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Abstract: Syftet med studien är att öka kunskapen om faktorer som påverkar elevers val av 

slöjdinriktning där slöjdens historia av att skapa könsmönster efter materialinriktning fungerar 

som utgångspunkt. För att undersöka detta använde jag kvalitativ intervju som metod. 

Resultatet visar att eleverna i valsituationen blir påverkade av olika behov och föreställningar 

om manligt och kvinnligt, även om eleverna själva uppger att intresset för materialinriktningen 

var det mest avgörande.  
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Inledning: 
När jag gick på högstadiet fick vi möjlighet att välja slöjdinriktning i årskurs åtta. Jag hade 

sedan tidigare ett stort intresse för textilslöjd eftersom föremålen man tillverkade där hade större 

användningsområde enligt mig. Kläder som är uttryck för identitet var det som intresserade mig 

mest. Visst tyckte jag att det var en fördel att alla mina vänner valde det eftersom man ofta 

samtalar och känner en samhörighet under slöjdlektionerna, trots detta valde jag bara textil en 

termin. Jag kommer från en familj där görande och skapandet har haft en stor betydelse och den 

som påverkat mig mest är min far, och då inte inom textila material. Att såga, tälja och skapa 

föremål i hårda material hade varit återkommande under hela min uppväxt vilket gjorde att det 

inte var så konstigt att jag resterande tre terminer av högstadiet valde trä och metallslöjd, men 

faktum var att mitt val av slöjdinriktning påverkades av en rad olika faktorer.  

 

Idag arbetar jag på en högstadieskola där eleverna i årskurs nio får välja slöjdinriktning. Detta 

motiverar lärarna med att eleverna skall få möjlighet att fördjupa sig i en specifik 

hantverksteknik som eleven själv har valt. Eleverna har innan årskurs nio alternerat mellan textil 

och trä och metall. Elevernas val tenderar att bli könsuppdelat i och med att majoriteten av 

flickorna väljer textil och pojkarna trä och metall, så även i år. 

 

 I en artikel från Skolvärlden säger Erik Sigurdson, som har forskat och doktorerat i ämnet slöjd 

med fokus på genusperspektiv, att det fria slöjdvalet fortsätter att skapa kön i och med att 

eleverna tvingas välja bort en inriktning vilket också leder till en ojämlik undervisning, något 

som strider mot läroplanen (Sigurdson, 2015). Även Borg ställer sig frågande till det fria valet 

av slöjdinriktning och hon tycker att man som lärare borde ifrågasätta hur man skapar en 

attitydförändring inom slöjden (Borg, 2008, s. 63). I och med detta tycker jag det känns relevant 

att jag som lärare försöker öka kunskapen om faktorer som påverkar elevernas val av 

slöjdinriktning för att senare kunna motivera hur slöjdundervisningen ska bedrivas, med fritt val 

eller utan. 
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Syfte: 
Syftet med studien är att öka kunskapen om faktorer som påverkar elevernas val av 

slöjdinriktning i årskurs nio där slöjdens historia av att skapa könsmönster efter 

materialinriktning fungerar som utgångspunkt. 

Detta syfte genererar följande frågeställning: 

• Hur resonerar eleverna om faktorer som har påverkat deras val av slöjdinriktning? 

• Hur motiverar och förhåller sig eleverna till sina val av slöjdinriktning? 

• Hur kan elevernas svar förstås emot teorier av genus? 

 

Bakgrund 
I detta avsnitt redogör jag för Skolverkets senaste utvärdering av slöjdämnet. Skolverkets 

utvärdering är viktigt för att få en förståelse om hur slöjdämnet är strukturerat i landet. Jag 

redogör även för olika läroplaner och hur ämnet har förändrats fram till idag.  

 

Skolverkets ämnesutvärdering 
Skolverket gav år 2015 ut rapporten Slöjd i grundskolan som är en ämnesutvärdering i årskurs 6 

och 9. Studien genomfördes år 2013 på 400 skolor i Sverige. Varje skola bidrog med en 

undervisningsgrupp i slöjdämnet. Läraren som undervisade denna grupp kom automatiskt med i 

undersökningen men var inte slumpmässig utvald tillskillnad från undervisningsgrupperna. 

Undersökningen bestod av enkäter och en liten del djupgående intervjuer, där svarsfrekvensen 

låg på hela 85–94 procent i hela riket. Undersökningen tar upp hur ämnet organiserades på 

skolorna, men också olika bakgrundsfaktorer så som kön, etnicitet och föräldrarnas utbildning 

(Skolverket, 2015, s. 10–15). Ämnesutvärderingen har studerat förutsättningarna som existerar i 

landets skolor utifrån fem punkter. Den första punkten handlar om hur skolorna organiserar 

ämnet slöjd rent schematiskt. Resultatet visar att 82 procent av högstadieskolorna och 86 

procent av mellanstadieskolorna har slöjd en gång i veckan. Resultatet visar också att i var 

tjugonde kommunal skola koncentrationsläser eleverna slöjdämnet under en kortare period, 

detta kan jämföras med att var femte skola som ägs av en enskild huvudman gör det. Nio av tio 

elever svarar att de möter ämnet som två inriktningar, det vill säga textilslöjd å ena sidan och 

trä- och metallslöjd å den andra. Var tredje elev har en lärare som säger sig samarbeta för att få 

slöjdämnet som ett enhetligt ämne. Slöjd utan indelning av material är vanligare på skolor som 

ägs av en enskild huvudman där var tionde elev har en lärare som undervisar i ämnet slöjd, det 

vill säga inte på det traditionella sättet att dela in ämnet i två inriktningar. På de kommunala 

skolorna är det endast var tjugonde elev som undervisas av en lärare som har hand om alla 
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materialinriktningar. Detta tror man i utvärderingen kan bero på ekonomiska faktorer eller 

salens utformning. I denna rapport beskrivs det att slöjd som ett ämne ska omfatta 330 timmar 

under grundskoletiden men att läroplanen inte ger några indikationer på var slöjdundervisningen 

skall bedrivas, det vill säga i textil- eller trä- och metallsalen. I studien framkom det att elever 

var positiva till val av slöjdinriktning i de senare årskurserna och motiverade detta med att de 

skulle välja det roligaste alternativet för att slippa de tråkiga. Man hävdar dessutom att det 

verkar som att lärarnas motiveringar till att eleverna får välja inriktning beror på traditioner och 

inte på pedagogiska aspekter eller läroplanen. I utvärderingen kommer det fram att 84 procent 

av eleverna som möter ämnet slöjd som två skilda inriktningar i form av textil och trä- och 

metall har fått göra ett val av slöjdinriktning. 84 procent av eleverna, motsvarar i detta fall att 

åtta av tio elever, fick år 2013 välja slöjdinriktning i årskurs nio vilket gör det till det vanligaste 

sättet att bedriva slöjdundervisning (Skolverket, 2015, s. 34–40). 

 

Jag kommer här nedan redovisa tre tabeller från Skolverkets utvärdering som behandlar 

elevernas val och intresse utifrån kön. Den första tabellen visar könsuppdelning i de olika 

inriktningarna. Det är läraren som har angett hur många elever som valt respektive 

slöjdinriktning. Tabellen visar att det är något fler pojkar än flickor i årskurs nio som gör ett 

könsöverskridande val, medan i årskurs sex är det tvärt om. 

 

Tabell 1 

 
Källa: Skolverket, 2015, s. 38. 
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Eleverna fick i undersökningen svara på om de tycker att det finns någon könsskillnad i 

intresset för ämnet. De skulle fokusera på ämnet som helhet, det vill säga både textil och trä- 

och metall.  

 

Tabell 2 

 
Källa: Skolverket, 2015, s. 80. 

 

Tabellen visar att cirka 70 procent av eleverna i årskurs nio inte tycker att det finns någon 

skillnad av intresset för ämnet i relation till kön. I årskurs sex är det cirka 80 procent som 

hävdar samma sak (Skolverket, 2015, s. 80). Detta kan ställas i relation med nästa tabell som 

beskriver hur eleverna har svarat på frågan om materialinriktningen är till för ett specifikt kön: 

 

Tabell 3 

 

 
Källa: Skolverket, 2015, s. 80. 

 

Tabellen visar att mer än hälften av alla elever anser att den specifika materialinriktningen är 

mest för ett kön, det traditionella könsmönstret(Skolverket, 2015, s. 80). I utvärderingen tar man 

också upp att enbart en liten andel lärare påstår att det delar in slöjdgrupperna utifrån kön och 

problematiserar detta genom att göra en jämförelse med att lärarna låter eleverna välja 

materialinriktning. Ett val som oftast leder till könsindelade grupper utan att läraren har varit 

den som gjort indelningen på papperet(Skolverket, 2013, s. 110). 
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Historisk bakgrund och läroplaner 
Här nedan kommer jag presentera viktiga aspekter för att förstår varför slöjden kom in i skolan, 

hur man i olika läroplaner definierade slöjdens syfte och avsluta med hur dagens läroplan ser ut 

i relation till de tidigare. Gertrud Grenander Nyberg är en svensk textilforskare som har skrivit 

boken Svensk Slöjdhistoria. I denna bok beskriver hon slöjdens uppkomst enligt följande. 

Människor har sedan urminnes tider tillverkat redskap för att förbättra sin tillvaro och sina 

levnadsförhållanden. Mannen tillverkade redskap avsedda för jakten av vilda djur medan 

kvinnorna tillverkade kläder och lagade mat. Under forntiden förekom det slavar som utbildats i 

olika slöjdarter medan det mest respekterade hantverket var vapensmide. Under medeltiden 

växte hantverksyrket och man blev mer specialiserad på en hantverksteknik. Hantverkarna gick 

ihop i sån kallade skrån och utbildningen av gesäller påbörjades. På landsbygden sysslade man 

med både slöjd i hemmen och hantverksyrken där vissa byar blev kända för sina duktiga 

slöjdare. I och med att befolkningen ökade, ökade också behovet att slöjda för lantbruket 

(Grenander, 1988, s. 167–169).  

