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Abstrakt 
 
Syftet har varit att ta reda på orsaker bakom flickors och pojkars val av träslöjd samt att se
eventuella könsmönster i samband med detta. Undersökningen baseras på litteraturstudier 
samt intervjuer av träslöjdselever i årskurserna 7-9. Det deltog 80 elever i de träslöjdsklasser 
som undersöktes, av dessa intervjuades 30 elever vilka var 15 flickor och 15 pojkar.
Resultatet visade att eleverna valde träslöjd på grund av ämnets stora rörelseutrymme, fria
arbetsform och omväxlande arbetsmoment samt på grund av att träslöjdsprodukterna ansågs 
vara mer användbara. Flickorna tyckte bättre om träslöjdens större arbetsmoment, var
inspirerade av sin slöjdande pappa eller morfar/farfar samt att de ville utvidga sitt kunnande 
inom träslöjd. Pojkarna föredrog träslöjdens större arbetsmoment, ville arbeta självständigt
och var styrda av kompisars slöjdval samt ansåg att träslöjdskunskaperna var mer användbara
för framtiden. Min tolkning är att träslöjden anses som ett manligt område och därför väljer så
få flickor och så många pojkar träslöjd samt att slöjdlärare inom båda slöjdinriktningarna inte
lyckats uppmuntra flickor och pojkar till att bryta könsmönstret inför slöjdvalet till högstadiet.
Min slutsats är att båda slöjdarterna behöver anpassas efter individers olika förmågor och 
rörelsebehov och inte efter könstillhörighet. 
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Inledning 
 

I den träslöjdlärarutbildning jag gick på Umeå universitet, var jag en av fyra kvinnliga 
studenter på kursen för trä- och metallslöjdlärare. Detta var första året (2000) som så många 
(?!) kvinnor läste på utbildningen. I de tidigare årskurserna var det en eller två kvinnor som 
läste till trä- och metallslöjdlärare. När jag sedan gjorde min verksamhetsförlagda praktik 
(VFU) ute i grundskolan såg jag att det var samma företeelse även där. Då eleverna börjar 
årskurs 7 så får de välja att gå träslöjd eller textilslöjd. I tidigare årskurser, årskurserna 3 – 6, 
är det obligatoriskt med båda slöjdarterna. Jag såg att av alla skolans elever i årskurs 7 var det 
bara en eller två flickor som hade valt träslöjd, medan de andra flickorna hade valt textilslöjd.  
Därför har jag börjat fundera på varför det är så få flickor som väljer träslöjd. Vad ligger till 
grund för deras val? Det jag funderat på är om de har fått för lite stöd och uppmuntran av 
träslöjdläraren i tidigare årskurser då träslöjden är obligatorisk för alla elever. Har skolan i sin 
helhet gjort för lite för att göra träslöjden intressant för flickorna? Kan det vara så att föräldrar 
och syskon påverkar flickornas val av slöjdart, eller är det kompisarna? 
 
I läroplanen, Lpo 94 1 kapitlet, står det; 
 
”Skolan skall aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det på 
vilket flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan och de krav och förväntningar som ställs 
på dem bidrar till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan 
har ett ansvar för att motverka traditionella könsmönster. Den skall ge utrymme för eleverna 
att pröva och utveckla förmåga och intresse oberoende av könstillhörighet.1” 
 
Genom mitt arbete hoppas jag öka mina kunskaper om orsaker till slöjdvalet för att finna svar 
på hur jag som lärare ska kunna bryta könsmönstret i elevernas val av träslöjd. Är det möjligt 
för mig som lärare att bryta mönstret? Hur kan jag som lärare uppmuntra flickor att välja 
träslöjd? Detta är några av de funderingar som ligger till grund för ämnesvalet av mitt 
examensarbete. 
 

Bakgrund 
 

Skolslöjdens historik 
 

Innan folkskolestadgan infördes 18422 så hade föräldrarna ansvaret att lära barnen läsa och 
lära sig katekesen3. Barnen fick också lära sig det hantverk som behövdes för hemmets olika 
sysslor4. Första åren av folkskolans början fanns det inte någon slöjd i undervisningen. På 
1840-talet hade hemslöjden blivit en viktig binäring till jordbruket och därför inrättades det 
slöjdskolor som anknöt till folkskolan. Slöjdskolorna anpassades för flickor respektive pojkar 
efter bondesamhällets traditioner, där kvinnorna spann och vävde medan männen täljde och 
snickrade redskap5. Förutom slöjdskolorna infördes även arbetsstugor parallellt till folkskolan, 
där fick de fattiga barnen bo under skolåret och lära sig hemslöjden efter skoldagens slut. Här 
både pojkar och flickor fick lära sig att laga och lappa sina kläder6.  År 1919 infördes en ny 
                                                 
1 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 
94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet, 1999: 6. 
2 Hartman, S. G., Handens pedagogik, Kulturarv och utveckling i skolslöjden, 1995: 29. 
3 Ibid, 14. 
4 Ibid, 39. 
5 Ibid, 28-29. 
6 Ibid, 41. 
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undervisningsplan där skolan fick nya ämnen såsom gymnastik, teckning och slöjd. I slöjd 
och gymnastik fick flickor och pojkar olika undervisning7. Vid den tiden var målet med 
skolslöjden att fostra till arbetsglädje och personlig utveckling8. I 1919 års undervisningsplan 
för flickslöjd formulerades följande målsättning;  
 

”Undervisningen i slöjd för flickor i folkskolan har till uppgift att bibringa 
lärjungarnas förmåga att förfärdiga enkla, för dem nyttiga föremål, att hos dem 
utbilda god smak, praktiskt omdöme och allmän händighet samt därmed hos 
dem väcka aktning och håg för husligt arbete.”9

 
Gosslöjdens mål löd enligt följande; 
 

”Undervisning i slöjd för gossar i folkskolan har till uppgift att, på samma gång 
den bibringar lärjungarna förmåga att självständigt förfärdiga enkla föremål av 
olika material, hos dem utbilda god smak, praktiskt omdöme och allmän 
händighet samt därmed hos dem väcka aktning för kroppsligt arbete.”10

 
Pojkarnas slöjd krävde bl.a. dyr utrustning och särskilda slöjdsalar och fick därmed ta mer 
plats och kosta mer pengar, Flickorna fick sin slöjdundervisning i vanliga lektionssalar där 
billigare material användes. Medan pojkarnas slöjd var bullrig och mer fysiskt krävande, så 
var flickornas slöjd tyst och stillsam som krävde mindre fysisk ansträngning. Flickornas slöjd 
fick inte samma plats och inte heller samma status11.  
 
Undervisningsplanen för 1955 antydde om att slöjdarternas könsuppdelning borde 
överbryggas. Där står att läsa, 
 

 ”Samtliga pojkar bör få lära sig grunderna i träslöjd, vänjas vid verktyg av olika 
slag och arbete i olika slags material. Samtliga flickor bör få lära sig grunderna i 
syslöjd och hemmets skötsel. Flickorna bör emellertid inte vara helt främmande 
för träslöjden, pojkarna bör ha någon kunskap om syslöjd, matlagning och 
barnavård.” 

 
Detta innebar i praktiken att slöjden fortsatte att vara könsuppdelad, men att möjligheten 
fanns för flickor och pojkar att kunna delta i den andra slöjdarten12. 
 
Läroplanen från 1962 talade om att varje elev som gick på mellanstadiet (årskurs 4-6) skulle 
byta slöjdart under minst 20 lektioner. Samtidigt fick slöjdartena nya benämningar såsom 
textilslöjd och trä- och metallslöjd istället för flick- och gosslöjd. I 1962 års läroplan står det 
att läsa,  
 

”Även om flickorna i regel torde komma att undervisas i textilslöjd och 
pojkarna i trä- och metallslöjd, skall pojkarna kunna delta i textilslöjd och 
flickorna i trä- och metallslöjd.”13

                                                 
7 Ibid, 19. 
8 Ibid, 35. 
9 Berge, B-M, Gå i lära till lärare: en grupp kvinnors och en grupp mäns inskolning i slöjdläraryrket, 1992: 49. 
10 Ibid, 52. 
11 Hartman, S. G., 1995: 118. 
12 Berge, B-M, 1992: 57. 
13 Ibid, 58. 
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Den reviderade läroplanen från 1969 resulterade i att flickor och pojkar undervisades i 
könsblandade grupper, samt att de båda slöjdinriktningarna slogs samman till ett skolämne. 
Men på högstadiet (årskurs 7-9) kvarstod uppdelningen av slöjden och eleverna fick möjlighet 
att välja slöjdart. Uppdelningen av slöjden på högstadiet bibehölls på grund av ett starkt 
motstånd från textillärarna14. Läroplanen poängterade också att lärarnas attityder i tidigare 
årskurser har stor betydelse för att påverka elevernas traditionsbundna val av slöjdart15. 
 
