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Abstract 

This study focuses on pupils’ work division in sexes, in both sloyd subjects. The 

subject sloyd is a compulsory school subject and consist of textile craft- and wood 

and metal craft education. Historically the sloyd subject was created to educate 

sexes to become men and women or boys and girls. Today the sloyd subjects is 

divided by its material, but the pupils continue to do a division in sex. The thesis 

will analyze how and when pupils do this division in the sexes. This study re-

searches the pupils through the eyes of their teachers. The research consists of 

eight interviews which were carried out in five schools. The study takes into ac-

count Gayle Rubin and Yvonne Hirdman thoughts of gender perspective. In 

Hirdman’s theory the analytical tools was found for the study. These tools are 

gender divided which give work division by sex. The results show that the pupils 

constantly try to find ways to accomplish gender division. The pupils also have 

different strategies to reproduce different sexes in the sloyd area. These areas can 

be simplified as the choice of sloyd type, environmental and the crafted products. 

In the study’s last chapter it is discussed how this study can be of service to craft 

teachers and my own didactic reflection. The method will also be discussed and 

ides for future research areas will be presented.  
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Inledning 

Denna undersökning handlar om hur elever delar upp slöjdarbetet mellan sig uti-

från elevernas kön. Den kommer även handla om vem som gör, hur de gör samt 

när de gör denna uppdelning. De äldre elevernas frihet kommer jämföras med de 

yngre eleverna, för att se om det finns kontraster. I fokus för denna studie står 

både trä- och metallslöjden samt textilslöjden.1 Metoden som har använts i under-

sökningen är kvalitativ och åtta lärare har intervjuas. Genom att läraren har valts 

som undersökningens utgångspunkt, har forskningsfrågorna besvarats med en 

ackumulerad kunskap som sträcker sig flera år bakåt i tiden, genom respektive 

lärares erfarenheter.  

Undersökningen har ett genusperspektiv och det teoretiska ramverket har utgått 

från teorin om genuskontraktet.2 Denna teori beskriver hur människor omedvetet 

reproducerar ett isärhållande mellan könen. Mer specifikt består strukturen av 

socialt konstruerade skillnader mellan kön, det vill säga mellan män och kvinnor. 

På grund av att ett isärhållande finns, blir det en arbetsdelning mellan könen.  

I slöjdämnets kursplan står inget som rör genus eller jämställdhet. Detta är pro-

blematisk, då slöjdämnet historiskt varit uppdelat i en manlig och kvinnlig del. 

Det är konstigt att inte mer fokus läggs på detta i kursplanen för slöjd. Men i Lä-

roplanen för grundskolan 20113 står det mer allmänt vad skolan ska inrikta sig på 

och detta gäller även slöjdämnet. Det står att ”Skolan har ett ansvar för att mot-

verka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva 

och utveckla sin förmåga och sina intressen oberoende av könstillhörighet”.4 

Motverkar slöjden ett traditionellt könsmönster? Utvecklar eleverna sina intressen 

utan att tänka på könstillhörighet? Slöjden blir på detta sett ett utmärkt område att 

undersöka, i och med att ämnet än idag har två könsmärkta områden. 

Personlig berättelse  

Jag själv har också varit elev och har många minnen från de två slöjdmiljöerna 

trä- och metallslöjd samt textilslöjd. Från tredje klass och upp till sexan hade vi en 

termin vardera av textilslöjd och trä- och metallslöjd. Från denna period framträ-

der särskilt ett minne och det utspelar sig på textilslöjden. Jag sitter vid min plats 

och vi ska börja virka eller om det var stickning, helt plötsligt utbrister jag ”inte 

tror jag Peter Forsberg stickar”. Jag minns att alla började skratta.  

Från sjunde klass och uppåt hade vi fritt val av slöjdart. Men när du väl hade valt 

kunde man inte byta ämne på grund av att de som valt textil (flickorna) hade 

                                                 

1 Hädanefter kommer jag använda ordet: slöjd om båda slöjdarterna, när jag sedan vill specificera 

närmare vilken slöjdart det handlar om används trä- och metallslöjden respektive textilslöjd.  
2 Hirdman, Yvonne, Genus: om det stabilas föränderliga former, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 

2003. 
3 Förkortas: Lgr 11.  
4 Citat: Skolverket 2011, s. 8.  
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avancerat för långt och genom detta blev det omöjligt att byta. Detta kom jag själv 

till insikt med, i och med att jag kom ihop mig med trä- och metallslöjdsläraren 

och ”hotade” att byta till textil. Jag minns att det var några lärare som kom och 

pratade med mig om just detta ”problem”. Det blev aldrig verklighet av idén utan 

istället gav trä- och metallslöjdsläraren med sig. När vi valde så valde alla pojkar 

trä- och metallslöjd och alla flickor textilslöjd. Varför valde inte jag textil när jag 

trivts så bra där? Berodde det på den osynliga strukturen som innehöll särskilda 

regler som tvingade mig att välja trä- och metallslöjden? Vad hade konsekvenser-

na blivit om jag valt textil, hade jag kanske blivit utesluten ur den sociala gemen-

skapen? Eller valde jag på grund av att maskuliniteten fanns inom mig? Jag menar 

på att det snarare var det första alternativet som påverkade mig, vilket innebar att 

det är de yttre faktorerna som påverkar oss människor.  

Begrepp 

Jämställdhet uppfattas idag av vissa som att bara handla om lika lön eller att män 

och kvinnor ska behandlas likvärdigt. Hedlin5 menar att jämställdhet har fler 

aspekter än de två ovanstående, exempelvis handlar det om demokrati men även 

om makt. Enligt Hedlins förklaring är jämställdhet uppnått när de två könen är 

jämnt representerade, när båda könen har lika stor möjlighet att påverka och när 

könen har lika tillgång till normen. 6 Det vill säga det normsystem som råder inom 

den sociala kontext vari individen befinner sig och agerar.  

Isärhållandet av män och kvinnor är inte något nytt påfund. Hirdman menar att 

maskuliniteten innehåller två lagar.7 Den första lagen är ”att vara man är att inte 

vara kvinna”8 den andra lagen är ”att vara man är att vara normbärare”9. Dessa två 

lagar menar Hirdman skapar ett behov av att reproducera maskulinitet, det vill 

säga genus. Genom att genus skapas uppstår skillnader ”där inga skillnader 

finns”10. Det blir på detta sätt ett isärhållande mellan män och kvinnor menar 

Hirdman.11 

Genom att isärhållandet finns och kategoriserar oss människor i kön, män eller 

kvinnor uppstår även en arbetsdelning. Hirdman menar att än idag är denna ar-

betsdelning mellan män och kvinnor aktiv. Det är inte ”kvarlevor från en förin-

dustriell tid”. Hirdman menar att om kvinnor byter arbetsområde till vad som an-

ses vara manligt sker detta med beröm. Om en man däremot byter måste det vara 

                                                 

5 Hedlin, Maria, Lilla genushäftet 2.0: om genus och skolans jämställdhetsmål, Uppdaterad och 

omarb. version, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, Linnéuniversitetet, 

Växjö, 2010 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:lnu:diva-13490 
6 Hedlin 2010, s. 9-11. 
7 Hirdman 2003, s. 65. 
8 Citat Hirdman 2003, s. 65.  
9 Citat Hirdman 2003, s. 65. 
10 Citat Hirdman 2003, s. 65 
11 Hirdman 2003, s. 65-66. 



3 

 

tydligt att det inte är ett straff och det bör ske en anpassning av hela arbetsområdet 

men då det gäller kvinnan är det hon som ska anpassas och inte arbetsområdet.12 

Syfte 

Syftet med uppsatsen är att genom lärares berättelser undersöka och analysera hur 

eleverna gör isärhållande av kön genom arbetsdelning i de båda slöjdarterna.  

Frågeställningar  

För att kunna besvara studiens syfte har följande frågeställningar valts:  

 Hur fördelar eleverna sig i valet av slöjdart? 

 Hur fördelar sig eleverna i miljöerna, inom respektive slöjdart?  

 Vilka produkter skapar eleverna?  

  

                                                 

12 Hirdman 2003, s. 66-67. 
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Litteraturgenomgång 

Bakgrund 

Den pedagogiska slöjdens framväxt 

Kajsa Borg har skrivit att historien har betydelse för hur slöjdämnet ser ut i mo-

dern tid.13 Nedanför ska därför en kort historiskt tillbakablick ges för hur slöjd-

ämnet etablerades och hur ämnet till en början delades in i en manlig och kvinnlig 

del.  

Under 1800-talet utsattes det svenska samhället för kraftig utveckling, på alla ni-

våer. Förändringarna berörde alla samhällsklasser och industrialismen förde med 

sig en ökad urbanisering. Vilket innebar att lantbefolkningen flyttade in till stä-

derna för att söka arbete. Industrialismen förde med sig tekniska uppfinningar 

såsom telegraf och järnväg samt maskiner som bidrog till att öka effektiviteten i 

exempelvis jordbruket. Det dåtida samhället öppnades upp. Exempelvis blev det 

ett internationellt klimat där litteratur fick ökad spridning. Politiskt sett gick ut-

vecklingen mot en demokratisering. Under 1800-talet infördes folkskolan men till 

en början fick den inget genomslag. Detta berodde på att det fanns för få lärare. 

Dessutom kunde folkskolan inte nå ut till alla barn i alla samhällsklasser.14  

I och med att gruppen förvärvsarbetare ökade under 1800-talet fick det den kon-

sekvensen att båda föräldrarna skulle tillbringa mindre tid i hemmet. Genom detta 

behövde staten öka sitt ansvar för att ge barnen en nödvändig uppfostran.15 Det 

var i detta klimat som slöjdämnet kom på tal som ett ämne med stor samhälls-

nytta.16   

I början av folkskoleundervisningen hade inte slöjdämnet ingått. Samtidigt som 

industrialiseringen tog fart i det svenska samhället växte en oro för att slöjden 

skulle försvinna helt på grund av att industrialiseringen fört med sig andra kon-

sumtionsmönster.17 Genom detta skapades ett motstånd vilket fick följden att det 

startades slöjdskolor och föreningar, exempelvis Handarbetets vänner för att 

nämna en av dessa föreningar. Debatten i samhället om slöjdens vara eller icke 

vara i folkskolan växte. Det kom att bildas två läger där det ena var positiv till 

slöjden och det andra ifrågasatte slöjdämnet och därigenom ifrågasattes även slöj-

dens roll. Denna grupp menade även att folkskolan skulle fokusera på det viktiga, 

                                                 

13 Borg, Kajsa, Slöjdämnet i förändring: 1962-1994, Univ. Institutionen för pedagogik och psyko-

logi, Linköping, 1995, s. 39. 
14 Trotzig, Eva, Två uppsatser om tidig svensk skolslöjd, Lärarutbildningen, Univ., Linköping, 

1988, s. 4-7. 
15 Trotzig, Eva, "qvinnan bär hemmets trefnad på spetsen af sin synål": kvinnlig skolslöjd i Stock-

holms folkskolor decennierna runt 1900, HLS (Högsk. för lärarutbildning) i samarbete med 

KUSK-projektet, Stockholm, 1992, s. 27-30. 
16 Salomon, Otto, Om slöjden såsom uppfostringsmedel., Samson & Wallin, Stockholm, 1884. 
17 Konsumtionsmönster: Människorna börjar köpa, det vill säga konsumera. 
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det vill säga de teoretiska kunskaperna. Denna kritik var berättigad i och med att 

nyttan med slöjdämnet hitintills beskriver i ekonomiska termer.18  Det krävdes 

mer för att ett ämne skulle bli accepterat och upptaget i folkskolan, än den uppen-

bara ekonomiska nyttan.  

Den pedagogiska debatten beskrivs även av Anna Alm.19 Här skymtas den eko-

nomiska aspekten, som beskrevs ovanför. Hon beskriver att nyttan med slöjden 

ansågs vara att ge de fattiga barnen försörjningsmöjligheter. Efter år 1870 föränd-

ras detta, nu skulle pojkslöjden om inte ge pojkarna ett arbete, så i alla fall fungera 

yrkesförberedande. Fram till 1890 sattes slöjden in i ett moraliskt och pedagogiskt 

perspektiv. Det talades om pojk- och flickslöjden såsom en motvikt till skolans 

teoretiska ämnen. Slutligen under 1890-talet började debatten om flickslöjdens 

ekonomiska förutsättningar. Flickorna sattes då in i en roll som blivande mödrar.20  

Som tidigare nämnts upptogs inte ett skolämne på grund av dess eventuella nytto-

aspekter och ekonomiska fördelar. Det krävdes mer och Trotzig menar att det var 

först när ämnena hade ”pedagogiserats” som de kunde upptas av institutionen 

(skolan) och därmed blev det en del av det övriga samhället.21  

Men hur blev slöjden ”pedagogiserad”? Alm menar att det går att särskilja den 

konflikt som kom sig av moderniseringen på så vis att slöjden delades i tre delar. 

Dessa delar siktade in sig på olika inriktningar inom slöjden. Alm beskriver dessa 

tre inriktningarna: Hemslöjden får en mer konstnärlig inriktning, husfliten blev 

inriktad mot ett industriellt behov och den pedagogiska slöjden som är en bland-

ning av de två andra inriktningarna är svår att definiera till en början. Under 1880-

1890-talet kom den pedagogiska slöjden att bli mer definierbar.22  

Den manliga slöjden 

År 1872 bildades en arbetsskola för gossar och 1874 bildades en flickskola, båda 

skolorna uppfördes på Nääs. Det fanns två skäl till att dessa skolor uppfördes. 

Varav det första var en vilja att skapa dugliga arbetare. Det andra skälet kom sig 

av filantropisk påverkan. Med det senare menas att det fanns en vilja att hjälpa 

barnen att få en bättre ekonomi. Arbetsskolornas främsta uppgift var att uppfostra 

barnen. Dock kom arbetsskolorna i snabb takt att utvecklas till folkskolor genom 

Otto Salomons pedagogiska idéer.23  

                                                 

18 Lindström, L, ”… slöjden såsom medel att uppfostra människor” i Borg, Kajsa & Lindström, 

Lars (red.), Slöjda för livet: om pedagogisk slöjd, Lärarförbundets förlag, Stockholm, 2008. S. 33-

39. 
19 Alm, Anna, Upplevelsens poetik: slöjdseminariet på Nääs 1880-1940, Historisk-filosofiska 

sektionen, Humanistiska fakulteten, Lunds universitet, Diss. Lund: Lunds universitet, 2012,Lund, 

2012. 
20 Alm 2012, s 66-69. 
21 Trotzig 1992, s. 83.  
22 Alm 2012, s. 54-57. 
23 Alm 2012, s. 57-58. 
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Genom ett riksdagsbeslut år 1878 fick folkskolan en möjlighet att börja undervisa 

i slöjd. Detta resulterade i att behovet av att utbilda lärare ökade. Tack vare detta 

startade Otto Salomon Nääs slöjdseminarium, som blev Sveriges första slöjdlärar-

utbildning.24 Han fick sina pedagogiska idéer av exempelvis Rousseau.25 Salomon 

ville reformera folkundervisning på grund av att han ansåg den vara allt för teore-

tisk.26 Salomon förtydligade kroppens och handens roll för elevens uppfostran, 

och det är därför han var av den inställningen att teoretisk utbildning inte var av 

godo.27  

Salomons inställning var att träslöjden var den allra bästa inriktningen för att 

uppnå hans pedagogiska mål, vilket var praktisk fostran. Därför sammanställde 

och jämförde han de olika slöjdsorterna mot varandra enligt sina egna preferenser. 

Träslöjden vann över de andra slöjdsorterna och det var på detta sätt han legitime-

rade sitt ställningstagande, att träslöjden skulle framföras som bäst lämpad som 

pedagogiskt medel.28 Salomon skapade det som kallades för ”Näässystemet”. 

Detta system hade några centrala ståndpunkter till exempel processen, barnet, 

självverksamhet, och moralisk bildning det vill säga skapa goda förutsättningar 

för viljan till kroppsarbete. Näässystemet fick internationell betydelse och kom att 

spridas av de som deltog i kurserna på Nääs slöjdseminarium.29  

I början var träslöjden och metallslöjden åtskilda. Salomon var emot metallslöj-

dens införande i skolan därför att barnet inte ansågs ha den kroppsliga styrka som 

behövdes för att forma materialet. Metallslöjden ansågs vara för nedsmutsande 

och inte heller ekonomiskt hållbar. Några år efter Salomons död kom ändå en 

folkundervisningskommitté år 1911-1912 som verkade för att metallslöjden skulle 

införas, för de äldre barnen. År 1913-1914 byggdes undervisningslokalerna för 

metallslöjd på Nääs. År 1919 fick lärarna anvisningar om att träslöjden i de högre 

årsgrupperna kunde bytas ut mot metallslöjd.30 

Den kvinnliga slöjden 

I den kvinnliga slöjden fanns en central gestalt vid namn Hulda Lundin. Hon blev 

central för att hon i liknande anda utvecklade den kvinnliga slöjden, såsom Salo-

mon gjorde med den manliga slöjden. Hulda Lundin fick sin första anställning 

som lärarinna år 1867 och år 1873 gavs dispens åt Lundin, hon fick då möjlighet-

en att söka ordinarie tjänst i Stockholm vilket var få kvinnor förunnat under denna 

                                                 

24 Trotzig 1988, s. 1-4. 
25 Salomon, Otto, Om slöjden såsom uppfostringsmedel., Samson & Wallin, Stockholm, 1884, s. 

18-31. 
26 Alm 2012, s. 16. 
27 Salomon 1884, s. 52-54. 
28 Salomon, O. (1942). Tankar om slöjd, uppfostran och lärarebildning: ett urval ur Otto Salo-

mons skrifter. 2. Stockholm: Svensk läraretidning. 
29 Alm 2012, s. 17. 
30 Thorbjörnsson, Hans, Nääs och Otto Salomon: slöjden och leken, Ord-bildarna, Helsingborg, 

1990. S. 134-135.  
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period. År 1874 fick Lundin en ordinarietjänst vilket innebar att hon blev berätti-

gad statlig pension. År 1881 gjorde hon ett studiebesök i Tyskland och Lundin 

kom då att bli inspirerad av Rosalie Schallenfeldt som utvecklat en modellserie.31 

Efter att Lundin kommit hem från studieresan i Tyskland startade hon år 1882 ett 

seminarium. Hon undervisade lärarinnor i det som kallades ”Stock-

holmsmetoden”,32 hon använde sig av sin modellserie som i likhet med den Salo-

mon skapat också hade en tydlig progression, det vill säga från lätt till svårt. I 

Lundins pedagogiska tankar fanns stora likheter med Salomons, exempelvis själv-

verksamhet och modellserier.33 År 1885 blev Hulda Lundin även skolinspektör för 

flickslöjden.34 

Slöjden en historia i kön 

Det är dock viktigt att komma ihåg att dåtidens slöjdämne inte var ett ämne utan 

två, med en indelning i manlig och kvinnlig slöjd. Borg menar att ”slöjd för gossar 

och slöjd för flickor föddes i relation till det omgivande samhällets behov”.35 

Detta tolkar jag som att samhället behövde två kön, ett kvinnligt och ett manligt. 

