns några flickor med på bilden. Vidare nämner 

han att eleverna tyckte det var “helt barockt”. 

 

Nina menar att hon aldrig riktigt talar med sina elever om slöjdämnets historia, 

utan bara när frågor kommer upp från elever som varför de ska sy kläder när de 

kan köpa kläderna billigt från en affär. Hon säger: 

 

Då kan jag ta upp det ur perspektivet förut så, så var de omvänt asså, då var de 

jättemycket billigare att sy själv än att gå på HM å köpa en t-shirt, å de fanns 

inte… å historiskt så… hur tillverkas kläder… de va en pojke som fråga för ett 

tag sen, hur gör man tyg… eller kan man göra tyg fråga han. Ja, man kan göra 

tyg, om man inte kunde göra tyg skulle vi inte ha några kläder på oss. å så… 

prata vi jättekort om hur tyg kommer till. 

 

Pierre menar att han gör samma sak, att han egentligen inte tar upp slöjdens 

historik nog mycket. Vidare menar han att det beror på vad eleverna gör och 

vilket teknik de håller på med. Han menar att: 

 

Till exempel nu asså mosaik, kanske int lika mycket his, slöjdhistoria på de sättet, 

snarare än en koppling att ja men principen å arbetet har funnits sen liksom a men 

tusentals år tillbaka, kanske inte på sätt som ni ser de nu me små mosaikbitar, 
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men man byggde upp(...) mycke beror ju på vad man håller på me(...)så de bli int 

så jättemycke historiskt moment överhuvudtaget som är direkt tydligt kopplat. 

 

Maja är den enda av textilslöjdslärarna som faktiskt jobbat med tidigare läroplaner 

och hon anser att det finns en större tanke och mer flexibilitet i den nuvarande 

läroplanen: 

 

Förut var det ju som att man skulle kunna de å de å man skulle ju lära ut, nu stod 

de väl int alla saker precis just i målen då heller, men… men att nu är slöjden mer 

ett stort ämne som man kan själv sätta in sina mål i å sen är de ju vissa, vissa mål 

som finns, finns allmänt som man ska som ha med, men det kan va vilken teknik 

som helst så att eh… det känns… enklare att plocka in vilken teknik som helst 

nu, än vad de gjorde då. 

 

Nina som inte jobbat med tidigare läroplaner har inget att jämföra med men tycker 

nu att pressen har ökat i den nuvarande läroplanen, även när det kommer till 

kunskapsjakten och betygshetsen. Hon menar att skolorna jagar efter att få så bra 

betyg som möjligt till sina elever och om eleverna inte får bra betyg så “blaffas 

det ut i tidningen” utan att man kollar på den större, mer komplexa bilden av hur 

eleverna på skolan har det. Det sätter en ytterligare press på lärarna, upplever 

Nina. 

 

Tom menar att den nya läroplanen har ett tydligt arbetsfokus, men att det inte 

finns någon direkt styrning kring vad det är man ska arbeta med. Vidare menar 

han att det inte är någon större skillnad mellan den nuvarande läroplanen och den 

förra, till och med den från 1980-talet: 

 

Alltså inga såna hära revolutionära skillnader utan det, det är ganska lika. 

Givetvis små, små… Det är lite mer det här att vi ska ta, ta in det här med, med, 

med vårdat språk och såna där saker och sådär, lite utöka så. Men inte så jättestor 

skillnad vad jag kan utröna i varje fall. 

 

För summera teman i intervjuer väljer vi att lyfta att majoriteten av textillärarna 

diskuterar ett miljötänkande inom sitt ämne. Lärare i båda slöjdarterna lyfter 

kreativa aspekter av slöjdämnet. Gemensamt för alla informanterna är att 

identitetsskapande hos eleverna är en väsentlig del, samt den outtömliga, kreativa 

idéresursen som eleverna alltid bär med sig. Slöjden ses också som en 

problemlösningsarena som utvecklar elevernas problemlösningsförmåga. De 

informanter som har kortare arbetserfarenhet uttrycker att de utsätts för fördomar 

från kollegor och föräldrar utifrån könstillhörighet och slöjdart. Gällande hur 

lärare pratar slöjd med elever kan sammanfattningsvis nämnas att de yngre 

informanterna upplever sig ha en svagare förtrogenhet gällande kommunikation 

med eleverna kring materialkunskap och hantverkstekniker, de tenderar snarare att 

fokusera på materialens estetiska uttryck. Gemensamt för alla informanterna är en 

vilja att förmedla handens och hjärnans koppling inom slöjden och verbalt 
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handleda elevernas kreativitet till högre nivåer med hjälp av slöjdprocessen. 

Informanterna säger sig aldrig tala slöjd med lärarkollegor som inte själva har 

slöjd som sitt ämne, utan att kommunikationen då fokuserar på elever och elevers 

svårigheter. Endast tre av informanterna strävar efter att använda ett köns- och 

värdeneutralt språk i slöjdsalen. 

 

Tre av fyra textillärare planerar lektioner och teman i slöjd med fokus på återbruk. 

Detta kan sägas vara ett eko av det intresse för återbruk och resurshushållning 

som finns i samhället idag.
107

 De flesta informanterna uttrycker att det är svårt att 

genomföra längre teoretiska genomgångar i slöjd, något som gör att de teoretiska 

genomgångarna måste vara korta och kärnfulla. De yngre informanterna säger sig 

gärna arbeta ämnesövergripande, något som de äldre informanterna säger sig ha 

gjort tidigare, men att det inte är hållbart numera. Planering av teman och 

lektioner i slöjd säger alla informanterna att de utför själva. De yngre 

informanterna uttrycker att de önskar mer lärarmaterial i sina slöjduppgifter 

medan de äldre informanterna upplever att det snarare hämmar än främjar 

elevernas kreativitet. När informanterna presenterar sin slöjdart för sina elever 

talar trä- och metallslöjdslärarna om att det är viktigt att eleverna vågar pröva 

maskinerna. De flesta informanterna belyser slöjdhistorik under hantverksarbetets 

gång och har inte några specifika historiska genomgångar. 

 

Det ”medvetna” - analys av intervjuerna 

 

Tom: 

I Toms sal kan man se ett mönster där styrkan och dikotomin är låg, då han talar 

och interagerar med eleverna på samma sätt oavsett kön. Han uttrycker i intervjun 

att han inte vill se slöjden som könskodad. Han menar att betygsmässigt ser han 

inte någon skillnad då det blir konkret i arbetssättet samt i hur slutprodukten ser ut 

som sätter betyget och inte könet på eleven. Detta innebär att det är en obetydlig 

diskrepans mellan tanke och handling gällande styrka och dikotomi.  

 

Vad gäller räckvidden och den sociala integrationen menar Tom att det är viktigt 

att eleverna vågar prova sig fram, att misslyckas och att lära sig något av sina 

misslyckanden. Tom utformar sina uppgifter för att passa elever och inte ett visst 

kön, något som resulterar i att eleverna själva får lägga in detaljer och sin 

personlighet i uppgifterna. Detta innebär att det är en obetydlig diskrepans mellan 

tanke och handling gällande räckvidd och social integration. 

 

Gällande kulturell överlagring och socialisering av genus kan sägas att Tom 

påpekar att pojkar har svårare att sitta still och att de är ”buffligare” medan flickor 

har fler prylar och idéer. Tom menar vidare att det inte går att ha flera pojkar vid 
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en maskin, men att det inte är något problem att ha flera flickor vid samma 

maskin. Han menar att pojkar knuffar varandra runt maskinerna, men flickor gör 

det inte. Denna tanke som uttrycks under intervjun bekräftas under ett 

observationstillfälle då Tom säger åt en pojke att vara en gentleman. Tom själv 

anser inte att trä- och metallslöjden skulle vara genusifierad eller mansdominerad 

på något sätt, det är inget som han tänkt på. Detta kan ses i kontrast till de 

observationer som gjorts där det talades om kontorshänder. Sigurdson menar att 

den verkstadsdiskurs, som utvecklas i trä- och metallslöjden under efterkrigstiden, 

blir den diskurs som motsvarar förväntningarna hos de beslutsfattande kring hur 

pojkar ska motiveras till skolarbete genom införande av en tydlig maskulinitet.
108

 

Detta medför inrättandet av skolverkstäder samt trä- och metallslöjdens 

teknifiering, vilka kan kopplas samman med den av Berge tidigare nämnda 

verkstadsmentaliteten.
109

 Diskrepansen mellan Toms uppfattning och hur han 

faktiskt kulturellt överlagrar och socialiserar genus är hög. Detta då han säger att 

det inte är skillnad på pojkar och flickor men ändå behandlar dem olika, till 

exempel vid användandet av maskiner. Sammanfattningsvis finns därmed en 

obetydlig diskrepans mellan tanke och handling avseende styrka, dikotomi, 

räckvidd och social integration men en högre diskrepans avseende kulturell 

överlagring och socialisering av genus. 