I grundskolans läroplan från 1980 anges det för slöjdundervisningen att den ska ge eleven 
handlingsberedskap i arbets- och vardagslivet för att kunna lösa praktiska uppgifter och 
medverka för jämställdhet. Eleven skulle också utveckla sin skapande förmåga och känsla för 
estetiska värden, lära sig bedöma arbetsmetoder och arbetsresultat samt utveckla sin motorik 
genom att använda redskap och verktyg16.  
 
Skollagen (1985:1100) säger att den som verkar inom skolan ska bland annat främja för 
jämställdhet mellan könen17. Grundskolans läroplan från 1994 talar om att skolan skall 
motverka traditionella könsmönster och ge eleven möjlighet att pröva och utveckla förmåga 
och intresse oberoende av könstillhörighet18. Kursplanen för slöjd säger att utbildningen ska 
ge insikter i jämställdhetsfrågor och ge eleven en handlingsberedskap för det dagliga livet. 
Där står det bl.a. att läsa  
 

”Utbildningen skall också, genom kännedom om slöjdtraditioner både förr och 
nu, ge insikter i vardagshistoria och jämställdhetsfrågor.”19

 
samt att undervisningen i slöjden skall  
 

”…sträva efter att eleven bygger upp en handlingsberedskap för det dagliga 
livets behov med beaktande av aspekter som jämställdhet, ekonomi och 
miljö,…”20

 
Idag ska alltså skolan arbeta med jämställdhet även inom skolämnet slöjd.  
 

  Påverkan och värderingar utifrån ett genussystem. 
 

Inom forskningen av manligt och kvinnligt används två begrepp; genus och kön 21. Under 
senaste år har genusbegreppet fått starkast genomslagskraft. Kvinnlighet och manlighet 
uppstår i relation till varandra. Beroende på vilket sammanhang personer befinner sig i så kan 
kvinnlighet och manlighet uppfattas olika. En persons genus påverkas av bl.a. kultur, 
samhällsklass, etnicitet men också vilket århundrade personen befinner sig i. Omgivningens 
åsikter och värderingar formar oss till att uppfatta oss som kvinnliga eller manliga och agerar 
därefter. En orsak till detta kan vara att ju fler kvinnor som sysslat med något visst, desto mer 
kvinnligt har det ansetts vara. Likadant är det så med det som män har intresserat sig för, det 

                                                 
14 Ibid, 61. 
15 Ibid, 59. 
16 Ibid, 62. 
17 Utbildningsdepartementet, Skollagen (1985:1100) 1.§ 2:1. 
18 Ibid, 1999. 
19 Skolverket, Grundskolan. Kursplaner och betygskriterier 2000, 2000: 91 
20 Ibid, 92. 
21 Elvin-Nowak, Y., Thomsson, H., Att göra kön,  2003: 16. 
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har ansetts som manligt22. En genusteori talar om att samhället är ordnat efter ett 
genussystem23 (även kallat patriarkalt system), vilket innebär att män värderas högre än 
kvinnor. Männen tilldelas mer makt och resurser än kvinnor24. Genussystemet upprätthåller 
ett särskiljande mellan kvinnor och män. Detta kan ges i uttryck av exempelvis kvinnliga och 
manliga yrkesområden, särskilda intressesfärer och schabloniserade avbildningar på kvinnor 
och män25. Det som anses vara manligt värderas högre och anses också vara mer normalt26.  
Utifrån genussystemet kan kvinnor höja sitt värde genom att intressera sig för manliga 
områden. Dessa kvinnor blir inte alltid betraktade som lika normala som männen, de anses 
vara okvinnliga, särskilt om de blir bättre än männen. Likadant blir det för männen om de 
ägnar sig åt sådant som anses vara kvinnligt. Dessa kvinnor och män kan uppleva 
misstänksamhet och fientlighet ifrån andra på grund av att de överskrider könsgränserna27. På 
mansdominerade arbetsplatser där det finns få kvinnor kan kvinnor värderas utifrån negativa 
och stereotypa förväntningar. Dessa kvinnor uppmärksammas inte för vad de verkligen gör, 
utan bedöms utifrån schabloniserade bilder över hur kvinnor är28. I en undersökning om vilka 
egenskaper och kvalifikationer som ansågs vara kvinnliga och manliga framkom bland annat 
att fingerfärdighet, tålamod, känslighet och hjälpsamhet ansågs som kvinnliga egenskaper, 
medan karriär, teknik, fysiskt tungt arbete och status sågs som något manligt29. 
 

Orsaker bakom barns könsidentifikation 
 

Genom de praktiska handlingarna i hemmet får barnet kunskap om vad som är manligt och 
kvinnligt. Vardagssysslorna visar hur arbetsuppgifterna fördelas mellan mor och far30. Barnet 
lär sig traditionellt sett, att laga mat, städa och tvätta är kvinnligt samt att kroppsarbete är 
manligt, där också den manliga sysslan har en högre prioritet31. Även genom böcker och lekar 
får barnen kunskap om manlighet och kvinnlighet32. Kläder och aktiviteter som tilldelas 
flickor och pojkar ger barnet ett kroppsligt intryck över vad som är manligt och kvinnligt33. 
Flickors rörelsefrihet och kroppsutrymme begränsas av bland annat klädernas utformning. En 
flicka kan exempelvis inte klättra i kjol eftersom att underbyxorna blir synliga vilket anses 
vara oanständigt. En pojke kan sitta med benen isär och uppfattas som självsäker och 
dominant, medan en flicka som sitter på samma sätt uppfattas som sexuellt provokativ34, 
därefter fostras flickor till kroppslig underkastelse35. Pojkar lär sig genom fysiska aktiviteter 
att ta upp plats och rörelseutrymme mer än vad flickor tillåts göra36. I hemmet lär sig flickor 
ofta att kvinnor har makt i relation till barnen37 samt att kvinnor vårdar och fostrar38. Det har 
                                                 
22 Ibid, 22-23. 
23 Hirdman, Y., ”Genussystemet. Reflexioner kring kvinnors sociala underordning”, Kvinnovetenskaplig 
tidskrift, 1988: 50. 
24Elvin-Nowak, Y., Thomsson, H., 2003: 36. 
25 Ibid, 46. 
26 Ibid, 49. 
27 Ibid, 50-51. 
28 Kvande, E., ”Anpassning och protest” Kvinnovetenskaplig tidskrift 1982: 49. 
29 Westberg – Wohlgemuth, H., Kvinnor och män märks. Könsmärkning av arbete- en dold lärandeprocess, 
1996: 77-81. 
30 Fagrell, B., De små konstruktörerna. Flickor och pojkar om kvinnligt och manligt i relation till kropp, idrott, 
familj och arbete, 2000: 168.  
31 Ibid, 108-109. 
32 Davies, B., Hur flickor och pojkar gör kön, 2003: 212. 
33 Ibid, 2003: 29, 33. 
34 Ibid, 2003: 30. 
35 Ibid, 2003: 34. 
36 Ibid, 2003: 33. 
37 Ibid, 2003: 102. 
38 Ibid, 2003: 164. 
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visats sig att flickor med maskulina roller och pojkar med feminina roller har haft 
förvärvsarbetande mödrar, medan dominanta pojkars eller tuffa pojkars mödrar ofta hade 
låglönearbeten eller inget förvärvsarbete alls39.  

 
Överskridande av könsgränser 

 
Barn i tidiga skolår är måna om att visa sin könstillhörighet och är noga med var 
könsgränserna går mellan flickor och pojkar40. En studie över barns uppfattningar omkring 
sysslor inom familjen pekar på att det barnen själva sett och upplevt ligger till grund för deras 
genussyn41. I studien benämns omsorg om individer som kvinnliga sysslor samt omsorg om 
material som manliga sysslor. Till den materiella omsorgen hör bland annat husbygge, 
målning och reparationer42. I fritidsverksamheten har det också visat sig att flickor övas i 
estetik genom bland annat att klippa och måla medan pojkar övas i fysiska aktiviteter som 
exempelvis bandy och pingis43.  Vid en observation av lekande skolbarn såg man att när 
pojkar gick in i flickors lek så anpassades leken efter pojkarna, men när flickorna gick in i 
pojkarnas lek så fick flickorna anpassa sig efter pojkarnas lek44. Men det finns också studier 
som pekar på att flickunderordningen och pojkhierarkin inte är lika befäst i årskurserna 0-2, 
där flickor gör motstånd mot pojkars dominans när lärarna bedriver friare undervisning i 
mindre grupper45. Det finns även en tendens att flickor från arbetarklass i årskurs 0-2 samt 
medelklassflickor i årskurs 5-6 oftare byter positioner över könsgränserna Förändringar av 
könsmönster i skolan verkar främst ske bland flickor, medan det bland pojkar inte är lika 
accepterat med könsöverskridande handlingar46. För barn i 7 – 10 års ålder är andra vuxna än 
föräldrarna viktiga för deras begynnande frigörelse från familjen. Flickor i mellanstadieåldern 
behöver vuxna att samspela med och det är speciellt viktigt med kvinnliga ledare i deras 
närhet. Pojkar i denna ålder behöver stöd från män, särskilt de pojkar som hamnar utanför för 
att kunna känna sig accepterade som de är47.   
 