 
I 1955 års läroplan för slöjdämnet står det att målet med undervisningen är att eleverna ska 

utveckla hantverkskunskaper som ska vara till nytta för hemmets behov eller eget bruk. Man 

skriver ut textilslöjd följt av beteckningen flickslöjd när man radar upp vilka tekniker man tänks 

ska arbeta med i de olika årskurserna. Likadant är det med träslöjd som följs av beteckningen 

gosslöjd. Man skriver senare att ämnesgrenarna inte är avsedda för ett specifikt kön men att 

flickorna i regel borde söka sig till textilslöjden och pojkarna till trä och metallslöjden. I denna 

läroplan anser man att slöjdundervisningen har en betydelsefull fostrande uppgift (Kungl. 

Skolöverstyrelsen, 1955, s. 140–143). 

 

I läroplanen 1969 skriver man däremot att slöjden är till för alla. Alla elever på mellanstadiet 

ska ha både textil och trä-och metallslöjd. Däremot låter man eleverna årskursvis på högstadiet 

att välja inriktning där elevernas intressen och förutsättningar i ämnet förväntas ligga till grund. 

I läroplanen visar man på kännedom om rådande könsmönster genom att skriva ut att det bör 

uppmärksammas att elevernas attityder och bedömningar när de ska göra detta val ofta grundar 

sig i tankar om traditionella könsroller. Man skriver därför in att det är av största vikt att 

eleverna får ett positivt intryck av de båda inriktningarna där lärarna har ett stort ansvar att 

genomföra detta. Lärarna ska också ge föräldrarna information om ämnets syfte för att försöka 

motverka dessa könsroller (Skolöverstyrelsen, 1969, s. 157). 
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I läroplanen som gavs ut 2011 beskrivs slöjden som ett ämne där man ska arbeta med textil, trä 

och metall men även andra som nyproducerade och återvunna material. I kapitlet skolans 

värdegrund och uppdrag skriver man om en jämlik skola där alla elever skall ges utrymme att 

utvecklas utifrån det egna intresset. För att motverka traditionella könsmönster skriver man att 

det är det viktigt att alla elever bemöts och bedöms lika oavsett kön. Att bemöta alla elever 

likvärdigt i skolan ska hjälpa eleverna att skapa nya uppfattningar av manligt och kvinnligt 

(Skolverket, 2011, s. 8). 2018 redigerade Skolverket läroplanens första och andra del eftersom 

man ville förtydliga hur skolan ska arbeta för att främja jämställdheten (Skolverket, 2018, s. 2). 

I den nya skriften lyfter man frågan om val. Man skriver att skolan ska organiseras så att 

eleverna arbetar och utvecklas tillsammans oavsett kön. Man skriver även här att skolan ska 

motverka könsmönster men har lagt till att det handlar om könsmönster som begränsar eleverna 

i deras lärande genom val och utveckling (Skolverket, 2011 rev 2018, s. 6). 

 
Tidigare forskning: 
I detta avsnitt presenterar jag tidigare forskning inom fältet val, slöjd och genus. Jag har valt att 

strukturera dessa i denna ordning eftersom det är själva valet som är det primära för min 

undersökning. Det sekundära i undersökningen är ämnet slöjd. Och till sist kommer 

genusforskning som både behandlas i ämnet och utanför. 

  

Sofia Söder (2018) har skrivit magisteruppsatsen Att välja eller inte välja vid Högskolan 

Dalarna. Studien undersöker vilka faktorer som påverkar eleverna när de ska välja kurser på 

gymnasiet. Hon har använt sig av en motivationsmodell när hon har granskat sina intervjuer. 

Sofia kommer fram till att det finns fyra olika teman i elevernas uttalanden om att välja och 

dessa är stimulans, nytta, utveckling och relationer (Söder, 2018, s. 28). Hon kommer även fram 

till att det finns fem teman i elevernas uttalanden om att inte välja kurs, dessa är svårighet, nytta, 

stimulans, relationer och kostnad (Söder, 2018, s. 30). Jag har valt att titta lite extra på hennes 

motivationstabell och hennes teman utifrån att eleverna väljer kurs. Detta eftersom Söders 

studie är intressant i förhållande till min då båda behandlar elevernas val av inriktning, i hennes 

fall kurs och i mitt fall slöjdinriktning. Söder har använt sig av Eccles & Wigfield teori: 

Expectancy–Value Theory, som hon kallar förväntan–värde-teorin. Denna teori kopplar hon 

ihop med elevernas motivation till de olika kurserna. Jag kommer i analysdelen att jämföra 

hennes motivationstabell med mina informanters uttalanden. 
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Kajsa Borg (2001) har skrivit doktorsavhandlingen Intryck-uttryck-avtryck. Studien har som 

syfte att definiera vad eleverna tycker är viktigt i slöjdämnet och hur de har upplevt sin slöjd-

undervisning i grundskolan. Borg har i studien valt att intervjua vuxna personer och erfarna 

lärare för att få svar på vad de minns från undervisningen och vad de säger har påverkat dem 

som individer. Kortfattat handlar studien om vilket intryck som slöjdundervisningen har på 

eleverna, hur eleverna ges möjlighet att skapa uttryck i slöjdföremålen och vilket avtryck 

undervisningen har bidragit med (Borg, 2001, s. 20–21). Borg kommer i sin avhandling fram till 

att intrycket som informanterna bär med sig består av minnen av dofter, syner, ljud och 

slöjdföremål (Borg, 2001, s. 83). Avtrycket som handlar om slöjdämnets framtid får däremot ett 

motstridigt resultat då vissa informanter tycker att ämnet bör avvecklas medan andra såg goda 

utveckligs möjligheter. Däremot finner Borg att informanterna och slöjdlärarna pratar om ämnet 

ur tre olika perspektiv. Slöjd som teknik handlar om den hantverksskicklighet som elever erfar 

och befäster kunskaper inom. Slöjd som kultur handlar både om den historiska kulturen och hur 

man i nutid kan gestalta slöjdalster som ger mening åt individen. Det tredje perspektivet handlar 

om hur slöjden bidrar till elevens formella bildning i form av självständigt arbete och eget 

ansvar (Borg, 2001, s. 111). 

 

Stina Westerlund (2015) har skrivit Lust och olust-elevers erfarenhet i textilslöjd. Detta är en 

doktorsavhandling som undersöker hur elevernas lust och olust uttrycker sig i slöjdämnet 

(Westerlund, 2015, s. 14). Westerlund har i sin avhandling observerat slöjdlektioner, intervjuat 

enskilda elever och till sist intervjuat elever i grupp, detta motiverar hon med att hon vill få ett 

så brett underlag som möjligt (Westerlund, 2015, s. 92). Westerlund kommer fram till att både 

lust och olust integreras i slöjdprocessen. Lusten avspeglade sig i elevens rörelsemönster genom 

att eleven sträcker på sig med en lyft blick. Olusten avspeglade sig genom suckar och en 

ihopsjunken kroppshållning där man också stöter slöjdföremålet ifrån sig (Westerlund, 2015, s. 

233–234). 

 

Erik Sigurdson (2014) har skrivit avhandlingen Det sitter i väggarna som är en studie om hur 

maskulinitet kan kopplas till slöjdsalen och slöjdundervisningen både historiskt och nutid. I sin 

undersökning använder han observation som metod för att studera hur lärmiljön påverkar 

eleverna. Sigurdson utgår ifrån olika genusteorier för att undersöka hur slöjden har hållit, och 

fortfarande håller isär pojkar och flickor genom kroppsliga erfarenheter (Sigurdson, 2014, s. 

11). I sin avhandling kommer han fram till att det råder en tyst ordning i slöjdsalen och att det 

finns två nivåer av föreställningar om kön, den diskursiva och den levda. Den diskursiva nivån 
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handlar om hur salen sorterar elever efter deras föreställningar av maskulinitet medan den levda 

handlar om hur eleverna genom kroppen agerar utefter dessa föreställningar. Sigurdson hävdar 

att det är slöjdsalens utformande som gör trä-och-metallundervisningen maskulin och 

därigenom skapar kön (Sigurdson, 2014, s. 192–198). 

 

Anna Öqvist (2009) har skrivit doktorsavhandlingen Skolvardagens genusdramaturgi där hon 

har undersökt hur kön och genus tar sig uttryck i olika aktiviteter och ämnen i årskurs fem. Stu-

dien genomfördes via observationer (Öqvist, 2009, s. 41). Öqvist kommer i sin avhandling fram 

till att kön och genus konstant skapas i skolvardagen men att de ser olika ut på olika platser i 

olika ämnen. Hon kommer i sin avhandling fram till att slöjden är den plats där genus visar sig 

som mest och knyter detta till ämnets historia om goss- och flickslöjd (Öqvist, 2009, s. 155). 