Genom detta representerade de två slöjdarterna en manlig och en kvinnlig kul-

tur.36 

I slutet av 1800-talet fanns det tydliga riktlinjer för vad de båda slöjdinriktningar-

na skulle producera för elever. Pojkarnas slöjdinriktning kom att träna dem i 

kroppsstyrka och att ta plats i rummet. Pojkarna skulle stå bredbent vid hyvelbän-

karna. Flickorna däremot kom att utbildas i den slöjdinriktning som bidrog till ett 

stillasittande och kroppsnära arbete, de fick inte visa upp sina kroppar på samma 

sätt som pojkarna. Flickornas arbetsredskap var nål och tråd samt symaskin, detta 

bidrog till ett stillasittande arbete. Pojkarnas arbetsredskap var hammare, hyvel 

och borr och så vidare. Dessa verktyg bidrog till att skapa kroppsrörelse.37 De 

uppgifter pojkarna fick lära sig var nya uppgifter som hamnade utanför hemmets 

sfär menar Trotzig.38 

Trotzig menar att den stillasittande tiden blev en initieringsrit för den unga kvin-

nan. I flickslöjden förändrades inte arbetsuppgifterna efter modet utan den hade en 

egen kontinuitet även under 1900-talet. Genom kontinuiteten skapades samhörig-

het mellan mor och dotter. På grund av att staten tog över rollen som uppfostrare 

                                                 

31 Trotzig 1992, s. 47-48. 
32 Trotzig 1992, s. 47-50. 
33 Trotzig 1992, s. 87-94 
34 Trotzig 1992, s. 32-42. 
35 Borg, k, ”Slöjd för flickor och slöjd för gossar” i Borg, Kajsa & Lindström, Lars (red.), Slöjda 

för livet: om pedagogisk slöjd, Lärarförbundets förlag, Stockholm, 2008, s. 51. 
36 Borg, Kajsa, Slöjdämnet i förändring: 1962-1994, Univ. Institutionen för pedagogik och psyko-

logi, Linköping, 1995, s. 4. 
37 Trotzig 1992, s. 95-97. 
38 Trotzig 1992, s. 111-115. 
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blev det textilläraren som tog över den ”moderligafostran”39 av flickorna. Textil-

läraren blev den som reproducerade ett kvinnligt ideal. Det kvinnliga idealet inne-

bär att flickorna skulle lära sig bli goda husmödrar. Genom att flickorna gjorde 

produkter för hemmet kunde de känna stolthet. Men främst menar Trotzig att de 

skulle göra produkter för att ha nära kroppen exempelvis linneskjortor. De sydde 

kläder åt sig själva eller åt spädbarn, inte åt dockor. Av Trotzigs exempel blir det 

extra tydligt att flickorna gjorde saker som ska döljas för vem visar upp sin dotters 

sydda underkläder, skrev Trotzig.40  

Varför blev det på detta sätt? Enligt Borgs tankar berodde detta på att dåtiden var 

styrd av män i ledande positioner. Det var männen som var folkskoleinspektörer 

och det var männen på riksnivå som genomförde besluten.41 Borg jämförde Salo-

mon och Lundin som aktörer. Borg ansåg att de hade olika förmågor att förändra 

fältet. Salomon ansåg sig ha haft större inflytande över utvecklingen medan Borg 

ansåg att Lundin var ett verktyg för de som styrde Stockholmsskolor, vilka var 

män.42 Genom detta kunde inte Lundin påverka i samma utsträckning i och med 

att hon var kvinna. 

1900-talet  

Den könssegregerade struktur som existerade inom ämnet slöjd fortgick under 

lång tid.43 Slöjden blev ett obligatoriskt ämne år 1955 och i läroplanen för grund-

skolan 1962 (Lgr 62) föreskrevs att det skulle vara möjligt för elever av båda kö-

nen att delta i båda slöjdinriktningarna.44 Per Hartman45 beskrev att det blev en 

delning i material istället för en i kön.46 Nästa förändring inom slöjdämnet kom 

med läroplanen för grundskolan år 1980 (Lgr 80). De två slöjdinriktningarna pre-

senterades först här som ett ämne. Detta medförde att eleven fick ett betyg i 

slöjd.47 

Efter sammanslagningen av ämnet under 60-talet hade det inom slöjden funnits en 

bibehållen utveckling mot en arbetsdelning genom material i läroplanerna. Dock 

är det värt att notera att slöjden fortfarande visar på en traditionell könsuppdel-

ning. Detta visas genom att läraren i trä och metallslöjd oftast är av manligt kön 

samtidigt som läraren i textilslöjd oftast är av kvinnligt kön. Samma sak sker med 

elevernas fria val av slöjdinriktning, åtta av tio elever har gjort ett traditionellt 

                                                 

39 Citat Trotzig 1992, s. 101. 
40 Trotzig 1992, s. 101-105 
41 Borg 1995, s. 49. 
42 Borg 1995, s. 137. 
43 Trotzig 1995, s. 95-97. 
44 Johansson, Marléne & Hasselskog, Peter, Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

(NU03) [Elektronisk resurs]: slöjd, Skolverket, Stockholm, 2005 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1416 s, 15-21. 
45 Hartman, Per, Slöjd för arbete eller fritid? en studie av läroplansförändringar och debatt inom 

slöjdämnet, Högsk. för lärarutbildning, inst. för pedagogik, Stockholm, 1985. 
46 Hartman 1985, s. 61. 
47 Skolverket 2005, s. 15-21. 
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könsbundet val. Eftersom att 80 % av flickorna fortfarande har valt textilslöjd och 

vice versa.48 Uppdelningen i två könsrelaterade slöjdinriktningar fortsätter.49 

Tidigare forskning 

I bakgrunden har en historisk tillbakablick givits och i detta avsnitt ska tidigare 

forskning presenteras. Slöjden är ett relativt outforskat område och forskningen 

som bedrivits är till stor del pedagogisk/didaktisk. Den näst största kategorin en-

ligt Mäkelä är historisk forskning. 50 Denna forskning är presenterad i bakgrunds-

avsnittet. Nedan kommer först forskning som har skola som fokus med en 

strimma av slöjd ur ett genusperspektiv presenteras. Sedan presenteras mer allmän 

slöjdforskning som inte har ett genusperspektiv. Slutligen kommer avsnittet snä-

vas av ytterligare mot forskning som tydligt rör slöjd och genus.   

Forskning om skola och genus med en strimma slöjd 

Maria Hedlin har forskat om den svenska skolpolitikens historiska syn på kön. 

Hennes avhandling har inriktats till stor del mot de naturvetenskapliga- och tek-

niska ämnena, men i Hedlins avhandling är slöjdämnet ett ständigt inslag.51 Hon 

har kombinerat genusteori och diskursteori, på så sätt blir lämpligt att konsultera 

Hedlins avhandling i och med att denna undersökning har ett genusperspektiv. De 

naturvetenskapliga ämnena och det tekniska ämnet hade enligt Hedlin en liknande 

historisk maskulin kod som trä- och metallslöjden.  

Hedlin beskrev den skolpolitiska utvecklingen med att slöjden från början haft en 

stark uppdelning i manlig och kvinnlig slöjd, men senare utvecklats mot ett sam-

manförande av de två slöjdarterna. Denna utveckling började år 1948, men från 

början var det inte tal om stora förändringar menar Hedlin.52 I Lgr 62 fick slöjden 

ett undantag för samundervisningen,53 det vill säga att pojkar och flickor skulle 

studera samma ämnen, eftersom att det i slöjden skedde en arbetsdelning mellan 

könen. Det fanns en rädsla från politiskt håll att detta skulle bidra med att skapa 

en segregerad arbetsmarknad och detta ansågs vara omodernt. Det som är intres-

sant är att det bara ansågs vara flickornas ansvar att göra ett val som var an-

norlunda utifrån historisk tradition. Flickorna, menade politikerna, skulle välja trä- 

och metallslöjden istället för textilslöjden.54 Dessa krav ställdes inte på Pojkarna, 

                                                 

48 Skolverket 2005, s. 21-22. 
49 Skolverket 2005, s. 43. 
50 Mäkelä, Esko, Slöjd som berättelse [Elektronisk resurs]: om skolungdom och estetiska perspek-

tiv, Institutionen för estetiska ämnen, Umeå: Umeå universitet, 

http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-46764 s. 26. 
51 Hedlin, Maria, Konstruktionen av kön i skolpolitiska texter 1948-1994, med särskilt fokus på 

naturvetenskap och teknik, Institutionen för matematik, teknik och naturvetenskap, Umeå: Umeå 

universitet, 2009. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-1944 s. 7-9. 
52 Hedlin 2009, s. 35. 
53 Hedlin 2009, s. 159. 
54 Hedlin 2009, s. 115. 
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där var det snarare tvärtom, pojkarna skulle inte tvingas till att arbeta i textilslöj-

den.55  

Under 70-talet blev det ett mer avkönat språkbruk beskriver Hedlin, men ett trad-

itionellt tankesätt är ännu kvar inom skolan. Ett sådant här tankesätt går att ur-

skilja exempelvis genom att Pojkarna beskrivs i termer såsom skoltrött medan 

flickorna beskrivs i termer såsom flitig. Hedlin påpekade att detta är ett tradition-

ellt tankesätt att beskriva könen utifrån olika intressen.56 Under 70- talet växte 

idéer om ämnesöverskridande undervisning för att motverka isärhållandet av kön 

inom skolan.57 Slutligen under 90-talet fanns det mycket som tyder på en jäm-

ställd skola skrev Hedlin. Men hon påpekade dock att begreppet jämställdhet inte 

konkretiseras samt att det inte ges tydliga riktlinjer för hur exempelvis slöjden 

med sin viktiga roll ska agera, för skapandet av goda förutsättningar för jäm-

ställdhet.58 

Slöjdforskning utan genus 

Först ska Esko Mäkeläs forskning presenteras vilket behandlar estetikens roll i 

slöjden. Genom elevens ögon undersökte han estetikens roll inom slöjden. Han 

använde sig av intervjuer och bilder för att få fram resultat.59 Det är svårt att 

forska om slöjd och inte komma in på kön beskriver Sigurdson.60 I Mäkeläs av-

handling var det tydligt på så sätt att en av hans informanter tolkade det egna alst-

ret som icke traditionellt eller som feminint i och med att mönstret var Nalle Puh. 

Mäkelä tolkade informantens tanke och han antog att mönstret ansågs vara fjan-

tigt.61 Mäkelä fortsatte och beskrev att informanten valt mönstret för att göra mot-

stånd mot maskuliniteten. Genom detta blev alstret kommunicerande.62 Dock var 

uppfattning att alstret inte var flerspråkigt, utan det som alstret kommunicerar var 

det som skaparen gett tillåtelse till. I detta aktuella fall är det eleven som är skap-

aren och på så vis var det eleven som var bärare av protesten mot de rådande man-

liga normerna. Det är på detta sätt Mäkeläs undersökning blir intressant för före-

liggande studie. Vad vill eleverna säga med sitt alster och går det att urskilja nå-

gon uppfattning om vad eleven identifierar sig med?  

Mäkeläs undersökning tittade på estetikens roll inom slöjden och Marlene Johans-

son63 lyfte blicken och undersökte ”slöjdverksamhet”. Begreppet var brett men 

                                                 

55 Hedlin 2009, s. 207.  
56 Hedlin 2009. S. 143. 
57 Hedlin 2009, s. 158. 
58 Hedlin 2009, s. 170-171. 
59 Mäkelä 2011, s. 15-18. 
60 Sigurdson, Erik, Det sitter i väggarna: en studie av trä- och metallslöjdsalens materialitet, mas-

kulinitet och förkroppsligande, Umeå: Umeå universitet, 2014, s. 38-39. 
61 Mäkelä 2011, s. 167-168. 
62 Mäkelä 2011, s. 201.  
63 Johansson, Marléne, Slöjdpraktik i skolan: hand, tanke, kommunikation och andra medierande 

redskap, Acta Universitatis Gothoburgensis, Göteborg: Göteborgs universitet, 2003 

http://hdl.handle.net/2077/15749 

http://hdl.handle.net/2077/15749
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syftade på att närmare beskriva de olika vardagliga slöjdaktiviteter som fanns un-

der en slöjdlektion.64 Hon använde elever och lärare som studieobjekt. I likhet 

med Hedlins uppfattning att det först under 90-talet blev ett mer jämställt läge i 

slöjden, menar Johansson att denna utveckling inte skulle ha kunnat komma tidi-

gare. Det var först nu som lärare med ett modernare perspektiv tar examen och 

blir yrkesverksamma. Dessa lärare var påverkade av samhällets ökade krav på 

jämställdhet.65  

Johansson var inne på samma spår som Mäkelä vad gällde alstrets kommunikat-

ion. Dock räknade hon in elevens emotionella upplevelser som påverkade utform-

ningen av alstret, exempel på en sådan upplevelse menar Johansson är lukter.66 

Johansson beskrev sin uppfattning om trä- och metallsalarna samt textilsalarna. I 

detta menade hon att de mer moderna salarna var inredda på ett hobbyliknande 

sett och de äldre mer som verkstadsmiljöer medan textilsalen är en hemmiljö.67 

Kajsa Borgs undersökning är intressant med anledning av att hon undersöker ele-

vernas upplevelser av slöjden.68 Borgs resultat baserades på två intervjustudier, 

där den ena var intervjuer från vuxna före detta elever, och den andra var inter-

vjuer som genomförts med erfarna lärare.69 Borg uppmärksammade också lukter-

nas betydelse. Hon beskrev även arbetsmiljön, och tillskillnad från Johansson ger 

Borg en kompletterande bild på hur arbetsmiljön upplevdes av eleverna. Textilsa-

len beskrevs i ordalag såsom lugn och vänlig men också i ordalag som visade på 

ett större hänsynstagande till materialet. Resultatet visade att trä och metallsalen 

var bullrigare än textilsalen. Båda salarna uppfattades uppmuntra till rörelse vilket 

innebar lek, spring och bus.70  

De lärare som deltog i Borgs undersökning visade på att en stor del av slöjden var 

det egna skapandet. Elevens egna impulser skulle få råda över skapandet,71 men i 

relation till den forskning som presenterats kan en frågan om detta är lämpligt 

ställas? Om eleverna fritt hade fått råda, skulle det då inte uppstå en reproduktion 

av könsmönster? De lärare som hade deltagit i Borgs undersökning menade att 

dem själva spelade en stor roll i detta. På grund av att läraren kunde välja att göra 

eleverna uppmärksamma på problematiken kring jämställdhet. På detta sätt skulle 

det kunna skapas goda förutsättningar för jämställdhet.72  

Borg problematiserade alstret genom att beskriva det som ett test. Eleven utfor-

made produkten för att skapa en reaktion från omgivningen, eleverna kom att testa 

gränser. Borg menar att eleven bildade sig en uppfattning genom reaktionen som 

                                                 

64 Johansson 2002, s. 207. 
65 Johansson 2003, s. 11. 
66 Johansson 2003, s. 213. Se också Borg 2001. m.fl.  
67 Johansson 2003, s. 223. 
68 Borg, Kajsa, Slöjdämnet: intryck - uttryck - avtryck, Linköping: Universitet, 2001 
69 Borg 2001, s. 20-21.  
70 Borg 2001, s. 59-61. 
71 Borg 2001, s. 70. 
72 Borg 2001, s. 139. 
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omvärlden gav. Utifrån detta bestämde eleverna sedan en lämplig väg att fortsätta 

på.73  

Peter Hasselskog har dels skrivit en artikel74 men även en avhandling.75 Båda har 

tagits med här för att de kompletterar varandra. I Hasselskogs undersökningar ges 

en något större insikt i förhållandet genus och slöjd. Dock är det värt att notera att 

Hasselskog inte har ett genusperspektiv i sin avhandlings syfte, men indirekt be-

rörs genusproblematiken.76 Artikeln har dock ett genusperspektiv, på detta sätt 

kompletterar dem varandra.  

Hasselskog menar precis som Johansson och Borg, exempelvis att läraren spelade 

en stor roll i arbetet med jämställdhet.77 Dock anlade Hasselskog ett mer kontroll-

lerat förhållningsätt till hur jämställdhet skulle främjas i klassrummet, då han ville 

att läraren aktivt skulle reglera förhållandena som avsåg arbetsdelningen mellan 

könen. Han problematiserade detta och menar att en aktiv reglering av friheten 

inom slöjdämnet, skulle kunna få en motsatt effekt.78 På så sätt att eleverna skulle 

uppfatta det som att det existerade skillnader. Han kategoriserade pojkar och 

flickor i olika fack och beskrev skillnader i inlärningen mellan könen, exempelvis 

att pojkar var mer tävlingsinriktade än vad flickorna skulle vara.79 Som tidigare 

presenterats i Hedlins forskning skulle detta kunna uppfattas som ett traditionellt 

tankemönster vad avser att ge könen olika intressen.  

Slutligen ska Stina Westerlund undersökning presenteras hon har gjort en etnogra-

fisk studie av ungdomars görande och känslomässiga upplevelser på textilslöjden. 
80 Westerlund är aktuell för denna undersökning på så sätt att hon tittade närmre 

på miljöerna och den specifika miljön i textilsalen. I den specifika miljön har hon 

analyserat möbleringen ur en annan synpunkt en den som återfinns i denna under-

sökning,81 det vill säga från ett annat perspektiv än genus. Hon menade till exem-

pel att det blev en plats för eleverna att visa motstånd mot läraren.  