 

Johan: 

Då Johan samtalar och interagerar med eleverna oavsett kön ses styrkan och 

dikotomin som svag. Däremot uttrycker Johan att han ibland kan uppleva sin 

slöjdart som genusifierad, något som han brukar arbeta med under lektionstid. 

Han menar att han aktivt arbetar med eleverna för att visa på att slöjd, oavsett art, 

är till för alla. Johan uttrycker en medvetenhet om sin egen könskodning samt att 

han försöker undvika att reproducera denna kodning på sina elever. Han medger 

dock att det likväl sker, men att han ständigt reflekterar över detta för att undvika 

det i så stor utsträckning som möjligt. 

 

Gällande räckvidd och social integration kan sägas att diskrepansen är av ett 

obetydligt värde. Detta då Johan säger att han utformar uppgifter som följer en 

tydlig progressionsordning där eleverna får gå från lättare till svårare uppgifter ju 

äldre de blir. Han menar att detta arbetssätt är av gammal tradition och att 

lektionsplanering mestadels består i att se till att verktyg är slipade eller ligger på 

sin plats. Detta kan styrkas med observationer kring vad eleverna jobbar med, 

uppgifter som är utformade att passa alla. Johan pratar under intervjun om vikten 

att förklara för eleverna vilka förmågor som tränas under olika moment, vilket 

även återfinns i det observerade där han återkopplar till elevernas egen känsla 

kring processen. Detta innebär att diskrepansen är obetydlig gällande hierarkin. 
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Vad gäller socialiering av genus och kulturell överlagring kan anmärkas att Johan, 

under observationen av årskurs 5, handleder flickor och pojkar annorlunda. I 

intervjun uttrycker han att han tenderar att ägna mer tid åt pojkarna vid 

genomgångar av maskiner, men vill mena att detta är mer personlighetsbetonat än 

just könsligt styrt
110

. Detta i kombination med Johans medvetna tankar kring sin 

socialisering av genus och sin personliga kulturella överlagring innebär att 

diskrepansen är obetydlig i detta avseende. Sammanfattningsvis kan sägas att 

Johans diskrepans är obetydlig. Detta främst på grund av hans medvetenhet kring 

sitt handlande samt hur han ger uttryck för detta under intervjun. 

 

Maja: 

Då Maja inte konkret besvarar frågorna rörande genus under sin intervju är det 

svårt att utläsa diskrepansen mellan tanke och handling inom de olika teman av 

Hirdman och Thurén som studien belyser. Däremot kan sägas att det finns ett 

tydligt mönster kring hur hon behandlar elever olika utifrån kön. Maja berättar i 

intervjun att hon anser att textilslöjd är könskodat och att hon tror att hennes 

elever delar denna uppfattning. Hon berättar vidare om en klass med många 

fotbollsintresserade pojkar och säger att det är viktigt att hitta ett driv hos dem så 

att de vill slöjda, hon vill att slöjdandet ska passa in i deras värld. Berge skriver att 

“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”.
111

 Detta blir tydligt hos Maja då hon gång på 

gång hänvisar till män som är textilt aktiva för att visa eleverna att även män kan 

arbeta med textilier och inom denna slöjdart. Eftersom Maja vet och ständigt 

reproducerar att kvinnor är normen inom textilslöjd försöker hon hela tiden lyfta 

män inom det textila området. Det står i skolans värdegrund och uppdrag att: 

 

Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, 

religion eller annan trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, 

sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning eller för annan kränkande 

behandling.
112

 

 

Då detta inte överensstämmer med hur Maja behandlar sina elever i slöjdsalen 

indikerar det troligast att diskrepansen för Maja är hög, hon skulle troligen själv 

säga att hon arbetar i linje med skolans värdegrund, något som krävs av alla lärare 

i skolan. 

 

Nina: 

Nina är otroligt medveten om sin egen roll som lärare, sin egen genusifiering samt 

vad hon “gjort fel” efter lektionen med årskurs sju. Nina uttrycker efter 
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observationen med årskurs sju att det inte gick som hon ville eller som hon 

förväntat sig, hon är inte nöjd med att hon ej hunnit se alla elever och är medveten 

om att alla elever ej kommit igång med något arbete under lektionen. Detta 

innebär att trots att hennes socialisering och kulturella överlagring av genus 

upplevs hög blir diskrepansen låg gällande de äldre åldrarna, då Nina är medveten 

om hur situationen blev och reflekterar kring detta. Diskrepansen kan ses som 

obetydlig när det kommer till de yngre åldrarna, där Ninas i intervjun uttryckta 

tankar om jämställd behandling av eleverna syns tydligt i observationerna. 

 

Vidare kan sägas att om Nina observerats under en lektion där hon haft samma 

hjälpsystem för alla åldrar, vilket hon under intervjun säger att hon vanligtvis gör, 

hade diskrepansen troligtvis varit obetydlig. Det Nina uttrycker under intervjun är 

att slöjden är ett ämne där elever får möjlighet att arbeta med kroppen och att 

kopplingen mellan handen och hjärnan är något man inte får inom något annat 

ämne.
113

 Hon menar att problemlösning är något som blir mer greppbart och hon 

försöker förmedla detta till sina elever på ett praktiskt sätt. Vidare vill hon skapa 

ett ”statustänk” runt slöjden och menar att textilslöjden inte är något litet och 

osynligt, detta är något man kan ana under hennes lektioner som observerats, hon 

utmanar sina elever att tänka själva och ställer pedagogiska motfrågor för att få 

eleverna att tänka själva inte bara ge dem svaren. Detta är något som man kan se 

både i de yngre och i de äldre åldrarna trots klyftan som skapas mellan könen i de 

äldre åldrarna. Nina uttrycker att det är viktigt att eleverna kan använda korrekt 

terminologi under lektionen så att eleverna förstår att slöjden är lika viktig som 

alla andra ämnen. 

 

Pierre: 

I sin intervju talar Pierre i begränsad mängd om genus men mer kring hur man på 

ett annat sätt kan slöjda, då salen han arbetar i saknar väsentliga verktyg, bortsett 

från några symaskiner och handverktyg i form av hammare och borrmaskin. Han 

talar om slöjdens historia och hur han alltid berättar för sina elever om hur det såg 

ut förr jämfört med hur de arbetar på skolan Pierre arbetar på. Han menar på att 

salen är en slöjdsal som inte tillhör någon specifik slöjdart och att det, i hans 

mening, blir ett friare sätt att arbeta med slöjd. Vidare tar Pierre upp att det är få 

pojkar på skolan vilket tydligt kan ses på observationerna där enbart ett fåtal 

pojkar fanns i klassen. Här menar han att detta gör att skolan i sig är feminint 

kodad. Detta ser han inte som ett hinder, men menar att pojkarna på skolan inte 

får det utrymme som de kan behöva då skolan, enligt Pierre, är “relativt 

genusneutral men ändå med en typiskt kvinnlig ton”. Då de hierarkiska strukturer 

som kan ses i Pierres observation lyfts emot hans uppfattning om att skolan han 

arbetar på inte främjar pojkar framträder en tydlig bild av mannen som norm. 

Dock säger detta ingenting om diskrepansen mellan tanke och handling, då Pierre 

inte verkar vara medveten om sin egen hierarkiska klassrumsstruktur. 
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Christina Nygren-Landgärds skriver i sin artikel att lärare styrs av de visioner som 

denne har om sin roll och att om visionen inte är medvetandegjord grundar läraren 

således sin roll på egna erfarenheter, värderingar och normer. Vidare skriver hon: 

“Lärarutbildningens mål borde därmed vara att hjälpa de studerande att bilda sig 

en egen ideologi om utbildning och slöjd – eller visioner som är grundade och 

styrs av realiteter”.
114

 Man kan utläsa av Pierres intervju att den genusutbildning 

han har fått är begränsad samt att han grundar sina tankar kring genus på egna 

erfarenheter. Detta gör att diskrepansen mellan tanke och handling för Pierre är av 

en viss betydelse, då han inte verkar vara medveten om att han gör skillnad på 

flickor och pojkar i slöjden. 