 

Metod 
Val av metod 
För att få svar på mitt syfte och de forskningsfrågor som medföljer studien har jag valt att 

använda mig av kvalitativ intervju som metod. Intervjun kommer att vara fenomenologiskt 

inriktad, där elevernas upplevelser och uppfattningar om vilka faktorer som påverkade deras val 

av slöjdinriktning är av intresse. Jag kommer utifrån elevernas svar ställa nya frågor för att gå 

djupare in på deras resonemang, därför tycker jag att en fenomenologisk intervju är det som 

passar sig bäst utifrån mitt syfte. I och med att eleverna gjorde valet av slöjdinriktning förra 

terminen så förstår jag att det blir en konflikt över hur mycket eleven kommer ihåg från ett val 

som skedde i juni 2018, det vill säga för fyra månader sen. För att hjälpa eleverna att ge 

beskrivningar som ligger nära den verkliga upplevelsen och också skapa validitet i 

undersökningen har jag valt strategier som Kvale och Brinkmann beskriver i sin bok Den 

kvalitativa forsknings-intervjun vilket innebär att eleverna får tid att reflektera över en fråga 

innan de svarar och att jag uppmanar till en fri och utförlig redogörelse av valet av 

slöjdinriktning (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 66). I och med att undersökningen sker på den 

skola där jag arbetar och också med elever som jag eller min kollega undervisar så förstår jag att 

detta kommer påverka studiens resultat genom att eleverna inte kommer att känna sig fria att 

prata om lärarens påverkan av deras val. För att minska denna påverkan av resultatet är jag noga 

med att berätta för eleverna att deras svar enbart kommer att användas i studien och att jag och 

min handledare är de enda som kommer ha tillgång till arbetsmaterialet.  
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Jag har valt att inte bestämma i förväg hur många elever som ska ingå i studien. Istället har jag 

utifrån mitt syfte valt att fortlöpande genomföra intervjuer till dess att jag upplever en 

mättnadsfyllnad, det vill säga att fler intervjuer inte påverkar resultatet märkbart (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s. 156). Det innebar att jag intervjuade 14 elever. När jag hade intervjuat 

dessa fjorton elever fick jag enbart andra formuleringar på de faktorer som hade spelat en roll 

vid valet. Att intervjun är kvalitativ betyder i detta läge att frågorna till viss del blir öppna 

eftersom jag kommer ställa nya frågor utifrån vad eleverna svarar. Frågorna är så kallade icke-

standardiserade/semistrukturerad (Svensson & Starrin, 1996, s. 56). 

 

Utformning av frågor 
När jag skulle utforma intervjufrågorna utgick jag ifrån min syftesformulering. Jag var noga 

med att frågorna skulle vara neutralt utformade för att de inte skulle antyda att det fanns 

specifika faktorer som påverkade valet av slöjdinriktning. Resultatet av detta innebar att jag 

endast formulerade sex ordinarie frågeställningar, se bilaga 3. 

 
Urval och begränsning 
I denna undersökning har jag utgått ifrån ett bekvämlighetsurval då jag har valt att intervjua 

eleverna på den skolan där jag arbetar. Anledningen till att jag valde den egna skolan är 

eftersom valet av skola inte är avgörande för resultatet på något sätt då mitt syfte är att öka 

kunskapen om en företeelse, i det här fallet faktorer som påverkar elevernas val.  

 

Skolan där studien ska utföras är en högstadieskola på landsbygden med cirka 430 elever. 

Eleverna har slöjd växelvis under årskurs sju och åtta där de alternerar mellan textil och trä och 

metall varje termin. Inför årskurs nio gick vi lärare ut med en blankett där eleverna fick välja 

om de ville ha enbart textil, enbart trä och metall eller om de ville fortsätta alternera mellan 

materialinriktningarna. Detta resulterade i att fem av sex klasser fick välja slöjdinriktning. 

Anledningen till att den sjätte klassen inte fick välja inriktning var att majoriteten av eleverna 

valde alternativet att ha både textil och trä och metall. I och med att en klass inte fick välja 

materialinriktning så har jag valt att inte ta med deras preliminära val av slöjdinriktning i de 

kommande siffrorna, denna klass blev heller inte informerad till studien eftersom jag anser att 

det är svårt att reflektera över ett val som inte blivit verklighet. Resultatet av detta blev att 

enbart 9 procent av killarna valde textilslöjd, något som kan ställas i relation till Skolverkets 
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ämnesutvärdering, som jag skrivit om tidigare, där 25 procent valde textil. I enlighet med 

ämnesutvärderingen var det 25 procent av tjejerna som valde trä och metall.1 

 

Till denna undersökning valde jag att informera alla grupper där val av slöjdinriktning har 

förekommit. När jag sedan skulle göra mitt urval har jag utgått ifrån mitt valt av teori, det vill 

säga genusteorin som jag kommer in på längre fram. Jag har därför försökt att välja lika många 

pojkar som flickor till intervjuerna vilket resulterade i nio flickor och fem pojkar. 

Fördelningarna inom inriktningarna för pojkarna blev: två pojkar som valt textil och tre pojkar 

som valt trä-och metall. Fördelningen för flickorna blev: fem flickor som valt textil, två flickor 

som valt trä och metall och två flickor som först valt textil men sedan bytt inriktning efter första 

lektionen. Anledningen till att fördelningen mellan pojkar och flickor inte blev jämt beror på att 

intresset för studien var lägre hos pojkarna. Jag har valt att intervjua alla pojkar som anmälde 

sitt intresse för studien. I och med att jag valde att intervjua elever som jag vanligtvis undervisar 

så förstår jag att eleverna är i en beroendeställning till mig som lärare och att detta kommer att 

påverka resultatet. En intervju struktureras av en maktposition mellan den som håller i intervjun 

och undersökningspersonen (Kvale & Brinkmann,2014 upplaga 3:1, s. 51). För att försöka över-

brygga denna maktposition försöker jag hitta strategier som gör att eleven känner sig 

avslappnad och trygg i situationen. Eleverna fick därför själva bestämma om de ville bli 

intervjuade ensamma eller i grupper om högst tre personer. Anledningen till att grupperna högst 

fick vara tre var för att ingen elev skulle känna sig hindrad av att medverka i studien på grund 

av att de inte ville delta ensamma. Att intervjua eleverna i par kan påverka studiens resultat på 

det sättet att eleverna kan påverka varandras svar i intervjun, för att motverka detta pratade jag 

med eleverna innan intervjun om vikten av att deras personliga åsikter kom fram i 

undersökningen. Eleverna fick även under tystnad läsa igenom intervjufrågorna för att mentalt 

förbereda sina svar innan intervjun hade startat. 

 

Datainsamlingsmetod 
Intervjuerna genomfördes i ett grupprum på skolan. Grupprummet består av två runda bord som 

rymmer cirka fem elever vardera och en whiteboardtavla. Jag valde detta rummet eftersom 

miljön inte skulle påverka eleverna alltför mycket, det vill säga avsaknaden av dekorativ interiör 

var ett kriterium när jag skulle välja lokal. Innan intervjuerna startade berättade jag för eleverna, 

åter igen, att syftet med studien är att undersöka faktorer som påverkade deras val av slöjdinr-

iktning. Jag berättar att intervjun kommer att spelas in via min mobiltelefon för att sedan skrivas 
                                                           
1 Alla procenttal har rundats av till jämna procent 
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ut i text, transkriberas, där eleven förblir anonym. För att följa dataskyddsförordningen är jag 

noga med att intervjuerna enbart sparas på min mobiltelefon som är lösenordskyddad.  Jag 

frågar om eleven/eleverna har några frågor innan intervjun eftersom jag vill försäkra mig om att 

de förstått studiens innehåll och att de känner sig trygga. Efter intervjun gör jag en uppföljning 

med eleven/eleverna, dels för att eleverna enligt Kvale och Brinkmann kan känna sig oroliga 

och ängsliga över hur intervju-materialet kommer att användas och tolkas men också för att 

eleven ska känna att intervjun har bidragit med något (Kvale & Brinkmann, 2014 upplaga 3:1, 

s. 170). Jag berättar då kortfattat vad jag har uppfattat att eleven sagt att påverkade deras val 

utifrån de stödord som jag har tecknat ner på intervjupapperet. På detta sätt anser jag att svaren 

blir mer tillförlitliga eftersom eleven kan protestera eller tillägga något om de tycker att jag har 

misstolkat deras svar. 

 

Intervjuerna spelades in via min mobiltelefon samtidigt som jag antecknade vissa stödord för att 

lättare komma ihåg vad som sagts och dessa var givetvis min säkerhet utifall det skulle ha blivit 

något fel med inspelningen. Jag analyserade sedan de inspelade intervjuerna för att transkribera 

i princip hela innehållet med undantag för enstaka ord som inte går att uppfatta. Det inspelade 

materialet förvarade jag som jag redan har beskrivit i min privata telefon, detta eftersom jag 

anser att det är det tryggaste alternativet för att skydda materialet. Mobiltelefonen är inte 

kopplad till någon molntjänst och är lösenordskyddad. När undersökningen är färdig och 

godkänd kommer allt inspelat material och de texter som transkriberats att förstöras/raderas. 

 

Analysmetod 
När jag skulle analysera intervjuerna valde jag att transkribera i princip hela materialet med 

undantag för enstaka uttalanden eftersom de inte innehåll någon information som låg till grund 

för studien. Anledningen till att jag transkriberade i princip hela materialet var för att inte missa 

någon faktor som låg till grund för elevernas val av slöjdinriktning.  

 

När jag väl hade transkriberat intervjuerna gjorde jag en delanalys för att få en överblick över 

relevanta uttalanden som kunde kopplas till mina frågeställningar. Jag valde att skriva ut mitt 

material för att sedan klippa ut och kategorisera elevernas svar i olika teman (Larsen, 2007, s. 

104). För att inte blanda ihop intervjuerna var jag noga med att färgkoda elevens kön och 

materialinriktning och varje enskild intervju fick en radnumrering, det vill säga att intervjun 

som jag valde att kalla 1 på varje rad hade siffran 1. De olika kategorierna blev intresse, betyg, 

arbetsinsats, genus, relationer och användningsområde. 
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Forskningsetiska överväganden 
Undersökningen är tänkt att öka kunskaperna om faktorer som påverkar elevernas val av 

slöjdinriktning för att i sin tur utveckla slöjdlärares tänkande och motiveringar kring 

utformningen av slöjdämnet. De olika faktorerna av elevernas val av slöjdinriktning kan ställas 

emot de pedagogiska och didaktiska aspekterna av ämnet för att medvetet utforma 

undervisningen utifrån synen av att det är elevernas kunskapsutveckling som står i centrum. 