Statistiken visar att pojkar är överrepresenterade på gymnasieskolans praktiska och teoretiska 
utbildningar med inriktning mot teknik, medan flickor är överrepresenterade på humanistiska, 
administrativa och omsorgsinriktade linjer48. Studier pekar på att manliga studenters ämnesval 
grundas på långsiktig värdering av framtida social status och planering av framtida yrke. 
Kvinnliga studenter väljer utifrån egna intressen som har ett integrerat perspektiv där valet av 
ämnesinnehåll ska utvidga de egna erfarenhetsområdena49. Forskning påvisar att föräldrar 
med akademisk utbildning uppmuntrar sina barn att välja ämne och studier som ger bra 
framtidsmöjligheter50. Det har också visat sig att de flickor som valt naturvetenskap ofta haft 
en far som stöttat dem, och de har tidigt fått ett självförtroende, vilket inneburit att 

                                                 
39 Ibid, 2003: 166-167, 172. 
40 Forsberg, U., Är det någon ”könsordning” i skolan?, 2002:279. 
41 Fagrell, B.,2000: 213. 
42 Ibid, 2000: 177. 
43 Graf, J., Helmadotter, A-M., Ruben, S., Visst är det skillnad! Om att arbeta utifrån både flickors och pojkars 
behov, 1995:35-36, 39. 
44 Gulbrandsen, L-M., ”Bland hester og gorillaer i skolegården: Utvikling i en kjønnet kultur”, Nytt om 
kvinneforskning, 1994: 30. 
45 Forsberg, U., 2002: 282. 
46 Ibid, 284 - 285. 
47 Graf, J., Helmadotter, A-M., Ruben, S., 1995: 29-32. 
48 Niklasson, M., ”Varför vänder flickor naturvetenskap och teknik ryggen?” Rapporter om utbildning; Har 
könet någon betydelse?; Rapport från en seminariedag april 1996:1, 1997: 52. 
49 Kvande, E., 1982: 45. 
50 Skog, B., ”Jenter og valfag” Nytt om kvinneforskning 1983:5, 1982: 8. 
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naturvetenskapen inte omkullkastat deras kvinnlighet51. I högre socialgrupper är det vanligare 
att både kvinnor och män väljer att studera ämnen inom det motsvarande könets 
ämnesområde52. Kvinnliga naturvetenskapsstudenter har talat om att de kan känna sig 
besvärade av att vara ”synliga” inom det manliga område som de valt, samt berättat att deras 
lärare varit osäkra över hur de skulle behandla dem på grund av att de var kvinnor53. Det har 
även konstaterats att flickor som börjat tekniska högskoleutbildningar har hoppat av eftersom 
de har ansett att undervisningsformerna inte passat dem. Utbildningarna behöver alltså 
tillgodose flickornas behov och förväntningar54.  
 

Bemötande gentemot elever och deras prestationer 
 
Undersökningar visar att lärare uppträder annorlunda gentemot flickor och pojkar och tilltalar 
dem olika. Pojkarna får mer utrymme och bemöts med större intresse än flickorna. Innehållet 
lärostoffet väljs för att tillgodose stökiga pojkars intresse. Läroböckerna riktar sig mer till 
pojkar med ett innehåll av traditionell manlig karaktär. En studie av högstadieelevers NO- 
undervisning (naturorienterade ämnen) pekar på flickors och pojkars olika inlärningstilar. Den 
beskriver hur flickor vill se sammanhangen och verklighetsanknytningen i det de lär sig 
medan pojkarna vill experimentera och gärna tävla i skolarbetet55. Flickorna är flitigare 
läxläsare och har bättre resultat på proven än pojkarna men är ändå osäkra på sin egen 
förmåga56. Flickorna underskattar alltså sin förmåga medan pojkarna skattar den högre57. 
Betygsnivåerna för flickor ligger oftare runt medel och över medelnivå, medan för pojkar 
oftare ligger under medelnivå och runt medelnivå58. I undervisningen får flickorna ordet 
medan pojkarna tar ordet59. I klassrummet placeras ofta flickor bredvid stökiga pojkar i syftet 
att lugna ner pojkarna60. Flickor som frågar och protesterar rakt ut i klassrummet som pojkar 
brukar göra ses som ett problem av lärarna. Dessa flickor blir straffade för sitt pojkaktiga 
beteende, medan pojkar som räcker upp handen som de flesta flickorna gör, får beröm61. Det 
har också visat sig att lärare korrigerar och tillrättalägger elever som går över könsgränsen 
och inte när de bryter allmänna ordningsregler62. 
 
Studier omkring könsblandade grupper och enkönade grupper har visat på att flickor 
uppskattar enkönade grupper då de slipper hånfulla kommentarer från pojkarna men tycker 
även att det blir för ”lugnt och snällt” i flickgrupper. Flickorna har blivit mer stärkta i 
enkönade grupper men ”försvinner” snart igen i blandgrupper. Pojkarna uppskattar enkönade 
grupper där de får större samhörighet och inte behöver lägga band på sig som i blandgrupper, 
men de tycker även att det blir ett hårdare klimat i pojkgrupper63. 
 

                                                 
51 Niklasson, M., 1997: 58-59. 
52 Tallberg Broman, I., Pedagogiskt arbete och kön. Med historiska och nutida exempel,  2002: 145. 
53 Weiner, G., Berge, B-M., Kön och kunskap,  2001: 102. 
54 Niklasson, M., 1997: 58-59. 
55 Tallberg Broman, I., 2002:113. 
56 Niklasson, M., 1997: 56-57. 
57 Tallberg Broman, I., 2002: 162. 
58 Ibid, 147. 
59 Ibid, 102. 
60 Ibid, 101. 
61 Dale, S., ”What girls learn in mixed sex education” Tidskrift för Nordisk Förening för Pedagogisk Forskning 
1982;1-2 , 1982: 26-27. 
62 Forsberg, U., 2002: 282. 
63 Wernersson, I., Undervisning för flickor- undervisning för pojkar …eller… undervisning för flickor och 
pojkar?, 1995: 9-10. 
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I en undersökning bland högstadieungdomar svarade 80 % av eleverna att det spelade ingen 
roll om de hade en kvinnlig eller manlig lärare bara läraren var bra på att lära ut, hade kontroll 
över läget och var rolig. Bland eleverna var det 10 % som föredrog kvinnliga lärare. Där var 
det fler flickor än pojkar som tyckte att kvinnliga lärare inte blev lika arga som manliga lärare, 
att kvinnliga lärare var rättvisare, roligare, lärde ut bättre och inte var hårda i rösten. Medan 
10 % bland eleverna tyckte bättre om manliga lärare. Här var det fler pojkar än flickor som 
föredrog manliga lärare som eleverna ansåg hade bättre kontroll, mer makt, var roligare och 
bättre på att lära ut64.   
 
Skolan är historiskt sett uppdelad efter det patriarkala genussystemet65 vilket är synligt idag i 
de höga positionerna och tjänsterna som innehas mest av män, medan arbetsfördelningen 
mellan olika arbetsområden också är könssegregerade66. Bland låg- och mellanstadielärare är 
det flest kvinnor, och pedagogiken är mer elevcentrerad67. Kunskapssynen och 
undervisningens innehåll domineras av manliga exempel och uttryck68, medan nödvändiga 
kunskaper om arbete i hem och hushåll samt känslomässiga relationer mellan människor är 
nedtonad i undervisningen69.  

 
 

Syfte 
 

Syftet med arbetet är att studera orsakerna bakom flickors och pojkars val av träslöjd.  
 
Mina frågeställningar är följande; 
Vad anser eleven att orsaken är till dennes val av träslöjd? 
Vilka könsmönster och genusrelaterade värderingar kan skönjas vid flickors och pojkars val 
av träslöjd? 
Vilken betydelse kan slöjdlärarens bemötande ha för elevens val av träslöjd?  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
64 Tallberg Broman, I., 2002: 82. 
65 Gannerud, E., Genusperspektiv på lärargärning. Om kvinnliga klasslärares liv och arbete, 1999:32. 
66 Ibid, 1999: 12-13. 
67 Ibid, 1999: 17. 
68 Ibid, 1999: 12. 
69 Ibid, 1999: 13-14. 
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Metod 
 

I mitt arbete har jag valt att studera vilka värderingar eleven har i sitt val av slöjdart i 
förhållande till påverkan ifrån sin omgivning. Jag har utgått ifrån ett kvalitativt synsätt där jag 
har tolkat resultatet utifrån tidigare forskningar och teorier70. Därför är den metod jag använt 
mig av dels litteraturstudier som hjälp till analysen, och dels intervjuer av några elever i de 
klasser som har valt träslöjd på min VFU-plats under höstterminen 2005. Eftersom mitt arbete 
bygger på att undersöka orsaker bakom olika individers val och söka hitta en tolkning av 
dessa, så har jag här ett hermeneutiskt förhållningssätt till arbetet. Tolkningen av resultatet har 
delvis utgått ifrån min egen förförståelse samt tidigare forskning, vilket också faller inom 
ramen för hermeneutiken71. Utifrån de frågeställningar som finns i arbetets syfte valdes därför 
kvalitativa interjuver för att kunna förstå och urskilja orsaker till elevers olika slöjdval. 
Intervjumetoden valdes utifrån möjligheten som en intervju kan ge, att kunna ställa 
följdfrågor för att få ett förtydligande svar, vilket exempelvis en enkätundersökning inte ger 
samma möjlighet till72. Angående litteraturstudierna som gjorts, så har jag valt att redovisa 
utifrån de bakgrundsfakta där genus, d.v.s. kvinnliga och manliga värderingar, samt 
genusrelaterad skolhistorik kunnat anknytas till analysen av resultatet.  
 