 

Kasper: 

Eftersom Kasper inte observerats kan empirin från intervjun inte lyftas mot någon 

observationsbaserad empiri. Kasper samtalar mycket kring identitetsskapande 

under sin intervju och uttrycker att även om han upplevt att några pojkar hävdat 

att de inte kan sy vissa saker på grund av sin könstillhörighet så finns det sätt att 

kringgå detta. Vidare upplever Kasper att den genusifiering som möjligen skulle 

kunna finnas inom textilslöjden mestadels uttrycks från hans kollegor och från 

andra vuxna, inte från eleverna. Den kulturella överlagringen och socialiseringen 

av genus sker alltså enligt Kasper främst utanför slöjdklassrummet. Kasper menar 

att han inte gör samma uttalanden som andra vuxna kan göra om slöjd vilket gör 

att hans elever möjligen uppfattar slöjden annorlunda än vad de skulle kunna göra. 

 

Kasper är väldigt medveten om sina egna brister, trots sin ålder, samt tar upp 

bristande kunskaper inom tekniker eller inom slöjdbegrepp som kan vara viktiga 

för elever att kunna. Trots detta återkommer han ständigt till att han försöker vara 

neutral mot alla elever och hjälpa alla på samma sätt. Han pratar om att bryta 

könskodningen i samtal med elever och hur det kan underlätta genusneutraliteten i 

slöjdsalen. Här delar Kasper tankar med Westerlund kring hur genusordningar kan 

brytas i slöjden.
115

 Vidare uttrycker Kasper under intervjun att han alltid försöker 

hitta uppgifter som låter eleverna att uttrycka sin egen identitet. Han menar att 

slöjdens historia och hantverksteknikernas historia inte får något större fokus, utan 

att uppgifterna ska utgå ifrån eleven själv. Vad som kan anas är att diskrepansen 

mellan tanke och handling hos Kasper är ganska obetydlig, men då det inte finns 

något observationsunderlag som styrker detta är det enbart spekulationer. 
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Slutsatser 

Lärarnas “medvetna” och “omedvetna” förhållningssätt till genus 

 

För att synliggöra en tendens kring informanternas diskrepans mellan deras 

“medvetna” och “omedvetna” förhållningssätt har vi sammanställt fem möjliga 

genusordningar. Dessa utgår från Hirdmans begrepp dikotomi, social integration, 

hierarki, socialisering av genus och kulturell överlagring samt Thuréns begrepp 

styrka, räckvidd och hierarki. Varje begrepp kan kategoriseras som låg, medel 

eller hög. När dessa sju begrepp utifrån observationernas data klassificerats som 

antingen låg, medel eller hög är det möjligt att utläsa en genusordning.
116

 I denna 

analys kan ett samband ses mellan begreppen styrka och dikotomi samt räckvidd 

och social integration, vilka är Hirdmans och Thuréns respektive begrepp för 

liknande företeelser. De sammanställda genusordningarna är analyserade 

oberoende av informantens slöjdart. 

 

De fem möjliga genusordningarna 

 

Hög  Fyra eller fler begrepp kan klassificeras som  

  höga/starka 

Medel - Hög  Två eller tre begrepp klassificeras som hög eller medel 

Medel  Fyra eller fler begrepp kan klassificeras som medel 

Låg - Medel  Två eller tre begrepp klassificeras som låg eller medel 

Låg  Fyra eller fler begrepp kan klassificeras som  

  låga/svaga. 

 

De två genusordningar som har utlästs i studien är Hög samt Låg - Medel. 

 

Diagram över informanternas genusregimer i de avseenden undersökta i studien.
117
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Fyra av informanterna i studien, Nina, Johan, Tom och Kasper kan sägas tillhöra 

genusordningen Låg-Medel.
118

 De resterande två informanterna, Maja och Pierre, 

kan sägas tillhöra genusordningen Hög. Johan och Tom är de informanter vars 

genusordningar är som svagast. Detta kan anses anmärkningsvärt då trä- och 

metallslöjdslärare enligt Berge upprätthåller och reproducerar genus genom att 

benämna flickor som kroppsligt svagare och i större behov av lärares hjälp.
119

  

 

Alla informanter i studien utformar relativt könsneutrala uppgifter och framhäver 

inte slöjdsalen som genusifierad. Detta visar på en låg social integration och en 

smal räckvidd. Enligt Berge handlar yrkespraktikens lärare efter 

genuskoreografins principer, det vill säga hur uppfattningen av kvinnlighet och 

manlighet samverkar i ett samhälleligt perspektiv. Vidare menar Berge att 

slöjdlärare därigenom oavsett slöjdart har mannen som norm då 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 elever förbi 

könsladdade minor. (...) Arvet från en kvinnlig rik textil kulturtradition, “märkt” 

med såväl bygdens och familjens som den enskilda textilslöjderskans 

levnadsbetingelser, förbises i grundskolans slöjdundervisning.
120

 

 

Genusmedvetenheten hos informanterna är varierande och är enligt studien 

oberoende av informanternas ålder. Studien visar vidare att genusmedvetenheten 

inte påverkar slöjduppgifternas utformning eller slöjdsalens utseende. Hälften av 

våra informanter har ett medvetet förhållningssätt till genus och det är tydligt att 

de informanterna analyserar såväl sina egna tankar och handlingar som samhällets 

och skolans genusstrukturer. De informanter som inte har ett medvetet 

förhållningssätt till genus har trots detta en öppen inställning till att främja 

genusmedvetenheten och jämställdheten i skolan. Tom är ett tydligt exempel på 

detta då han hävdar att han själv inte reflekterat kring genus i trä- och 

metallslöjden men likväl blir upprörd när vi försöker hävda slöjdarten som något 

typiskt för pojkar där flickor inte har en självklar plats. 

 

Hierarki, kulturell överlagring och socialisering av genus visar sig i varierande 

grad i studien hos alla informanter. Paralleller kan dras mellan resultaten i 

kulturell överlagring och socialisering av genus, då socialiseringen av genus är det 

direkta “görandet” av den kulturella överlagringen. Kulturell överlagring är något 

som alla människor i ett samhälle förhåller sig till, inte enbart gällande genus. 

Johan och Nina är två informanter som är ytterst medvetna om sin personliga 

kulturella överlagring, något som leder till att de reflekterar medvetet kring genus 
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och dess roll i deras undervisning. Det är inte möjligt att fullständigt påvisa 

informanternas diskrepans mellan tanke och handling då det empiriska underlaget, 

särskilt gällande observationer, inte har varit tillräckligt stort för att dra slutsatser 

kring hur var informant arbetar på en daglig basis. 

 

Det historiska arvet av könskodning inom slöjdämnet 

 

Gällande det historiska arvet av könskodning är det endast Pierre som regelbundet 

lyfter slöjdens tidigare uppdelning i flickslöjd och gosslöjd i undervisningen. 

Johans teoretiska slöjd lyfte detta med eleverna, men den är inte regelbundet 

förekommande. Tom vill absolut inte se sin slöjdart som genusifierad, en tanke 

och känsla som han delar med de andra informanterna - att slöjd ska vara för alla 

oavsett kön. Genom att inte belysa slöjdens historiska könskodning, gosslöjd 

kontra flickslöjd, förhåller sig informanterna mest i förbifarten till hur dessa 

strukturer kan påverka slöjden idag. Deras gemensamma nämnare är vidare att de 

slöjduppgifter som utformas ska vara “neutrala” för att passa elever oavsett 

könstillhörighet eller socialt genus. Berge menar att detta sätt att angripa 

problematiken kring genusifierade slöjduppgifter premierar trä- och 

metallslöjdens tidigare “maskulina” uppgiftstradition, vilken gör att textilslöjden 

är den slöjdart som får anpassa sig genom att avgenusifiera sin “kvinnlighet” för 

att slöjdarterna ska ses som könsneutrala.
121

 Detta är någonting som belyses av 

Johan då han nämner den uppgiftstradition som finns inom trä- och metallslöjd 

som har ett tydligt progressionstänkande gällande materialanvändning och 

tekniker för de lägre åldrarnas slöjd. 

 

Informanterna belyser främst slöjdens motoriska träning, individens kreativitet 

och utvecklandet av problemlösning som det främsta inom slöjdämnet. 