Inför denna undersökning delade jag ut ett informationsbrev till alla elever som har gjort ett 

aktivt val av slöjdinriktning, där jag förklarade hur undersökningen skulle gå till, vilket syfte 

undersökningen har och hur jag kommer förhålla mig för att elevernas konfidentialitet ska 

skyddas, se bilaga 1. Jag var noga med att förklara att undersökningen var helt frivillig och att 

man när som helst kunde avbryta sitt deltagande utan motivering. De elever som var intres-

serade av att medverka i undersökningen fick sedan skriva under en samtyckesblankett, se 

bilaga 2. Jag har utgått ifrån lagen om etikprövning när jag har utformat samtyckesblanketterna. 

Lagen säger att om forskningspersonen fyllt 15 år och förstår vad forskningen innebär, själv kan 

intyga sitt samtycke. Detta innebar att elever som inte fyllt 15 år behövde ett samtycke från 

föräldrarna för att medverka i studien. Jag förstår att detta kommer påverka studien i och med 

att elever som inte fyllt 15 år kan tycka att det känns ansträngande att behöva få en påskrift av 

sin vårdnadshavare, dock anser jag att detta inte går att undvika utifrån rådande lagstiftning. 

 
Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet: 

Eftersom intervjuerna spelades in, medan jag förde enstaka anteckningar, och sedan 

transkriberades så fanns materialet till hands för mig att analyseras flera gånger, detta bidrar till 

att analysen blir mer tillförlitlig. I och med de förberedda intervjufrågorna som delades ut till 

deltagarna strax innan intervjun startade har alla deltagare fått samma förutsättningar. 

 

För att skapa validitet i undersökningen valde jag dels att ha en fenomenologiskinriktad intervju 

eftersom jag ville ställa fler djupgående frågor på elevernas svar. Jag valde dessutom att ha två 

frågor som är snarlika varandra för att se om svaren blev de samma om frågan ställdes på ett 

annat vis. Det sista jag gjorde för att skapa validitet var att samtala med eleverna efter intervjun 

om det jag hade uppfattat som väsentligt i deras svar. Eleverna fick då yttra sig om det var något 

som jag hade misstolkat under intervjun. Allt detta skapar en bra validitet även om elevernas 

uttalanden om olika faktorer skiljer sig något åt. 
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Teori 
Som teoretiskt ramverk har jag valt att förhålla mig till olika teorier om genus. Jag kommer här 

nedan att redogöra för två olika genusforskares teorier. I och med att det är svårt att tolka genus 

har jag valt att förhålla mig nära dessa forskares teorier och närmast Hirdmans förståelse om 

kön och genus vilket innebär att jag inte gör skillnad på kön och genus. Jag har valt att använda 

mig av deras begreppsförklaringar där kön både står för något statiskt och föränderligt.  

 

Yvonne Hirdman 
Hirdman tycker att ordet genus bör användas för att åskådliggöra hur människor formas. Hon 

menar att begreppet, i och med att det från början var tomt och inte inrymde förförståelse och 

förväntningar, skulle vara till hjälp för att se strukturer om underordning och makt mellan könen 

som tidigare varit osynliga. Begreppet tog hon och många andra kvinnoforskare från det 

engelska ordet gender som inrymmer både genus och kön( Hirdman, 2001, s. 11–12). 

Yvonne Hirdman anser att det finns texter om att det manliga värderas högre än det kvinnliga 

och att dessa texter kommer från Bibeln, Platon, Martin Luther, Rousseau och ända fram till 

2000-talet. Dessa texter anser hon talar om hur en kvinna ska vara och agera för att axla sin roll 

som just kvinna. Hon tycker att texterna ligger som ett bakgrundsbrus till att kvinnor alltid ska 

försvara sig inom gränserna för kön och då som den lägre ställda i samhället ( Hirdman, 2001, s. 

19–24).  

Hirdman använder sig av begreppet genussystem. Hon menar att genussystemet har två 

grundpelare i form av isär-hållning av könen och det manliga som samhällsnorm. 

Genussystemet förklarar hon som ett nätverk som baseras på förväntningar, fenomen och 

föreställningar som i sin tur ordnar könen i ett system. Hon hävdar dessutom att dessa 

genussystem, där man ordnar människor efter sitt kön, har blivit basen för andra ordningar inom 

politik, ekonomi och inom det sociala. I och med detta så anser Hirdman att isär-hållandet finns 

överallt. Det strukturerar sysslor, platser och egenskaper i form av föreställningar av manligt 

och kvinnligt (Hirdman, 1988, s. 49-52). 

Hirdman påstår att varje samhälle oavsett tid har ett slags kontrakt, genuskontraktet, mellan 

könen. Kontraktet består av föreställningar på tre nivåer. Hon kallar den första nivån för den 

kulturella överlagringsnivån och menar då de gamla tankefigurerna om genus. Denna nivå 

definierar enligt Hirdman hur den ideala relationen mellan en man och en kvinna bör vara. 

Nästa nivå, social integration, handlar om byggnader och arbetsfördelningen mellan könen 

vilket kan förstås emot hur könen integrerar i arbetet. Den sista nivån kallar Hirdman för 
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socialisering vilket innebär den direkta inlärningen och handlar om det individuella. Hirdman 

påstår därför att genuskontraktet utifrån dessa tre nivåer bidrar med föreställningar om hur en 

man och kvinna ska samspela i kärleksrelationen eller på arbetet. Vilka redskap och kläder som 

tillhör vem och till sist även hur långt eller kort håret bör vara. Föreställningarna som Hirdman 

påstår finnas i detta kontrakt är väldigt detaljerade och ärvs från en generation till en annan 

(Hirdman, 1988, s. 54). För att motverka att detta kontrakt fortsätter oförändrat lyfter Hirdman 

en viktig aspekt. Hon anser att kvinnor måste få lov, eller att tvingas göra de saker som männen 

gör och tvärt om. Detta eftersom hon anser att man då minskar isär-hållningen av könen och att 

detta då bidrar med att den manliga normen försvagas (Hirdman, 1988, s. 58). 

 

Hirdman använder sig av två begrepp som är användbara vad det gäller min studie. När 

eleverna får göra könstypiska val i årskurs nio skapar det en isär-hållning av könen. Med hennes 

begrepp genussystem och genuskontrakt kan vi lättare förstå och diskutera de föreställningar av 

manligt och kvinnligt som eleverna ofta bär med sig, något som jag kommer göra i analysdelen 

av arbetet.  

 

Iris Marion Young Att kasta tjejkast 
Young har i sin bok kartlagt kvinnors rörelsemönster, hållning och hur de förhåller sig inom 

rummets gränser, detta för att försöka förklara de skillnader som sker i kvinnor och mäns 

rörelsemönster i aktiviteter där hela kroppen används för att åstadkomma ett specifikt mål. I sin 

teori anser hon att det finns strukturer som avgränsar kvinnor i den specifika situationen och att 

det påverkar både hur kvinnan agerar och vad hon upplever (Young, 2000, s. 258–259). Hon 

beskriver att kvinnor och mäns rörelsemönster även skiljer sig i de vardagliga aktiviteterna som 

innebär att stå, gå och sitta. Männen använder hela kroppen och har ett öppet förhållningssätt 

medan kvinnorna ofta begränsar sina kroppar genom att bära saker tätt mot kroppen och sitta 

med benen tätt ihop. Inom de sportsliga aktiviteterna beskriver Young kvinnan som omgiven av 

gränser där rummet som kvinnorna gör tillgängligt för aktiviteten är avgränsat (Young, 2000, s. 

261–262). Detta är relevant för min studie eftersom slöjden, och till största del trä och 

metallslöjden, är fysiskt och kräver av eleverna att de är i rörelse och arbetar med verktygen för 

att skapa slöjdföremål. I den kommande analysen kommer jag att studera uttalanden som rör det 

kroppsliga arbetet för att sedan jämföra dessa med Youngs teori. Young hävdar att det finns tre 

faktorer som är utmärkande för det kvinnliga beteendemönstret och jag kommer här nedan att 

redogöra för dessa. 
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Ambivalent transcendens: Den kvinnliga kroppen stannar kvar i sin immanens även när hon 

agerar i världen. Kvinnor litar inte alltid på sin kroppsliga förmåga att genomföra fysiska 

aktiviteter och ser därför kroppen som en börda, en kropp som måste skyddas från yttre hot 

(Young, 2000, s. 265–266). 

 

Intentionalitet: Handlar om kroppens rörelseförmåga där kvinnan tar sig an en uppgift med 

motivationen jag kan samtidigt som hon håller tillbaka på kroppens styrka och rörelseförmåga 

vilket resulterar i jag kan inte (Young, 2000, s. 266).  

 

Bruten enhet: Kvinnokroppen agerar som en bruten enhet genom att kroppen fokuserar all 

styrka till en avgränsad plats. Kroppen samspelar inte som en enhet utan kroppsdelarna agerar 

ensamma i fysiska aktiviteter och påverkas av omgivningen (Young, 2000, s. 267). 