Undersökningen har skett på en grundskola med årskurserna 6-9. Skolan ligger i Skellefteå 
stad med ett upptagningsområde bland byar ca 1,5 mil väster om staden, samt i Skellefteås 
västra bostadsområden. Begränsningen i undersökningen jag har gjort är att jag har valt endast 
en högstadieskola. Detta för att undersökningen inte skall bli för stor och omfattande. Detta 
innebär att jag inte kan ge någon bild av alla elevers val av träslöjd i Skellefteå. Jag har valt 
att intervjua både flickor och pojkar för att sedan kunna jämföra flickors och pojkars svar 
sinsemellan. Eftersom att jag är trä- och metallslöjdlärare så har jag begränsat min 
undersökning till de elever som haft träslöjd, därför har följaktligen inte eleverna i textilslöjd 
intervjuats. På grund av att slöjdvalet sker på vårterminen och mitt arbete är gjort på hösten, 
så har jag inte kunnat studera hur informationen omkring slöjdarterna framförts. Detta ser jag 
som en nackdel eftersom det kan vara en orsak till hur eleverna gör sina slöjdval. Uppgifterna 
omkring detta har jag därför endast fått muntligen, vilket också innebär en begränsning. 
 
Intervjuerna har gjorts under pågående slöjdlektioner i årskurserna 7-9 där eleven intervjuats i 
ett avskilt rum. Jag har använt mig av stödanteckningar där elevernas svar fått vara anonyma. 
Frågorna har utformats så att ett öppet svar ska kunna ges. Beträffande valet av 
intervjupersoner så gjordes detta genom att alla flickor tillfrågades först och sedan tillfrågades 
motsvarande antal pojkar. Valet av pojkar skedde slumpmässigt av dem som var frivilliga. 
Endast de elever som var villiga intervjuades. Intervjuerna genomfördes i de klasser där det 
deltog flest flickor. Beroende på hur olika lätt eleven hade att svara, så ställdes varierat antal 
följdfrågor. Ibland ställdes några följdfrågor för att underlätta för mig att förstå vad eleven 
syftade på. Intervjusvaren har utvärderats som helhet och en jämförelse har även gjorts mellan 
flickors och pojkars svar. Intervjuerna gjordes i två 7: e klasser, två 8: e klasser och en årskurs 
9: a. Sju flickor och sju pojkar intervjuades i årskurs 7, sex flickor och sex pojkar i årskurs 8 
samt två flickor och två pojkar i årskurs 9. Sammanlagt har 30 elever intervjuats. Två flickor 
ville inte bli intervjuade. I varje träslöjdsklass deltog 16 elever där flickorna var i minoritet. 
Det deltog sammanlagt 80 elever i de träslöjdsklasser som undersöktes. Andelen flickor som 

                                                 
70 Backman, J., Rapporter och uppsatser, 1998:47-48. 
71 Patel, R., Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder, att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, 1991: 25-26. 
72 Trost, J., Kvalitativa intervjuer, 2001:15-16. 
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deltog i träslöjd var därmed sammanlagt 18,7 % i alla de klasser som intervjuerna 
genomfördes i. 

 
 

Resultat 
 

Eleverna får välja vilken slöjdart de vill ägna sig åt i årskurs 7, medan det i årskurs 6 är 
obligatoriskt med både trä- och textilslöjd. När eleverna i årskurs 6 ska välja slöjdart till 7: an 
så ges informationen av klasslärarna. Informationen i årskurs 7 och 8, inför slöjdvalet till 
nästa läsår, går till så att slöjdlärarna i trä och textil visar gemensamt vad eleverna kommer att 
få tillverka i respektive slöjdart. Valet av slöjdart görs på vårterminen läsåret före. Då 
poängterar lärarna att eleven ska göra valet utifrån deras eget intresse och inte gå efter 
kompisars val. De påpekar också att eleven ska välja den slöjdart där de vet att de är duktigast 
och kan få ett bra betyg73.  
 
Intervjusvaren redovisas här tematiskt efter hur flickor och pojkar har svarat.  
 

Orsaker till slöjdvalet 
 

De flesta eleverna hade haft träslöjd i hela högstadiet, med undantaget av 3 flickor som hade 
gått textilslöjd ett år innan de bytte till träslöjd. Dessa flickor svarade att de bytte slöjdart för 
att de ville ha omväxling och tyckte att det var lika roligt med båda slöjdarterna. En flicka 
svarade; ” Jag är bättre på träslöjd, fast jag är inte så jättebra på trä, men det är roligare. 
Slöjdläraren får mig att känna mig duktigare på träslöjd.” Eleverna i årskurs 7 mindes mycket 
lite av slöjdvalsinformationen. De mindes att de fick veta vad de skulle göra, en kniv och kåsa 
samt att om det blev för många som valde träslöjd så skulle det bli lottning om vilka som fick 
ta textilslöjd.  
 
Eleverna valde träslöjd för att de tyckte de fick tillverka roligare saker där. Många nämnde att 
det var roligare att göra större saker som man hade mer användning av. Både flickor och 
pojkar svarade att det var lättare med träslöjd eftersom det inte var så mycket små detaljer och 
små saker som skulle göras, vilket de upplevde att textilslöjden innebar. En flicka sa att textil 
var för tålamodskrävande, medan en annan flicka också nämnde att ”…trä går att laga om det 
blir fel, medan i textil måste man göra om alltihopa om man till exempel klipper fel.” En 
flicka berättade så här varför hon hade valt träslöjd; ”Det är roligare med trä för jag är dålig 
på att sy. Textil är för ”pilligt”. Jag är bättre på att göra större saker och tycker mer om att 
arbeta med kroppen som att hyvla och borra. Trä är mer ”killigt” (dvs. pojkaktigt). På textilen 
är det för tyst och stilla.” Någon av flickorna svarade att hon kunde redan sy och ville lära sig 
mera om trä och att snickra, en annan att hon ville prova träslöjd för att hennes morfar var 
träslöjdlärare.  
 
Pojkarna svarade att de var dåliga i textil, kunde inte sticka, hade svårt att trä i nålar, sydde sig 
i fingret och att det ofta trasslade för dem på textilen och tyckte därför bättre om träslöjden. 
En pojke berättade så här; ”På textilen hände det inte så mycket. Vi sydde mest och virkade 
någon enstaka gång. På träslöjden händer alltid något nytt, man sågar, borrar, hyvlar och 
putsar och så får man hjälp fortare. På textilen fick man vänta länge på att få hjälp för det tog 
så lång tid för alla som fick hjälp. Man hann inte göra så mycket på lektionen och det var 
tråkigt.” En annan pojke svarade att han var bättre på träslöjd och trodde att han kunde få 
                                                 
73 Nilsson, C., 2005, muntlig källa. 
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bättre betyg i det ämnet, eller som en pojke sa att han tyckte att han förstod sig bättre på trä 
eftersom att brukade slöjda med sin pappa. Både flickor och pojkar svarade att det var roligt 
att arbeta i materialet trä samt att använda olika verktyg och valde därför träslöjd. Eleverna 
tyckte att det bästa med ämnet träslöjd var att arbeta med händerna, att få gå runt och röra sig, 
att kunna prata under tiden utan att störa andra samt att slippa läxor och prov. Flickorna 
svarade att det bästa med träslöjden var att de hade mera valfrihet, att det fanns flera alternativ 
till vad de kunde göra. Medan pojkarna svarade att det bästa var att få arbeta självständigt. En 
pojke sa så här; ”Man får arbeta fritt. Man kan jobba med flera arbetsmoment samtidigt och 
måste inte alltid göra klart för att fortsätta med nästa.” Någon flicka och några pojkar svarade 
att de valde träslöjd för att deras kompisar hade valt det. En flicka svarade; ”Det blir inte 
tråkigt på slöjden. I exempelvis NO (dvs. naturorienterande ämnen) så gör alla samma 
experiment och det blir alltid samma resultat. Men på slöjden så gör, i och för sig alla samma 
sak också, men det blir ändå olika resultat, knivarna ser olika ut”. En annan flicka berättade så 
här över främsta orsaken till att hon hade valt träslöjd; ”Det är roligare. Man måste våga ta för 
sig och våga fråga om saker. Första året ville killarna hjälpa mig för att de trodde att jag inte 
kunde lika mycket som dom. Nu gör killarna inte det, för de ser att jag klarar mig själv. Det är 
roligt att kunna visa att jag kan göra något själv. Det är bra att ha trä hela tiden för då hinner 
man göra mer saker, men jag skulle nog behöva tvingas att lära mig att exempelvis sy i en 
knapp.” En pojke sa att han får lära sig saker på träslöjden som han har nytta av senare i livet. 
 