Hasselskog lyfter Marners argumentation för ett ökat designperspektiv i slöjden 

då han menar att det skulle bidra till en minskning av den materialfokusering 

inom slöjdämnet som leder till synen på ämnet som uppdelat i en “manlig” och en 

“kvinnlig” del.
122

 Denna aspekt lyfts även i “Visioner om slöjd och 

slöjdpedagogik” som belyser att slöjden har en unik position gällande att främja 

andra kunskapsområden än ren produktion av föremål.
123

 Informanter med mindre 

arbetslivserfarenhet inom läraryrket upplever att de saknar lärartillverkade 

exempel på uppgifter att visa för eleverna och de anser att detta skulle främja 

elevernas kreativitet. Informanter med längre arbetslivserfarenhet inom skolan 

hävdar att lärartillverkade exempel på uppgifterna snarare hämmar än främjar 

elevernas kreativitet. 
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

Diskrepans emellan intention och realisation i undervisning 

 

Det är inte möjligt att fullständigt påvisa informanternas diskrepans mellan tanke 

och handling då det empiriska underlaget, särskilt gällande observationer, inte har 

varit tillräckligt stort för att dra slutsatser kring hur var informant arbetar på en 

daglig basis. Likt Thuréns tankar om att en stillastående bild av en verklighet 

alltid tenderar att vara en förenkling så kan dock denna förenkling likväl vara ett 

perspektiv, och på detta sätt väljer vi att se det.
124

 Denna studie kan inte ge något 

definitivt svar, men den kan bli ännu ett inlägg i debatten. De genusregimer och 

genusordningar som framkommit i uppsatsen kan därmed ses som ytliga 

speglingar och/eller tendenser i den verklighet som existerar ute i dagens 

slöjdklassrum. 

 

De fem genusordningar som vi har sammanställt är en sammansmältning av 

Thuréns och Hirdmans begreppsapparater i genusteori. Att sammanfoga två 

teorier kan ses vara såväl en fördel som en nackdel. Fördelaktigt är att dessa två 

teorier kan komplettera varandra och ge nyanser åt den bild som framträder när de 

används som analysverktyg. Nackdelen med detta är att man lätt kan förvilla sig i 

begreppen och fokusera på vad de olika begreppen betyder och hur de kan tolkas 

lika eller olika. I vår mening har dock fördelarna med detta varit mer betydande 

än nackdelarna, således har det varit av värde för studien att teorin sammanfogats 

på detta vis. Anledningen till att vi valde just dessa två författare, Thurén och 

Hirdman, är för att deras begrepp och tankar kring genus gick i linje med våra 

egna tankar kring genus samt att de var applicerbara till slöjdämnet som mätbara 

begrepp och det har varit en viktig del i vår studie. 

 

Det som är lättast att urskilja när det kommer till informanternas genusregimer är 

styrka och hierarki, kulturell överlagring samt socialisering av genus, vilka alla 

visar sig i varierande grad hos samtliga informanter i studien. När det kommer till 

kulturell överlagring och socialisering av genus kan paralleller dras då 

socialiseringen av genus är det direkta “görandet” av den kulturella överlagringen. 

Genom att undersöka socialiseringen av genus är det därmed möjligt att se den 

kulturella överlagringen framträda. Kulturell överlagring kan bland annat sägas 

vara den “verkstadskultur” inom trä- och metallslöjden som påverkar till exempel 

Tom att göra skillnad emellan den önskade, aktiva individen och någon med 

“kontorshänder”. 

                                                 
124

 Thurén, 1996, 83.  



65 

 

Enligt vår mening existerar alltid en genusordning, oavsett ifall de som ingår i 

denna är medvetna om den eller inte. Detta gäller i samhället samt i skolvärlden 

och därmed även i slöjdklassrummet. Dessa genusregimer och genusordningar 

bildas utifrån de förutsättningar som samhället erbjuder. Det som påverkar våra 

informanters genusregimer är, med Hirdmans och Thuréns begrepp, hierarki, 

kulturell överlagring, socialisering av genus, styrka, räckvidd, social integration 

och dikotomi. 

 

Skolan är en plats där elever växer och utvecklas till vuxna individer, något som 

medför att medvetenhet kring genus, genusregimer och genusordningar är av 

yttersta vikt i skolans värld. I dagens slöjdsal, som tidigare dominerats av en stark 

historisk könskodning, framgår dessa tre med tydlighet. Detta kan lyftas emot de 

genusregimer som finns i Johans respektive Toms slöjdklassrum, vilka är studiens 

svagaste genusregimer. Johans medvetna förhållningssätt och Toms omedvetna 

förhållningssätt till genusproblematiken ger i praktiken liknande resultat trots den 

väsentliga skillnaden i medvetenhet. Detta är anmärkningsvärt även på grund av 

författarnas förutfattade meningar kring trä- och metallslöjdslärares förmodade 

reproducerande och upprätthållande av mansnormen som Berge beskriver.
 125

 

Resultaten i denna studie kan därmed tolkas som att trä- och metallslöjdslärarna är 

de slöjdlärare som lyckas bäst med att inte reproducera normer kring hur flickor 

och pojkar ska vara ur ett genusperspektiv. 

 

Som blivande lärare måste vi dessvärre acceptera att våra slöjdklassrum också 

kommer att ha en genusregim. Dock har läraren i slöjdklassrummet väldigt stor 

makt i hur denna genusregim kommer att formas. Denna studie lyfter därmed 

några viktiga poänger för lärare, och blivande lärare, som funderar kring 

genusordningen i sitt nuvarande eller blivande klassrum. Slöjden har en unik 

möjlighet att lyfta elevers hantverkskunnande och deras initiativ- och idéresurs 

oavsett elevernas biologiska kön eller genustillhörighet. Att som textillärare 

medvetandegöra att en “könsneutralisering” av slöjd ofta kan innebära att det 

traditionella feminina textila kulturarvet förminskas är något viktigt att ta ställning 

till. Hur ser slöjden ut i framtiden? Är det viktigare att fokusera på den slöjdande 

människan i nuet eller den slöjdande människan från förr? Eller är det så att det 

borde finnas ett fokus på att levandegöra och för framtida generationer säkra 

hantverksteknikerna, oavsett hur feminint eller icke-feminint kodade de tidigare 

har varit? 

 

Något alla lärare, blivande som nuvarande, kan vara behjälpta av kring skapandet 

och upprätthållandet av genusregimen i sitt klassrum, är att reflektera och kritiskt 

granska sin egen kulturella överlagring, då det är denna som kommer att sätta 

tonen för genusregimen i stort. Lärarens kulturella överlagring bestämmer vilket 

kön i klassrummet som har den största rättigheten till makt, det vill säga 
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bestämmer hierarki och styrka i genusordningen. Den gör också avtryck i hur 

eleverna behandlas när de bryter förväntningarna, de könsroller som den 

kulturella överlagringen gjort gällande. Socialiseringen av genus, hur läraren 

bemöter eleverna och signalerar vad som är acceptabelt eller inte för flickor 

respektive pojkar, är det direkta uttrycket för den kulturella överlagringen. I vår 

mening är det slutligen de informanter som reflekterar mest kring sin kulturella 

överlagring och sin personliga plats som genusordningens agenter i slöjdsalen 

som bemöter problematiken kring slöjd och genus på det bästa sättet. 

 

Slöjdens historiska könskodning 

 

Informanterna i studien utformar alla relativt könsneutrala uppgifter till sina 

elever och de varken upplever eller framhäver slöjdsalen som genusifierad. Trots 

detta tror vi att de flesta som beskådar slöjdsalar i textilslöjd respektive trä- och 

metallslöjd skulle tillstå att textilsalen ser mer ut som en hemmamiljö medan trä- 

och metallslöjdsalen påminner mer om en verkstadsmiljö. Denna utformning kan 

kopplas till Sigurdsons artikel där han ur ett historiskt perspektiv belyser den 

kvinnliga immanensen emot den manliga transcendensen. I denna kontext att 

textilslöjdsalen är utformad som en hemmamiljö för att textilslöjdens ursprungliga 

uppgift som flickslöjd var att domesticera flickorna till att bli lämpliga fruar, 

medan trä- och metallslöjdsalen var utformad som en verkstadsmiljö för att 

uppfostra gossar till arbetsamma män. För flickornas del skulle detta ske i såväl 

praktisk fostran, kring kunnande i handarbete, som i ett begränsande av 

kroppsspråket för att ytterligare befästa kvinnans roll som förminskad i det rum 

hon befinner sig i. De textila föremål som skapades var också sådana som befann 

sig närmast kroppen, föremål som fick sin tredimensionalitet främst från en kropp 

och som inte själv ägde en tredimensionalitet. Inom gosslöjden fanns denna 

tredimensionalitet redan i föremålet självt, vilket medförde att pojkarna inte 

tvingades förhålla sig till sina kroppar på samma aktiva vis som flickorna. 