 

Tanken med Youngs utgångspunkt är att det sociala samspelet som sker i det vardagliga livet 

även påverkar kvinnors rörelsemönster, det vill säga den faktiska kroppen. Både Young och 

Hirdman anser med sina teorier att det är samhällsstrukturerna som i en social kontext skapar 

dessa beteenden även om Young går så långt att hon hävdar att det finns ett sexuellt förtryck 

som både kvinnor och män bidrar till att skapa. Min tanke med att blanda dessa genusteorier är 

att informanternas uttalanden som rör det kroppsliga arbetet i hantverket ska jämföras med 

Youngs teori medan generella uttalanden kopplas till Hirdmans teori. Tanken är inte att utgå 

ifrån ett sexuellt förtryck utan istället applicera de kroppsliga faktorerna till Hirdmans teori om 

genussystem. 

 

Motivationsteori 
Jag har till denna teori valt att utgå ifrån Maslows behovspyramid Theory of human motivation 

som Madsen beskriver den i den översatta boken Motivation-Drivkrafterna bakom våra 

handlingar. Jag har valt att utgå ifrån Maslows teori eftersom jag vill sätta in elevernas 

uttalanden i en kontext av mänskliga behov. Precis som Madsen skriver så tycker jag det är 

viktigt att förstå vad som ligger bakom elevernas val av slöjdinriktning för att i ett senare skede 

kunna vara med och påverka dessa (Madsen, 1969, s. 8). 

 
Enligt Madsen kan man förstå Abraham Maslows motivpyramid som en inbördes styrkerelation 

där behoven i botten av pyramiden är störst (Madsen, 1969, s.89). I botten av pyramiden hittar 

vi de organiska motiven vilka innebär att människan alltid ser till att hunger och törstbegäret är 
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tillfredsställt, detta eftersom hjärnan har ett hungercentrum som reagerar på blodets kemiska 

sammansättning (Madsen, 1969, s. 10–11). Steg två i pyramiden kallar Maslow för det känslo-

mässiga motivet, här handlar det om att människan vill känna sig säker och trygg i sin omgiv-

ning. Fruktan och aggression beskriver Madsen det som, där fruktan kan ses som medfödd eller 

förvärvad farosignal där det på människor är svårt att avgöra vilka farosignaler som är medföd-

da. En förvärvad farosignal beskriver han som en traumatisk upplevelse som etsar sig kvar i 

hjärnan och gör att människor reagerar av fruktan i andra liknande situationer (Madsen, 1969, s. 

21–22). Steg tre i Maslows pyramid består av det sociala motivet som innehåller två faktorer, 

självhävdelsemotivet och kontaktmotivet, där det senaste är det som påverkar människan först 

(Madsen, 1969, s. 89). Kontaktmotivet är ifrågasatt av många psykologer eftersom de anser att 

det enbart är ett medel för att tillfredsställa andra organiska motiv, detta eftersom man inte kan 

fastställa hur motivet hänger ihop med hjärnan och kroppens processer. Andra psykologer häv-

dar dessutom att kontaktmotivet skulle vara ett medel för att skydda sig. Madsen hävdar att 

kontaktmotivet är de motiv som får oss människor att följa lagar och normer som auktoriteter 

skapat (Madsen, 1969, s. 31). Han fortsätter genom att hävda att kontaktmotivet påverkar 

grupper i den mån att den enskilde individen agerar i enlighet med gruppens förväntningar, ett 

så kallat grupptryck. Som motivering lyfter han fram Solomon Asch undersökning om 

grupptryck där felmarginalen från enskilda samtal på 1 procent blev 37 procent när man 

iscensatte testgrupper med personer som medvetet valde fel svarsalternativ. Resultatet i 

undersökningen blev att hälften av de vuxna deltagarna vek sig för grupptrycket vilket stärker 

denna teori (Madsen, 1969, s. 31–33). Detta är relevant för min studie eftersom vissa elever 

kanske har blivit påverkade av gruppens åsikter om slöjdinriktningen istället för den personliga 

åsikten. Självhävdelsemotivet visar sig genom maktmotivet och prestationsmotivet. 

Maktmotivet visar sig i djurriket genom att hannarna ska försvara sitt territorium och att 

hönorna skapar sig en rangordning. Hos människor kan liknande beteenden urskiljas genom 

leken, arbetet och politiken. Prestationsmotivet däremot handlar om egen tillfredställelse, 

pengar och status. Madsen beskriver McClellans metod där han kommer fram till att personer 

med ett starkt prestationsmotiv tidigt i deras barndom fick lära sig att vara självständiga. Han 

hävdade alltså enligt sin studie att prestationsmotivet hänger ihop med uppfostran (Madsen, 

1969, s. 35–43). Längst upp i Maslows pyramid finns aktivitetsmotivet. Enligt Madsen 

inrymmer aktivitetsmotivet fem underkategorier vilka är: rörelsebehovet, skaparlusten, 

nyfikenheten, spänningsbehovet och upplevelsebehovet (Madsen, 1969, s. 58–67). 
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Resultat 
Här nedan kommer jag att redogöra för de faktorer som eleverna pratade om under intervjuerna. 

Jag har valt att dela in resultatet efter teman som jag tycker mig se när jag analyserade mina 

transkriberingar. Dessa teman är: intresse, betyg, genus, arbetsinsats, användningsområde och 

relationer. Resultatet följs av en analys där jag kopplar ihop mina teorier med resultatet. Jag har 

valt att göra på detta sätt eftersom jag tycker att det är viktigt att förstå vad eleverna säger att ha 

påverkat deras val. Min analys av resultatet blir att det fanns andra faktorer än de eleverna själva 

uppfattar. Jag tycker därför att det är viktigt för validiteten att skilja på elevernas beskrivningar 

och min analys av materialet.  

 
 
 
 
Intresse 

Det som kom fram ifrån intervjuerna var att de allra flesta av eleverna beskrev att de valde 

slöjdinriktning utifrån intresse. 

Anna:  Nästa fråga blir helt enkelt varför valde du trä och metall?  

Elev:  Ja jag tycker att det är väldigt kul att snickra. Det är mycket roligare att göra typ 

ett skåp än att sy en grytlapp och då valde jag det för att det kändes roligast och 

att man kommer få lära sig mycket mer som man kommer att ha användning av i 

framtiden. 

Anna:  Varför är det roligare att göra saker i trä än att sy en… vad sa du… sy en 

grytlapp? 

Elev: Jag vet inte riktigt det är väl bara att när det kommer till trä så kan man vara lite 

mer kreativ tycker jag.  Det tar lite mer tid att snickra ihop en låda än att typ sy 

ihop någonting som man inte kommer använda sen, men den där lådan kan man 

ju ha användning för så då tycker jag att det blir roligare. 

De beskrev att de valde det alternativet som de tyckte var roligast och några elever tillade 

även att den andra inriktningen var tråkig. Elever som sa att textilslöjden var tråkig beskrev 

att man var stillasittande och förklarade att de gärna rör på sig i slöjdarbetet. Eleverna 

exemplifierade gärna och beskrev hur de uppfattade det som roligare att tillverka ett skåp än 

att sy en grytlapp. Eleverna beskriver också känslan av att det skulle bli roligare att få 

fördjupa sig i något de uppfattade att de skulle ha nytta av i framtiden. Eleverna såg nytta i att 
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kunna snickra och designa personliga kläder där kreativiteten i de olika inriktningarna låg till 

grund för valen. Eleverna exemplifierade också vad kreativitet är för dem, genom att säga att 

det är enklare att vara kreativ i textil genom att man får välja material, färger och skapa 

egendesignade tryck. Eleverna som valde trä- och metallslöjd pratade om att det var enkelt att 

vara kreativ genom hela slöjdprocessen eftersom man inte hade en exakt mall att följa och att 

nya idéer kom under arbetes gång. Kreativiteten och idéerna beskrev eleverna som något som 

gick fort att ändra och utföra i arbetet. En pojke exemplifierade detta genom att berätta att 

slöjdarbetet kan börja med att han planerar att göra en båt men när slöjdarbetet väl är färdigt 

har han framställt en låda.  

Betyg 
Flera elever berättar att betyget i slöjdämnet låg till grund när de gjorde sina val av 

slöjdinriktning. De pratar om att de har valt den inriktning där de tror sig nå högst betyg utifrån 

vad de har presterat tidigare terminer. De resonerar om att de vill höja sina meritpoäng för det 

kommande gymnasievalet. Betyget och meritpoängen ser eleverna som en motivation till att 

prestera sitt bästa under lektionerna. En elev anser däremot att betyget bara var en bonus 

eftersom det var intresset som först och främst låg till grund för valet. 

 

Explicita tal om genus 
Här nedan redogör jag för elevers uttalanden som direkt går att koppla till teorier av genus.  

 
En flicka berättar att hennes föräldrar, till en början, var tveksamma till att hon ville välja trä- 

och metallslöjd. Hon berättar att man ofta i hennes kultur tycker att flickor ska välja textilslöjd 

för att det är mer ”tjejigt”, detta var även hennes föräldrars första reaktion då de tyckte att 

flickan skulle välja textil på grund av att hon är flicka. Flickan hävdar att dessa könsstrukturer 

håller på att förändras och att hennes föräldrar tillslut gick med på att hon skulle få välja trä- och 

metallslöjd eftersom hon trivs med det valet. 

 
Några flickor berättar att de inte valde trä-och metallslöjd på grund av kroppsliga faktorer och 

beskriver att de känner sig svaga, får ont i händerna och blir svettiga under lektionerna. En 

flicka beskriver att svagheten inte har att göra med muskelstyrka utan hävdar det handlar om att 

hon inte har uthålligheten som krävs för hantverkstekniken. Detta nämner även en annan flicka 

då hon säger att hon inte orkar arbeta så länge som hon skulle vilja göra i och med att 

kroppsarbetet känns tungt. Flickan berättar att hon i årskurs åtta när de höll på med urholkning 

fick sår på händerna eftersom hon har så torra händer. Hon beskrev att såren på händerna fick 
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henne att prestera sämre under arbetsområdet. Att kroppsarbetet blir tungt innebär för två av 

flickorna att de blir svettiga, något som de inte vill bli under lektionerna eftersom de känner sig 

ofräscha resten av dagen. Flickorna beskriver att man har slöjd mitt på dagen och om man har 

glömt att ta med sig deodorant så känner de att de inte kan göra något efter skolan eftersom de 

känner sig äckliga och ofräscha.   

