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Sammanfattning 
Studien bygger på mitt eget intresse för broderitekniken Sashiko. Jag valde att 
pröva sashiko som arbetsområde i undervisningen då jag arbetade som 
textillärare. Jag upplevde att sashiko kunde anpassas till styrdokumenten, att 
eleverna kunde arbeta på olika nivåer och att resultatet av det de producerade blev 
väldigt lyckat. Icke desto mindre tyckte både jag och eleverna att det var ett roligt 
och utvecklande arbetsområde. Ämnesområdet är nytt i undervisningen och jag 
ville utveckla min kunskap om hur andra lärare planerar, genomför och utvärderar 
sin undervisning i sashiko. Jag har intervjuat fyra textillärare om deras innehåll 
och metoder i undervisningen.  Studien har utgått från läroplansteorin, och jag har 
använt en halvstrukturerad intervjumetod. Textillärarna har svarat på frågor som 
rör det didaktiska fältet i undervisningen. Deltagarna i studien har utvecklat 
undervisningen i sashiko utifrån sitt eget intresse för tekniken. Att den ger 
eleverna rika möjligheter till egna val framhåller de som en viktig faktor till den 
positiva inställning eleverna har till tekniken. Studien slår bland annat fast att 
lärarna saknar läromedel i sin undervisning, de efterlyser mer tid att träffa 
kolleger och att de ser stora möjligheter att utveckla sashiko i undervisningen. 
Tidigare studier har visat att lärare ofta hämtar inspiration från tidigare praktik, 
egen skolgång, VFU eller traditioner i yrket, vilket inte lärarna i föreliggande 
studie gjort.  
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1. Inledning 
Min studie handlar om broderitekniken sashiko. Grunden i tekniken är det absolut 
enklaste stygnet, ett förstygn, som man syr upp och ner i tyget och bildar mönster 
i det oändliga (Bilaga 1). Tekniken härstammar från de norra delarna av Japan, 
man tror att det var buddhistmunkar som utvecklade tekniken på 600 – 700-talet 
då de sydde sina kläder av trasor som de samlat ihop. Under 1700-talet 
utvecklades broderitekniken och det uppstod en mängd varierade tekniker. Tyg 
var en bristvara och man sydde ihop lappar lager på lager för att sy nytt och 
förstärka redan befintliga plagg. De långa vita stygnen på indigoblått tyg täcker 
ytor eller har intrikata mönster, lagningarna blev vackra dekorationer (Bilaga 1). 
Slitna kläder klipptes i bitar och återanvändes till vardagsplagg, som i sin tur 
syddes om till till exempel skurtrasor, dynor och vantar. Efter industrialisering 
blev tyger och kläder billigare, och man slutade lappa och laga i samma 
utsträckning (Hörling & Takahashi, 2013).  

Sashiko har fått ett uppsving idag, intressegrupper finns på Instagram, Pinterest 
och det finns grupper på Facebook där man som intresserad kan få inspiration och 
tips. När sashiko användas som en lagningsteknik på till exempel jeans syr man 
förstygn i rader på en lapp genom alla lager av tyg. Stygnen bildar mönster och 
man kan få fram olika effekter.  Friheten i tekniken tilltalade mig när jag 
upptäckte sashiko för några år sedan. Handsömnad har jag ägnat mig åt i många 
år, broderi i olika former har legat mig varmt om hjärtat i hela mitt vuxna liv. Det 
är handens arbete som tilltalar mig mest, att ligga nära materialet och forma med 
nål och tråd är en intressant och rogivande process.  

Tekniken tog jag med mig till slöjdsalen när jag arbetade som textillärare i 
grundskolan. Eleverna arbetade med symboler som idé till arbetsområdet, de fick 
sedan utveckla sashiko i sina arbeten. Arbetsområdet kunde kopplas till 
läroplanen och kunskapskraven (Skolverket, 2015a), och jag kunde förklara de 
olika betygskriterierna i relation till tekniken tydligt. Jag upplevde eleverna kunde 
arbeta både enkelt och välutvecklat i tekniken, en eller ett par rader i förstygn blir 
också ett uttryck.                      

Jag slår gärna ett slag för handens arbete i skolan. Idag utvecklas den digitala 
tekniken i skolan, och kraven på det gäller också för slöjdundervisningen 
(Skolverket, 2017b). Digitala verktyg är bra hjälpmedel i undervisningen 
(Jeansson, 2017), men jag är benägen att hålla med lektor Annelie Holmberg som 
i en intervju om sin avhandling Hantverksskicklighet och kreativitet. Kontinuitet 
och förändring i en  
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lokal textillärarutbildning 1955 - 2001 (Holmberg, 2009), i Slöjdlärarportalen  
(Hermansson, 2017) uttrycker: 

Med risk för att provocera anser jag att dagens barn behöver färre digitala  

hjälpmedel och mer övning av motorik samt upplevelser av att göra. 
 