Textilslöjd var alltså det feminint kodade, inbundna och kroppsnära subjektskapet 

i förhållande till trä- och metallslöjdens utåtagerande subjektskap. 

 

Detta kan vidare kopplas till Berges utsaga om hur blivande trä- och 

metallslöjdlärare vill skapa aktiva, initiativrika, “händiga” medborgare av sina 

elever - vilket i trä- och metallslöjdsalen leder till ett återskapande av den aktiva 

mannen i ett maskulint kodat rum.
126

 Informanterna som är verksamma inom trä- 

och metallslöjd i vår studie nämner dock att de, trots att de ibland behandlar 

flickor och pojkar olika, inte ser att pojkarna egentligen har några fördelar i trä- 

och metallslöjdssalen. Johan lyfter flickorna som de verkliga vinnarna i trä- och 

metallslöjd då de har en annan möjlighet att följa sin idé till målet, eftersom “de 

orkar ta i mer och planerar bättre” samt alltid kan ses som “två steg före” de 
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jämnåriga pojkarna. Tom hävdar att såväl flickor som pojkar blir “jätteduktiga” i 

trä- och metallslöjd och att det inte finns några skillnader att se betygsmässigt 

eller under processens gång. Betyder detta att flickor i trä- och metallslöjdsalen 

idag kan bortse från den kvinnliga immanensen och istället anpassa sig till och 

appropriera den manliga transcendensen och därmed lyckas lika bra, eller bättre, 

än de jämnåriga pojkarna? 

 

Om vi förutsätter att så är fallet så kan detta i vår mening vara en spegling av hur 

flickor och kvinnor i samhället idag approprierar manliga attribut för att höja sitt 

värde i samhällets ögon. Att vara en “pojkflicka” ses som något positivt, det 

motsatta att vara en “flickpojke” benämns ytterst negativt då pojkar och män inte 

ska kunna jämföras med flickor och kvinnor ifall de ska vara “manliga” och 

därmed passa in i normen för “manligt” genusifierande. Detta kan innebära att det 

är väsentligt enklare för trä- och metallslöjdslärarna att “släppa in” flickorna i sin 

slöjdart, då samhället premierar att flickor och kvinnor åtar sig “traditionellt 

manliga” attribut, här menat kunskaper i trä- och metallslöjd som har en historiskt 

manlig könskodning. Detta förhållningssätt återfinns även hos Maja när hon 

poängterar att det är viktigt att [som kvinna] också kunna ”träslöjda” då det inte är 

självklart att ens manliga partner kan detta.  

 

Under studiens gång har vi bland annat upplevt att de informanter som befunnit 

sig i framkant gällande slöjd och genus har varit de trä- och metallslöjdslärare 

som medverkat i studien, detta främst grundat i observationerna men även till viss 

del i intervjuerna. Kanske har detta antagande också grundat sig i en lätt förvåning 

då vi båda förutsatt att trä- och metallslöjden skulle följa samhällets 

könskodningar väldigt tydligt. Berge menar dock att genuskoreografin med 

pojkarnas dominans och flickornas underordning följs i trä- och metallslöjdsalen 

också, men att den där blir svårare att uppfatta på grund av bullernivån.
127

 Oljudet 

i trä- och metallslöjdsalen medför alltså svårigheter i att höra precis hur lärarna 

tilltalar eleverna och vad som sägs, något vi också kan vidimera. I vår mening är 

det, som ovan nämnt, de informanter som reflekterar kring sin kulturella 

överlagring och sin personliga plats som genusordningens agenter i slöjdsalen 

som bemöter problematiken kring slöjd och genus på det bästa sättet, detta oavsett 

slöjdart. 

 

När studien har fortlöpt och vidare teoretisering av det empiriska materialet har 

gjorts så framkommer tydligt bilden av att slöjdens neutrala uppgiftstradition 

snarare premierar det maskulina som det normerande och neutrala vilket innebär 

att det feminina får “stå tillbaka”. Berge belyser även detta som att det “kvinnliga 

kulturarvet” nedvärderas och osynliggörs och de eleverna som antas vara 

normerande är pojkarna. Att samhällets syn också är att “de stackars pojkarna” 

inte ska behöva feminiseras med vissa textila uppgifter framkommer tydligt i 
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Kaspers berättelse om hur andra lärare och övriga vuxna tycker sig kunna 

friskriva pojkarnas brist på motivation då det i princip är omöjligt för dem, i 

egenskap av deras genustillhörighet, att vara motiverade inom textilslöjden. Johan 

berättar att hans slöjduppgifter är i princip oförändrade genom tiden och att han 

upplever sig kunna leda en trä- och metallslöjdslektion var som helst i Sverige 

eftersom uppgiftstraditionen är så likriktad. Detta kan antas betyda att uppgifterna 

inom trä- och metallslöjd lever vidare relativt oförändrade sedan folkskolan, samt 

att flickornas inträde i trä- och metallslöjden efter Lgr 62 har inneburit ett 

antagande att de måste anpassa sig efter slöjden då slöjden inte anpassar sig efter 

dem, vilket även Berge nämner.
128

 

 

Lyfter vi detta i relation till hur uppgiftstraditionen ser ut inom textilslöjden så ser 

vi en motsatt bild, där textilslöjdslärarna, som Maja, anpassar uppgifterna för att 

passa pojkarna. Enligt Berge gör detta textilslöjden avfemininiserad och det 

styrker hennes påstående om att textilslöjden är det ämne som får anpassa sig och 

det “kodat maskulina”, här träslöjden, får ses som det neutrala. För Maja är det 

viktigt att eleverna vet att det finns mängder av män inom det textila området, till 

exempel de “killar som virkat OS-mössorna”, Kaffe Fasett med flera. Det är 

därmed viktigt att specifikt lyfta de maskulina förebilderna inom det textila 

snarare än att lyfta fram såväl kvinnor som män, något som visar att det i Majas 

mening framför allt är viktigt att pojkarna i textilsalen har manliga förebilder. 

Detta är något vi ifrågasätter, dels på grund utav det historisk feminina textila 

kulturarvet, men främst eftersom det inte ger de kvinnliga eleverna några uttalade 

förebilder inom det textila området, förutom de antagna fördomarna om att det är 

“mormor eller farmor som stickar”. I vår mening är det viktigt att framhålla att 

slöjdande oavsett slöjdart är något som tillhör individen, oavsett könstillhörighet. 

 

Då våra informanter till största del inte belyser slöjdens historiska könskodning 

och flickslöjden kontra gosslöjden, innebär det att de inte aktivt förhåller sig till 

hur dessa strukturer kan påverka slöjden idag. Eleverna tänker troligtvis inte på 

hur genuskoreografin ser ut inom respektive slöjdart, däremot ser man en tydlig 

trend där cirka 80 procent av flickorna väljer textilslöjd och samma siffror gäller 

pojkar i trä- och metallslöjd. Denna trend är möjligen påverkad av det fria valet av 

slöjdart, något som kan belysas ur olika perspektiv. De positiva rösterna kring det 

fria slöjdvalet vill nog hävda att eleverna har rätt att få anamma sin individuella 

kreativitet genom att själva välja vilken slöjdart de föredrar att utvecklas 

ytterligare inom i årskurs 9. Men den sanning som finns ute i skolorna idag är 

snarare den att det traditionella könsmönstret som finns inom de båda slöjdarterna 

påverkar elevernas “fria val” samt att elever tenderar att välja slöjdart efter hur 

vännerna väljer slöjdart. Förebilderna för respektive slöjdart är oftast en kvinna 

för textilslöjden och en man för trä- och metallslöjden, något som subtilt 

signalerar en könslig avskiljning i de båda slöjdarterna till eleverna. I vår mening 
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är det bättre om eleverna inte får välja slöjdart utan istället får ha varannan termin 

textilslöjd och varannan termin trä- och metallslöjd, detta ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Ifall elever inte tvingas göra val där deras vänners val blir 

tongivande, val där de tvingas göra genus, så kan de också vara friare som 

individer. Något som förhoppningsvis kommer att minska slöjdämnets 

könskodning på sikt. 

 

Lärares förhållningssätt till genus i skolpraktiken  

 

Studien visar att genusmedvetenheten hos våra informanter är av varierande grad 

och att detta är oberoende på informanternas ålder. Att genusmedvetenheten inte 

är beroende av informanternas ålder är något vi fann intressant då vår förutfattade 

mening var att de yngre informanterna skulle vara mer medvetna än de äldre. 