                                                 

73 Borg 2001, s. 164. 
74 Hasselskog, Peter, Slöjdämnet och genus – att gestalta, anpassa eller medvetandegöra? Kritisk 

utbildningstidskrift – KRUT 133/134, 2008 http://www.krut.a.se/133/krut133-134.pdf (Hämtad: 

2015-02-16) 
75 Hasselskog, Peter, Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen [Elektronisk resurs], Acta 

Universitatis Gothoburgensis, Göteborg: Göteborgs universitet, 2010 

http://hdl.handle.net/2077/21997  
76 Hasselskog 2010, s. 17-18. 
77 Hasselskog 2010, s. 15, 34, 70.  
78 Hasselskog 2008, s. 36-37.  
79 Hasselskog 2008, s. 33-34 
80 Westerlund, Stina, Lust och olust: elevers erfarenheter i textilslöjd, Institutionen för estetiska 

ämnen, Umeå: Umeå universitet, 2015, s. 11. 
81 Westerlund 2015, s. 110-113 
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Slöjdforskning med genus 

Nedanför kommer mer specifik slöjdforskning med ett genusperspektiv presente-

ras. Britt-Marie Berges82 undersökning fokuserade på hur slöjdlärarutbildningen 

reproducerade strukturer och könsmönster på studenterna som läste till slöjdlärare. 

Berge genomförde livsloppsstudier genom uppsatsskrivning och utvärderingsdo-

kument, och på så sätt fick hon fram sitt empiriska material. Berge har valt att 

studera studenter från båda slöjdinriktningarna. Grupperna är könshomogena, det 

vill säga att ena gruppen bestod av textillärarstudenter och dessa var kvinnor. Den 

andra gruppen bestod av män och var trä- och metallslöjdlärarstudenter. Det fanns 

ett undantag, i den manliga gruppen fanns en kvinna.83 

Ett viktigt resultat som Berges undersökning visade på var att isärhållandet av 

ämnena upprätthölls av en geografisk skillnad vilket innebar att placeringen av 

salarna inte låg intill varandra. Dock menar Berge att det hade skett en förändring 

på denna punkt, salarna låg i nutid närmare varandra.84 Detta tog också Hassel-

skog upp.85 En annan intressant aspekt som Berge visade på var att det hade skett 

en anpassning av miljön i den textila salen. På sådant vis att textilläraren tagit bort 

det som ansågs vara för feminint. Detta skedde inte från trä- och metallslöjdslära-

rens sida. Berge visade på att det fanns tankar om att Pojkarna inte skulle upp-

skatta den textila miljön och vice versa att Pojkarna skulle vara bättre lämpad för 

trä och metallslöjden. 86  

Berge gav en annan aspekt på det som Hedlin beskriver, om flickors anpassning.87 

Berge menar på att det var enklare för flickorna att inte göra ett traditionellt val. 

Tack vare att det inte blev repressalier, exempelvis att flickorna blev förlöjligade. 

Om pojkarna däremot hade uppfattas bete sig annorlunda skulle dem bli förlöjli-

gade.88  

Även internationell forskning ska presenteras. Sirpa Kokko har i två artiklar un-

dersökt textillärarstudenters upplevelser89 och de lärarstudenter som utbildade sig 

till lärare i tekniskslöjd.90 Den finska slöjden ska inte helt jämställas med den 

svenska. Sigurdson beskrev den finska slöjden i termer som liknar den svenska.91 

                                                 

82 Berge, Britt-Marie, Gå i lära till lärare [Elektronisk resurs]: en grupp kvinnors och en grupp 

mäns inskolning i slöjdläraryrket = [Craft teachers as spearheads for an equal society?]: [a study 

of female and male future craft teachers and of the school subject craft in Swedish compulsory 

school], Umeå: Umeå universitet, 1992. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-16589 
83 Berge 1992, s. 1-5, 10. 
84 Berge 1992, s. 105-108. 
85 Hasselskog 2008, s. 30. 
86 Berge 1992, s. 205. 
87 Att det bara är flickorna som uppmuntras till att göra andra val. 
88 Berge 1992, s. 206. 
89 Kokko, Sirpa. Learning practices of Femininity through Gendered Craf Education in Finland. 

Gendcer and education 21 no. 6. (2009): doi: 10.1080/09540250903117090   
90 Kokko, Sirpa. Leraning craft as practices of masculinity. Finnish male trainee teachers reflec-

tions and experiences. Gender and education 24 no. 2. (2012): doi: 

10.1080/09540253.2011.602331. s. 177-193 
91 Sigurdsson 2014, s. 41-42. 
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Kokko har i båda sina artiklar ett tydligt genusperspektiv vilket medger en närhet 

till denna undersökning. I båda artiklarna undersöks lärarstudenters upplevelser av 

deltagandet i slöjden. Kokko använde minnesforskning som metod. De finska 

eleverna får tidigt välja slöjdart.92 Detta ska ses i motsats till den svenska där ele-

ven väljer i sjunde klass. 

I båda artiklarna presenterades gemensamma drag som gällde för både flickor och 

pojkar. Kokko beskrev en socialiseringsprocess som startar redan från tidig ålder 

för både pojkar och flickor.93 Denna socialiseringsprocess påminner om den som 

återfinns i ovanstående text, där Berges undersökning presenterades. I Berges 

undersökning är det dock slöjdlärarstudenterna som socialiserades in. Hur ser 

denna socialiseringsprocess ut för de finska eleverna? Kokko menar att redan från 

tidig ålder får pojkarna undervisning i hemmet i båda slöjdarterna. Allteftersom 

pojkarna växte flyttades fokus för att slutligen bara handla om den tekniska slöj-

den.94 I flickornas hänseende skedde en liknande kulturell socialiseringsprocess.95 

När pojkarna hade genomfört alla steg i socialiseringen blev pojkarna en fullvär-

dig medlem i en manlig sfär. Socialiseringsprocessen menar Kokko stöddes in-

formellt av skolan,96 exempelvis genom att lärarna i hennes undersökning menade 

att det inte skulle vara eleverna till godo att läsa båda ämnena, eftersom eleverna 

inte skulle få en lika djup kunskap.97 Kokko gjorde gällande att det fanns hinder 

för de elever som ville välja annorlunda, exempelvis menade hon att flickorna 

som valde den tekniska slöjden skulle komma att hamna utanför en särskild 

kvinnlig gemenskap som fanns inom textilslöjden. Denna gemenskap speglas 

bland annat genom de samtalsämnen som förekom mellan eleverna. Dessa samtal 

handlade om sex och samlevnad samt relationer.98  

Anna Öqvist99 undersökte hur eleverna skapade maskulinitet och femininitet, ge-

nom att använda sig av språket.100 Öqvists undersökning var genomförd med en 

etnografisk metod och det var elever som gick i femteklass som blev informan-

ter.101 Hon analyserade resultatet med begreppen maskulinitet och femininet vilket 

återfanns i Connells sociala teori.102  

Öqvists avhandling visade på vissa intressanta resultat som är denna undersökning 

till godo. Textilsalen uppfattades som särskilt feminin av pojkarna i Öqvists 

                                                 

92 Kokko 2112, s. 179. 
93 Kokko 2012, s. 179. 
94 Kokko 2012, s. 182. 
95 Kokko 2009, s. 725. 
96 Kokko 2012, s. 183 
97 Kokko 2009, s. 723 
98 Kokko, 2009, s. 729.  
99 Öqvist, Anna, Skolvardagens genusdramaturgi: en studie av hur femininiteter och maskulinite-

ter görs i år 5 med ett särskilt fokus på benämningar som hora och kärring, Luleå: tekniska uni-

versitet, 2009 http://pure.ltu.se/portal/files/2476639/Skolvardagens_genusdramaturgi.pdf  
100 Öqvist 2009, s. 37. 
101 Öqvist 2009, s. 38, 40. 
102 Öqvist 2009, s. 14-19.  
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undersökning. Men det fanns tecken på att atmosfären var omtyckt av pojkarna.103 

Under lektionstiden i textilsalen menar Öqvist att pojkarna gjorde maskulinitet på 

så sätt att de ändrade språk och beteende eller använde symaskinen som något 

annat än vad den var till för.104 Undersökningen visade på hur normer och struk-

turer påverkade pojkarnas uppfattning, Öqvist menar att pojkarna påverkades i ett 

mer traditionellt hänseende, det vill säga att pojkarna använde symaskinen medan 

flickorna ägnade sig åt manuellt arbete.105 Öqvist uppfattning var att flickorna 

under lektionen i textilslöjd var mer intresserade av förtroliga samtal.106 Textil-

slöjden menar Öqvist var ett av de områden som hjälpte eleverna att reproducera 

kön. Öqvist menar att ”Textilslöjden och framförallt korridoren och skolgården 

tycks göra det möjligt för flickorna (och pojkarna) att upprepa könskodade bete-

enden”.107 Detta tolkas som att det beror på frihet, exempelvis genom att fritt få 

välja samtal.108  

I trä- och metallsalen var det i princip tvärt om menar Öqvist. Här var det istället 

flickorna som gjorde femininitet. Detta skedde genom att flickorna visade oin-

tresse och struntade i arbetet. Flickorna tog hjälp av verktygen såsom pojkarna gör 

i den textila salen och feminiserade miljön.109 Pojkarnas beteende inne på trä- och 

metallslöjden var tillskillnad från textilslöjden rationellt och inga störningsmo-

ment förekom. Pojkarna blev här omhändertagande och det var tillåtet att miss-

lyckas.110  

Slutligen som sista undersökning ska Erik Sigurdson studie presenteras.111 Det är 

lämpligt att konsultera Sigurdsons forskning i och med att han dels ger en fördju-

pad bild av trä- och metallslöjden och dels tack vare hans genusperspektiv. Si-

gurdsons avhandling undersökte hur eleverna förkroppsligade trä- och metallslöj-

dens verktyg, rum och material. Sigurdsons utgår från fenomenologins grundtanke 

vilket innebar att det var den egna kroppen som var centrum för erfarenhet. Det 

bildades en social konstruktion utifrån erfarenheten, det vill säga till exempel 

språk och kön. De sociala konstruktionerna manifesterades även i verkligheten 

exempelvis genom skapandet av slöjdsalar, menar Sigurdson.112  

Sigurdson beskrev trä- och metallslöjden som starkt maskulin, på grund av salens 

geografiska avskildhet.113 Detta går att tolka som att maskuliniteten är beroende 

av denna geografiska åtskillnad och existerar inte denna, blir salen inte lika starkt 

                                                 

103 Öqvist 2009, s. 147. 
104 Öqvist 2009, s. 148.  
105 Öqvist 2009, s. 148. 
106 Öqvist 2009, s. 150. Se även Kokko 2009, s. 729. 
107 Citat Öqvist 2009, s. 151 
108 Öqvist 2009, s. 151. 
109 Öqvist 2009, s. 153-154. 
110 Öqvist 2009, s. 155. 
111 Sigurdson 2014.   
112 Sigurdson 2014, s. 11. 
113 Sigurdson 2014, s. 191. 
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maskulin. Han beskrev att miljön upplevdes som farlig med alla maskiner vilket 

innebar att trä- och metallmiljön blev starkt präglad av maskulinitet.114 

Sigurdsons undersökning visade även på att det skedde ett isärhållande och en 

arbetsdelning inom trä- och metallslöjden. Detta skedde dels genom att eleverna 

tog olika rum i anspråk. Sigurdson kategoriserade metallsalen som ett starkt mas-

kulint rum, målarrummet däremot var svagt maskulint och ansågs vara ett femi-

nint kodat rum.115 Sigurdson fann även isärhållning i elevers val av sittplats och 

han klassificerade bänkarna som svagt maskulina.116 Produktmässigt klassifice-

rade Sigurdson de manliga produkterna som vapen.  

Den traditionella slöjdkniven ansågs av informanterna vara ett vapen. Han menar i 

likhet med Öqvist att vissa pojkar som innehaft låg rang kan göra maskulinitet 

genom att göra en kniv.117 Han gav även andra exempel och menar på att eleverna 

kunde välja att bära maskulint kodade kläder.118 

  

                                                 

114 Sigurdson 2014, s. 196. 
115 Sigurdson 2014, s. 80-88. 
116 Sigurdsson 2014, s. 91-92. 
117 Sigurdson 2014, s. 90-91. 
118 Sigurdson 2014, s 193. 
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Teori 

I avsnittet kommer teorin om isärhållande och hierarkisering presenteras. Under-

sökningens bedrevs utifrån ett socialkonstruktivistiskt tankesätt, vilket har innebu-

rit att samhället antas ha varit konstruerat av människor. Vilket i sin tur har betytt 

att det har varit människorna som gjort kön, det är inte något som inneboende i 

människan. I förlängning innebär detta socialkonstruktivistiska genusperspektiv 

att det biologiska könet inte kommer att fokuseras. Den teoretiska utgångspunkten 

användes för att få fram de analysverktyg som var bäst lämpade för att svara på 

undersökningens frågeställningar. Nedanför kommer först Gayle Rubin och hen-

nes teorier om isärhållandet att förklaras. Sedan kommer Yvonne Hirdman pre-

senteras och hennes genuskontrakt.119  

Gayle Rubin hade sin utgångspunkt i tre andra teorier och skapade en egen teori 

om isärhållande mellan män och kvinnor. Hon blev inspirerad av Levi Strauss, 

Freud och Marx. Nedan följer en kort återgivning av Rubins artikel.  

Rubin menar att samhället har blivit mer fokuserat på kön och arbetsdelning, tack 

vare kapitalismen tillväxt och marxismen misslyckade tillväxt.120 Marxismen an-

ser hon vara bättre ur en genusaspekt, tack vare att fokus ej ligger på biologiskt 

kön. Hon menar att inom marxismen kategoriserades människor in i andra fack, 

än kön.121 Medan det i kapitalismen istället blir två kön. Detta beror enligt Rubin 

på att mannen förvärvsarbetade och kvinnan var hemma och förädlade de produk-

ter som kunde köpas för mannens lön, exempelvis mat. Det behövdes i och med 

detta två kön för att skapa beroende av varandra. Kvinnan lagade mat och mannen 

lönearbetade och genom detta blev det en arbetsdelning. Detta har varit det pri-

mära isärhållandet inom kapitalismen.122 På detta sätt har kapitalismen förtryckt 

kvinnan menar Rubin, det var en historisk tradition som bestämde att kvinnans 

plats var i hemmets sfär och mannens plats i världen utanför.123  

Rubin introducerade även Strauss teori om släktskapet. Grunden i detta system 

menar Rubin var olika gåvor, exempelvis kvinnor, föremål, djur. Genom gåvan 

skapades en symboliska relation. Kvinna ansågs vara den värdefullaste gåvan, 

beskrev Rubin. Detta släktskapssystem menar Rubin fanns för att skapa ordning 

samtidigt som det skapade makt åt organisatören, vilket var mannen. Detta system 

genererade självklar underordning av kvinnan menar Rubin, exempelvis att hon 

tvingades till giftermål. I detta släktskapssystem blir heterosexualitet norm.124  

Sist visade Rubin på Freuds psykoanalytiska teori. Hon beskrev att varje generat-

ion måste läras upp för det arbete som tillskrevs den könskategori individen till-

                                                 

119 Hirdman, 2003.  
120 Rubin 1997, s. 27-28 
121 Rubin 1997, s. 28-29. 
122 Rubin 1997, s. 28-30. 
123 Rubin 1997, s 30-31. 
124 Rubin 1997, s. 34-41. 
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hörde. Den psykoanalytiska teorin tillhandahåller detta verktyg menar Rubin. I 

korthet kan det beskrivas som att den psykoanalytiska teorin reproducerade genus, 

det vill säga att barnet testade och utifrån omvärldens reaktioners omvärderas eller 

reproduceras det ett beteende. Den oidipala fasen anses vara grunden i flickornas 

upprättande av femininet, i korthet kan detta förklaras i termen penisavund menar 

Rubin.125 

Rubin har försökt utveckla teorin om ett kön/genussystemet. Rubin menar att kö-

net inte berodde på biologiska faktorer. Det var snarare socialt skapade strukturer 

som påverkade. På ett modernt bröllop kan vi finna rester av släktskapsystemets 

struktur, oftast har det varit fadern som följt sin dotter till altaret och sedan ”givit” 

hennes hand till den blivande maken. Rubin menar dock att systemet idag har bli-

vit reducerat till att bara behandla sexualitet och kön. Det symboliska värdet som 

gåvan gav har försvunnit. Trots detta kan strukturen än idag ses, och den fortsätter 

att reproducera och strukturera människors liv. Rubin har menat att det går att 

förändra denna struktur.126 

Yvonne Hirdman har vidareutvecklat Rubins teori och Hirdman kallar sin teori 

genuskontraktet. Men Hirdman förhöll sig inte till sexualitet och familjeformer 

såsom Rubin gjorde.127 Hirdman fokuserade på hierarkier och isärhållande som 

reglerar vad som var ett lämpligt förhållningsätt för mannen och kvinnan, det vill 

säga maktordningar.128 Hirdman beskriver förhållandet mellan man och kvinna i 

formler. Det finns förenklat tre formler som beskrivit kvinnans position över tid. 

Den första formeln är A – icke A, här uppfattas bara mannen som människa. 

Andra formeln är A – a, en jämförelseformel vilket innebar att kvinnan i vissa 

historiska epoker ansetts vara lik mannen129, men en ofullbordad man. Kvinnan 

föddes till en människa men blev en svagare människa. Den tredje formeln är A – 

B, vilket är den normativa formeln. Här uppfattades kvinnan och mannen som 

motsatser. Det är inom A – B formeln som ett isärhållande skapades, vilket i sin 

tur producerade genus förklarade Hirdman. Skillnaden mellan formlerna är att de 

två första såg kvinnan och mannen som olika sorter och i A – B formeln sågs män 

och kvinnor som olika arter.130 Bokstaven A representerar mannen. Hirdman be-

skrev mannen som en samhällsnorm vilket har inneburit att allt har kretsat kring 

mannen. Han återfanns i alla berättelser.131 

Att ”vara Man är inte att vara kvinna”132  har Hirdman skrivit, att vara man är att 

vara bärare av en norm.133 Genom att mannen är norm beskrivs mannen utifrån 

                                                 

125 Rubin 1997, s. 42-49 
126 Rubin 1997, s. 52-54. 
127 Genzöe 2014, s. 93. 
128 Hirdman 2003, s. 75. 
129 Lik mannen i den bemärkelsen såsom människa, dock ansågs kvinnan vara en ofullbordad man, 

det vill säga en ofullbordad människa.   
130 Hirdman 2003, s. 36-37. 
131 Hirdman 2003, s. 47. 
132 Citat Hirdman 2003, s. 48. 
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egenskaper som han inte besitter. Genom att mannen görs till norm reproducera-

des och upprätthölls mannens makt förklarar Hirdman.134 

På grund av konkurrensen mellan män om makt blev det ett förhållande mellan 

man och man, det vill säga formeln A – A. Inom detta förhållande har männen 

tvingats visa på sin maskulinitet, annars har de blivit degraderade till kvinnor. 