Anna: Men skiljer sig kroppsarbetet åt i de här olika? 

Elev 1: Ja det är mindre kroppsarbete i syslöjd och mer.. 

Elev 2: Ja det är mer att man sitter och klipper såhär, på träslöjd är det mer att man ska 

såga och då använder man hela kroppen. 

Anna:  Är det någonting som man vill göra, eller inte vill göra, använda hela kroppen? 

Elev 1: Det beror på från person till person och i vissa sammanhang. Träning då vill 

man ju använda hela kroppen. 

Elev 2:  Ja då vill man ju liksom bli så svettig man bara kan, men om man har lektion då 

vill man kanske inte, inte för min del i alla fall. 

 

Flertalet elever pratar om att man på trä-och metallslöjden rör sig mycket, både i salen och i 

hantverket. Textilslöjden beskriver eleverna som lugn, pillig och stillasittande även de även 

lyfter att man ibland måste resa på sig för att hämta tyg ur skåpet, en bit bort. 

 

 
Det fanns uttalanden som stack ut när jag jämförde alla transkriberingar. Det första var en flicka 

som berättade att hon valde textilslöjd för att salen är ren och fri från oljud. Hon berättade att 

sågdammet i trä och metallsalen gör att hon känner sig smutsig och förklarade vidare att det inte 

är något som hon vill vara i skolan. När jag frågade varför hon tyckte det var viktigt att vara ren 

i skolan svarade hon att det hade med utseende att göra. 

Det andra uttalandet som stack ut var en pojke som berättade att han, efter att han blivit klar 

med ett slöjdalster i textilslöjden, tog moppen för att åka iväg och bränna upp det.  

 

Anna: Varför valde du inte textil?  

Elev: Jag tycker det är extremt tråkigt. Jag gillar inte att sitta still och hålla på med en 

enda sak som jag känner att inte kommer göra någon nytta för mig i framtiden. 

Det kommer vara någonting som när jag kommer hem, så kommer jag åka med 

moppen ner till min stuga och bränn upp skiten. Det brukar jag göra när jag är klar 

med någonting på syslöjden, det ska jag vara helt ärlig med. 
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Eleven pratade om slöjdalstret som ”skiten” och förklarade vidare att han inte ser någon 

användning av slöjdföremålen. När han beskrev händelsen exemplifierande han senare i 

intervjun slöjdalstret till ett armband. 

 

Arbetsinsats 
Tre elever resonerar om att arbetsinsatsen i slöjdinriktningen har betydelse för valet av 

inriktning. En flicka berättar att eftersom hon inte är intresserad av slöjd så valde hon den 

inriktning som hon kände var enklast, där hon inte behöver lägga ner så stor ansträngning för att 

bli godkänd i ämnet. Flickan har under terminen insett att hennes antagande var fel och vill 

därför byta inriktning till nästa termin. 

 

Flera elever resonerar om att man i textilslöjden har prov på materialkunskap. De berättar att 

man måste träna inför provet och att det kan kännas stressigt eftersom de har prov i de andra 

teoretiska ämnena samtidigt. Ett flertal elever beskrev att anledningen till att de inte valde 

textilslöjd var för att det var ensidigt och pilligt. Eleverna beskrev att det var pilligt att trä 

symaskinen och lyfte då fram att det kritiska låg i att få i tråden i nålhuvudet. Några elever 

beskrev också att de inte valde trä- och metallslöjd eftersom man måste röra på sig och använda 

musklerna.  

 

Användningsområde 
Många elever pratar om nyttan av kunskaperna i det verkliga livet och kopplar ofta in olika 

slöjdföremål när de resonerar om sina val av inriktning. En elev säger att hon kunde ha valt trä- 

och metallslöjd eftersom hon haft mer nytta för föremålen som hon har tillverkat där, däremot  

motiverade hon sitt val av textilslöjd med att hon vill lära sig göra ”lajvkläder” som hon senare 

kan använda och också ser mer nytta i. Flickan exemplifierar detta genom att berätta att hon i 

trä- och metallslöjden tillverkat en bricka och en skål men att hon vill lära sig skapa riktiga 

saker i form av kostymer till sitt ”lajvande”. En pojke berättar att han tänker på vad han skulle 

behöva i sitt rum när han får en uppgift i slöjden. En annan flicka beskriver att det i trä och 

metall är svårt att hitta på slöjdföremål som hon kan ha användning för. Hon beskriver att hon 

tycker att det är enklare att hitta föremål inom textilen som hon själv kan använda och att det 

var under lappa och laga arbetet som hon fick det intresset. Hon beskriver att arbetsområdet 

passade henne eftersom hon gillar att återanvända sina kläder och att kunskaperna hjälpte henne 

att få en förståelse för hur man kan skapa sig en egen klädstil. 
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En flicka tycker att hon har tillräckliga kunskaper inom textil för att laga saker som går sönder i 

hemmet. Hon berättar att hon inte tycker det är relevant att kunna sy ett par byxor till sig själv 

eftersom de tar lång tid och att de kanske inte passar när de är färdigsydda. Hon berättar att 

intresset för hårda material finns i hela familjen och att de ofta bygger saker tillsammans och 

nämner då en altan som föremål. 

 

En flicka berättar att det skulle vara kul att bygga en pall för att ta hem och visa den för sina 

föräldrar men att hon själv inte har någon användning för den. Hon valde därför textilslöjd 

eftersom de syr kläder som hon kan använda. Flickan berättar att kunskapen om 

klädtillverkning skulle kunna hjälpa henne senare i livet till exempel om hon hade råkat köpa ett 

par för långa byxor. Då skulle hon använda sina kunskaper från slöjden för att sy upp dem.  

 

Relationer 
I intervjumaterialet kommer det fram att olika relationer har en viss påverkan på valet av 

slöjdinriktning. Här nedan redogör jag för de personer som jag uppfattade som viktiga för valet 

när jag analyserade materialet. Personer som nämndes var kompisar, föräldrar och lärare. 

 

Flera elever berättar att läraren har påverkat deras val av slöjdinriktning. En elev berättar under 

intervjun att han redan i årskurs ett hamnat i konflikt med textilslöjdsläraren eftersom han inte 

ville följa de angivna instruktionerna utan istället ville arbeta självständigt. När jag frågade 

eleven om denna konflikt hade påverkat hans åsikter om slöjden svarade han att det var först i 

efterhand som han insett att det hade gjort det. 

 

Tre andra elever anser också att läraren har betydelse. Några elever säger att de inte gillar 

läraren eftersom de inte får så mycket hjälp som de hade önskat och de anser att läraren tycker 

att de borde kunna mer saker än de faktiskt kan. Eleverna beskriver att textilläraren går runt 

mellan eleverna och att det är svårt att få hjälp när det är många som väntar på läraren. En flicka 

säger att hon trivs på slöjden eftersom de har en bra lärare medan en annan motiverar att hon 

bytt inriktning på grund av läraren. 

 

Två elever konstaterar en bit in i intervjuerna att de förmodligen blivit påverkade av vad deras 

kompisar valde. De berättar att de själva var osäkra på sina val och att det i slutändan var 

kompisarnas åsikter som fick eleverna att välja som de gjorde.  
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En flicka motiverar sitt intresse för trä och metallslöjd genom att berätta att hela hennes familj 

gärna håller på med olika snickeriprojekt som är relaterade till hemmet. 

 

Ingen av de intervjuade eleverna svarar att de har diskuterat valet som skedde i juni med sina 

föräldrar. De flesta svarar att föräldrarna inte har med valet att göra eller att de skulle stötta dem 

oavsett val. 

 

Att få välja 
De flesta elever beskriver att det var enkelt att göra valet av inriktning medan ett fåtal elever 

tyckte de var svårt eftersom de hade fattat tycke för båda inriktningarna under årskurs sju och 

åtta. Majoriteten av eleverna tyckte att det var bra att man fick välja inriktning och motiverade 

det med att man fick arbeta med det materialet som man hade störst intresse för och kunde 

fördjupa sina kunskaper i det valda materialet.  

 

Analys 
I detta avsnitt analyserar jag resultatet med hjälp av mina teorier. Jag har även valt att lyfta in 

tidigare forskning för att förstärka eller ifrågasätta analysen. 

Maslows behovspyramid 
De allra flesta eleverna angav att intresset för slöjdinriktningen var den faktor som hade 

påverkat deras val mest. När jag nu analyserar det resultatet med hjälp av Maslows 

behovspyramid blir min analys att utifrån denna teori stämmer inte elevernas resonemang. I 

pyramiden beskrivs att det organiska motivet har störst påverkan. Jag vill tro att alla elever kan 

äta sig mätta och på så vis även gå vidare till nästa steg i pyramiden. Steg två i pyramiden är det 

känslomässiga motivet där eleven vill känna sig trygg i sin omgivning. Flera elever har beskrivit 

trä-och metallslöjden som en plats där man känner sig otillräcklig och svag men de har inte med 

egna ord beskrivit att de känner sig otrygga. En elev beskrev en konflikt med en lärare som jag 

också vill koppla ihop med denna nivå. Alla elever som beskrev dessa situationer har valt bort 

den slöjdinriktningen där den otrygga situationen uppstod. Jag vill därför påstå att deras val av 

inriktning blev påverkade av att de ville känna sig trygga i sin omgivning. Jag påstår alltså att de 

valde den inriktning där de känner sig mest trygga. Nästa motiv i pyramiden består av två 

delmoment där kontaktmotivet har störst påverkan på individen. Några elever berättade under 

intervjun att de valt inriktning utifrån så kallade kompisval, alltså direkt påverkat av detta 

motiv. Anledningen till att inte alla elever påpekade kontaktbehovet kan vara flera saker. 