Slöjd på fritiden och inom familjen 
 

De flesta eleverna sa att de brukade slöjda hemma eller har slöjdat när de var mindre, förutom 
1 flicka och 4 pojkar som säger att de inte brukade slöjda hemma på fritiden. Med slöjda 
avses här allt praktiskt hantverk i hemmet. Eleverna definierade slöjda som att tälja på en 
pinne i skogen, bygga kaninburar och hamsterleksaker, svetsa och meka med cykel, bygga 
kojor, sy kläder och sticka, klippa och klistra med papper, måla saker och måla på hus, göra 
smörknivar och brödfat, göra fiskeredskap, snickra möbler och bygga på hus. När flickorna 
svarat att de slöjdar eller har slöjdat så har de ägnat sig åt både träslöjd och textilslöjd, medan 
pojkarna har ägnat sig åt enbart trä- och metallslöjd. Nästan alla elever har någon i sin familj 
som slöjdar, förutom 1 flicka och 5 pojkar som svarar att de inte har någon som slöjdar i sin 
familj. De elever som hade en slöjdare i familjen brukade ibland vara med när denne arbetar 
och svarade även att de hjälpte till frivilligt. Det vanligaste svaret var att elevens pappa 
slöjdade, därefter nämns morfar, farfar, bror, kusin och vid fyra tillfällen nämndes även att 
elevens mamma och syster slöjdade. Det var alltså 2 flickor och 2 pojkar som svarade att 
deras mamma och/eller syster slöjdade. 
 
På frågan om vad elevernas föräldrar och syskon tyckte om deras val av träslöjd svarade de 
flesta att de inte visste, att de trodde att det inte spelade någon roll vad de valde, men de 
svarade även att deras slöjdalster uppskattades hemma. Två flickor nämnde att deras pappa 
tyckte det var roligt medan en pojke svarade; ”Kanske pappa blev gladare eftersom att han gör 
knivar”. Här sa en av flickorna; ”De tyckte det var bra, särskilt pappa. Mamma ville att jag 
skulle ta textil”. En flicka svarade; ”De tyckte det var kul … men mamma tycker det är 
jobbigt att jag inte kan sy i en knapp”. En annan flicka berättade så här; ”Mamma tyckte det 
var roligt, för hennes pappa var träslöjdlärare och då tog hon inte träslöjd. Hon valde 
textilslöjd för att slippa ha sin pappa som lärare.” 
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Elevernas önskeslöjdlärare 
 

Slöjdeleverna tyckte genomgående att en slöjdlärare skulle vara rolig, snäll, hjälpsam och 
duktig. Här menade eleverna att en rolig lärare är den som skämtar och är glad. När de talade 
om att lärare ska vara snäll så svarade några flickor att läraren ska behandla alla lika och 
hjälpa alla lika mycket. En flicka sa; ”Han ska vara snäll, inte dömande och behandla mig lika 
som killarna fast jag är tjej”, medan en annan flicka tyckte att läraren ska uppmuntra när det 
blir fel.  En pojke svarade; ”han ska ta sig tid med en och inte stressa vidare till nästa för att 
hjälpa de andra”, medan en annan pojke svarade att läraren ska uppmuntra och berömma när 
det blir bra. Men snäll innebar också att läraren inte var för arg och sträng eller på dåligt 
humör. Några flickor nämnde också att läraren inte skulle bli arg då de gjort fel, medan några 
andra flickor menade att läraren skulle lyssna på dem, låta dem få bestämma hur de ska göra 
och även låta dem få säga om de tycker om de givna förslagen eller inte. När eleverna talade 
om hjälpsam så menade de att läraren ska hjälpa dem när de inte kan något arbetsmoment, 
men också att läraren inte fick hjälpa dem för mycket så att de inte fick göra jobbet klart 
själva. Här svarade en flicka att läraren också ska hjälpa till med att ge roliga idéer. Eleverna 
menade att en duktig lärare gav bra instruktioner och förklarade bra. Här ger några flickor 
uttryck av att läraren ska ”ge bra instruktioner så man slipper fråga hela tiden så man kan 
jobba effektivt”, ”berätta mer ingående hur saker ska göras”, samt att ”lära ut hur man gör, 
visa hur och förklara varför om vad som händer om det blir fel”. 

 
 

Diskussion och egna reflektioner 
 

Intervjuernas reliabilitet 
 

Av svaren som kom fram under intervjuerna har jag sett några små tendenser av skillnader 
mellan flickorna och pojkarna. Detta ska ses mer som eventuella tendenser eftersom 
undersökningen är av en mindre grupp elever. I mitt intervjuunderlag är bortfallet visserligen 
endast två flickor, vilket kan ses som ett gott underlag, men ändå tror jag det skulle krävas en 
betydligt större undersökning för att tydliggöra orsakerna till elevernas val av slöjdart. Detta 
har jag inte har haft möjlighet till, men skulle gärna se någon annan person kunde göra det. 
Med detta vill jag säga att ett större undersökningsunderlag än 30 elever kanske skulle ge ett 
annat resultat. De slutsatser jag har dragit av resultatet är alltså grundade på vad dessa 30 
elever har svarat i intervjuerna där jag utgått ifrån att eleverna har svarat sanningsenligt.  
 

Validiteten i intervjufrågorna 
 

Avsikten med frågorna som ställdes i intervjuerna var att ta reda på vad eleverna själva ansåg 
vara grunden till deras val av träslöjd, men även att försöka reflektera kring bakomliggande 
värderingar och orsaker till deras val. Därför valde jag frågor utifrån vad jag antog kunde vara 
eventuella bidragande orsaker till elevens slöjdval. Många nya intressanta frågor har dykt upp 
under tiden jag arbetat, men jag har också upptäckt några saker jag missat att fråga om vid 
intervjuerna som kanske kunnat klargöra en del. Här skulle jag exempelvis ha frågat vad 
flickorna menade med att de hade större valfrihet, vad som åsyftas med valfrihet eller frågan 
om hur en lärare ska vara borde ha formulerats annorlunda för att få svar på elevernas 
eventuella dåliga erfarenheter av lärares bemötande som orsak till val av slöjd. Dessutom har 
jag också fått ställa mina egna värderingar under förstoringsglaset, och jag har insett att 
tolkningen av intervjuerna är färgade av mina egna värderingar och erfarenheter. Analysen 
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skall därför ses som min egen tolkning av intervjusvaren som knutits an till och jämförts med 
de bakgrundsfakta som jag läst.  
 

 
 
 

Skolans roll 
 

Vad fick eleverna veta om respektive slöjdart innan de valde till 7:an? Det visade sig att 
nästan alla 7:or inte mindes något av detta. Någon mindes vilka saker de skulle få tillverka 
samt att om det blev för många som valde träslöjd så skulle det lottas om vilka som fick ta 
textilslöjd. Kan det vara så att lärarna ansåg att eleverna redan visste vad trä- respektive 
textilslöjd innebar eftersom de haft obligatorisk slöjd i båda slöjdartena i tidigare år. Kanske 
har lärarna därför inte lagt ned något krut på informationen omkring slöjdarterna? Vilka 
signaler sänder budskapet att det blir lottning om det blir för många som väljer träslöjd, eller 
kan det bli för många på textilslöjden? Kan det vara så, att redan här serverar lärarna en 
värdering över slöjdartenas status utifrån ett traditionellt könstänkande? Träslöjden har 
historiskt sett förbehållits pojkar fram till 1969 då flickor och pojkar började undervisas i 
könsblandade grupper inom båda slöjdinriktningarna74. Träslöjd verkar fortfarande förknippas 
med pojkar eftersom det endast deltog 18,7 % flickor i de träslöjdsklasser jag undersökte. 
Därmed har också träslöjden högre status på grund av att den fortfarande hör till ett manligt 
område i det patriarkala systemet75. Detta ges också utryck i intervjuerna som jag kommer att 
ge exempel på senare.  När det idag fortfarande är få flickor som väljer trä- och metallslöjd, så 
så betyder detta att skolan inte lyckats med att uppnå läroplanens 1994:s mål att ”motverka 
traditionella könsmönster och ge eleven möjlighet att pröva och utveckla förmåga och intresse 
oberoende av könstillhörighet”76. Skolan behöver se över hur själva slöjdvalet ska utformas 
och genomföras så att båda slöjdarterna framställs jämlikt och blir lika intressanta för både 
pojkar och flickor. Eftersom undersökningar visar på att elever i de yngre skolåldrarna är 
måna om att visa sin könstillhörighet och är noga med könsgränserna77, samt att även lärare 
korrigerar och tillrättalägger dem som går över dessa gränser78, är detta viktiga 
utgångspunkter för arbetet med att motverka traditionella könsmönster. Dels behöver 
slöjdlärarna i de tidigare årskurserna tänka över sin undervisning ur ett 
jämnställdhetsperspektiv, eftersom det sannolikt är där elevernas intressen kan väckas för 
respektive slöjdart. Troligtvis är det är här som läraren också kan ge eleverna en mer 
genusneutral syn på respektive slöjdart, eftersom det är viktigt med vuxna förebilder som 
visar ett alternativ och kan stötta eleven i ett gränsöverskridande slöjdval79. 
 