Detta har inneburit att maskulinitet producerats tillsammans med andra män i ett 

homosocialt förhållande, det vill säga i enkönade miljöer. På liknande sätt har 

kvinnor producerat femininet inom stora B. I en homosocial grupp har det skapats, 

menar Hirdman, en idealbild, vilket könen måste uppfylla.135  

Maskuliniteten har skapats i en process.136 Hirdman förklarar ”att göra genus är 

att göra skillnad, där skillnad inte finns. Konkret och abstrakt: att hålla isär”.137 

Hirdman menar att arbetsdelningen är det som har lyst kraftigast i isärhållandet 

utifrån kön. Arbetsdelningen har pågått alltjämt och är inte bara en historisk rest 

menar Hirdman, utan arbetsdelningen har överförs till nya yrkesområden. Kvin-

nan har haft störst press på sig att bryta arbetsdelningen. Männens ansvar för att 

bryta arbetsdelningen, menar Hirdman, är lika stort. Men premisserna för män och 

kvinnor har inte varit likadana. Om männen skulle byta arbetsområde måste ex-

empelvis området anpassas. Om kvinnorna däremot skulle byta är det kvinnan 

som måste anpassa sig, och därav de olika premisserna. Isärhållandet förstärks av 

människorna, denna menar Hirdman skedde med hjälp av diverse attiraljer, exem-

pelvis kläder, produkter, verktyg eller miljöer. 

Hirdman menar att strukturen används för att skapa ordning i en annars kaosfylld 

tillvaro, genom att kategorisera förstås världen. Liksom Rubin menar att syftet 

med den skapade strukturen är heterosexualitet, det vill säga om det bildas par 

med samma kön blir bara hälften av arbetet utfört och det blir inga barn.138 

Grundsituationen är den att kvinnan kan föda barn vilket förknippats med hem-

met. På detta sätt likställs kvinnan och hemmet, menar Hirdman. Kvinnans för-

måga att föda barn, är utgångspunkten för mannens tankar om att kvinnan skulle 

besitta andra egenskaper exempelvis lägre intelligens. Vilket är den primära isär-

hållningen.139 

 

 

 

 

                                                                                                                                      

133 Hirdman 2003, s. 63. 
134 Hirdman 2003, s. 63. 
135 Hirdman 2003, s. 58 
136 Hirdman 2003, s. 65. 
137 Citat Hirdman 2003, s. 65.  
138 Rubin 1997, 40-41. 
139 Hirdman 2003, s 81-83 
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Metod 

Forskningsansats 

Undersökningen är av kvalitativ karaktär, och metoden för undersökningen valdes 

för att bland annat kunna uppfylla tidskravet, som funnits för att skriva ett exa-

mensarbete. Undersökning fick på så sätt en kvalitativ ansats och metoden var den 

kvalitativa forskningsintervjun.140 Intervju som metod valdes för att syftet skulle 

kunna bli besvarat samt för att få förståelse om fenomenet, det vill säga hur ele-

verna hålls isär och hur eleverna fördelar arbetet. Den teoretiska utgångspunkten 

valdes utifrån ett genusperspektiv och inom detta ryms isärhållande och arbetsdel-

ning. Skolslöjden beskrivs många gånger som uppdelad i kön och på så sätt var 

genusperspektivet användbart. Perspektivet valdes även för att få fram ett lämpligt 

analysverktyg, alltså isärhållande och arbetsdelning.141  

Urval 

Undersökningen empiriska material har bestått av kvalitativa forskningsintervjuer 

av slöjdlärare. Slöjdlärarna valdes för att de oftast har värdefull information om 

elevers agerande, genom deras erfarenhetsbaserade kunskaper. Intervjuerna ge-

nomfördes på fem skolor på varierande platser i Sverige. Det har existerat en 

blandning mellan stad och landsbygd, men den största delen har varit stadsskolor. 

Att intervjua lärare från olika skolor valdes för att tydligare se variationer. 

Intervjuerna var semistrukturerade och genomfördes under en treveckorsperiod 

och det var totalt åtta informanter som blev intervjuade. Informantgruppen har 

haft en jämfördelning vad gäller kön. Med detta menas att fyra kvinnliga lärare i 

textilslöjd och fyra manliga lärare i trä- och metallslöjd har intervjuats. Totalt till-

frågades 17 stycken lärare. Tio svarade att de ville delta, sju stycken svarade nej. 

Utifrån dessa tio informanter skedde sedan ett urval av åtta informanter. De krite-

rier som användes i denna studie var, en jämn könsfördelning mellan informanter-

na, att informanternas erfarenheter skulle vara varierad samt att åldern hos infor-

manterna skulle variera. Därför valdes två av de tio informanter bort då jag ansåg 

dessa ha för stora likheter med de övriga utifrån ovanstående kriterier. 

Genomförande av intervjuer 

Ett första steg var att söka informanter, och ett informationsbrev skickades därför 

ut. Efter några dagar kontaktades informanterna igen via telefon för att få svar, om 

de ville delta. Intervjuer genomfördes sedan med åtta lärare under sex tillfällen. 

Detta innebar att två av intervjuerna var par-intervjuer. Sju av åtta intervjuer verk-

                                                 

140 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitte-

ratur, Lund, 2009 
141 Se dataanalys verktyg i metodavsnittet.  
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ställdes i antingen trä- och metallslöjden eller textilslöjdssalen, och en genomför-

des över telefon. I par-intervjuerna har två informanter intervjuats samtidigt och i 

båda fallen har det varit en textillärare och en trä- och metallslöjdslärare, de öv-

riga intervjuerna genomfördes enskilt. Intervjuerna skedde mellan och efter lekt-

ioner och intervjuerna varade mellan en halvtimme och en timme. En bandspelare 

användes för att underlätta intervjuerna men även transkriberingen.  

Ledande frågor användes ibland för att kontrollera tolkningarna av informanternas 

utsagor. Kvale menar att detta är ett bra sätt att använda dessa frågor på.142 Öppna 

frågor eftersträvades i de flesta fall, på grund av att det gav informanterna fler 

svarsalternativ. Kvale menar att detta höjer validiteten.143 Jag har också försökt 

öka min hantverksskicklighet för att intervjuerna skulle bli trovärdiga, genom att 

jag har övat intervjuteknik under min utbildningsperiod. Kvale menar att detta 

också höjer validiteten.144 Problematiken i transkriberingsfasen förminskades ge-

nom att även beskriva tonläge och känsla i röst och så vidare. Kvale menar att det 

är så här det bör göras för att få en så trovärdig tolkning som möjligt vid ana-

lysen.145  

Databearbetning 

Det går inte att säga när bearbetningen eller tolkningen av intervjuerna verkligen 

började. Kvale beskriver att redan vid intervjun påbörjas bearbetningen och tolk-

ningen av materialet.146 Efter att transkriberingen genomförts skrevs materialet ut. 

Under transkriberingen har en mer allmän innehållsanalys av intervjuerna gjorts, 

det vill säga att materialet tematiserades i val av slöjdart, den specifika miljön och 

slöjdprodukter. För att säkerställa att all relevant information kommit med, lyss-

nades inspelningarna igenom ett flertal gånger.  

De analysverktyg som valdes för att analysera empirin är isärhållande och ar-

betsdelning. Detta innebar att isärhållande har använts för att exempelvis synlig-

göra strukturer och makthierarkier, som har funnits inom slöjdämnet, till exempel 

elevernas organisering. Arbetsdelning användes för att förklara hur eleverna orga-

niserar sig. Efter det att transkriberingen var klar påbörjades arbetet med analysen.  

Undersökningen har vissa eventuella brister i reliabiliteten på grund av att inform-

ationen har inhämtats från slöjdlärarna, och inte från eleverna själva. Undersök-

ningen valdes att genomföras på grund av att det inte har funnits tillräckligt med 

tid för observationer av elever.147 Genom att empirin speglas mot tidigare forsk-

ning borde detta i någon mån också höja reliabiliteten.  

                                                 

142 Kvale 2009, s 187-188 
143 Kale 2009, s. 189. 
144 Kvale 2009, s. 266-268  
145 Kvale 2009, s. 203. 
146 Kvale 2009, s. 211-212. 
147 Se även avsnitt metoddiskussion där dessa tankar utvecklas.  
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Vid tolkningen har genusperspektivet använts. Kvale menar att detta är ”perspek-

tivisk subjektivitet”148 vilket också är att föredra. En teoretisk intervjuanalys har 

inneburit vissa fördelar, exempelvis att det kan ge en nyanserad bild av tidigare 

fenomen. Det negativa med en teoretisk intervjuanalys har varit att det funnits risk 

för skevhet. Denna skevhet har uppstått genom att saker som bara kan ses med 

analysverktyget uppmärksammas. Det finns dock ett motgift och detta kräver en-

ligt Kvale, att en kritisk granskning genomförs på de egna antagandet eller att en 

falsifiering genomförs för att få en annan bild av händelsen. På detta sätt har det 

skapats en distans mot de egna antagandena anser Kvale.149 

Etiska överväganden 

Undersökningen har förhållit sig till vetenskapsrådets forskningsetiska riktlin-

jer.150 Detta har inneburit att fyra grundkrav har följts, vilka nu kommer beskrivas.  

Informationskravet innebar att alla informanter har meddelats om att deltagandet 

är frivilligt och att de haft rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Detta presen-

terades för informanten vid två tillfällen dels i brevet och dels innan intervjun 

startade. Deltagarna meddelades om undersökningens omfattning och vad som 

förväntades samt om undersökningens grundsyfte.151 Informanterna fick ge sitt 

samtycke för att delta i undersökningen.152 Vilket innebär att Samtyckeskravet 

följts. Det krävdes inga särskilda åtgärder i och med att informanterna var myn-

diga. Konfidentialitetskravet har också eftersträvats vilket innebar att informan-

terna var anonyma. I klartext har det betytt att namn och platser förändrats. Dessu-

tom har bara undersökningsledaren haft tillgång till intervjuernas inspelningar, 

transkribering och listor på tillfrågade.153 I förlängningen så innebär detta att det 

sista kravet har uppfyllts, det vill säga Nyttjandekravet.154 

  

                                                 

148 Citat Kvale 2009, s. 186. 
149 Kvale 2009, s. 256 
150 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, 

Stockholm, 2002, http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  
151 Vetenskapsrådet 2002, s. 7. 
152 Vetenskapsrådet 2002, s. 9.  
153 Vetenskapsrådet 2002, s. 12-13. 
154 Vetenskapsrådet 2002, s. 14 
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Resultatanalys 

I avsnittet kommer resultatet att presenteras och analyseras fortlöpande. Resultat-

analysen struktureras utifrån forskningsfrågorna vilket innebär att tre huvudrubri-

ker återfinns i avsnittet. Dessa rubriker är: Flickors och pojkars val av slöjdart, 

flickors och pojkars görande i miljön och flickors och pojkars skapande. Under 

arbetets gång har resultatet analyseras med isärhållning samt med den tidigare 

forskningen, om sådan forskning finns. Undersökningen grundar sig på de forsk-

ningsfrågor som finns nedanför och i avsnittet analyseras de i den ordningsföljd 

som de är presenterade i.  

 Hur fördelar eleverna sig i valet av slöjdart? 

 Hur fördelar sig eleverna inom slöjdarterna?  

 Vad gör eleverna för produkter?  

Informanterna som figurerar i resultatet har i nedanstående texts namnges som 

lärare och har en siffra från ett till åtta. Intervjuaren skrivs ut som I.  

Flickors och pojkars val av slöjdart 

I detta avsnitt analyseras den första forskningsfrågan och aspekter som rör elever-

nas ålder analyseras först. Genomförandet av en kort jämförelse mellan de yngre 

och äldre eleverna görs. Avsnittet handlar om pojkars och flickors identifiering 

och upplevelser i slöjdarterna samt om eleverna själva. En analys av salsstorlek 

avslutar avsnittet. 

De yngre eleverna 

Den första forskningsfrågan handlar om hur eleverna väljer slöjdart. Eleverna i 

denna undersökning påbörjar sin slöjdutbildning i tredje klass. Hur ser det då ut i 

de lägre årskurserna från tredje- till sjätte klass? Generellt är det oftast strukturerat 

och de yngre eleverna har inte stor frihet. I samtal med informanterna framkom-

mer det att eleverna byter terminsvis och att lärarna har infört blandade grupper, 

vad avser kön. Lärare 5 får beskriva: Från årskurs tre till sex är det fast val, här 

styr vi och de får varannan termin[…]Det är inte pojkgrupper eller flickgrupper. 

Vi delar grupperna.155 Det förekommer även lärare som undervisar i könshomo-

gena flickgrupper och pojkgrupper, dock sker detta bara med de yngre eleverna. 

Dessa lärare upplever att eleverna menar att de är bra att bli undervisad i könsho-

mogena grupper. Lärare 6 beskriver att: ”tjejerna får mer utrymme i en tjejgrupp 

på träslöjden och killarna behöver inte spänna sig så mycket om det bara är killar 

på textilslöjden”156. Lärare 7 informerar att pojkarna är ”prepubertala i elvaårsål-

dern”157 och det är en av de orsaker till varför de prövar på att ha könshomogena 

                                                 

155 Citat lärare 5.  
156 Citat lärare 6.  
157 Citat lärare 7. 
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grupper. Detta innebär kortfattat att pojkarna upplevs som ett störande moment. 

Alla inblandade i dessa försök upplever att det är lyckat. Kokko har även upp-

märksammat att det skulle vara flickorna till godo att bli undervisad i könshomo-

gena grupper, därför att det blir mer frihet för flickorna.158  

Tolkning av de yngre elevernas ickeval 

Det är oftast läraren som upprätthåller ordning och de yngre eleverna ges lite fri-

het inom valet. Genom att det inte existerar någon större frihet för de yngre ele-

verna vad gäller valet blir det inget isärhållande. Den isärhållande strukturen finns 

helt enkelt inte i och med att eleverna inte ges någon möjlighet att välja mellan 

slöjdarterna.159 En tolkning kan vara att det är läraren som indirekt motverkar 

isärhållandet genom att ha regler. Det är intressant att fråga, hur hade det sett ut 

om eleverna fått välja redan från tredje klass? Lärare 6 beskriver:  

Hade de fått välja textil eller trä redan från årskurs tre och sedan inte behövt 

göra något annat då hade det (paus) varit (paus) besvärligare (paus) då hade 

det nog blivit (paus) Killar rakt över hela vägen och tjejer de syr och killarna 

sågar.160  

I Kokkos undersökning framkommer det som visas i ovanstående citat, det vill 

säga att eleverna väljer slöjdart efter kön.161 I Finland får eleverna redan från tidig 

ålder göra ett val mellan de två slöjdarterna. Resultatet blir, vilket inte är förvå-

nande, att pojkar och flickor i de lägre årsgrupperna väljer arbete efter vad som 

anses passande för deras kön. Detta innebär att flickorna väljer textilslöjd och 

pojkarna väljer den tekniska slöjden.  

Hasselskog har uppmärksammat undervisningen i blandade grupper och i flick- 

och pojkgrupper. Hasselskog menar på att det är många positiva aspekter med 

undervisning i blandade grupper. Men han värderar denna undervisning utifrån 

flickors och pojkars olika inlärningsområden. Han förespråkar blandad undervis-

ning för att flickor och pojkar ska komplettera varandra.162 Detta är något som de 

två informanterna inte anser sig uppleva. De anser snarare att undervisningen fun-

gerar bättre i könshomogena grupper. 

Med Hirdmans genuskontrakt så kan den könshomogena undervisningen också 

analyseras. Det finns en tendens att pojkar och flickor utvecklar olika ideal om de 

vistas i en homosocial miljö. Även Öqvist beskriver att flickor och pojkar har 

olika ideal.163 Detta ideal måste sedan efterlevas vilket medför att isärhållandet 

blir starkare,164 det vill säga att pojkarna reproducerar A medan flickorna reprodu-

                                                 

158 Kokko 2009, s. 729.  
159 Hirdman 2003, 66.  
160 Citat lärare 6. 
161 Kokko 2009, s. 721-734, Kokko 2012, s. 180. 
162 Hasselskog 2008, s. 29-30. 
163 Öqvist 2009, s. 26 
164 Hirdman 2003, s. 58 
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cerar B. Detta är Hirdmans normativa formel och det är här som isärhållandet 

finns, eftersom det utvecklas två kön genom producerade skillnader.165  

Genom de två lärarnas utsagor ovanför tolkas elevernas förehavanden som att 

eleverna inte vill beblanda sig med varandra. Det finns snarare en önskan om att 

de ska få tillbringa tid i dessa könshomogena grupper. Detta bekräftar lärare 6:  

Ja jag ska försöka (paus) öhm, jag tror inte att de tänker i dessa banor att, 

(paus) att det är. (paus) Killar eller tjejer ska göra samma saker, att det är bra 

att vi är blandat eller så utan de ser bara till sitt just nu.166 

Av citatet kan utläsas att eleverna inte själva tänker i dessa banor, att det skulle 

vara bra att vara i en blandad klass och så vidare. En tolkning av detta är att den 

isärhållande strukturen verkar vara osynlig för deltagarna till exempel genom att 

de finns en önskan att bli undervisade i könshomogena grupper. Konsekvensen 

blir indirekt att eleverna stödjer isärhållandet utan att reflektera över det. 

De äldre eleverna 

De äldre eleverna, till skillnad från de yngre eleverna, får göra ett val från sjunde 

klass och uppåt inom slöjden. En av de intervjuade lärarna arbetar dock på en 

skola där de äldre eleverna inte gör ett val. Det framkommer också här att inget 

isärhållande sker just eftersom eleverna inte får välja. Men ett intressant perspek-

tiv framkommer, Lärare 6 beskriver: ”kan vara de här eleverna som absolut inte 

tycker om textil- eller träslöjd, för dessa blir det jobbigt”.167 Det verkar som att det 

också finns negativa aspekter av ett ickeval då dessa elever måste ha en termin av 

en slöjdart som de ogillar istället för att få ha den slöjdart de gillar.  