Antingen vill man inte erkänna för sig själv att det påverkade det personliga valet eller så kan 
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det vara så som Madsen skriver att sammanhållningen i klasserna är så stark att majoriteten av 

eleverna kände att det inte spelade någon roll vilka elever som skulle bilda slöjdgruppen 

(Madsen, 1969, s. 90). Självhävdelsemotivet kommer efter kontaktmotivet och består även de 

av två inriktningar. Maktmotivet visar sig enligt Maslow, som jag redan nämnt, i djurriket, 

politiken och leken. Det visar sig genom könsmönster och rangordningar. Detta motiv går inte 

direkt att koppla till undersökningen eftersom jag har gjort ett urval som i största möjliga mån 

skulle vara jämt fördelat mellan kön och inriktning. Det som går att koppla är de elever som valt 

slöjd-inriktning efter rådande könsmönster, det vill säga nio elever i den första valsituationen. 

Anledningen till att det blir svårt att koppla detta till maktmotivet är eftersom elevernas svar 

måste analyseras emot teorier om genus, något som jag kommer till senare. Däremot vill jag, 

trots att det inte ingår i resultatet, lyfta siffrorna från den aktuella skolan som jag skrev om i 

metodavsnittet. Där visar det sig att 75 procent av flickorna väljer textilslöjd och 91 procent av 

pojkarna väljer trä-och metallslöjd, alltså enligt rådande könsmönster2. Detta, även om det inte 

är ett resultat, påvisar att många elever på den valda skolan kan ha påverkats av makt-motivet. 

Jag vill även lyfta Skolverkets tabell ifrån avsnittet bakgrund där över 50 procent av eleverna 

instämmer i respektive slöjdinriktning att det är främst är för pojkar respektive flickor 

(Skolverket, 2015, s. 83). Det som skulle vara intressant att veta om dessa tabeller är om det är 

samma elever som har svarat att de instämmer både vad det gäller textil och trä-och metall. Om 

det inte är samma elever som antytt denna könsavgränsning så betyder det att fler än 50 procent 

av eleverna i studien har förutfattade meningar om vad som är manligt respektive kvinnligt. 

Efter maktmotivet kommer prestationsmotivet som innebär tillfredställelse av pengar och status, 

även detta måste kopplas till teorier om genus. Det sista motivet i pyramiden är 

aktivitetsmotivet. Det motivet som de allra flesta elever har hävdat legat till grund för deras val. 

Motivet där nyfikenhet och skaparlust utvecklar eleverna till nya kunskaper (Maslow,1969, s. 

90).  

 

Teorier om genus 
I mitt insamlade material framkom en hel del citat från eleverna som går att koppla ihop med 

teorier om genus, vilket jag kommer att göra här. Det första jag vill ta upp är flickan som 

berättade att hon valt textilslöjd men sedan ångrat sig och att hennes föräldrar hade varit 

tveksamma till detta. Enligt Hirdman så skapas och ärvs genuskontrakt om vad som är manligt 

och kvinnligt och jag tycker därför att det är viktigt att analysera detta (Hirdman, 1988, s. 54). 

Flickan har förmodligen ärvt sina åsikter om vad som är manligt och kvinnligt och därför valt 
                                                           
2 Alla procenttal har rundats av till jämna procent 
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textil utifrån sitt kön och rådande könsmönster. Det som är intressant med detta är att flickan 

trots sina föräldrars åsikt vågat argumentera för ett byte till trä-och metallslöjden. Detta påvisar 

att genuskontraktet i detta specifika fall inte varit så starkt från en generation till en annan. 

Flickan hävdar ju dessutom att könsstrukturerna håller på att luckras upp, något som jag ställer 

mig frågande till eftersom varken Skolverkets utvärdering eller slöjdfördelningen på skolan 

påvisar att detta skulle stämma. Däremot tror jag att den gemensamma kursplanen i ämnet slöjd 

och värdegrunden i läroplanen har påverkat lärarna så att de arbetar med att förändra dessa 

könsmönster, något som kan ha varit en bidragande faktor till att flickan ändrade sitt val. 

Nästa uttalanden som jag skulle vilja analysera handlar om de flickor som påpekade kroppsliga 

erfarenheter i trä-och metallslöjden. De beskrev att de kände sig svaga och fick ont i musklerna 

under lektionerna och därför valt bort inriktningen. Detta kan vara ett resultat av de Young 

hävdar, nämligen att kvinnor begränsar sin kropp och riktar all sin styrka till en kroppsdel 

(Young, 2000, s. 261–262). Jag skulle vilja påstå att man inte behöver vara speciellt stark när 

man slöjdar i trä eller metall utan att det egentligen handlar om att kroppen ska arbeta med 

verktyget som en enhet, något som få kvinnor kan enligt Young. Flickorna uttryckte dessutom 

att de var dåliga på trä-och metallslöjd, något som stärker Youngs teori där hon säger att det 

ständigt pågår en strid mellan kvinnans ”jag kan” och ”jag kan inte”, vilket gör att kvinnan 

begränsar sin kroppsliga förmåga och för mångt och mycket förblir immanent i sitt varande 

(Young, 2000, s. 266). Hirdman hävdar dessutom att genuskontraktet genom osynliga 

föreställningar påverkar samspelet mellan män och kvinnor på alla platser genom att definiera 

vilket redskap som hör till vilket kön och hur det specifika könet ska se ut och agera (Hirdman, 

1988, s. 54). Enligt detta skulle jag utifrån Skolverkets utvärdering och fördelningen på skolan 

där studien ägt rum vilja påstå att redskapen i trä-och metallslöjden klassas som manliga. Även 

arbetet i salen blir därför maskulint, något som stämmer överens med Sigurdsons forskning där 

han hävdar att det i slöjdsalen förekommer föreställningar om kön på två plan. Sigurdson anser 

att slöjdsalens olika maskulina platser sorterar eleverna efter deras föreställningar och att dessa 

föreställningar formar elevernas kroppsspråk även om de inte förknippar verktygen eller salen 

till dessa (Sigurdson, 2014, s. 191). Även Öqvist tar upp denna maskulinitet genom att beskriva 

hur flickorna känner sig obekväma och tar avstånd från arbetet i trä-och metallsalen. Öqvist 

skriver att flickorna, för att överbrygga maskuliniteten, pratar om utseende och använder 

hjärtsymboler i det praktiska arbetet, ett arbete där flickorna dras till målarrummet eller 

brännpennan (Öqvist, 2009, s. 154). Att utseende har betydelse för flickorna bekräftas även i 

min studie där flera flickor pratar om att man blir lortig, svettig och ofräsch på trä-och 

metallslöjden. Flickan som berättade att hon valde bort trä-och metallslöjden på grund av att 
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man blev smutsig förklarade att det handlade om utseende och att hon ville känna sig fin i 

skolan. Erik Sigurdson beskriver i sin avhandling att smuts egentligen är materia som hamnat på 

fel ställe och att det är en sociomateriell struktur som gör att slipdamm klassas som smuts när 

det kommer i kontakt med kläderna (Sigurdson, 2014, s. 116). Om man ska tro Sigurdson så blir 

alla elever smutsiga av slipdamm och därför är min tolkning att smutsen egentligen, precis som 

svett och att känna sig ofräsch, är en förlängning av Hirdmans teori att det utifrån skrivna texter 

finns föreställningar om hur en kvinna ska och bör vara (Hirdman, 2001, s. 23). Pojken som 

berättade att han brände upp slöjdalstren som han tillverkade på textilslöjden går också att 

koppla till Hirdmans teori. Pojken intervjuades med två andra pojkar och jag skulle vilja påstå 

att hans kommentar egentligen handlade om att han ville påpeka att de andra pojkarna valt fel 

inriktning. Enligt Hirdman så skapas och upprätthålls makt genom att den manliga statusen 

jämförs mot den lägre ställda kvinnliga normen (Hirdman, 2001, s.63). Eftersom textilslöjden 

ofta förknippas med femininitet så anser jag att pojken under intervjun enbart ville statuera trä- 

och metallslöjdens maktposition i förhållandet till textilslöjden. 

 

 

Diskussion 
Resultatet i min studie visar att eleverna tror att det till största del är deras intresse som har 

påverkat deras val av slöjdinriktning medan jag vill hävda, utifrån min analys av intervjuerna, 

att det är olika mänskliga behov och föreställningar om manligt och kvinnligt som har varit det 

mest relevanta i valsituationen. Jag tänker här därför diskutera hur resultatet, det vill säga vad 

eleverna tror har påverkat deras val, med forskning i liknande situationer. Senare kommer jag 

även diskutera mitt resultat av behov och könsmönster. De teman som eleverna pratade om, 

som jag vill kalla faktorer, var intresse, betyg, genus, arbetsinsats och relationer. Detta kan 

jämföras med Söders resultat i avhandlingen Att välja eller inte välja. Söder får fram att det 

främsta skälet eleverna har när de ska välja kurs på gymnasiet är vilken nytta kursen har för 

framtiden i form av vidare studier eller arbete (Söder, 2018, s. 42). 