Historiskt sett så fick gosslöjden mer utrymme och mer pengar till sin verksamhet än 
flickslöjden. Gosslöjden gavs större plats och fick därmed högre status80. Detta tycks leva 
kvar än idag, när jag ser på vad eleverna har svarat. När eleverna svarar att de tycker träslöjd 
är roligare därför att de får göra saker som de har mer användning av, så tolkar jag detta som 
en värdering av slöjdalsternas status. Varför tycker inte eleverna att de har användning av en 
stickad tröja eller en kudde som de kan göra på textilslöjden? Det förefaller som att textila 
                                                 
74 Berge, B-M, 1992: 61. 
75 Elvin-Nowak, Y., Thomsson, H., 2003: 22-23, 36. 
76 Utbildningsdepartementet, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, 
Lpo 94, anpassad till att också omfatta förskoleklassen och fritidshemmet, 1999. 
77 Forsberg, U., 2002:279. 
78 Ibid, 2002: 282. 
79 Graf, J., Helmadotter, A-M., Ruben, S., 1995: 29-32. 
80 Hartman, S. G., 1995: 118. 
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slöjdalster värderas som kvinnliga produkter och har därmed inte samma höga status sett i det 
patriarkala systemet81. Men det kan även vara så, att eftersom textila varor kan köpas relativt 
billigt ute i handeln i jämförelse med trä- och metallvaror, så får därför träalster en högre 
status bland eleverna, och textila produkter ses därför mer som förbrukningsvaror. 
 
I intervjuerna berättar en flicka om att träslöjdläraren fick henne att känna sig duktigare i 
träslöjd än i textilslöjden, medan några andra pojkar berättade om textilslöjden att de fick 
vänta länge på hjälp och hade svårt med att trä nålar och att det ofta trasslade för dem. Här 
handlar det om slöjdlärarnas attityder och förhållningsätt till eleverna, samt hur 
individanpassad undervisningen är. I fallet med flickan så hade slöjdläraren stärkt henne i 
hennes val av träslöjd, alltså motverkat traditionella könsmönster, medan pojkarna inte fått 
känna samma stöd i textilundervisningen. Pojkarna fick vänta länge och fick arbeta med saker 
som krävde mer detaljarbete än vad de klarade. Även flickorna sa att de tyckte textilslöjden 
var för ”pillig” och tålamodskrävande. I fallet med de nämnda pojkarna så fick de inte 
tillräckligt stöd av textilslöjdläraren, samt att undervisningen inte anpassats efter deras 
motorik, därmed blev inte pojkarna stärkta i valet av textilslöjd. Undersökningar över 
fritidsverksamheten för barn har visat att flickor övas i estetik med bland annat att klippa och 
måla medan pojkar övas i fysiska aktiviteter som exempelvis bandy och pingis82, därmed övas 
flickorna i finmotorik och pojkarna i grovmotorik tidigt. Detta verkar också följa med i 
slöjdundervisningens tidigare skolår. När man sedan tittar på studier omkring vad som anses 
vara kvinnliga egenskaper så anses fingerfärdighet och tålamod höra dit, vilket eleverna 
nämner när de talar om varför de inte ville ha textilslöjd83. Eleverna förknippar alltså 
textilslöjden med så kallade kvinnliga egenskaper vilka de anser att de själva inte har. Jag 
tänker att träslöjden därför behöver innehålla mer av ”piller-moment” och textilslöjden 
behöver mer av ”grov-moment” för att kunna tilltala både flickor och pojkar med olika behov 
av detaljarbete och grovarbete. Den slutsatsen jag drar av elevernas svar är att flickorna som 
valt träslöjd har gjort det bland annat för att de upplever att de klarar av ”grov-moment” 
bättre, som en flicka sa; ”Jag är bättre på att göra större saker och tycker mer om att arbeta 
med kroppen som att hyvla och borra.” Studier har visat att flickor fostras till kroppslig 
underkastelse med minskad rörelsefrihet och minskat kroppsutrymme som följd, medan 
pojkar fostras till ett större fysiskt rörelseutrymme genom fysiska aktiviteter84. Utifrån detta 
kan man säga att flickorna i träslöjden ges samma fysiska rörelseutrymme som pojkarna när 
de arbetar, därmed får flickorna kanske känna att de har större användning av sin kropp än 
vad de får i de andra skolämnena eller i skolans övriga miljö. Eleverna nämner också att det 
bästa med träslöjden är att de får röra sig mera jämfört med textilslöjden. Utifrån detta gör jag 
antagandet att elever med större rörelsebehov därför väljer träslöjd där det periodvis krävs 
förflyttningar för arbeten med olika verktyg och maskiner. 

 
Elevernas val 

 
Varför väljer en flicka träslöjd som fortfarande ses som manligt område, eller som en flicka 
uttryckte det; ”Trä är mera killigt (pojkaktigt)”? För att göra detta, tror jag, att det krävs ett 
visst mått av självständighet, eftersom kompisars val även kan påverka vilken slöjdart eleven 
väljer. Några av de intervjuade eleverna nämnde att de valt träslöjd eftersom deras kompisar 
hade valt detta. Det var något fler pojkar än flickor som angav kompisar som skäl till sitt val. 
Tidigare undersökningar över högskolestuderande kvinnor som valt manliga ämnen visar att 
                                                 
81 Elvin-Nowak, Y., Thomsson, H., 2003: 49. 
82 Graf, J., Helmadotter, A-M., Ruben, S.,  1995:35-36, 39. 
83 Westberg – Wohlgemuth, H., 1996: 77-81 
84 Davies, B., 2003: 33-34. 
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de tidigt fått ett självförtroende hemifrån85, därav kan antagandet göras att en del av flickorna 
som valt träslöjd kan ha ett bättre självförtroende och vara mer självständiga. Här kan man 
hänvisa till flickan som svarade att träslöjden var roligare för att hon måste våga ta för sig, 
våga fråga och tyckte det var roligt att kunna visa att hon kunde göra saker själv. Men man 
kan också anta att uttalandet ger utryck för en strävan att vilja höja sitt värde utifrån 
genussystemet genom att intressera sig för ett manligt område som träslöjd. Därför kan det 
också vara möjligt att en del flickor väljer träslöjd på grund av detta. En flicka nämnde att hon 
valt träslöjd för att hennes kompisar hade gjort det. Här kan det vara så att, tack vare hennes 
kompisar vågar hon välja träslöjd och vågar sig in på ett manligt område. När man sedan ser 
på att det var något fler av pojkarna som angav kompisarna som skäl till sitt slöjdval, så gör 
jag antagandet att pojkarna är mer knutna till vad som anses vara manligt, samt att de kan 
känna mer samhörighet och inte behöver lägga band på sig i en pojkgrupp, vilket en tidigare 
studie har visat86. De kanske tänker att textilslöjd inte är en valmöjlighet för dem på grund av 
det patriarkala systemet87.  
 
Några av pojkarna svarade att de valde träslöjd för att kunna få bättre betyg i det ämnet, för att 
de förstod sig bättre på trä och fick lära sig saker på träslöjden som man har nytta av senare i 
livet. I dessa svar, kan man ana, att pojkarna har en långsiktig värdering och planering av 
framtida social status, vilket också bekräftas av tidigare studier av manliga högskolestudenters 
ämnesval88. Detta kan alltså vara en orsak till att pojkar ser träslöjd som ett tryggare 
karriäralternativ och väljer den slöjdarten framför textilslöjd. Dessutom kan det innebära ett 
större risktagande att gå in på ett kvinnligt område i patriarkala systemet där de kan bli 
bemötta med bristande respekt från omgivningen89. En annan trolig orsak till att pojkar väljer 
träslöjd verkar vara att de får arbeta självständigt på träslöjden, vilket flera av pojkarna 
svarade i intervjuerna. Är det så att gosslöjdens mål ifrån 1919 att ”bibringa lärjungarnas 
förmåga att självständigt förfärdiga enkla föremål”90 också lever kvar i dagens 
träslöjdundervisning, eftersom pojkarna svarat att de tycker om att jobba självständigt på 
träslöjden? När jag sedan ser på att flickorna svarat att det bästa med träslöjden var att de hade 
mera valfrihet så står jag undrande. Är detta är ett annat språkval för att arbeta självständigt 
eller upplever flickorna större valfrihet i träslöjden? Kan det vara så att flickorna känner att de 
får ”spela på samma arena” som pojkarna och får möjlighet att ha samma makt och inflytande 
som pojkarna företrädesvis annars har i klassrummet!? Detta som andra undersökningar har 
visat, att pojkarna får mer utrymme och bemöts av lärarna med större intresse än flickorna. 
Ifall flickorna känner att de får samma inflytande som pojkarna på träslöjden, så har skollagen 
om jämställdhet och målet i kursplanen för slöjd uppfyllts specifikt i träslöjdämnet91. Eller 
menar flickorna att valfriheten består i att kunna utforma sitt slöjdalster efter eget tycke och 
smak? Här finns inte tillräckligt underlag ifrån intervjuerna för att kunna dra någon slutsats. 
Andra orsaker till att flickorna valt träslöjd var att någon tyckte sig redan kunna sy och ville 
lära sig snickra istället, medan en annan flicka ville prova träslöjd för att hennes morfar var 
träslöjdlärare. Här ser jag det som att flickorna har valt efter sin nyfikenhet och velat utvidga 
de egna erfarenhetsområdena, vilket också kvinnliga högskolestudenter har angett som skäl 
till sina ämnesval92.  
 