I de resterande skolorna där informanterna arbetade valde eleverna fritt. Hur väljer 

eleverna här? Blir det som NU-03 visade, att en könsuppdelning fortfarande är 

aktuell?168 Lärare 5 ska få beskriva hur det ser ut när de äldre eleverna ska välja 

slöjdart.  

Vi brukar skratta lite åt detta, för det är (paus) från kan man säga (Paus) 

egentligen från årskurs sju är det styrt så att det är mycket tjejer som väljer 

textil och mycket killar som väljer trä och metallslöjd.169  

Alla lärare som intervjuas medger att det ser ut så här, att övervägande del flickor 

väljer textilslöjd och övervägande del pojkar väljer trä- och metallslöjd. Detta 

betyder att det är flest elever som gör ett traditionsenligt val. Det finns dock elever 

som gör ett icke traditionsenligt val, men dessa elever är få. Lärare 3 visar på detta 

”Ett år hade vi nästan bara killar på textilslöjden i åttan och nian”.170 Intrycket som 

                                                 

165 Hirdman 2003, s. 52.  
166 Citat Lärare 6 
167 Citat lärare 6. 
168 Skolverket 2005, s. 43. 
169 Citat Lärare 5. 
170 Citat Lärare 3 och lärare 4. 
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ges av lärare 3 är att det kan variera vad eleverna väljer. Men det framkommer 

senare i samtalet att lärare 3 ändå visar på att fler pojkar väljer trä- och metallslöj-

den. Det ovanstående citatet visar dock på en upplevd skillnad och att det kan va-

riera från år till år. Här verkar det som att det är i åttonde och nionde klass som 

flest elever byter. Detta finns även i de andra lärarnas utsagor. Av lärare 3 fram-

kommer det också att det verkar som att det är fler pojkar som byter till textilslöj-

den. I de andra lärarnas intervjuer är det tvärtom, det vill säga att flickorna byter 

till trä- och metallslöjd. 

Tolkning av de äldres val 

Det framkommer i ovanstående text att de äldre eleverna fördelar sig till övervä-

gande del i pojkar eller flickor, när eleverna får frihet att välja. Pojkar och flickor 

reproducerar alltså den normativa A-B formeln.171 De äldre eleverna söker också 

sätt att organisera sig efter kön. Här är det istället eleverna själva som står för upp-

delningen i kön. Detta utläses genom den enighet som framkommer i materialet 

vilket är att pojkar och flickor i stort sett söker sig till varsin slöjdart. Detta stöds 

av NU-03 som visar att när eleverna själv ska välja, väljer cirka 80 % att göra ett 

traditionellt val. Medan 20 % gör ett icke traditionellt val.172 De 20 % som inte 

gör ett traditionellt val kan visa på en annan av Hirdmans formler, i alla fall vad 

gäller flickorna. Här reproducerar pojkarna stort A och flickorna litet a, istället för 

stort B.173 Det är svårt att tolka hur detta ska uppfattas pojkarna som byter till tex-

tilslöjden. Blir dessa pojkar ett litet b eller ett litet a? 

Johansson ställer sig frågan om slöjden befäster och legitimerar lärande som kan 

vävas in i ett historiskt sammanhang, 174 det vill säga en manlig och en kvinnlig 

del. I Johanssons studie framgår det inte hur könssegregerade grupperna är som 

hon studerade, men hon beskriver det som att grupperna är blandade. I denna 

undersökning så ska grupperna näst intill ses som könshomogena. Som det visas 

på i ovanstående text är det få elever som gör ett icke traditionellt val.  

Hedlin har menat att det bland vissa slöjdebattörer anses vara omodernt att ha en 

könsuppdelad slöjd ända sedan grundskolereformen. Som denna undersökning 

visar på kan en fråga om varför inte utvecklingen har kommit längre ställas? Em-

pirin visar att det är fler flickor som gör ett icke traditionellt val vilket Hedlin 

också påpekar.175 Om detta beror på att det ställs olika krav på pojkar och flickor 

såsom Hedlin beskriver, framkommer inte i empirin.176 Enligt Hirdman tolkas 

detta genom att mannen är norm blir det kvinnan som måste anpassa sig. Om poj-

karna anpassar sig och gör ett icke traditionellt val så måste en omstrukturering av 

                                                 

171 Hirdman 2003, s. 58.  
172 Skolverket 2005, s. 21-22.  
173 Hirdman 2003, s. 28, 
174 Johansson 2002, s. 222 
175 Hedlin 2009, s. 115.  
176 Hedlin 2009, s. 207.  
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det textila arbetsområdet ske. För att det inte ska upplevas som ett straff för poj-

karna.177  

En annan tolkning som kan göras av ovanstående informanters utsagor är att trä- 

och metallslöjden och textilslöjden upplevs av vissa elever vara könskodade.178. 

Rubin beskriver att arbetsdelningen ser olika ut inom olika samhällen.179 I denna 

studies empiri framkommer det att det finns en variation i flickors och pojkars val. 

Två informanter menar att det förekommer enbart pojkar på textilslöjden. En möj-

lig tolkning kan vara att detta är undantaget som bekräftar regeln. Men att tolka 

det utifrån Rubins tankar om att könskodningen av arbetsområdet förändras låter 

sig inte göras i denna undersökning, på grund av undersökningens ringa omfatt-

ning. I och med att pojkarna väljer att gå över till textilen i dessa enskilda fall kan 

det uppfattas som positivt, då pojkarna väljer att byta till vad som anses vara ett 

feminint arbetsområde. 

Jämförelse mellan val och ickevalet 

En kort jämförelse görs mellan ickevalet180 och det fria valet.181 I materialet fram-

kommer det för- och nackdelar med fritt val och ickevalet. En av de stora förde-

larna med ett ickeval är att eleven inte ges möjlighet att reproducera ett isärhål-

lande, i alla fall vad gäller valet av slöjdart. Det har visats på att det reproduceras 

ett isärhållande vad gäller kön, när eleverna får välja. I en av intervjuerna fram-

kommer en nackdel med ickevalet. Lärare 3 menar att eleven inte skulle få en 

djupare kunskap på grund av att de inte hinner göra ett mer avancerat arbete. 

Kokko beskriver också detta.182 En termin är en lång period och om eleven inte 

hinner klart med sina arbeten kanske det går att fortsätta efter slöjdbytet med 

dessa arbeten då eleven har den slöjden igen. Detta medför att eleven får ett sam-

manhängande lärande fast med långa pauser. De övriga lärarna talar inte om detta. 

Hasselskog problematiserar dock ickevalet. Han beskriver att om det fria valet 

skulle tas bort kan eleven uppfatta det som att det verkligen finns skillnader.183 

Lärare 8 ger en inblick i Hasselskogs upplevda problem: ”Om man uppmärksam-

mar eleverna på saker skulle de reflektera över detta på ett annat sätt än vad de gör 

nu. Nu är de så vana och det kommer sig som rutin”.184 Av ovanstående citat utlä-

ses att det hos eleven finns en vana i att ha båda slöjdarterna en termin per läsår. 

Hasselskogs problematisering går genom detta att motsäga, på så sätt att om ele-

ven aldrig upplevt exempelvis det fria valet skulle inte eleverna uppleva det som 

                                                 

177 Hirdman 2003, .s 66-67. 
178 Hedlin 2009, s. 35.  
179 Rubin 1975, s, 39. 
180 Ickevalet: syftar på att eleverna inte har möjlighet att välja slöjdart, de har en termin av varje 

slöjdart. På detta sätt blir det ett ickeval för eleverna i och med att de inte får välja fritt.  
181 Fria valet: syftar på att eleverna har möjlighet att välja mellan textilslöjd och trä- och me-

tallslöjd. På detta sätt blir det ett fritt val för eleverna.  
182 Kokko 2009, s, 723. 
183 Hasselskog 2010, s, 36-37. 
184 Citat lärare 8. 
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att det finns skillnader mellan slöjdarterna. Det framkom också i empirin att ett 

ickeval är bättre tack vare att eleverna inte delar sig i kön.   

Flickor och pojkar 

Pojkars och flickors identifiering och upplevelser 

Materialet visar också på vad lärarna tror att pojkar och flickor identifierar sig 

med och upplever i respektive slöjdart. Identifikationen och slöjdarternas upple-

velser medför att flickor och pojkar uppfattar en manlig och en kvinnlig slöjdart.  

Det empiriska materialet ger stöd åt att salarna uppfattas utifrån en traditionell 

synvinkel. Lärare 7 beskriver hur dennes elever uppfattar trä- och metallslöjdsa-

len: ”Det blir så att träslöjden liknas mer vid en arbetsmiljö istället för ett klass-

rum, för att man har alla maskiner”.185 Lärare 2 beskriver hur dennes flickor ser på 

den textila miljön: ”[…]just det här, (paus) hör jag när har haft utvecklingssamtal 

med flickor, att textilens miljö är meditativ och lugn. Man sitter och pratar allmänt 

om ditt och datt”.186 Som det visas på i dessa två citat finns en skillnad i elevers 

uppfattningar av trä- och metallslöjden och textilslöjden. Borg uppmärksammar 

även att det skulle vara så.187 I citatet från lärare 2 återfinns flickornas identifie-

ring med den textila salen, det vill säga varför de säger sig föredra textilslöjden 

framför trä- och metallslöjden. En liknande uppfattning framförs av lärare 5: 

De tyckte att det var för skränigt [hög ljudvolym, förf. anm.] inne på träslöj-

den och så ville de komma bort från killarna […]detta var också en orsak, de 

ville ha en lugnare miljö utan pojkarnas inblandning. Detta är dock inte alla 

det är en årskurs, de andra har inte så jätte tydliga svar i den riktningen. Men 

lite åt det hållet är det.188 

Vad är det då pojkarna finner i trä och metallslöjden som gör så att de väljer trä- 

och metallslöjden istället för textilslöjden? Indikationerna finns i det ovanstående 

citatet från lärare 7 på vad pojkarna identifierar sig med. Men Lärare 2 ska få för-

tydliga:  

Jag märker att det är mer killar som väljer (paus) trä. Och varför det är på 

detta vis är för att det är sådan konstruktion, man identifierar sig med maski-

ner, det här bullriga det hårda.189  

Citatet antyder att pojkarna kan finna sin identifiering i det hårda, det är maski-

nerna och det bullriga. Flickorna däremot tycks enligt lärarna vilja ha en lugn och 

meditativ tillvaro, de verkar vilja komma bort från pojkarna. För att visa på en 

kontrast, som kom fram under intervjun med lärare 3 och 4, är att dessa lärare inte 

                                                 

185 Citat lärare 7. 
186 Citat lärare 2.  
187 Borg 2001, s. 59-61. 
188 Citat lärare 5. 
189 Citat lärare 2. 
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säger sig uppleva denna skillnad. De menar på att eleverna inte ens reflekterar 

över vilken sal de är i. Men vad som senare framkommer i intervjun är att lärare 3 

anser att det är fler pojkar som väljer trä- och metallslöjden istället för textilslöj-

den.  

Att pojkar och flickor gör en arbetsdelning i valet signalerar till eleverna att slöjd-

ämnet har två sidor. En informant beskriver exempelvis att eleverna upplever 

slöjdämnet som delat, genom att det blir denna tydliga arbetsdelning. I och med 

att pojkar och flickor väljer att fortskrida i varsin slöjdart, blir också miljöerna 

förknippade med det kön som har tillträde till arbetsområdet. Vissa av lärarna be-

skriver att de yngre eleverna inte är medvetna om maskulinitet eller femininet. De 

beskriver även att medvetenheten ökar när eleverna blir äldre. Om detta beror på 

att den heterosexuella normen gör sig påmind,190 eller om det snarare rör sig om 

att de yngre eleverna ser hur de äldre eleverna organiserar sig i kön. Det senare är 

nog det troligaste.    

Det framkommer under intervjuerna att det förekommer olika upplevelser i slöjd-

ämnet som rör elevens inre känslor. Borgs undersökning beskriver också detta.191 

De känslor som eleverna upplever när de kommer i kontakt med textilämnet är 

den lugna och meditativa atmosfären. Vad gäller trä- och metallslöjden upplever 

eleverna de bullriga maskinerna vilket indikerar fara. Lärare 8 beskriver detta: 

”dock har trä- och metallsalen mer farliga maskiner. Detta är eleverna medvetna 

om, även i tredjeklass och eleverna reflekterar över detta”. Som citatet pekar på 

verkar trä- och metallslöjden vara mer förknippat med fara.  

Det framkommer också att pojkarna verkar se vapen i trä- och metallslöjden. Lä-

rare 4 beskriver att ”Jag tänker mer att killar (paus) yngre som äldre (paus) kom-

mer man in i en träslöjdsal […]man ser den där hammaren som ett svärd”. Att 

pojkarna skulle vara intresserade av vapen utläses också av Sigurdsons undersök-

ning.192 Lärare 7 är också av den åsikten att det blir en identifiering mot vapen för 

pojkarna. Detta indikerar också att trä- och metallslöjden upplevs som mer masku-

lin. Vilket får som följd att pojkarna lockas att välja trä och metallslöjden istället 

för textilslöjden. Det finns ingen tydlig motsats. Då det i övriga intervjuer inte 

nämns vapen talas det således inte heller om vapen. Detta beror troligtvis på ett 

antal olika orsaker som exempelvis att lärarna inte reflekterat över detta och så 

vidare. Det tolkas inte som att det är en kontrast i och med att det inte nämns 

några skäl till varför det inte sker en sådan identifiering.  

                                                 

190 Rubin 1997, s. 39: Menar att det är detta som är skälet för isärhållandet att skapa sexuellåtrå 

mellan två motsatser, det vill säga mellan man och kvinna. Därmed blir heterosexualitet norm, 

eftersom att då kompletterar mannen och kvinnan varandra i de olika arbetsområdena.  
191 Borg 2001, s. 59-61. 
192 Sigurdsson 2014, s. 92. 
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Tolkning 

Miljöerna tycks spela roll för elevernas val. Ovanför har en presentation av hur 

eleverna identifierar sig med och uppfattar miljöerna i slöjden gjorts. Det empi-

riska materialet visar på att den textila miljön ger en tydlig association till flick-

orna. Pojkarna ges likaså goda skäl till att associera sig med trä- och me-

tallslöjdsmiljön. Borg gör även en beskrivning av miljöerna där hon presenterar 

två olika miljöer, en verkstadsmiljö och en lugnare hemmiljö. Hon menar också 

att den textilamiljön inte gör så stort intryck på eleverna.193 Eleverna kan i denna 

undersökning också tolkas uppfatta en verkstadsmiljö och en hemmiljö. Johansson 

ger en nyansering av trä- och metallslöjdsmiljön. Hon menar att det oftast är de 

äldre trä- och metallsalarna som är mest lik en verkstadsmiljö, de nyare är mer 

hobbyinriktade.194 Salarna där intervjuerna genomfördes är relativt nybyggda, det 

vill säga mellan ett och sex år gamla. I salarna återfinns de vanliga träbearbet-

ningsmaskinerna, exempelvis rikt- och planhyvel. Men det finns ingen tillhörande 

tekniksal och en annan skillnad är att metallrummet reducerats. Johansson har helt 

rätt i att vissa delar av trä- och metallslöjdsmiljön håller på att förändras. Men 

maskinerna finns kvar där eleverna vistas mest, det vill säga i träsalen. Detta kan 

tolkas som att det ändå möjliggör en identifiering med de ”farliga” maskinerna. 

Dessutom väcks i trä- och metallslöjdsmiljön associationer till vapen, vilket tidi-

gare presenteras.  

Hirdman beskriver att människor genusdefinierar, det vill säga kodar omvärlden 

såsom maskulin eller feminin.195 Detta framkommer till exempel genom identifie-

ringen med maskinerna som pojkarna tycks göra.196 Det blir på detta sätt skillna-

der och därmed också ett isärhållande. I ett socialkonstruktivistiskt perspektiv 

föds inte en individ till Man, utan man blir Man. En tolkning utifrån denna tanke 

är att pojkarna blir Män genom att välja trä- och metallslöjden och inte textilslöj-

den.197 Hirdman menar att männen upplever en stark rädsla med att bli förknip-

pade med det feminina.198 Kokko beskriver också att det för pojkarna är mycket 

viktigt att särskilja sig från vad som anses vara feminint. Det är viktig för pojkar-

na att inte välja den textilslöjden, eftersom pojkarna kan bli förknippad med femi-

ninitet.199 Hirdman beskriver att maskulinum ständigt måste produceras för att 

inte försvinna.200 På grund av detta skulle det kunna tolkas som att pojkarna inte 

vågar byta till textilslöjden i och med att det finns en risk för att han skulle bli 

förknippad med femininitet. Lärare 8 beskriver ett tecken på att detta stämmer. 

                                                 

193 Borg 2001, s. 59-61.  
194 Johansson 2002, s. 223. 
195 Se avsnittet val.  
196 Hirdman 2003, s. 72. 
197 Hirdman 2003, s. 65. 
198 Hirdman 2003, s. 68. 
199 Kokko 2012, s. 185.  
200 Hirdman 2003, s. 65. 
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Hon menar att pojkarna skulle få en ”stor stämpel över sig”201 om de bytte till 

textilslöjden och indirekt till ett område som kan uppfattas feminint. Det verkar 

vara en befogad rädsla från pojkarnas sida att bli förknippad med det feminina. 

Sigurdson beskriver trä- och metallslöjdens lärmiljö, och han menar att miljön är 

anpassad för att pojkarna ska få lära sig vissa kroppsrörelser.202 Vilket innebär att 

pojkarna och flickorna lär sig olika rörelse mönster. Hirdman beskriver också att 

det gäller olika premisser för pojkar och flickors arbetsområden. Utifrån Hird-

mans resonemang skulle det gå att tolka som att pojkarna upplever det som ett 

straff att byta till den textila slöjden, eftersom att inte en tillräcklig anpassning är 

genomförd av den textila miljön.203 Som empirin visar på skulle detta kunna 

backas upp av att det är fler flickor som väljer att göra ett icketraditionellt val. 

Berge menar även på att det är lättare för flickorna att göra ett icketraditionellt 

val. 204 Det empiriska materialet visar även på att det är fler flickor som gör ett 

icketraditionellt val.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att det finns elever som gör ett icke tradition-

ellt val. Dessa elever förklaras bland annat med att de ska ha uppnått en större 

mognad eller att de helt enkelt inte anser sig bry sig om genuskontraktet.205 Det är 

i genuskontraktet som denna reproduktion av skillnader och bekräftelsen av att 

detta är naturligt finns, menar Hirdman.206 Denna studies empiriska material visar 

på en tvetydighet när det gäller detta.  