Detta då samhällsutvecklingen enligt vår mening strävar emot en ökad 

genusmedvetenhet, vilket bland annat kan styrkas av det faktum att vår 

lärarutbildning behandlat genus i skolpraktiken, till skillnad från tidigare 

lärarutbildningar där detta saknats. En yngre lärare bör enligt denna logiska ansats 

vara mer insatt i genusproblematiken än en äldre lärare som genomgått en mindre 

genusfokuserad utbildning. Att ålder inom denna studie inte är en relevant faktor 

för genusmedvetenhet kan möjligen bero på fortbildningsmöjligheter inom 

området som våra informanter intresserat sig för, eller att de som visade hög 

medvetenhet har fortbildat sig på eget bevåg. Trots detta har ingen av våra 

informanter nämnt under sin intervju att de fått någon form av utbildning inom 

genus i vare sig lärarutbildningen eller genom fortbildningskurser via sin 

arbetsplats. Vi anser att detta är ett tydligt förbättringsområde där skolorna bör ta 

sitt ansvar och fortbilda lärarna gällande genusregimer i skolpraktiken.  

 

Hälften av informanterna har ett medvetet förhållningssätt till genus och att det 

finns en tydlighet hos dessa informanter i såväl tanke som i handling när det 

kommer till skolan men även till samhället i stort. Vidare har studien visat att de 

informanter som inte har ett medvetet förhållningssätt till genus trots allt har en 

öppen inställning till medvetenhet och jämställdhet. Personligt intresse och ett 

medvetet, reflekterande förhållningssätt i sin lärarroll är något vi anser vara de 

viktigaste faktorerna kring genusmedvetenhet.   

 

Hasselskog argumenterar för ett designperspektiv med avsikt att bidra till ett ökat 

genusfokus inom slöjden. Han menar på att detta perspektiv skulle minska 

materialfokuseringen i form av huruvida materialet är mjukt eller hårt, kvinnligt 

eller manligt kodat. Detta går i linje med vad våra informanter belyser som viktiga 

lärdomar inom slöjdämnet; motorisk träning, individens kreativitet och 

utvecklandet av problemlösning. Genom att fokusera på dessa lärdomar kan 

materialfokuseringen förminskas samtidigt som genusmedvetenheten ökar. 
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Den “genusneutralitet” som råder i uppgiftstraditionen i slöjden, att 

maskuliniteten ses som neutral norm betyder, som tidigare diskuterat, att 

textilslöjden blir avfeminiserad samtidigt som det blir enklare för kvinnor att bli 

trä- och metallslöjdslärare. Detta medför samtidigt att det är mer komplicerat för 

män att bli textilslöjdslärare, då detta ses som en “omanlig” sysselsättning i 

samhällets ögon. I denna studie är två av informanterna män och textilslöjdslärare, 

något som är en ovanlighet ibland slöjdlärarna i Sverige idag. Informanternas 

berättelser visar att det största ifrågasättandet som de möter kommer ifrån 

elevernas föräldrar och vårdnadshavare, inte ifrån eleverna själva. Detta kan 

betyda att föräldrar och vårdnadshavare har en kulturell överlagring kring genus 

från tidigare generationer, som exempelvis Johan nämner sig ha, men att de 

troligen anser att deras barn växer upp i ett annat samhälle och därför inte behöver 

dela dessa värderingar lika starkt. 

 

Analysdiskussion 

 

Våra analyser visar på tendenser hos informanterna, tendenser som framkommer 

mer eller mindre tydligt beroende på dagsformen hos såväl den klass som 

informanten undervisar som hos informanterna själva vid tiden för studien. Även 

om studien inte kan räknas som en universell sanning är det viktigt att se vilka 

tendenser som framkommer och vetskapen om att genusregimer och 

genusordningar finns i alla slöjdklassrum i Sverige kan därmed sägas vara något 

som bör beforskas vidare. 

 

När observationerna analyserats för att ta plats i studien har vi valt att fokusera på 

det i observationerna som vi själva ansett varit mest relevant för studien. Här 

kommer vår egen tolkning och förförståelse av slöjdläraryrket in på ett väldigt 

konkret vis, då andra säkerligen kunnat resonera annorlunda kring vad som är 

viktigt att lyfta ifrån vårt material. Dock är det våra tolkningar och analyser som 

är väsentliga för denna studie och utan dessa tolkningar och den empiri vi fått 

fram hade studien i sin helhet fallit. 

 

Intervjuanalysen har genomförts med tanken att lyfta informanternas tankar kring 

genus och därigenom komplettera våra observationer av dem för att kunna se en 

möjlig diskrepans mellan just informanternas handling och deras tankar. Denna 

analys har vi kunnat göra genom att lyfta informanternas svar i intervjun mot 

deras observerade lektioner och därmed se en mer eller mindre betydande 

diskrepans. 

 

Observationsanalysens mål har varit att skapa en schematisk genusregim för den 

observerade informanten för att möjliggöra en jämförelse mellan informanterna 

samt kunna påvisa eventuella tendenser inom slöjdläraryrket i stort gällande 
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genusordningar. För att sedan, som skrivet ovan, visa på diskrepansen i 

intervjuanalysen. Detta har resulterat i att vi konstruerat en egen modell för 

analyserna med grund i de teorier av Hirdman och Thurén som vi ansett 

betydande för studien. Denna analysmodell har varit väsentlig för vårt 

analysarbete och har åskådliggjort våra informanters genusordningar på ett för oss 

värdefullt vis. I sken av detta anser vi att vår modell kan ses som adekvat för 

studien. 
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Metoddiskussion 

Studiens tillförlitlighet 

 

Denna studie har utförts utifrån ett empiriunderlag av sex informanter, varav fem 

både observerats och intervjuats.Vi har haft svårigheter att rekvirera informanter i 

en större mängd. Möjligen kan det anses att studiens tillförlitlighet hade ökat ifall 

det hade varit möjligt att observera samt intervjua fler yrkesverksamma 

slöjdlärare. Trots detta anser vi att studien har en stor användbarhet då den 

behandlar ett aktuellt ämne som bör beforskas ytterligare.  

 

Studiens upptagningsområde har varit Norrland. Med detta sagt ser vi det 

intressant om dessa tendenser inom slöjdläraryrkets två slöjdarter kan bli ett 

diskussionsunderlag eller en plattform för framtida forskning inom ämnet. 

 

Insamling och bearbetning av empiri har utförts i relation till de etiska 

forskningsprinciperna. Vi har eftersträvat att utföra intervjuerna objektivt och de 

har transkriberats ordagrant enligt god vetenskaplig sed. Observationsprotokollen 

har blivit ifyllda individuellt av oss utan den andra observatörens påverkan, även 

om resultaten sedan diskuterats tillsammans. Empirin har behandlats vetenskapligt 

och systematiskt och analyserats adekvat samt objektivt, oberoende av författarnas 

personliga koppling till informanterna. Med ovanstående i åtanke bör studien 

sammanfattningsvis tillskrivas god tillförlitlighet. 

 

Observation som metod 

 

Gällande observation som metod är det positivt att vi båda uppfattat saker och ting 

på ett liknande sätt samt att vi har varit två vid alla observationer. Detta förutom 

vid ett tillfälle då vi delade på oss för att effektivisera vårt arbete och vi har därför 

kunnat se saker den andra kanske inte sett. Vidare har det varit bra att vi kunnat 

samtala kring varje observationstillfälle efteråt eller i anslutning till den 

observerade lektionen, något som har hjälpt oss i vårt arbete då vi kunnat 

uppmärksamma varandra och oss själva på särskilda händelser. Något som 

fungerat mindre bra är att, då man måste vara uppmärksam på allt som händer i 

salen, är det lätt att observatören kan missa vad informanten säger ibland. Detta är 

troligast sammankopplat med den höga ljudnivån som kan infinna sig i såväl 

textilslöjdsalen som trä- och metallslöjdsalen. Detta är något som även Berge tar 

upp genom att poängtera att genuskoreografin inte framträder lika tydligt då 

ljudnivån är hög eftersom observatören då går miste om viss information i bullret. 