Broderierna har alltid influerats från andra kulturer och samhällsgrupper och 
utvecklat nya sömmar och traditioner. Sashiko har börjat synas på broderiarenan 
först under de senare åren, och den uppfattas som ny och inspirerande av väldigt 
många. Flera textillärare i Åsa Jeanssons (2017) avhandling Vad, hur och varför i 
slöjdämnet. Textillärares uppfattningar om innehåll och undervisning till 
kursplanen, uttalade en önskan om att utveckla sin undervisning och få mera tid 
för idéutbyte för att behålla det egna intresset.  

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för hur textillärare planerar, 
genomför och utvärderar arbetsområdet sashiko i undervisningen. Jag vill 
undersöka hur textillärarna arbetar med den didaktiska analysen och vilken 
didaktisk reflektion de gör efter genomförandet av arbetsområdet.  

 

2. Frågeställningar 
Jag vill utveckla kunskap om hur textillärare undervisar i broderitekniken sashiko 
i grundskolan. Mina frågeställningar är:                
Varför väljer textillärare sashiko som ämnesinnehåll i undervisningen?                 
Hur planerar, genomför och utvärderar textillärare broderitekniken sashiko i 
undervisningen? 
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3. Litteratur 
Studier om slöjdlärares uppfattningar om sin undervisning har tidigare gjorts i 
nationella utvärderingar (Skolverket, 2015b, 2005, 1993). Kapitlet innehåller 
tidigare forskning och litteratur inom de områden som behandlas i studien. 

3.1 Tidigare forskning 

Slöjdforskare Åsa Jeansson har valt att använda sig av senaste Nationella 
utvärderingen av slöjd; NÄU13, Slöjd i grundskolan. En nationell 
ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9  (Skolverket, 2015c), i sin avhandling Vad, 
hur och varför i slöjdämnet. Textillärares uppfattningar om innehåll och 
undervisning i relation till kursplanen (2017). Resultaten av utvärderingarna i 
NÄU13 är inte analyserade eller i problematiserade i den utsträckning att de 
självklart är att betrakta som hemmahörande i en forskningsöversikt, däremot har 
de betydelse för bred spridning och reproduktion av uppfattningar om 
slöjdundervisning. (Jeansson, 2017). Jeansson som forskat i hur slöjdämnet 
utformas i skolan har i sin avhandling intervjuat tretton textillärare om hur 
innehållet i slöjdämnet utformas i praktiken genom kursplanen. Studien ska ge 
förståelse för vad slöjdämnet innehåller, hur undervisningen går till och varför 
slöjdämnet gestaltas som det gör i dagens samhälle. Hon konstaterar att det finns 
olika uppfattningar om dess syfte och innehåll, vissa har en personlig förståelse 
för ämnet syfte medan andra bygger sin uppfattning på en närmare tolkning av 
Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr 11, 
Skolverket 2017a).  Jeansson avhandling visar vidare att lärarna har olika motiv 
till sina val av ämnesinnehåll, vissa har ett mera övergripande perspektiv där 
kursplanens kunskapskrav ligger till grund för urvalet. Andra hänvisar till 
tradition, till sin praktik eller intresse, flera menar att hantverkskunskaperna är 
centrala för ämnesinnehållet, ett fåtal uttrycker att kursplanen är ett stöd vid urval 
av ämnesinnehåll.   

Slöjdforskare Peter Hasselskog verkar inom det ämnesdidaktiska området där han 
bland annat studerat slöjdlärarens roll och elevernas möjligheter till lärande. Han 
har i sin avhandling Slöjdlärares förhållningssätt i undervisningen (Hasselskog, 
2010) konstaterat att slöjdlärare bygger sin förståelse på tradition, erfarenhet och 
intresse snarare än på kursplanen och att deras personliga intresse har stor 
betydelse för hur undervisningen utformas. Samma slutsats drar slöjdforskare 
Kajsa Borg i sin avhandling Slöjdämnet, intryck – uttryck – avtryck, (Borg, 2001). 
Borg verkar inom det ämnesdidaktiska området, bland annat läroplansteori och 
bedömningsfrågor. 
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Slöjdlärarna i Jeanssons studie beskriver att deras egen erfarenhet och 
föreställning om innehållet har större eller mer grundläggande betydelse för 
utformningen av ämnesinnehållet än kursplanen. Lärarna beskriver att hantverket 
är grunden till deras kunskap i ämne och en grundläggande kunskap för 
undervisningen. Flera uttrycker att de hämtar intryck från den egna skolgången, 
praktiken, Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och från traditioner inom yrket 
för val av ämnesinnehåll. Utifrån detta har de utvecklat en egen syn på innehållet, 
som sedan ligger till grund för hur de tolkar kursplanens centrala innehåll 
(Jeansson, 2017).  