Salarna 

Salsstorlek 

En sista intressant aspekt tas upp vad gäller valet och det är tillgången på arbets-

platser. Det råder delade meningar om detta i det empiriska materialet. Vissa lä-

rare pratar inte om arbetsplatserna överhuvudtaget och en tolkning kan vara att 

detta troligtvis beror på att de inte upplever det som ett problem. Lärare 7 beskri-

ver hur de upplever tillgången på platserna:  

Detta kan vara svårt, att man har 16 platser i varje sal, man vill inte överstiga 

för då får man för många. Detta kan vara svårt om man då har många killar i 

en klass eller vice versa.207  

Såsom det beskrivs här kan det bli ett problem om övervägande del av en klass 

består av ett kön. För att eleverna ska kunna utföra ett projekt i trä- och metall-

slöjden är eleven i behov av en särskild bänk. Om det är brist på dessa bänkar så 

kan det bli att eleven byter till det andra ämnet det vill säga textilslöjden. Lärare 1 

                                                 

201 Citat lärare 8. 
202 Sigurdson 2014, s. 20.  
203 Hirdman 2003, s. 67. 
204 Berge 1992, s. 206. 
205 Se avsnittet val. 147. 
206 Hirdman 2003, s. 94. 
207 Citat lärare 7. 
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säger så här: ”Eleverna får en frihet att välja, eleverna behöver inte (paus) ehm 

(paus) De får det dem väljer”.208 Platserna blir inte i detta fall en faktor som på-

verkar eleverna. Men indikationer ges att det kunnat vara ett problem till exempel 

om klassen är för stor, såsom i citatet av lärare sju. 

Tolkning 

I resultatet visas det på att tillgången på bänkar tycks vara viktig. Det råder delade 

åsikter i resultatet vad gäller arbetsplatserna. Lärare 7 upplever tillgången på plat-

ser som ett problem. När platsen analyseras drar jag den slutsatsen att detta är en 

faktor som kan påverka isärhållandet. Om det råder brist på platser uppstår det ett 

tvång på vissa elever att välja den andra slöjdarten. Detta kan få två konsekvenser. 

Antingen förminskar det isärhållandet på så sätt att pojkarna går över till textilen. 

Det kan också upprätthålla ett isärhållande på så sätt att flickor som vill välja trä- 

och metallslöjden inte kan göra detta, på grund av att det inte finns tillräckligt 

med platser. 
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Flickors och pojkars göranden i miljöerna 

I detta avsnitt analyseras den andra forskningsfrågan, vilket innebär hur flickor 

och pojkar isärhålls inom de olika slöjdmiljöerna. Det empiriska materialet visar 

på tre miljöområden som utmärkte sig vid analysen av materialet. Dessa tre områ-

den är: elevers placering, användning av verktyg och elevers användning av rum-

men.   

Områden där isärhållande sker 

Rent generellt råder det delade meningar om hur eleverna placerar sig. De yngre 

eleverna har oftast fast placering, eftersom det inte anses fungera om de skulle få 

sitta vid sina kompisar. Det tycks då bli mycket prat och eleverna arbetar således 

inte. Lärare 8 beskriver: ”ja tycker att det är jätte jobbigt, det blir en högre ljud-

nivå om det är fri placering och de fokuserar inte lika mycket på sitt arbete”.209 

Vad gäller de äldre eleverna finns det två kategorier. Den ena kategorin har ett 

fritt val och läraren styr om det inte fungerar medan andra kategorin har ett helt 

fritt val. I det helt fria valet verkar det oftast bli pojkgrupper och flickgrupper. 

Denna kategori är den som uppnår störst enighet. Lärare 7 ska få specificera hur 

han upplever detta:  

De blir oftast två fulla bord med killar och sedan blir det ett bord med två 

tjejer och då (paus) får väl två killar sätta sig där, och de platserna är defini-

tiva ett tag framöver. (paus) När det sker ett byte ett tag framöver då kan det 

vara att man får spränga in dem på något annat sätt.[…] Men jag tror att de 

helst vill sitta med de andra killarna. Detta kan man se om de (paus) nu är 

det såhär att de vet om vilka platser de har men om de skulle starta från bör-

jan ser man att de nästan kan bli spring för att hinna till ett bord där det är 

fyra grabbar. De är inte som så att de två som blir över tycker det är trist att 

få sitta med tjejerna men man märker väl[…].210  

Lärare 8 visar att när det blir fri placering sätter sig pojkar och flickor skiljt från 

varandra. Det verkar som att de övriga pojkarna som inte hinner springa till en 

bänkgrupp med pojkar får sitta med flickorna. Det ska även påpekas att det empi-

riska materialet visar på att det ibland kan hända att vissa elever dock sitter i blan-

dade grupper. Vilket framkom i en intervju men inget förtydligande angående hur 

                                                 

209 Citat lärare 8.  
210 Citat lärare 7.  
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ofta detta förekom anges. Det finns dock indikationer som visar på att kompisar 

oftast är av samma kön.211 Det som är intressant är att det i de flesta fall verkar 

förekomma på textilslöjden och här är pojkarna i minoritet.  

Eleverna genomför arbetsdelningen även på andra sätt. Detta förekommer vid 

användandet av verktyg. Genom lärarnas beskrivningar framgår att de yngre ele-

verna är hårt hållna med bestämda tekniker. Det finns lite eller inget utrymme alls 

för de yngre eleverna att välja verktyg, och vad gäller de yngre elevernas isärhål-

lande gällande verktyg verkar det ske i hur eleverna använder dessa. Som presen-

terats tidigare, upplevs eleven förknippa trä- och metallslöjdsmiljöerna med va-

pen. I den textila miljön upplevs skillnader i verktygsanvändandet. Det förekom-

mer att pojkar använder symaskinen som något motordrivet samt att pojkarna är 

hårdhäntare. Men det förekommer också att textillärarna inte upplever några skill-

nader samt att pojkarna skulle dra sig för att använda symaskinen. På grund av att 

de skulle kräva en mindre teknisk kompetens då det gäller användandet av syma-

skinen.  

Vad gäller trä och metallslöjden så skymtar också dessa två kategorier. Här finns 

en större enighet bland lärarna i elevers användande av verktygen. Såsom det be-

skrivs tidigare identifierar sig pojkarna med maskinerna och det framkommer 

också i två lärares utsagor att pojkarna använder sig av handmaskiner såsom 

sticksåg vid fler tillfällen. Lärare 6 beskriver:  

I högstadiet om man får välja att såga för hand eller med maskin, så väljer 

killarna maskiner. Tjejerna sågar hellre med en (paus) för det både lever om 

och kan vara lite farligt att använda sticksåg. Killarna upplever det inte så. 

Det upplevs vara mer manligt att använda maskin.212 

Av lärare 6 utläses att pojkarna upplever det mer maskulint att använda de elekt-

riska verktygen. Flickorna däremot drar sig för att använda det för att det upplevs 

som farligt. Flickorna väljer att göra produkter som gynnar ett användande av 

handverktyg. Det framkommer i det empiriska materialet att flickorna oftast är 

försiktigare när de använder verktygen. I samtalet med lärare 6 återfinns detta: 

”Flickorna är försiktigare med verktygen. Det går av fler blad hos killarna när de 

använder figursågen”.213 I de två andra lärarnas utsagor finns det som tidigare 

visats på, alltså vapen. I den sista lärarens samtal upplevs ingen skillnad i använ-

dandet av verktyg vad gäller eleverna i nian, i de yngre elevernas fall är det unge-

fär likadant. Att det ungefär skulle vara likadant, antyder att det kanske finns vissa 

skillnader i användandet.  

Slutligen så ska elevernas rörelser i rummet och rörelse mellan de olika miljöerna 

analyseras. I de två miljöerna214 finns olika rum till exempel målarrummet och 

                                                 

211 Se avsnittet val.  
212 Citat lärare 6.  
213 Citat lärare 6. 
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materialförvaringsrummet och så vidare. Två av lärarna upplever att eleverna för-

delar sig och tar således vissa rum i besittning. Målarrumet upplevs fler flickor dra 

sig till. I lärare 6 utsagor återfinns detta:  

De flesta måste in i målarrummet någon gång, men flickorna, de är också där 

som så att de kanske lägger ner lite mer tid, med att måla och (paus) fixa 

blommor eller nått. Det är nog också mer procentuellt mer flickor som lägger 

ner mer tid där.215 

Lärare 7 beskriver att det inte hade ett målarrum så därför fanns det ingen riktigt 

samlingspunkt. Dock beskriver han att pojkarna gärna ville in i metallrummet, 

vilket av hans uttalande tolkas som att flickorna inte riktigt hade detta rum i be-

sittning, det är pojkarnas rum.  

I det empiriska materialet framkommer att textilsalen oftast har extra sittplatser i 

form av en soffa eller fåtöljer. Dessa möbler verkar vara omtyckta av eleverna och 

här framkommer det en delning mellan pojkar och flickor. Lärare 3 menar på att 

”Antingen är det många killar eller så är det många flickor”.216 Lärare 4 beskriver 

också att ”det är den som först sätter sig där, det blir då dennes kompisar som sät-

ter sig där”.217 Citatet visar att det antingen blir pojkarna som sitter i soffan eller så 

blir det flickorna. Det framkommer också att eleverna kastar sig i soffan. Detta 

borde antyda att de tävlar om vem som först hinner ta soffan i bruk. Citaten indi-

kerar också på att kompisarna är av samma kön. 

Rörelse mellan trä- och metallmiljön och textilmiljön kan vara tillåtet, med vissa 

förhållningsregler. De regler som eleven har att förhålla sig till, är i vissa fall att 

arbetet måste vara klart, innan de får gå över. Andra förhållningsregler för elever-

na är att de bara får gå över om de behöver använda något i den andra slöjdarten. 

Detta är dock bara tydligt i intervjun med lärare 8, att det inte är tillåtet för elever-

na att gå över till den andra salen. Lärare 6 samtalar om att pojkarna springer in 

till textilen för att ”visa upp sig för tjejerna på något vis”.218 I intervjuerna med 

lärarna är det oftast pojkarna som verkar röra sig mellan miljöerna. Ovanstående 

citat från lärare 6 antyder att orsaken till varför pojkarna springer in till textilen är 

för att visa upp sig. Detta stöds av lärare 7 och han får närmare förklara pojkarnas 

beteende:  

De är ju som mer intresserade och de ska som (paus) flockas lite runt tjejerna 

så där (paus) De är där inne ibland (paus) Men det är inte ett jätte störande 

moment. Jag försöker ha koll, men de vill som gärna öppna dörren och 

glänta in och titta vad tjejerna, gör där inne. Det är sällan det är tjejer som är 

här inne och svansar runt, så att säga.219 
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Hur rör sig eleverna inom de två rummen? Pojkarna enligt lärarna rör sig i rum-

met. Lärare 5 får beskriva:  

Ja de stör alla det spelar ingen roll om man går och petar i en annan person 

så stör de den personen. Jag har en loggbok och här ser man att det är både 

tjejer och killar som skriver att nu har han (paus) han har stört mig idag 

(paus) han har gjort si eller så.220  

Det händer även att pojkarna far runt och fäktas med varandra. Lärare 4 beskriver: 

”Ja, pojkarna kan lika gärna se det som vapen, lika gärna och gå runt och fäk-

tas”.221 Flickorna blir här osynliga, de beskrivs således som att de ej är i rörelse.  

Tolkning 

Det är nu dags att analysera de miljöaspekter som beskrivs ovanför. Vad gäller 

flickors och pojkars placering vid bänkarna så visar intervjuerna med lärarna på 

en tydlig isärhållning. Flickor och pojkar sätter sig inte bredvid varandra. Det är 

bara i enstaka fall som det kan uppfattas att eleverna sitter blandat, och anses då 

bero på att de är kompisar. Sigurdson uppmärksammar detta med elevers place-

ring i trä- och metallslöjden och tolkning stöds.222 Sigurdson beskriver också att 

eleverna kanske väljer att sitta med varandra, tack vare att de gör liknande sa-

ker.223 Under ett samtal med lärare 7 kom detta också fram, dock så gällde det 

flickorna, i och med att de är så få och slöjdade liknande saker så anser läraren att 

det är bra att flickorna satt vid varandra.  

I intervju materialet vad gäller placering utlästes att pojkarna på trä- och metall-

slöjden känner sig stressade, över att inte hinna till en bänkgrupp som består av 

bara pojkar. Sigurdson beskriver bänkarna som bärare av en lägre maskulin status, 

än övriga platser i trä- och metallslöjdsalen.224 Genom detta kan flickornas bänk-

grupp tolkas vara mer feminint kodad än de omgivande pojkgrupperna.  

Vad gäller verktygen finns otydlighet i det empiriska materialet och det är upp-

fattningar som bildade motsatser. Jag tolkar det som att det förekommer ett isär-

hållande vad gäller verktyg på vissa punkter. Men när lärarna styr med en fastare 

hand anses inte ett isärhållande uppstå, i alla fall vad gällde textilslöjden. Isärhål-

landet verkar finnas på trä- och metallslöjden. Detta beror troligtvis på ett antal 

olika orsaker, Det påpekas till exempel att pojkarna identifierar sig med maski-

nerna och faran i att använda sig av dem. Sigurdson uppmärksammar detta och 

menar på att det är ett sätt att göra maskulinitet.225 Johansson beskriver verktygen 

hon menar att de utanför ett sammanhang förlorar sin mening, dock när de an-

vänds för sitt ändamål strukturerar och framhäver verktygen elevers handlingar. 

                                                 

220 Citat lärare 5.  
221 Citat lärare 4. 
222 Sigurdson 2014, s. 91. 
223 Sigurdson 2014, s. 91. 
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226 På detta sätt kan verktygen tolkas göra maskulinitet eller femininitet. Isärhål-

lande blir när pojkar och flickor identifierar sig med de olika verktygen.  

I den textila slöjden framkom det att pojkarna i ett fall använde symaskinen som 

ett motoriserat fordon, dock är det svårt att göra en säker tolkning. Detta kan bero 

på ett antal olika orsaker. Öqvist uppmärksammar detta och menar att det är så 

pojkar gör maskulinitet, 227 dock är hennes studieobjekt femteklassare, vilka 

kanske inte har förvärvat någon större mognad. Generellt upplevs det vara mindre 

skillnader på textilslöjden. Kan det bero på att textilslöjden till exempel uppfattas 

mer som ett vanligt klassrum, och inte som en arbetsplats. Berge beskriver även 

att textilslöjdsläraren i högre grad anpassade miljön och tog bort det som ansågs 

vara feminint, dock har detsamma ej skett på trä- och metallslöjden.228  

Det framkommer i samtalen med lärarna att flickorna och pojkarna har tagit olika 

rum i besittning, vad gäller trä- och metallslöjden. I det textila rummet är det sna-

rare fördelning efter tekniker som avgjorde. Flickorna kan uppfattas stänga in sig i 

målarrummet och samtala om olika sociala saker och pojkarna verkar gärna vilja 

gå in i metallrummet. Sigurdson har uppmärksammat detta och beskriver metall-

rummet som det mest farliga rummet i slöjden.229 Detta innebär att det likställs 

med manlighet, det är därför pojkarna dras dit. Sigurdson har också uppmärk-

sammat tendenser på att flickorna använder sig av målarrummet, och han tyder 

det som att målarrummet beskrivs som svagt maskulint.230 Detta medför att återi-

gen väljer eleverna att särskilja sig i kön. På textilen är det istället en tävlan om 

vem som hinner sätta sig i de sköna fåtöljerna, såsom framstod sitter eleverna inte 

blandat i dessa soffor, det vill säga ett isärhållande. Wikström har uppmärksam-

mat soffan, hon analyserar denna plats i andra aspekter än vad denna undersök-

ning gör. Wikström ser soffan som en plats för motstånd, men också som en plats 

för ett socialt sammanhang.231  

Vad gäller rörelsen mellan miljöerna är det tillåtet i de flesta skolor. Den tidigare 

forskningen påpekar att den geografiska skillnaden har upprätthållit ett isärhål-

lande.232 Som undersökningen visar på befinner sig oftast de moderna salarna i 

relativ närhet till varandra, oftast med en dörr som skiljer rummen åt. Det är svårt 

att säga om detta minskar isärhållandet. Om detta sammankopplas med valet så 

visar det på att det finns elever som gör ett icke traditionellt val, cirka 20 %. Det 

som tydligt kan utläsas är i alla fall att den minskade geografiska åtskillnaden har 

gjort det lättare för pojkarna att röra sig mellan salarna. 

                                                 

226 Johansson 2002, s. 209-211.  
227 Öqvist 2009, s. 148. 
228 Berge 1992, s. 205. 
229 Sigurdson 2014, s. 86.  
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231 Wikström 2015, s. 113. 
232 Berge 1992, s. 105-108. Se även Sigurdson 2014, s. 191. 
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Pojkarna tycks också röra sig mer än vad flickorna gör. Pojkarna verkar ta rum-

men i besittning med kroppens rörelser, vilket sker i båda salarna. Det sker genom 

att pojkarna springer runt och petar på andra eller genom fäktningen. Sigurdson 

har uppmärksammat detta och drar paralleller till vapen och våldsanvändning, 

vilket historiskt har ansetts vara mannens plikter.233 Ett annorlunda alternativ till 

detta, är det som Borg anför, hon menar att eleverna är tvungna att gå mellan olika 

platser i rummet och därmed uppmuntrar detta till lek och spring.234 

  

                                                 

233 Sigurdson 2014, s. 143. 
234 Borg 2001, s. 59-61. 



39 

 

Flickors och pojkars skapande 

Nedanför görs en analys i kring informanternas upplevelser vad gäller produkter-

na. Är det lärarens upplevelser av elevernas utformning kring produkterna som är 

i fokus och inte som en yttre faktor som påverkar eleverna i deras val.  

Alster 

I det sista avsnittet i resultatanalysen presenteras produkterna eller alstren. Avsnit-

tet går närmare in på produkterna, för att se om det finns några upplevda skillna-

der mellan pojkar och flickor, i informanternas samtal.  