Den höga ljudnivån i slöjdsalarna var däremot inte något vi reflekterade kring i 

studiens linda, utan anledningen till att vi redan från början valde att observera 

tillsammans var för att inte gå miste om viktig information. 
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Något vi kunnat göra annorlunda är att förbereda oss bättre, observationer är 

något som vi haft lite erfarenhet av sen tidigare och detta har resulterat i att de 

tidigare observationerna sett annorlunda ut jämfört med de senare 

observationerna. Vi valde att observera våra informanter sittande i klassrummet 

för att smälta in i elevernas naturliga slöjdmiljö så mycket som möjligt med 

förhoppningen att varken informant eller elever skulle tänka på att vi befann oss 

där. I efterhand tänker vi att vi eventuellt kunnat uppfatta genuskoreografin 

tydligare kring våra informanter ifall vi befunnit oss närmare dem och cirkulerat 

runt i slöjdsalen istället för att vara mestadels stationära. Detta delvis kopplat till 

den höga ljudnivån som framträdde under flera av våra observationer. 

Observationsprotokollet hade också kunnat ha en tydligare förankring i de 

begrepp i teorin som vi baserat denna studie på. 

 

Att Kasper inte observerats inom studien har påverkat studien så till vida att det 

empiriska underlaget blivit mindre. De följdfrågor som ställts kring 

intervjufrågorna till Kasper har därför varit av en mer specificerad natur kring hur 

en lektion kan fortgå i hans regi. Ytterligare en observation hade medfört en ökad 

tillförlitlighet till studien, som ovan nämnt gällande informanternas antal. Dock 

kan studien ändå anses tillförlitlig trots denna observations bortfall. 

 

Intervju som metod 

 

Intervju som metod har visat sig vara ett bra verktyg för att få fram information i 

syfte att belysa diskrepansen mellan hur lärare faktiskt gör och hur de tänker att de 

gör genus. Något som varit bra för vår studie, gällande intervjuerna, är att vi valt 

att göra alla intervjuer tillsammans, precis som observationerna. Som ansvarig för 

en intervju finns det alltid en risk att stirra sig blind på intervjufrågorna, särskilt i 

ett tidigt skede, när intervju som form inte känns lika naturlig. Den person som 

utgör intervjupersonens stöd har därmed kunnat beskåda situationen på ett annat 

plan och se intervjusituationen “från ovan” istället för att befinna sig väldigt nära 

informanten, vilket har lett till en djupare intervju där frågor kunnat framkomma 

som annars inte uppdagats. 

 

Problematiken i detta kan däremot vara att informanten kan känna sig hotad av att 

befinna sig ensam emot två, något som vi försökt parera genom att låta 

informanten befinna sig på en “hemmaplan” samt föra ett ledigt samtal kring 

frågorna och ta med fika för att skapa en avslappnad känsla i intervjusituationen. 

Under studiens gång har vi upptäckt att intervju som metod är en metod som man 

måste arbeta sig in i, för att tillslut bli bekväm i sin roll som intervjuare och 

naturligt ställa följdfrågor som är relevanta för såväl intervjun som för studien i 

stort. Då vi inte förutsåg detta vid studiens start blev de senare intervjuerna mer 
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dynamiska än de första intervjuerna i studien, något att betänka till eventuella 

framtida intervjustudier för vår del. 

 

Gällande intervjufrågorna hade vi kunnat ställa fler och mer snäva följdfrågor så 

att våra informanter fått fundera djupare kring sitt egna förhållningssätt till genus 

och vad det kan få för konsekvenser i undervisningen. Vi hade kunnat vara 

tydligare i våra frågor och haft vissa begrepp förtydligade innan intervjuerna för 

att hjälpa informanterna vid intervjutillfället. I efterhand hade våra frågor 

möjligen kunnat kopplas tydligare till den analysmodell som vi faktiskt använt när 

vi bearbetat materialet. Särskilt eftersom detta inte hade påverkat observationerna 

då intervjuerna med informanterna alltid utförts efter observationen redan var 

gjord. Vidare hade vi kunnat fundera mer innan intervjuerna kring vilka svar som 

våra frågor kunnat ge. Självklart finns det mycket som skulle kunna förbättras i 

detta avseende, men våra frågor har varit förhållandevis direkta och vi upplever 

att vi har fått svar på de frågor som varit centrala för vår studie. 

 

Informanterna 

 

Valet av informanter har egentligen inte varit ett val per se, vi har fått leta med 

ljus och lykta för att hitta lärare som varit villiga att hjälpa oss i vår studie, och vi 

hade som tidigare diskuterat gärna sett fler informanter som bas för vår empiri. 

Problemen började tidigt i form av avsaknaden av intresse och fåtaliga svar på det 

mail vi skickade ut, med lärare som hade för mycket att göra för att kunna 

välkomna oss till sina klasser samt bristande kontaktinformation från 

kommunerna kring de lärare vi varit intresserade av att kontakta. Vår misstanke är 

att de eventuella informanter som finns i vår direkta geografiska omnejd troligtvis 

redan är föremål för andra pedagogiska aktiviteter kopplade till universitetet, det 

vill säga som lokal lärarutbildare för lärarstudent (LLU) eller som medverkande i 

annan studie. Detta resulterade i att vi fick gå till våra egna kontakter, vilka kände 

vi som vi kunde tillfråga och hur kunde denna personliga koppling ställa till med 

ytterligare problem för vår studie? 

 

Självfallet är detta något som påverkat oss i vår studie, hur kan det inte göra det? 

När man träffar en gammal bekant som man ska intervjua eller observera kan det 

bli svårt att förhålla sig neutral till den förkunskap som finns kring informanten. 

Här har det varit mycket bra att vi båda inte haft personlig koppling till alla 

informanter, vilket har underlättat vårt förhållningssätt jämtemot informanterna. 

Att förhålla sig neutral till de informanter vi känt har varit utmanande men det har 

vi angripit genom att den av oss som inte känt informanten personligen har fått 

axla rollen som något mer skarp och ifrågasättande. Detta har lett till att den som 

haft en starkare personlig koppling till informanten också har kunnat angripa 

situationen på ett mer neutralt sätt. 
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Vi har ställt oss frågan ifall vi hade varit mer hårda mot våra informanter om vi 

inte hade känt dem alls. Troligen hade vi inte varit lika måna om att ge olika 

vinklingar på de problem som dök upp gällande hur en situation kan värderas 

utifrån informanten personligen. Vi kan med säkerhet säga att vi troligen förhållit 

oss mer kritiska till informanterna om vi inte hade haft någon personlig koppling 

till dem. Med detta sagt har vi heller inte varit alltför överseende eller positiva 

kring våra informanters svar och vad vi observerat. All vår empiri är 

överensstämmande med vad som pågått under observationstillfällen samt 

intervjuer och vi har ständigt eftersträvat ett vetenskapligt förhållningssätt i vår 

studie. 

 

Arbetsfördelning och allmän diskussion 

 

Vi har arbetat för att ha en så jämn textfördelning som möjligt, något som enbart 

varit möjligt med en öppen och konkret diskussion kring texten. Detta har vi fått 

dels genom att arbeta i ett program där vi kunnat sitta vid varsin dator och skriva i 

samma dokument, om än detta program inte varit optimalt så har det fungerat 

mycket bra att arbeta i. I detta program har vi, förutom att kunna läsa det den 

andra skrivit, även kunnat komma med förslag på textförändringar samt föra 

diskussioner kring texten när vi inte befunnit oss fysiskt nära varandra. Ytterligare 

en sak som fungerat väl med samarbetet är att vi kunnat föra sakliga diskussioner 

kring texten, ingen av oss har blivit personligen satt i affekt av att texten 

behandlats konstruktivt och relativt kritiskt. Denna triangulering av texten, att den 

ständigt varit närvarande och ständigt behandlats av oss båda såväl tillsammans 

som individuellt, medför att texten verkligen kan sägas vara författad av oss båda, 

till motsats av om texten hade författats av oss tillsammans i helhet men likväl 

kunnat delas upp i “vem som skrivit vad”. Att behandla texten på detta vis 

upplever vi har varit ytterst givande för studien. 

 

Vi har haft enhetliga tankar kring layouten och den textuella framskrivningen av 

uppsatsen. För oss har det varit viktigt att hålla en professionalitet kring 

uppsatsskrivandet och vi har strävat efter att behandla den tiden som arbetstid, 

övrig tid är det möjligt att mötas som vänner och umgås på annat vis. Båda har 

fört denna tanke framåt genom att ständigt vara sakliga i sin kritik till texten. 