 

Anledningen till att resultaten skiljer sig åt tror jag är eftersom slöjd inte finns som ämne på 

gymnasiet och därför kan vara svårt att se som ett motiv för vidare studier. Eleverna i min studie 

uttalar sig om nyttan av slöjdföremålet och kunskaperna i ett mer här och nu tänk. Jag drar 

därför slutsatsen att eleverna i min studie har svårt att se framtidsnyttan i att välja 

slöjdinriktning då betygen enbart räknas när man ska söka till gymnasiet. Jag tror därför att 

eleverna väljer utefter sitt intresse som också är förankrat med en framtidsnytta. Det näst 
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främsta skälet i Söders undersökning var stimulans vilket direkt går att koppla till elevernas 

resonemang om intresset för inriktningen. Söder skriver att eleverna väljer ämne efter vad de 

tycker är roligt och vad eleverna uppfattar att de själva är bra på något som också går igen i 

mina intervjuer. Även Borg skriver att elever som idag blivit vuxna har minnen av att slöjden i 

skolan var rolig eftersom man fick använda kroppen och samtala med kamrater under 

lektionerna (Borg, 2001, s. 170). Söders resultat stämmer i övrigt bra överens med de faktorer 

som mina informanter gav där alla hennes kategorier nytta, stimulans, utveckling, relationer, 

svårighet och kostnad finns beskrivna i mitt material med andra rubriker. Det som är värt att ta 

upp är hur kategorierna svårighet och kostnad snarare är ett resultat av att eleven väljer bort ett 

alternativ än att man väljer det mest fördelaktiga (Söder, 2018, s. 28–30). Informanterna i min 

studie valde bort en specifik inriktning på grund av smuts och prov. Utifrån min analys av 

materialet vill jag hävda att det är mänskliga behov och föreställningar om manligt och 

kvinnligt som varit den största anledningen till att eleverna väljer inriktning. Detta resultat går i 

samma riktning som tidigare forskning där man fått fram att trä- och metallsalens utformande 

struktureras av olika grader av maskulinitet. En maskulinitet som både påverkar och strukturerar 

eleverna i salen (Sigurdson, 2014, s. 191). Denna maskulinitet kan ställas i relation till hur 

textilsalen struktureras av föreställningar av femininitet. Öqvist hävdar i sin avhandling att båda 

könen, i de olika salarna, försöker att skapa sig en trygghet genom att nästan på ett överdrivet 

sätt framhäva maskulinitet eller femininitet. Detta gör man genom att anamma vissa redskap 

eller maskiner som maskulina eller feminina som till exempel symaskinen och brännpennan 

(Öqvist, 2009, s. 156–157).  

 

Så vad är det då som gör att lärare väljer att ordna slöjdundervisningen genom att eleverna får 

välja materialinriktning? På skolan där studien genomfördes var motiveringen att eleverna 

skulle få fördjupa sig i en teknik de hade intresse för. Något som kan ställas i relation till 

Westerlunds avhandling. Westerlund visar på att både lusten och olusten för slöjdämnet är 

integrerat i slöjdprocessen och alltså i det fysiska slöjdalstret (Westerlund, 2015, s. 233–234). 

Mitt resultat visar att elever känner lust och olust för slöjden och de olika inriktningarna utifrån 

föreställningar av vad som är manligt och kvinnligt och då borde kunskapsresultaten i 

inriktningen också påverkas av detta. Jag vill, utifrån mitt resultat, hävda att det fria valet som 

många kallar det fortsätter att skapa könsmönster i och med att slöjdgrupperna ofta blir 

könsuppdelade. Att skolan och de verksamma pedagogerna fortsätter med isär-hållningen i tron 

att eleverna gjort ett fritt val tycker jag är problematiskt. Jag kan självklart se fördelen med att 

eleverna blir mer motiverade av att välja den inriktning som de har störst lust till men det 
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kommer inte bidra till ett mer jämställt samhälle. I och med att Skolverket reviderade 

läroplanens första och andra del, det lärarna kallar värdegrunden, så inser jag att min studie är 

högaktuell. I den nya texten kan man läsa att skolan ska motarbeta val som får eleverna att 

handla efter rådande könsmönster (Skolverket, 2011 rev. 2018, s. 6). Jag anser därför att de 

lärare, som fortsätter att hävda att det fria slöjdvalet är pedagogiskt fördelaktigt, inte följer 

läroplanen. 

 

Att få genomföra denna studie har varit givande på många sätt och jag har under arbetets gång 

lärt mig mycket. Jag har lärt mig att det är en konst att använda intervju som metod. När jag har 

analyserat mitt material har jag insett att jag vid några tillfällen missat att ställa följdfrågor på 

uttalanden som jag hade velat att informanten skulle fördjupa. Jag tror detta skedde eftersom jag 

hade svårt att föreställa mig hur ingående vissa elever skulle svara på frågorna och därför var 

jag inte tillräckligt observant. Under studiens gång har jag även insett att det är bäst att utgå 

ifrån originalkällan av en text för att skapa validitet i forskningen. 

 

Min studie har bidragit med ökade kunskaper om olika faktorer som påverkar elevernas val av 

slöjdinriktning. Den har både behandlat vad eleverna påstår att ha legat till grund för valen men 

också hur elevernas svar kan analyseras emot motivation och genusteorier. Min studies resultat 

kan bidra till att lärare i större utsträckning börjar resonera om vad som är pedagogiskt 

fördelaktigt i ämnet utifrån rådande läroplan. Min studie bidrar med många nya frågeställningar 

som man kan forska vidare på. För det första tycker jag att det skulle vara relevant att göra en 

djupare studie på vad de är för föreställningar som eleverna bär med sig in i slöjdverksamheten 

genom att gå in på hur föräldrarna ser på slöjden ur ett genusperspektiv. För det andra bidrar 

min studie med tankar om hur undervisningsgruppernas sammansättningar påverkar lektioner-

nas innehåll, hur grupperna skapar och upprätthåller föreställningar om manligt och kvinnligt 

och hur en gruppsammansättning blir pedagogiskt fördelaktigt. Det senaste är relevant eftersom 

man i tidigare forskning har lyft att kamratgruppen har en stor påverkan på den enskilda elevens 

prestation i ämnet. 

 

Slutsats 
Min slutsats med studien är att eleverna inte gör ett fritt val när det väljer slöjdinriktning i 

årskurs nio. Jag hävdar att valet präglas av mänskliga behov och föreställningar om manligt och 

kvinnligt, något som jag också får stöd av i både forskning och Skolverkets utvärdering av 

slöjdämnet. 
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Bilaga 1 
 

     2018-10-01 
 

 

Förfrågan om deltagande 
 
Under höstterminen 2018 ska jag skriva mitt examensarbete på VAL-programmet vid Högskolan Dalarna. Min 
undersökning kommer att handla om vad som påverkade ditt val av slöjdinriktning i årskurs 9 och jag kommer att 
använda mig av intervju som metod för min datainsamling. Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Undersökningens syfte och innehåll 
 
Syftet med min undersökning är att öka kunskaperna om faktorer som påverkar valet av slöjdinriktning i årskurs 9. 
Området är viktigt att undersöka för att lärarstudenter och verksamma lärare ska kunna reflektera över valet av 
slöjdinriktning ur ett pedagogiskt perspektiv. Jag ser fram mot ditt deltagande.  

 
Genomförande 
Jag har planerat att ca 10st elever ska delta i undersökningen. Ditt deltagande kommer att innebära att du blir intervjuad 
ensam eller i par under skoldagen. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats som ventileras i 
sedvanlig ordning vid Högskolan Dalarna. Du kommer att kunna ta del av undersökningens resultat. 

 
Det insamlade materialet kommer att bearbetas av mig själv och min handledare. Din identitet som deltagare kommer 
inte att röjas, inte heller vilken skola/förskola undersökningen har gjorts vid. Personer – barn eller vuxna – som på 
något sätt nämns i studien kommer att avidentifieras. Insamlade data förvaras hos undertecknad och kommer endast 
att hanteras av mig och min handledare. All insamlad data kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt och 
klart. Examensarbeten faller under dataskyddsförordningen, GDPR. 
 
Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 
motivering. 
       
Om du som är tillfrågad avstår från att delta, eller avbryter sitt deltagande så kommer detta inte att påverka det fortsatta 
arbetet med undersökningen.  
  
Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 
 
    Borlänge                           2018      
 
Handledare:    ____________________________ 
 
Madeleine Michaelsson   Anna Lyrberg 
mmh@du.se     anna.lyrberg@edu.borlange.se 
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Bilaga 2 

 
 

Samtycke till undersökningen 
Elev över 15 år 
Om man intervjuas i par godkänner man även att den man intervjuas med kan begära ut materialet i och med detta 

godkännande. Jag har tagit del av informationsbrevet och ger härmed mitt samtycke till att delta i studien: 

 
Namnteckning:____________________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:________________________________________________________________ 
 
Datum:__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elev under 15 år: 
Om mitt barn intervjuas i par godkänner jag även att den mitt barn intervjuas med kan begära ut materialet. 

Efter att ha blivit informerad om Annas studie via informationsbrevet tar jag härmed ställning till mitt barns 

deltagande i studien: 

 

Jag samtycker till att mitt barn _____________________ deltar i studien.  

  

Jag samtycker inte till att mitt barn ___________________deltar i studien  

  

  
Namnteckning:____________________________________________________________________ 
 
Namnförtydligande:________________________________________________________________ 
 
Datum:__________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
 
 

Intervjufrågor 

Kan du beskriva… 

hur du tänkte när du skulle göra ditt val? 

Varför du valde textil/trä och metall? 

Varför valde du inte textil/trä och metall? 

Ångrar du ditt val? Varför/varför inte? 

 

Visste du på en gång vad du skulle välja eller behövde du tid att fundera över valet? 

Har du diskuterat valet med dina föräldrar/vårdnadshavare? Varför/varför inte? 
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