                                                 
85 Niklasson, M., 1997: 58-59. 
86 Wernersson, I., 1995: 9-10. 
87 Elvin-Nowak, Y., Thomsson, H., 2003: 50-51 
88 Kvande, E., 1982: 45. 
89 Elvin-Nowak, Y., Thomsson, H., 2003: 50-51 
90Berge, B-M, 1992: 52. 
91 Utbildningsdepartementet, Skollagen (1985:1100) 1.§ 2:1, Lpo 94. 
92 Kvande, E., 1982: 45. 

 15



Gemensamt för både flickor och pojkar är att de tyckte det bästa med träslöjden var att få 
arbeta med händerna och röra sig, att kunna prata utan att störa andra samt att slippa läxor och 
prov. Av dessa svar får jag den uppfattningen att slöjden passar de elever som är mer praktiskt 
lagda och där särskilt träslöjden har möjlighet att tillfredställa elever som har ett större 
rörelsebehov. Eleverna svarade också att de tyckte om att arbeta i olika material som trä, 
metall och läder samt att det var roligt att använda olika verktyg och maskiner. Detta kan 
tolkas som att eleverna upplever träslöjden som mer omväxlande och har därför valt denna 
slöjdart. 
 

Slöjd inom elevens familj 
 

Nästan alla elever svarade att de slöjdar på fritiden eller har slöjdat tidigare samt att de har 
någon i sin familj som slöjdar. Detta påverkar eleven till att välja träslöjd. Historiskt sett har 
sysslorna inom familjen varit uppdelade i manligt och kvinnligt där kvinnorna spann och 
vävde medan männen täljde och snickrade redskap93. Jag tycker det verkar som att denna 
uppdelning fortfarande råder till en viss del eftersom de flesta eleverna nämner deras pappors 
slöjdande som att snickra möbler, svetsa, måla eller bygga på huset. Att denna uppfattning 
fortfarande råder bekräftar också studien över barns uppfattningar omkring sysslor i familjen, 
där husbygge, målning och reparationer ses som manliga göromål 94. Studien pekar också på 
att det barnen själva sett och upplevt grundar deras genussyn95, vilket jag också skönjer i 
elevernas svar när de nämner om olika familjemedlemmars slöjdande. Här avviker dock 
flickorna från det traditionella slöjdområdet i familjen när de berättar att de brukar slöjda 
tillsammans med manliga familjemedlemmar. Tidigare forskningar har kommit fram till att 
flickor som valt naturvetenskap, vilket anses vara ett manligt ämne, ofta haft en far som stöttat 
dem96. Det tycker jag mig se även i flickors val av träslöjd, eftersom att alla flickorna utom en 
svarade att de har slöjdat tillsammans med sin pappa eller morfar och farfar. Kanske har också 
dessa flickor fått större fysiskt rörelseutrymme i familjen än vad flickor i allmänhet får i sin 
fostran, sett utifrån studier över flickors fostras till kroppslig underkastelse97. Några flickor 
svarade också att deras pappa tyckte det var roligt att de valde träslöjd. Medan det bland 
pojkarna fanns några fler som inte slöjdade på fritiden eller hade någon i familjen som 
slöjdade, och ändå valt träslöjd. Deras val, har kanske påverkats av vad kompisarna har valt 
och dels på ett val utifrån ett traditionellt genustänkande att pojkar har träslöjd. Här kan även 
ett intresse för träslöjd ha väckts i skolans slöjdundervisning i tidigare årskurser. Men vad har 
väckt dessa pojkars intresse för träslöjd när de inte haft en slöjdande förebild i hemmet som 
kunnat påverka eller stötta dem? Varför valde de inte textilslöjd? Här kommer jag åter tillbaka 
till att det måste ha med tidigare slöjdundervisning samt tidigare slöjdlärares attityder att göra. 
Kan det vara så att textillärarnas motstånd till att undervisa pojkar vid 1969- års läroplans 
införande av könsblandade grupper98, fortfarande lever kvar i någon form i 
textilundervisningen?  
 
När eleverna svarade på frågan om någon i deras familj slöjdade så nämndes nästan alltid 
deras pappa, sedan farfar eller morfar, men bara vid fyra intervjuer nämndes det att elevens 
mor eller syster slöjdade hemma. Här undrar jag om det verkligen är så att kvinnorna i 
elevernas familj inte slöjdar, eller ser inte eleven att det är slöjd det som kvinnorna gör? Kan 

                                                 
93 Hartman, S. G., 1995: 28-29. 
94 Fagrell, B., 2000: 177. 
95 Ibid , 2000: 213. 
96 Niklasson, M., 1997: 58-59. 
97 Davies, B., 2003: 34. 
98 Berge, B-M, 1992: 61. 
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det vara så enkelt att eleverna varit så inriktade på mina frågor omkring träslöjd att de inte 
kommit att tänka på det textila slöjdandet? Eller beror detta på att kvinnliga sysslor har en 
underordnad betydelse inom genussystemet så detta blir ”osynligt”? I flickornas svar omkring 
deras eget slöjdande på fritiden så nämner några även deras textila slöjdande förutom 
träslöjdandet. Detta tolkar jag som att flickorna har ett mera integrerat slöjdtänkande mellan 
slöjdarterna än pojkarna, eftersom pojkarna svarade att de ägnade sig enbart åt trä- och 
metallslöjd på fritiden.  Nästan alla elever hade svårt att svara på om de visste vad deras 
föräldrar eller syskon tyckte om deras val av slöjdart. De flesta svarade att de trodde att det 
inte spelade någon roll vad de valde, men ändå är det så få flickor som väljer träslöjd och den 
övervägande delen pojkar som väljer träslöjd. Här kan frågan ställas vilka som har mest 
inflytande över eleverna, familjen, kompisarna eller lärarna? Vilka har störst möjlighet att 
”motverka traditionella könsmönster” som läroplanen säger? Har skolan verkligen tillräckligt 
med inflytande för att kunna bryta könsmönster? Kan lärarna göra något åt detta? 
 

Elevernas förväntningar på slöjdläraren 
 

Eleverna tyckte att en slöjdlärare skulle vara rolig, snäll, hjälpsam och duktig. Om man tittar 
på egenskapen hjälpsam som eleverna nämnt så anses det vara en kvinnlig egenskap enligt en 
undersökning99. Men här kan också noteras att i elevernas svar när de talar om träslöjdläraren 
i allmänna ordalag, så talar de om läraren i maskulin form. Detta, tycker jag, tyder på att 
eleverna fortfarande utgår ifrån att träslöjdlärare är ett manligt yrke, utifrån att de benämner 
läraren som ”han”. Min fundering är om jag som blivande kvinnlig träslöjdlärare kanske har 
påverkat elevernas svar då de nämner en så kallad kvinnlig egenskap i intervjuerna, om man 
ska utgå ifrån att den tidigare undersökningen omkring kvinnliga egenskaper stämmer100. 
Flickorna svarade att det var viktigt att läraren behandlade alla lika och inte gjorde någon 
skillnad på dem fast de var flickor i träslöjden, samt att läraren lyssnade på dem. Här undrar 
jag om flickornas svar kan tolkas som att de har upplevt orättvis behandling av någon lärare, 
eller om det ska tolkas som ett generellt svar. Undersökningar har visat på att lärare uppträder 
annorlunda gentemot flickor och pojkar, där pojkarna får mer utrymme och bemöts med större 
intresse än flickorna. Flickornas svar kan kanske vara ett utryck för vad undersökningarna har 
visat på att flickorna inte får samma uppmärksamhet och stöd som vad pojkarna får av 
läraren101. Eftersom dessa flickor har valt träslöjd flera år i högstadiet så antar jag att de 
känner sig rättvist behandlade av deras slöjdlärare, och vill därför fortsätta med träslöjd. En 
pojke nämnde att läraren ska ta sig tid med varje elev och inte stressa när denne ger hjälp, 
vilket jag tror är viktigt för att slöjdundervisningen ska upplevas positiv. Bland elevernas svar 
tycker jag mig ana en skillnad mellan vad flickorna och pojkarna svarat i fråga om vad de 
tycker slöjdläraren ska göra för dem.  Några flickor sa att de inte ville att läraren skulle bli arg 
utan uppmuntra dem istället när de gjort fel, medan någon pojke svarade att läraren skulle 
uppmuntra och berömma när det blev bra. Här kan frågan ställas om flickorna har en negativ 
självbild eftersom de svarar utifrån att de i första hand skulle göra fel, vilket tidigare studier 
har påvisat. Dessa studier pekar på att flickorna är osäkra på sin egen förmåga trots att de har 
bra resultat på proven102. Andra svar som att läraren ska ”ge bra instruktioner så man slipper 
fråga hela tiden så man kan jobba effektivt” samt ”berätta mer ingående hur saker ska göras” 
kan också tolkas som en osäkerhet. Pojkens svar antyder en förutsättning av att han kan göra 
något som är bra någon gång också, vilket jag tolkar som att han har ett bättre självförtroende. 
Han utgår ifrån att han kan göra ett bra resultat. Mycket av vad eleverna har svarat omkring 
                                                 