Vidare har samarbetet fungerat bra då vi båda haft delar av arbetet som vi brunnit 

lite extra mycket för och detta har resulterat i att vi kunnat brinna för studien 

under hela arbetets gång. Vi har stöttat varandra då arbetsbördan känts tung 

snarare än att kritisera varandras insatser. Vidare har vi båda haft stunder då vi 

känt att den andra har arbetat mer på uppsatsen än vad man själv har gjort. Detta 

har resulterat i att vi hela tiden försökt kompensera för denna känsla, vilket 

ständigt hjälpt oss framåt i arbetet. 
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Under studiens gång har många frågor slagit oss, och några frågor som varit 

återkommande är; hur har våra biologiska kön och vårt genus påverkat våra 

informanters utsagor? Tror vi att trä- och metallslöjdslärarna hade “lyft” flickor 

inom trä- och metallslöjd lika mycket ifall vi hade varit män som gjort denna 

studie, även om temat varit detsamma? Tror vi att pojkar hade lyfts mer eller 

mindre av textilslöjdslärarna om vi varit män?  Hade textilslöjdens 

avfemininisering i genusframfartens namn varit lika relevant för oss ifall vår 

slöjdart varit trä- och metallslöjd? Vi har inga svar på detta, men vi har likväl 

reflekterat kring detta under studiens gång. 

 

Att kritiskt granska sig själv och sin kulturella överlagring är ett led i utvecklingen 

av ens yrkesroll som lärare. Detta innebär att det är av yttersta vikt att se 

läraryrket som en profession och inte som något personligt, vilket möjliggör ett 

mer neutralt förhållningssätt till läraren som agent för samhällets genusordning. 

Med detta sagt är likväl ett av lärarprofessionens dilemman att kunna bemöta alla 

elever likvärdigt men individuellt oavsett kön eller socialt genus och det är här 

den kulturella överlagringen blir viktig. Att bemöta elever individuellt handlar om 

att bemöta dem med respekt och på samma premisser som alla andra och genom 

att som lärare granska sin kulturella överlagring är det möjligt att åstadkomma 

detta. Detta är något denna studie har bidragit till för vår egen del, att påbörja 

tankeprocessen kring vår egna kulturella överlagring och möjligheten att kunna 

kritiskt granska den för att skapa en bättre miljö i slöjdsalen 
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Förslag till framtida forskning 

 

Med slöjdens könskodade historia i åtanke, samt att det inte gjorts särskilt mycket 

forskning kring slöjdlärare och genus, anser vi att detta område bör beforskas 

framledes. Belyst ur ett tidigare forskningsperspektiv tar NU -03 tar upp lärares 

synsätt, men koncentrerar sig även på elever och hur de upplever slöjden. Vi anser 

att fokus då läggs på vad eleverna tycker och tänker istället för att se till vad 

lärarna anser sig behöva i form av fortbildning inom till exempel genus. Detta är 

något som inte diskuteras i NU -03 annat än i förbifarten, då man nämner att det 

traditionella könsmönstret gällande slöjdlärare påverkar eleverna. Med statistik 

kring det fria slöjdvalet i åtanke bör genusaspekten inom slöjd beforskas från 

såväl elevhåll, för att undersöka tendenser kring hur elever skapar genus genom 

val av slöjdart, samt från lärarnas håll - hur kan slöjdlärarna arbeta normkritiskt 

och genusöverskridande i båda slöjdarterna för att skapa framtidens slöjd? Och 

hur kan samhället och lärarutbildningarna inom slöjd arbeta för att bryta det 

könsliga stigmat kring slöjdarterna? 

 

Framtida forskning skulle också kunna beröra den genusforskningsansats som 

tagits fram i denna studie - vilka genusordningar existerar i det svenska 

slöjdklassrummet? Kan dessa genusordningar omformas främst med slöjdlärarnas 

egna kulturella överlagring och hur den kommuniceras i fokus, eller behöver 

förändring ske först på en samhällelig nivå? För att få ökade kunskaper kring detta 

skulle det krävas en större studie som behandlar specifikt detta ämne och en vid 

geografisk spridning skulle vara önskvärd. 

 

En annan möjlig forskningsansats skulle vara att ur elevperspektiv undersöka hur 

slöjden skulle kunna göras mer tillgänglig för alla oavsett biologiskt kön eller 

socialt genus. Finns det exempelvis några strategier för att avstigmatisera de 

“feminint laddade” textila teknikerna inom textilslöjden för att möjliggöra en 

inkludering av eleverna oavsett kön? 
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Bilagor  
Bilaga 1, Brev till lärare 

 

Hej slöjdlärare! 

 

Vi är två lärarstudenter som skriver examensarbete denna termin på Umeå 

Universitet inom estetiska ämnen, specifikt slöjd. Nu söker vi informanter som är 

slöjdlärare att observera och intervjua och det är därför vi har kontaktat dig. En 

stor del av vårt examensarbete baseras på observationer i klassrumsmiljö samt 

intervjuer med verksamma slöjdlärare gällande genus i slöjden. Våra 

observationer kommer inte att beröra eleverna i klassrummet utan endast dig som 

lärare men du får gärna informera elevernas målsmän om att studien genomförs. I 

det slutliga examensarbetet kommer du självklart att vara anonym och du har rätt 

att avsluta din medverkan i studien när helst du vill. 

Om du väljer att medverka i denna studie behöver vi få träffa dig vid ett 

observationstillfälle (v.38-39) samt ett intervjutillfälle (v.40-41). Vid 

observationstillfället vill vi gärna få se dig med två olika klasser under samma dag 

om möjligt. Efter observationstillfället kommer du att få information gällande 

intervjun och vi kommer också att delge dig intervjufrågorna. Intervjutillfället 

beräknar vi ta ca 50 minuter. 

Vi hoppas att vi får chansen att träffa dig! 

Med vänliga hälsningar 

 

Hanna Bakke och Ewelina Lundholm 

 

Kontakta oss! 

 
Hanna Bakke 

--- 

--- 

 

Ewelina Lundholm 

--- 

--- 



 

 

 

Bilaga 2, Formulär informanterna fyllt i 

 

Informant till Examensarbete om slöjd och genus HT14 

 

Namn: ______________________________________________________________ 

Fingerat namn som kommer användas i uppsatsen: ____________________________ 

 

Kön:      □ Man           □ Kvinna                      □ Annat 

Ålder:________ 

Slöjdart: □ Textilslöjd                     □ Trä- och metallslöjd               

Antal år som verksam lärare: ________________ 

Skola:__________________________________________________________________ 

Sätt att nå dig på (telefonnummer eller mejl): 

______________________________________________________________________ 

 

 

Annat:__________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Hanna Bakke 

--- 

--- 

Ewelina Lundholm 

--- 

--- 



 

 

 

Bilaga 3, Genuskartan 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 4, Observationsprotokoll 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 5, Intervjufrågor 

Yrkesverksamma lärare 

Hur är grupperna fördelade? Varför? 

Har ni provat andra fördelningar av grupper på skolan? Hur blev resultaten då? 

Hur ser du på din slöjdart? 

 Upplever du ditt ämne som genusifierat (könskodat)? Varför/varför inte? 

 Ser du någon skillnad från tidigare läroplaner kring hur man pratar/skriver 

om slöjd? 

 Tror du att dina elever upplever din slöjdart som genusifierad? 

Varför/varför inte? 

 I en perfekt värld, hur skulle du vilja att man arbetade med slöjd? Mängd 

slöjd i läroplanen, fördelat män/kvinnor i art? 

 

Hur pratar du slöjd med dina elever? 

 Hur pratar du med kollegor om din slöjdart? 

 Vilka slöjdbegrepp tycker du är centrala för dina elever att kunna? 

 På vilket sätt är dessa begrepp genusifierade? 

 Hur arbetar du med ett könsneutralt/värdeneutralt språk på lektioner och 

med elever? Är det viktigt för dig? Varför/varför inte? 

 

Hur planerar du lektioner/teman i slöjd? 

 Möts du av motstånd till uppgifters utformning från elever? 

 Vilka argument/motargument har du när elever inte vill göra en uppgift? 

 Brukar du visa upp exempel på elevers alster? 

 Finns det alternativa exempel? Kan läraren göra egna exempel för att 

hjälpa uppgiften? 

 

Hur presenterar du din slöjdart för dina elever? 

 Hur förhåller du dig till slöjdens historia i din undervisning? 

 Ser du några skillnader från föregående läroplan kring hur historiken 

behandlas? 



 

 

 

Bilaga 6, Diagram över lärarnas genusregimer 

 

 

 
 

 

2= Låg genusregim 

4= Medel genusregim 

6= Hög Genusregim 

Dessa siffror ligger det ingen vidare betydelse i annat än att visa på lågt-, medel 

eller högt värde i genusregimen, värdet 0 finns inte, utan det lägsta möjliga värdet 

är 2 och det högsta möjliga värdet är 6. 

 

 

 

 