De yngre elevernas förehavanden presenteras först. Här verkar det återigen som 

att de är mindre frihet. Detta kan bero på att de inte uppnått tillräcklig mognad 

eller att de upplevs allmänt stökiga, som det tidigare visats på. Lärare 1 får besk-

riva:  

Det är olika, femman är väldigt stormig, där har jag styrt väldigt mycket, de 

har inte fått välja. Vi gör lapptäcken med denna klass. Och det fria valet 

kommer när de ska sätta ihop lapptäcken.235  

Att det förhåller sig på detta sätt beskriver de lärare som pratar om de yngre ele-

verna. Lärarna verkar oftast styra genom val av tekniker och det fria valet kommer 

således först när eleverna ska sätta ihop alstret. I ovanstående citat får eleverna 

välja hur bitarna ska sättas ihop. Styrningen medför att lärarna säger sig uppleva 

att pojkar och flickor gör samma saker. Det förekommer en lärare i det empiriska 

materialet, som beskriver att eleverna i de lägre årsgrupperna, kan göra typiskt 

feminina saker. Lärare 8 får själv förklara: ”Det finns inga generella skillnader 

(där det styrs), pojkarna kan välja rosa och flickan svart detta hände också i års-

kurs tre när de gjorde nyckelringar”.236 Citatet visar att de mycket unga eleverna 

gör samma saker, det vill säga att det inte finns något isärhållande. Men samma 

lärare beskriver att de yngre eleverna inte är så medvetna om kön. Detta fram-

kommer hos flera lärare i denna undersökning. Eleverna verkar bli mer medvetna 

desto äldre de blir. Om detta stämmer borde de äldre eleverna som också återfinns 

i denna undersökning reproducera mer isärhållning? 

Som ovanstående fråga söker svar på ska det här försöka klargöras hur de äldre 

eleverna gör sina alster. Som det redan visats på valde pojkarna och flickorna 

olika färger eller gör olika former på alstret. Det framkommer att pojkarna identi-

fierar sig mer mot dataspel och sport, lärare 5 beskriver:  

Det är lite olika […] det kan vara lite mer dataspel relaterat i pojkarnas värld 

[…] bland tjejerna. (paus) De kan göra mer hjärtan […] dock finns det ju 

                                                 

235 Citat lärare 1.  
236 Citat lärare 8. 



40 

 

undantag och flickor kan också försöka avbilda fotbollar för att de spelar 

fotboll själva.237  

Det framkommer att det finns undantag, flickorna kan göra en fotboll. Kanske är 

det undantag som bekräftar regeln? Generellt i textilslöjden framkommer det inte 

så stora skillnader. De är relativt små om man jämför shorts med kjol. Det är 

också viktigt att komma ihåg att det finns en modeindustri som säkerligen påver-

kar elevernas produktskapande. Enligt mina informanter är det dock inte så stora 

skillnader. Pojkarna syr huvtröjor medan flickorna syr exempelvis kjolar. Lärare 2 

ska få presentera hur pojkarna sedan använder huvtröjan:  

Det sker en identifikation med musikbranschen eller filmbranschen. Ibland 

när det kommit in i (träslöjden) sätter de på sig luvan och försvinner in. Och 

det kanske är som att sätta på sig en mask som på en teater.238  

Pojkarna tar tillfället i akt att göra en huvtröja som de sedan förstärker sin mas-

kulinitet med. Detta har uppmärksammats av Johansson med flera.239 Den största 

skillnaden inom textilslöjd kommer fram när eleverna ska göra ett tryck på sitt 

alster. Lärare 5 beskriver vad flickorna gör:  

[…]sedan kan det vara lite sådana här visdomsord typiska ungdoms saker 

(paus) I love u most becuse bla bla bla jag vet inte, lite poetiskt saker. Eller 

nått man revolterar mot jag är minsann bättre än vad du tror.240  

Citatet visar på att flickorna trycker feminina ordramsor på alstret. Det framkom 

också att pojkarna som de beskriver ovanför trycker saker som har med dataspelen 

att göra såsom ”World of Warcraft”241 eller ett klädmärke såsom ”Burton”.242 

Som beskrivit skulle det visas på att även flickorna är inne i metallslöjden. Här 

blir det tydligt att flickor och pojkar gör olika produkter. Flickorna gör ett tradit-

ionellt smycke och pojkarna använder lödkolv och tenn för att göra en epatraktor. 

Lärare 2 beskriver: ”Om vi tar detta med metallen, då gör man en liten epatraktor, 

utav bleckplåt man löder och sådana här saker. Tjejerna gör klassiska smyck-

en”.243 Det framkommer i det empiriska materialet att pojkarna också gör smyck-

en, dock maskulina smycken. Lärare 7 beskriver att han ”köpte stansar och så fick 

jag tag i mycket aluminiumplåt. Med detta brukar vi göra lite ’dogtags’ och lite 

nyckelringar”.244 Av ovanstående citat framkommer det att pojkarna vill göra 

”dogtags” inne i metallrummet. En ”dogtag” är en soldats namnbricka och en sol-

dat förknippas med hård kroppslig och fysisk träning samt med våld. Utifrån det 

                                                 

237 Citat lärare 5. 
238 Citat lärare 2. 
239 Johansson 2002, s. 15.  
240 Citat lärare 2. 
241 World of warcraft: Ett ”Massively multiplayer online role-playing game”. 
242 Burton: Ett snowboard märke. 
243 Citat lärare 2. 
244 Citat lärare 7. 
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som beskrivs i ovanstående text, kan det också här dras tydliga paralleller med 

vad som historiskt ansetts vara ett manligt område.245 

Tolkning 

Trots det empiriska materialets ringa omfattning gällande denna forskningsfråga, 

så finns det intressanta aspekter. I alla lärares utsagor framkom det ett isärhållande 

mellan pojkars och flickors skapande av alster. Det tolkas vara marginella skillna-

der i början och allt eftersom eleverna blir äldre tycks skillnaderna öka. Detta kan 

tolkas som att eleverna blir insocialiserade i ett kön.246 Också här finns det indi-

kationer på att det är ett ständigt görande av maskulinum.247 Pojkarna måste skil-

jas ifrån hjärtan och istället producera bilar.248 Pojkarna försöker göra maskulini-

tet genom att göra ”dogtags” och huvtröjorna. Hirdman menar att det är så pojkar-

na och flickor gör när de förmanligar miljöerna eller förkvinnligar miljöerna, i det 

empiriska materialet framkommer detta också till exempel genom trycket på 

byxan, flickorna beskriver den åtråvärda mannen som kvinnans allt.249  

Den tidigare forskningen uppmärksammar även produkterna. Esko menar att ele-

verna kommunicerar genom alstret.250 Men Eskos undersökning har inte samma 

utgångspunkt som denna undersökning. Det teoretiska underlag som denna under-

sökning har möjliggör att se Eskos resultat i nytt ljus. Med detta menas att eleven 

kommunicerar maskulinitet eller femininitet genom alstret exempelvis genom att 

göra en kniv. Borg menar att genom alstret får eleven en reaktion från sin om-

värld. Om denna reaktion är positiv fortsätter eleven att reproducera exempelvis 

vissa färger eller former.251 Det finns stöd åt denna tanke att eleven genom alstret 

också kommunicerar maskulinitet om det är en pojkar eller femininitet om det är 

flickor. Även Johanson visar på att eleverna finner mening i produkterna, detta 

kommer sig av att produkten, miljön (situation och sammanhang) och kompisarna 

befinner sig i ett konstant förhållande med varandra. Det är genom interaktioner 

med dessa delar eleven skapar mening.252 Den tolkningen som jag gör är att me-

ningen för eleven är att kategorisera sig själv och andra, i korthet att skapa skill-

nader genom att genusdefiniera.253  

Slutligen ska några ord skrivas om de yngre eleverna samt de äldre eleverna. 

Överlag har det empiriska materialet visat på ett mindre isärhållande mellan de 

yngre eleverna, och detta gäller även här. Det har dock redovisats att när eleverna 

blir äldre ökar också deras medvetenhet på grund av diverse faktorer och det blir 

                                                 

245 Se avsnitt miljö, Se också Sigurdson 2014, s. 143. 
246 Kokko 2007, s. 726, Se även Kokko 2012, s. 183. 
247 Hirdman 2003, s. 53. 
248 Hirdman 2003, s. 68. 
249 Hirdman 2003, s. 58. 
250 Mäkelä 2011, s. 201. 
251 Borg 2001, s. 164-165. 
252 Johansson 2002, s. 206. 
253 Hirdman 2003, s. 72. 
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mer skillnader. De yngre eleverna tolkas reproducera mindre skillnader på grund 

av den fastare strukturen. De yngre eleverna har inget val de ”gör” som reglerna 

föreskriver.  
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Sammanfattning resultatanalys 

Resultatanalysen ska i avsnittet sammanfattas för att återigen uppmärksamma de 

analyser och tolkningar som gjorts i undersökningen. Sammanfattningen är sam-

manförd i den ordningsföljd som avsnitten är presenterade i resultatanalysen.  

För de yngre eleverna vad gäller deras val så är det styrt och läraren är den som 

styr. Detta innebär att de yngre eleverna inte får välja slöjdart på någon av under-

sökningens skolor. Genom detta blev det inget isärhållande vad gäller valet och 

läraren tolkas motverka detta genom att inte ge de yngre eleverna någon möjlighet 

att välja. Lärarna i undersökningen är också av en annan uppfattning en Hassel-

skogs, på sådant sätt att de tyckte det var bra att ha undervisning i flickklasser och 

pojkklasser. Det tolkas även finnas andra risker med undervisning i flickklasser 

och pojkklasser på grund av att när eleverna tillbringar tid i en homosocial miljö 

utvecklas ett ideal som pojkar och flickor måste efterleva. Det blir genom detta ett 

större reproducerande av skillnader mellan könen. Detta ideal förstärker sedan 

isärhållningen, eftersom eleverna måste efterleva idealet. Det finns en önskan från 

eleverna att få tillbringa tid i en homosocial miljö och här tolkar jag den isärhål-

lande strukturen som osynlig för deltagarna. På grund av att eleverna stödjer 

omedvetet isärhållningen.  

De äldre eleverna har i denna undersökning frihet att välja från sjunde klass och 

uppåt förutom på en skola där det är styrt. När eleven får välja har det visats att 

eleverna reproducerar ett isärhållande av kön liknande Hirdmans A - B formel. 

Eleverna söker dessutom vägar för att kunna organisera sig i kön. Det empiriska 

materialet kunde omsättas och liknas med det som kommit fram i Hasselskog och 

NU-03 att 80 % av eleverna gör ett traditionellt val medan 20 % gör ett icke trad-

itionellt. De 20 % som inte gör ett traditionellt val, i alla fall vad gäller flickorna 

tolkades med en annan formel, A – a. Det finns också indikationer på att eleverna 

könskodar ämnet och uppfattar en manlig och kvinnlig sida av slöjdämnet.  

En jämförelse görs också mellan ickevalet och det fria valet. Det framkom att ick-

evalet hade andra aspekter än det fria valet. Lärarna ville dock ha kvar det fria 

valet på grund av argumentet att eleven inte skulle få tid att få en djupare kunskap. 

Detta motsades och det angavs några skäl till detta, bland annat att en termin är 

tillräckligt med tid för ett fördjupningsarbete. Det visades även på Hasselskogs 

tanke att eleverna verkligen kan uppfatta skillnader mellan ämnena om det fria 

valet skulle tas bort. Detta motsades också med argumentet att eleverna inte skulle 

uppleva någon skillnad om eleverna aldrig hade fått ha ett fritt val.  

I avsnittet flickor och pojkars slöjd val tolkas också de olika miljöerna vara en 

viktig faktor för elevernas val. Flickors och pojkars identifiering med miljöerna 

skapar ett isärhållande mellan pojkar och flickor. Det kom fram att pojkarna iden-

tifierade sig med de ”farliga” maskinerna och flickorna identifierade sig med tex-

tilslöjdens lugna och meditativa tillvaro. Lärarna antog att eleverna likställde trä 

och metallslöjden som en verkstadsmiljö och textilslöjden med en hemmiljö. Det 
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framkom dock att trä- och metallslöjden förändrats i miljön och blivit mer hobby-

anpassad. Men maskinerna fanns kvar där eleverna vistas mest och tolkades på så 

vis möjliggöra en fortsatt identifiering med maskinerna. De tidigare indikationer-

na på att det skulle finnas en könskodning fastställdes också exempelvis i den 

ovanstående beskrivningen av pojkarnas identifiering med maskinerna. Det tolkas 

även att det låg i pojkarnas intresse att öka sin maskulinitet och därmed blev det 

självklart för pojkarna att välja trä- och metallslöjden. Min tolkning gjordes även 

som visade på att pojkarna uppfattar en rädsla med att bli förknippad med femini-

nitet, de skulle fått en stor stämpel över sig om de bytt till textilslöjden.  

En sista aspekt i valet är att platsbrist kunde upprätthålla eller förminska ett isär-

hållande på sådant sätt att pojkarna bytte till textilslöjden om det inte fanns några 

platser. Men på samma sätt blir det negativt i och med att om flickorna vill byta 

till trä- och metallslöjden kan dem inte göra det för att det inte finns några platser, 

och här upprätthålls snarare ett isärhållande i och med att flickorna inte kan byta.  

Vad gäller den andra forskningsfrågan så görs också här ett antal intressanta tolk-

ningar. Den första aspekt som analyserades är elevers placering. Det framkom att 

för det mesta sätter sig eleverna i en bänkgrupp av samma kön. Men det fanns 

också undantag där eleverna kunde sätta sig med kompisar, vilket nödvändigtvis 

inte i alla lägen är av samma kön. Särskild pojkarna upplevde det stressigt att 

finna en placering.  

Vad gäller verktygen så framkom det även här att det fanns ett isärhållande. Detta 

beror främst på att pojkar och flickor använder olika verktyg. Flickorna använder 

handverktyg medan pojkarna använde handmaskiner. På textilen kan vissa pojkar 

använda symaskinen som ett motordrivet fordon. Detta har även den tidigare 

forskningen påpekat. En intressant aspekt är att det generellt verkade vara mindre 

skillnader och därmed mindre isärhållning på textilslöjden. En tolkning är att detta 

berodde på att textilslöjdens miljö är mer lik ett vanligt klassrum.  

Rummet är den sista aspekt som framkom i miljöavsnittet. Det är tydligt att flick-

or och pojkar har tagit olika rum i besittning. Pojkarna upplevdes dra sig mot me-

tallrummet medan flickorna valde målarrummet. På textilen blir inte detta riktigt 

synligt utan det är snarare så att eleverna fördelar sig efter tekniker, vilket med-

förde att olika rum behöver användas. Det framkom även att textillärarna i de 

flesta fall hade en soffgrupp och denna plats gav upphov till isärhållande mellan 

pojkar och flickor. Den tidigare forskningen har också uppmärksammat soffgrup-

pen och menar att det är en plats för motstånd. I denna undersökning blev det en 

plats för isärhållandet att aktiveras. En tolkning som utfördes är att pojkarna tar 

miljön i besittning genom rörelse exempelvis genom att de fäktas medan flickorna 

verkar vara mer stillasittande. 

Den sista forskningsfrågan handlade om alstren och hur pojkar och flickor produ-

cerar olika saker. Lärarna beskrev det som att pojkarna föredrar att göra mer mas-

kulint kodade alster medan flickorna gjorde feminint kodade alster. Pojkarna 

gjorde exempelvis knivar medan flickorna gör byxor med feminina tryck på. Det 
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tolkades även här vara ett ständigt görande vad gäller maskuliniteten. Eleverna 

verkade också bli mer medvetna om maskulinitet och femininitet desto äldre de 

blev. Detta tolkades som att det är ett tecken på att eleverna blir insocialiserade i 

ett kön. Det tolkades även som att eleverna vill kategorisera omvärlden i kön på 

grund av deras skapande av olika alster. Det framkom också här att det är ett 

mindre reproducerande av skillnad mellan yngre elever och därmed också mindre 

isärhållande.  
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Diskussion 

Det är nu dags att lyfta blicken och diskutera resultaten samt att diskutera meto-

den och presentera framtida forskningsområden. Diskussionsavsnittet är delat upp 

i forskningsfrågorna. Valet kommer först diskuteras därefter kommer miljöa-

spekterna att diskuteras sedan kommer produkterna diskuteras. Efter detta kom-

mer en metod diskussion genomföras och sist kommer framtida forskningsområ-

den presenteras.  

Valet av slöjdart 

Den första forskningsfrågan ville ha svar på ”hur eleverna fördelar sig i slöjden?”. 

Såsom utlästes av resultatet valde pojkarna trä- och metallslöjd och flickorna 

valde textilslöjd. Det fanns också undantag, men de är inte många elever som 

gjorde ett icketraditionellt val. NU-03 har också visat på detta.254 Av detta resultat 

kan en slutsats dras och det är att flickor och pojkar gör en arbetsdelning i valet av 

slöjd art efter kön. Elevernas val påverkar också de andra två områdena, det vill 

säga miljö och produkter. Om det inte sker en fördelning i valet så kanske isärhål-

landet också skulle försvinna i de två andra områdena. Resultatet visade på att det 

bara är de äldre eleverna som fördelade sig efter kön, därför att de yngre eleverna 

inte hade någon möjlighet att göra ett val.  

En orsak till att flickor och pojkar gör denna arbetsdelning är att de verkar ha 

könskodat slöjdämnet i en manlig och kvinnlig del. Detta har uppmärksammats av 

den tidigare forskningen bland annat Borg.255 Det beror på att flickor och pojkar 

identifierar sig med olika saker i slöjdens miljöer. Det skulle ha varit intressant att 

såsom Berge beskriver det, se om lärarna anpassade klassrumsmiljön för att göra 

den mindre definierbar.256 Dock gjordes inte detta i undersökningen på grund av 

etiska skäl. Berge menar att textillärarna anpassade miljön och tog bort det typiskt 

feminina, trä- och metallslöjdsläraren gjorde inte denna anpassning. Vad skulle 

hända om en liknande anpassning gjordes av trä- och metallslöjdsläraren? Det är 

också här ett alternativ för att minska isärhållningen kan diskuteras. Det kanske är 

lämpligt att eleverna övergår mer till handverktyg i och med att pojkarna verkar i 

denna undersökning finna sin identifiering i de farliga maskinerna, vilket också 

Sigurdson visat.257 Denna utveckling verkar också vara på gång enligt Johansson i 

och med att slöjdsalarna blir mer hobby anpassade.258 På så sätt skulle detta kunna 

av maskulinisera en del av trä- och metallslöjden. Det är också lämpligt att fråga 

om trä- och metallslöjden behöver alla maskiner? En reflektion utifrån detta är att 

man kunde köpa in färdig hyvlat virke. Om man gör detta skulle man få bort en av 

                                                 

254 Skolverket 2005, s. 21-22. 
255 Borg 2001, s. 59-61, se även Johanssons 2002, s. 223. 
256 Berge 1992, s. 205. 
257 Sigurdson 2014, s. 86. 
258 Johansson 2002, s. 223. 