99 Westberg – Wohlgemuth, H., 1996: 77-81. 
100 Ibid, 1996: 77-81. 
101 Niklasson, M., 1997: 56-57. 
102 Ibid. 
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hur en lärare skall vara har även en tidigare studie bland högstadieelever påvisat, att läraren 
ska vara rolig och kunna lära ut bra103. Efter vad jag har sett av elevernas svar så pekar det på 
hur viktigt det är med slöjdlärarens förhållningssätt gentemot eleverna. För att skolan ska 
motverka genusrelaterade slöjdval måste slöjdläraren reflektera över sina attityder och 
bemötande, så att både flickor och pojkar känner sig uppmuntrade att välja slöjdart efter 
förmåga och inte efter könstillhörighet. Detta poängterades redan i skolans läroplan 1969 då 
trä- och metallslöjden och textilslöjden blev till ett slöjdämne104. 
 

Idéer för ”genusbefriade” slöjdval 
 

En tanke vore att göra valet av slöjdart mera uppmärksammat av eleven, eftersom det tydligen 
inte har gjort något större intryck för de flesta eleverna. Slöjdlärarna skulle ge slöjdvalet en 
större betydelse om de själva höll i slöjdvalet i årskurs 6. Sedan kunde respektive slöjdlärare 
”läsa in sig” på kollegans slöjdpresentation i den andra slöjdarten, så slöjdlärarna presenterade 
varandras slöjd. Med detta skulle slöjdpresentationen få en annan framtoning utifrån vad som 
anses manligt och kvinnligt. Enligt studier är skolan fortfarande uppdelad efter det patriarkala 
genussystemet105 där arbetsfördelningen mellan olika arbetsområden är könssegregerade, samt 
att undervisningens innehåll domineras av manliga exempel106. Just därför bör eleverna få se 
och höra den (vanligtvis) manlige träslöjdläraren presentera en kvinnlig slöjdart medan den 
(vanligtvis) kvinnliga textilslöjdläraren presentera en manlig slöjdart. Här kan det kanske bli 
mer tydligt att slöjdarterna är ett gemensamt ämne. Det skulle vara intressant att se om, och i 
så fall vilket resultat detta skulle ge vid elevernas slöjdval. Själva slöjdundervisningen mellan 
slöjdarterna skulle också kunna integreras ännu mera i högstadiet än vad som redan görs på 
mellanstadiet. Här skulle slöjdprodukterna kunna innehålla moment i både textil- och trä- och 
metallslöjd som är mer sammanlänkade, att eleverna istället för att välja slöjdart istället väljer 
slöjdprodukter de ska tillverka. Där kan en större slöjdprodukt vara integrerad mellan båda 
slöjdarterna, medan en mindre slöjdprodukt kan vara mera specificerad efter slöjdart. Genom 
detta kan gränserna mellan textil och trä suddas ut och eleverna förhoppningsvis börjar tänka 
både textilt och träslöjdsmässigt, oavsett vilket kön eleven har. Kopplingen mellan 
slöjdarterna blir därmed mera naturlig och samarbetet större mellan slöjdlärarna. Det som är 
viktigt att tänka på när man skall förändra slöjdundervisningen till en mera genusneutral 
undervisning, är att båda slöjdinriktningarna anpassas till både flickor och pojkar. Då tänker 
jag på observationen av de lekande skolbarnen där pojkar gick in i flickornas lek och leken 
anpassades efter pojkarna, men flickorna fick anpassa sig efter pojkarnas lek107. Man bör ha i 
bakhuvudet att det lätt kan bli så även bland vuxna eftersom det patriarkala systemet bitvis 
fortfarande råder. Det får alltså inte bli så att exempelvis textilslöjden anpassas efter enbart 
manliga slöjdnormer. Slöjden bör anpassas efter individer och inte efter manliga och 
kvinnliga normer. Skolverket borde arbeta för att ta bort särskiljandet mellan slöjdarterna i 
högstadiet inför nästa läroplan. 
 
 

 
 
 

                                                 
103 Tallberg Broman, I., 2002: 82. 
104 Berge, B-M, 1992: 59. 
105 Gannerud, E., 1999:32. 
106 Ibid, 1999: 12-13. 
107 Gulbrandsen, L-M., 1994: 30. 
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Sammanfattning 

 
Syftet med arbetet har varit att ta reda på orsakerna bakom flickors och pojkars val av träslöjd. 
Eftersom det är få flickor som väljer träslöjd så har syftet också varit att studera detta från ett 
könsperspektiv. Den metod jag använt mig av är litteraturstudier för analysen samt intervjuer 
av elever som valt träslöjd på en grundskola i årskurserna 7-9. Eleverna väljer vilken slöjdart 
de vill ägna sig åt i årskurs 7, medan det i årskurs 6 är obligatoriskt med både trä- och 
textilslöjd. Det deltog sammanlagt 80 elever i de träslöjdsklasser som undersöktes. Andelen 
flickor var sammanlagt 18,7 % i alla de klasser som intervjuerna genomfördes i. Resultatet 
visade att elevernas val grundades på att träslöjden ger utrymme för eleven att röra sig mycket 
samt har en friare arbetsform där eleven kan prata under pågående lektion. Eleverna tyckte 
också att träslöjden var rolig med omväxlande arbetsmoment och att de fick bearbeta sin 
slöjdprodukts utformning. Dessutom tyckte eleverna att de hade mer användning av 
slöjdalsterna från träslöjden.  Flickorna valde träslöjd för att de tyckte bättre om större 
arbetsmoment samt att de var inspirerade av sin pappa eller morfar/farfar som slöjdade. De 
tyckte också att de kunde textilslöjd och ville utvidga sitt kunnande inom träslöjd. Pojkarna 
valde också träslöjd för att de föredrog att arbeta med större arbetsmoment, men var även mer 
styrda av sina kompisars slöjdval. De tyckte även om att de fick arbeta självständigt samt att 
de ansåg sig ha mer användning av träslöjden för framtiden. Tolkningen av intervjusvaren blir 
att träslöjden fortfarande anses som ett manligt område och därför väljer så få flickor och så 
många pojkar träslöjd. Men även att slöjdlärare i tidigare årskurser, där eleverna har 
obligatorisk slöjd i båda slöjdinriktningarna, inte lyckats uppmuntra flickorna och pojkarna 
till att bryta könsmönstret i slöjdvalet till högstadiet. Min slutsats är att både skolan och 
slöjdlärarna behöver se över slöjdundervisningens utformande, så att båda slöjdarterna 
intresserar både flickor och pojkar, samt anpassa undervisningen efter individers olika 
förmågor och rörelsebehov. 
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Bilaga 
 

Intervjufrågor: 
 

 I vilken årskurs valde du att ha träslöjd? Minns du något av informationen om 
slöjdarterna, hur den genomfördes, vad som sades?  

 
 Varför har du valt träslöjd? Varför är träslöjd roligare jämfört med textilslöjd? Vad är 

det som är roligt? Är det materialet, sakerna ni tillverkar eller sättet att tillverka 
sakerna som är roligare? Hur vet du att du är bättre på träslöjd än textilslöjd? 

 
 Vilken är den viktigaste orsaken till att du valde träslöjd? Vad tycker du är det bästa 

med träslöjd, som skolämne sett, om du jämför med andra ämnen som exempelvis 
idrott, svenska, bild eller matte? 

 
 Brukar du slöjda hemma på fritiden? Vad slöjdar du för något? Vad slöjdade du för 

något då du var mindre? 
 

 Är det någon i din familj som slöjdar? Vad brukar de göra för något? Brukar du vara 
med då de slöjdar? Hjälper du till frivilligt eller blir du ”utkommenderad” att hjälpa 
till? 

 
 Vad tycker dina föräldrar och syskon om att du har valt träslöjd? Har du någon 

uppfattning eller känsla av vad de tycker? Vad tycker de om det du gör på slöjden? 
 

 Hur tycker du en slöjdlärare ska vara? Hur är man då man är snäll, hjälpsam etc.? Vad 
tycker du en slöjdlärare ska göra för dig? 
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