47 

 

dessa stora maskiner. Ett motargument till detta skulle vara att ”då får inte elever-

na lära sig hyvla?”. Ett svar på detta är att eleverna skulle kunna hyvla det hyvlade 

virket för övning. Dessutom skulle detta spara tid för eleven men även för läraren 

som i vissa fall får stanna efter lektionerna och hyvla det som eleverna inte hunnit. 

Men främst skulle detta hjälpa trä- och metallslöjden att upplevas mer som ett 

vanligt klassrum och inte som en arbetsplats, i och med att en av de största maski-

nerna skulle försvinna.  

En intressant aspekt som kom fram av jämförelsen mellan ickevalet och valet är 

att det är att ickevalets fördelar uppvägde nackdelarna. En slutsats som drogs av 

ickevalet är att den isärhållande strukturen inte fick möjlighet att verka, på grund 

av att eleverna inte gavs möjlighet att välja. Hasselskog menar på att eleverna kan 

uppleva det som att det verkligen är skillnad om valet tas bort.259 Detta tillbakavi-

sas på grund av att, eleverna inte skulle uppleva skillnader om de aldrig fått välja 

slöjdart. Den största fördelen med ickevalet är att det inte kunde ske något isärhål-

lande. Därav bör det fria valet vara den största faktorn för isärhållandet mellan 

pojkar och flickor i slöjden. Om det fria valet tas bort och man inför en termin av 

varje skulle i alla fall klasserna bli blandade och som resultatet visade skulle ele-

verna efter ett tag bli så vana med att ha en termin av varje så de skulle inte reflek-

tera över varför de inte får välja.  

En intressant slutsats som visades på i resultatet är platstillgången. Detta kunde 

förstärka eller förminska isärhållandet. Ett enkelt sätt att kringgå dess negativa 

effekter, det vill säga förstärka isärhållandet. Är att ha tillräckligt många platser. 

Detta gällde först och främst trä- och metallslöjdens verksamhet. Om man skulle 

vidta dessa ovan beskrivna åtgärder, så skulle isärhållandet mellan eleverna i alla 

fall vad gäller valet förminskas eller försvinna helt. Jag menar även på att det 

skulle förminska isärhållningen i de andra områdena också.  

Miljön 

Den andra forskningsfrågan gällde ”hur eleverna fördelar sig i slöjdarterna?”. Re-

sultatet visade att det förekommer tre aspekter där arbetsdelning är aktiv. Dessa är 

elevers placering, elevers användande av verktyg och elevers rörelse. I valet hade 

eleverna en slags frihet att välja slöjdart. I miljön har eleverna i vissa fall frihet att 

välja sin sittplats. I likhet med valet av slöjdart blir det också i miljön isärhållning 

tack vare att eleverna har frihet att välja, det vill säga pojkar och flickor fördelar 

sig efter kön. Sigurdson undersökning visar också detta.260 De yngre eleverna 

hade inte här någon frihet och därmed blev det heller ingen isärhållning. En didak-

tisk reflektion blir här att införa fast placering i slöjden för att på så sätt motverka 

isärhållandet. Det förekom att pojkarna kunde uppleva stress för att inte hinna till 

                                                 

259 Hasselskog 2010, s. 36-37. 
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en bänkgrupp med killar. Detta är också ett problem dock avhjälps det av att man 

skulle införa fast placering. 

Vad gäller verktygens isärhållande, så valde pojkarna de maskinella verktygen 

och flickorna valde handverktyg. En didaktisk reflektion blir att detta skulle kunna 

motverkas såsom beskrevs ovan att man går över till att använda handverktyg. På 

så sätt skulle eleverna inte kunna välja mellan sticksågen eller figursågen. En an-

nan lösning är som resultatet visades på att textilslöjdens tekniker angav vilka 

verktyg som skulle användas för att kunna lösa uppgiften. Det blir här lämpligt att 

fråga sig om textilslöjden är mer strukturerad? Såsom resultatet visade verkar det 

som att desto mer struktur det finns desto mindre isärhållande. Kanske är det så att 

i trä- och metallslöjden är det ett friare arbete. Vilket i sin tur förstärker isärhål-

landet?   

Rörelsen i rummet och mellan salarna verkar också visa på skillnader. En slutsats 

som gjordes är att pojkarna rör sig mer än vad flickorna gör. Flickorna beskrevs 

vara mer stilla sittande, dessa tendenser återfanns också i Sigurdson.261 Pojkarna 

tar rummet i besittning genom rörelse. Pojkarna och flickorna inne på trä- och 

metallslöjden tog olika rum i anspråk. Flickorna gick in i målarrummet medan 

pojkarna ville gå in i metallrummet. Detta återfinns också i Sigurdsons undersök-

ning.262 Eleverna valde olika rum för att kategorisera sig såsom pojkar eller flick-

or.  

Av de miljöaspekter som framkommit verkar det som att eleverna främst reprodu-

cerar skillnader inne på trä- och metallslöjden. Generellt sätt i denna undersökning 

är det mindre isärhållande inne på textilslöjden. Vad detta beror på är svårt att 

säga med säkerhet. Men en aspekt framkom av resultatet och det är att textilslöj-

den uppfattas mer som ett vanligt klassrum. Återigen verkar det som att trä- och 

metallslöjdens särpräglade miljö försvårar omständigheterna och förhöjer isär-

hållningen.  

Produkter 

Den tredje forskningsfrågan gällde ”produkter som eleverna gör?” det framkom 

också här att flickor och pojkar tillverkar olika alster. Isärhållningen är särskilt 

tydlig inom denna forskningsfråga. Pojkarna producerar knivar och flickorna gör 

kaninburar i trä- och metallslöjden. I textilslöjden framkom det också tydliga 

skillnader men här fanns det också motsatser. Den tidigare forskningen har också 

visat på olika aspekter av elevers skapande bland annat Mäkeläs tanke om att alst-

ret kommunicerar utvecklades263 och här är en slutsats att pojkarna och flickor 

kommunicerar manlighet eller femininitet, exempelvis genom att pojkarna väljer 

att göra en kniv som anses vara mer maskulin.  

                                                 

261 Sigurdson 2014, s. 92.  
262 Sigurdson 2014, s. 80-81.  
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En annan slutsats som dras är att de yngre eleverna inte reproducerar så mycket 

skillnader utan det är först när de blir äldre som de påbörjar att reproducera skill-

nader. I och med detta tolkades det som att flickorna och pojkarna socialiseras in i 

könsrollerna, i denna undersökning. Slöjden verkar spela en roll i att eleverna blir 

insocialiserade i ett kön. Men det ska ej glömmas att det finns flera andra faktorer 

som påverkar flickor och pojkar och det är inte bara slöjden. Hur kan man då av-

hjälpa att flickor och pojkar tillverkar olika alster? Borg menar att genom reakt-

ionen eleven får när de visar upp sitt alster bestämmer eleven om denne ska fort-

sätta med att göra maskulina eller feminina saker.264 Utifrån detta skulle det vara 

didaktiskt intressant att som lärare prova ge en ”negativ” reaktion åt pojken som 

gör maskulina saker för att se om pojkarna neutraliserar framtida alster ur en kön-

saspekt. Samma sak skulle man dessutom prova med flickorna för att se vad som 

skulle hända. Vad skulle resultatet av detta bli? Skulle elevernas beteende bli mer 

könsneutralt eller skulle eleverna ta det negativa personligt?  

Avslutande kommentar till diskussionen 

Generellt vad gäller denna undersökning verkar friheten som eleverna får, göra så 

att flickor och pojkar reproducerar skillnader. I det stora hela verkar eleverna 

också ha mer frihet i trä- och metallslöjden än vad de har i textilslöjden. Som be-

skrevs ovan framkommer det av resultatet att det är mindre arbetsdelning på tex-

tilslöjden. En slutsats som kan dras är att detta beror på att trä- och metallslöjden 

ger mer frihet åt eleverna. På detta sätt om man skulle vilja minska isärhållandet 

skulle läraren behöva styra mer.  

Genom att friheten verkar vara en faktor för eleverna att skapa isärhållning skulle 

det också ha fungerat med en annan teori. Det finns en teori som menar på att ele-

verna när de får frihet påbörjar isärhållandet. Vilket innebär att eleverna börjar 

reproducera skillnader. Det skulle även varit intressant att finna hur man ska se på 

de pojkar som byter till textilslöjden. Blir dessa pojkar ett litet b i sitt förhållandet 

mot flickorna och mot de övriga pojkarna kanske de blir ett litet a? Utifrån denna 

undersöknings teori har det varit svårt att dra någon egentlig slutsats i och med att 

Hirdman inte beskriver detta förhållande. Det skulle därför ha varit av intresse att 

i en framtida undersökning finna en teori som också löser detta.  

I inledningen refererades det till Lgr 11 och hur skolan har som uppgift att mot-

verka könsmönster. Det ställdes två frågor utifrån detta. Den ena frågan handlade 

om slöjden motverkade könsmönster och den andra handlade om eleverna utveck-

lade sina intressen oberoende av kön. Resultatanalysen har i sin helhet besvarat 

också dessa frågor och svaret på båda är nej, dock inte helt och hållet nej. Det 

finns de elever som väljer annorlunda, beter sig annorlunda och gör annorlunda en 

de andra. Med dessa elever går det även att svara ja på de ovanstående frågorna. 

                                                 

264 Borg 2001, s. 164-165. 
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Men varför gör dessa 20 % inte som de övriga eleverna? När denna fråga är löst, 

då har isärhållningen försvunnit. 

Metod diskussion 

Nedanför kommer de aspekter som rör metoden att diskuteras, exempelvis hur den 

kan göras mer tillförlitlig och varför intervjuer av lärare genomfördes.  

Tidigare uppgavs att parintervjuerna berodde på brist av tid för informanterna. En 

annan lämplig förklaring är att det också kunde orsakats av att informanterna 

kände oro. De ville bli intervjuade i par för att det fanns en trygghet med att ha sin 

kollega närvarande. Det fungerade dock bra att genomföra parintervjuerna, men 

jag insåg att vid en parintervju uppnås ingen djupdykning såsom är fallet vid en 

enskild intervju. Den största fördelen med en parintervju är att det blir en diskuss-

ion mellan de två informanterna. I de enskilda intervjuerna som genomförts fanns 

det utrymme som tidigare påpekats att gå djupare i frågorna och det blev också 

lättare att fokusera på informanten. Vid parintervjun är det svårare att fokusera i 

och med att vissa av frågorna är specifikt riktade mot en slöjdinriktning. Telefo-

nintervjun gick bra att genomföra, men som Jacobsen påpekar, är telefonintervjun 

endimensionell.265 Med detta vill jag säga att du exempelvis inte ser hur informan-

ten svarar med kroppen samt att informanten har lättare för att undvika svåra frå-

gor. Jag använde bara telefonintervjun för att avståndet krävde det, vilket är ett 

korrekt sätt.266 I efterhand menar jag att den enskilda intervjun och parintervjun 

kompletterade varandra på ett mycket bra sätt. Om bara parintervjuer hade an-

vänts hade man inte fått något djup, och om bara enskilda intervjuer använts hade 

ingen diskussion uppstått mellan informanterna.    

Det skulle också ha varit fördelaktigt om det genomförts observationer under lekt-

ionerna, på så vis hade man dels kunnat bekräfta lärarnas intervjuer och dels fått 

med ett elevperspektiv. Det fanns dock inte tillräckligt med tid för att genomföra 

observationer, det är därför jag valde att använda intervjuer. Jag menar också på 

att dessa lärare känner eleverna väl och såsom jag skrev i inledningen sträcker 

deras upplevelser sig flera år bakåt i tiden. 

 Det jag tar med mig inför framtida undersökningar är att följa upp svaren för att 

de ska bli mer specificerade, vissa gånger kunde jag ha följt upp för att få ett 

längre svar. I och med att jag också valde att tillåta parintervjuer kanske informan-

terna svarade annorlunda, blev starkare i sin position mot mig och kanske talade 

ihop sig om vad de skulle säga. Detta känns igen i materialet och när transkribe-

ringen genomfördes uppfattas det ibland att informanterna vid parintervjuerna 

avbröt varandra eller hejdade varandra om det informanten sade kunde uppfattas 

”plumpt”.  

                                                 

265 Krag Jacobsen, Jan, Intervju: konsten att lyssna och fråga, Studentlitteratur, Lund, 1993 s. 159-

160. 
266 Jacobsen 1993, s. 162. 
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Vidare forskning 

Jag skulle vilja bygga på denna studie med observationer av elever i slöjdverk-

samhet. Om vi tar ovanstående metod diskussion i bejakande. Är mitt första för-

slag att genom observationerna skulle det finnas stöd eller motsatser mellan lärar-

nas påståenden och man skulle få en högre grad av tillförlitlighet. Givetvis skulle 

man också här kunna jämföra lärarnas uttalanden med det man observerat, för att 

få ytterligare empiriskt material.  Ett annat förslag för en utökad undersökning 

hade varit att också analysera lärarens omedvetna göranden och hur detta stärker 

eller motverkar isärhållandet. Undersökningens skolor hade även en geografisk 

skillnad, det vill säga stad och landsbygd. Det hade varit intressant att studera om 

det finns skillnader mellan stad och landsbygd. Slutligen hade det varit av stort 

intresse att även ha med genusvetenskapens grundfråga, ”varför” eleverna göra 

denna arbetsdelning. Faktorer som påverkar eleverna har också kommit fram i 

denna undersökning men de valdes bort för att det inte hade med forskningsfrå-

gorna att göra. Om någon i framtiden väljer att också ta med ”varför” eleverna gör 

denna arbetsdelning så måste denna också utöka teori avsnittet, exempelvis med 

teorier om grupptryck.  
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Bilaga 1 

Angående en undersökning om genus och slöjd 

Hej! 

Mitt namn är Jim Eriksson och jag är student på Umeå universitet. Jag utbildar 

mig till trä och metallslöjdslärare. Jag befinner mig i slutfasen på utbildningen och 

skriver mitt examensarbete.  

Jag är intresserad av genusaspekter i elevernas slöjdarbete under lektionstid, och 

jag skulle vilja intervjua några slöjdlärare om detta. Jag är framförallt intresserad 

av hur elever delar upp slöjdarbetet mellan sig, vilka produkter de väljer att göra 

och vilka tekniker och verktyg de väljer att använda.  

Jag skulle vilja intervjua dig och spela in intervjun för att kunna skriva av den 

senare.  

Tidsåtgången för intervjun är max en timme och genomförandet kan ske på ar-

betsplatsen eller annan lämplig plats.  

Min undersökning kommer att följa de etiska riktlinjer som finns uppställda av 

vetenskapsrådet för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Det innebär 

att du informeras om syftet med min undersökning och att du ger ditt samtycke. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna kommer ge samtycke för sin medverkan i 

undersökningen dessutom får deltagaren utan närmare förklaring avbryta sin 

medverkan i studien. Konfidentialitetskravet medför att ingen obehörig får ta del 

av materialet samt att alla uppgifter om identifierbara personer antecknas, lagras 

och avrapporteras på ett sådant sätt så att identifiering av deltagaren omöjliggörs. 

Nyttjandekravet innebär att deltagarnas uppgifter kommer bara användas av mig, 

de kommer inte föras vidare till tredje part.  

Mer information om forskningsetiska regler hittas här: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av mig som genomför studien 

eller min handledare.  

Kontaktuppgifter: Jim Eriksson, Rullstensgatan 8, 906 55 Umeå. 073209607, je-

riksson2015@gmail.com  

Kontaktuppgifter handledare: Erik Sigurdsson, Institutionen för estetiska ämnen, 

Umeå universitet. erik.sigurdson@umu.se  

Jag kommer höra av mig till dig om några dagar för att höra om du är intresserad 

av att delta i undersökningen!  

Med vänligaste hälsningar! 

Jim Eriksson 

 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
mailto:jeriksson2015@gmail.com
mailto:jeriksson2015@gmail.com
mailto:erik.sigurdson@umu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Inledning: 

1. Inledning 

2. Syftet med intervju 

3. Frivillighet! Anonymitet. 

Valet av arbete: 

1. Hur medvetna tror ni att eleverna är om manlighet och kvinnlighet?  

2. Vad är din uppfattning om det fria valet mellan slöjdarterna? 

3. Vad är er uppfattning om ickevalet? 

4. Hur upplever du att dessa val fungerar i praktiken? 

5. Varför tror du eleverna väljer som de gör? 

6. Hur är dina upplevelser av pojkar som väljer textilslöjden? 

7. Hur är dina upplevelser av tjejer som väljer trä och metallslöjden? 

Rummet: 

1. Hur upplever eleverna rummet: 

2. Hur tror du eleverna reagerar och uppfattar rummet? – Exempel? 

3. Tror du att det är annorlunda att vara exempelvis en flicka i träslöjdsalen? 

Vice versa?  

4. Hur är en lektion med tanke på arbetsmiljön? 

5. Hur är arbetsmiljön i blandad klass? 

6. Hur upplever du att det är att undervisa i den textila miljön?  

7. Hur upplever du att det är att undervisa i trä och metallslöjdens miljö?  

8. Vilka verktyg väljer eleverna att använda? 

9. Hur organiserar eleverna sig: 

10. Vilken är den viktigaste platsen för eleverna i textilsalen/trässlöjdssalen? 

11. Finns det vissa områden som uppfattas som särskilt manliga eller kvinn-

liga?  

12. Får eleverna springa mellan lektionssalarna? 

Produkter: 

1. Vad får eleverna göra för uppgifter under lektionen?  

2. Vilka produkter väljs av eleverna?  

3. Hur utformas elevernas slöjdprocess? – Exempel? 

4. Vars ifrån tror du eleven hämtar sin inspiration? – exemplifiera! 

5. Finns det något särskilt drag i färg och form i elevernas alster med tanke 

på kön? – Utveckla, exemplifiera. 

Jämställdhet: 

1. Hur tror du ämnet bidrar till jämställdhet?  

2. Hur tror du slöjdämnet förväntningar bidrar till att forma eleven? 
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3. Tror du att slöjdämnet bidrar till frihet för eleven att utvecklas oberoende 

mot könstillhörighet? 