Kursplanen för slöjd (Skolverket, 2015a) uttrycker inte ett detaljerat 
ämnesinnehåll, vilket gör det möjligt för textilläraren att göra sina egna val i 
utformningen a undervisningen. I rapporten Slöjd i grundskolan En nationell 
ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9 (NÄU 13) (Skolverket, 2015c) framgår det att 
kompetensutveckling i läroplanens olika kunskapsområden efterfrågas. Att träffa 
ämneskolleger för samarbete och idéutbyte är viktigt för att utveckla sin 
undervisning, det upplevs som inspirerande och utvecklande, (Jeansson, 2017). 
Samma rapport visar att arbetsbelastningen upplevs som hög hos flera slöjdlärare 
(Skolverket, 2015c), vilket troligen påverkar lärarnas val av ämnesinnehåll. 
Förutsättningen för bra samarbete är som lärarna beskriver det att de arbetat 
tillsammans i flera år och att de delar synen på kursplanen och dess innehåll. De 
har översatt kursplanen till undervisning och genom val av ämnesinnehåll, 
arbetsformer och bedömningsmöjligheter (Jeansson, 2017). Enligt NÄU-03 
(Skolverket, 2005), är en hantverksteknik ofta utgångspunkten i undervisningen, 
vilket också kritiserades i densamma. Det var görandet och inte lärandet som var i 
fokus. De flesta lärarna i Jeanssons studie (2017), framhöll också hantverket som 
ämnesinnehåll i undervisningen. De beskrev det som en del i ett större 
sammanhållet ämnesinnehåll med betoning att det hör ihop med arbetsprocessens 
delar. Motiven till val och innehåll kunde vara att se en röd tråd i undervisningen, 
en progression från år till år eller att vissa arbetsområden blir väldigt lyckade med 
bra resultat och nöjda elever. Flera lärare vill att området ska vara roligt för dem 
själva, de tycker att de gör ett bättre jobb om de själva är bra på området.  

Att vara bra på ett område kan kopplas till Borgs bedömning att tiden för 
ämnesundervisning minskat otroligt mycket i lärarutbildningen vilket hon skriver 
i tidskriften Tilde (2016). Hon menar att man kan få legitimation i slöjd med 
minimala kunskaper, och att om inte läraren har tillräckliga kunskaper minskar 
också elevernas möjligheter att fullfölja sina intentioner. Slöjden blir mera 
likriktad utifrån att lärarnas kompetensnivå begränsar ämnesinnehållet. Ämnet blir 
mera likt hobbyverksamhet och sysselsättningsterapi vilket mera hör hemma på 
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ett fritidshem än i ett obligatoriskt skolämne. Ämneskunskap innebär mycket mer 
än manuell färdighet, det innefattar materialkunskap, formgivning samt konst- och 
stilhistoria. Detta är exempel på kunskap som ersatts av producerande av texter på 
akademisk nivå, vilket hon dock menar också är både bra och nödvändigt i 
lärarutbildningen.  

Problematiken kring läromedel anpassade till skolundervisning har slöjdforskarna 
Annelie Holmberg, Mia Porku-Hudd och Marcus Samuelsson tagit fasta på i 
studien Allt kan transformeras till användbart läromedel, den visar att lärarna står 
relativt ensamma när det gäller hur deras undervisning ska läggas upp och att de 
saknar läromedel kopplade till kursplaner och styrdokument (Holmberg, et al., 
2017).  

Slöjdforskare Stina Westerlund har i sin avhandling Lust och olust - elevers 
erfarenheter i textilslöjd (2015), studerat hur känsloupplevelserna hos eleverna 
påverkar lärandet i textilslöjden. Studien visar att olika känslor ger olika 
förutsättningar för lärandet i slöjdsalen. Betydelsefullt för lärandet är den sociala 
omgivningen - slöjdsalen, och det sociala samspelet i slöjdsalen. Betydelsefullt 
för de känslomässiga upplevelserna är också hur läraren organiserar 
undervisningen, uppgifterna och möjliggör socialt samspel. I studien lade hon 
märke till fyra olika emotionella praktiker: den avståndstagande, den osäkra, den 
accepterande och den införlivande. Studien konstaterar också att elever jämför 
sina slöjdade föremål med de industritillverkade produkter som vi ständigt omger 
oss av. Detta kan försvåra arbetsprocessen för eleverna om de möter på motstånd i 
framställningen av föremålen de tillverkar. Dessa upplevelser ger ofta upphov till 
starka känslouttryck. Westerlund konstaterar också att elever upplever positiva 
känslor av att framställa föremål som personliga med unika uttryck. 

Att arbeta med digital teknik i slöjdundervisningen är vanligt och en bra 
inspirationskälla i slöjdundervisningen. Det beskriver slöjdlärare Inger Degerfeldt 
och slöjdforskare Mia Porko-Hudd (2015) i artikeln Informationsteknik - ett 
redskap i slöjden. Att arbeta med digitala hjälpmedel understryks också i Lgr 11 
(Skolverket, 2015a). Lärarna i Degerfeldts och Porku-Hudds studie måste ofta 
motivera och ställa krav på inköp av digitala hjälpmedel till slöjdsalarna. 
Författarna menar att olika multimedieprogram, portaler eller databaser är bra 
hjälpmedel och underlättar lärarens arbete att uppnå läroplansmålen. 
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4. Historisk tillbakablick på slöjdämnet 
Detta kapitel tar upp hur slöjdämnet utvecklats och förändrats från det att allmän 
folkskola infördes till grundskolans första läroplan och nuvarande läroplan Lgr 11 
(Skolverket, 2015a). Den historiska beskrivningen ger förståelse för villkor och 
ämnesinnehåll i främst textilslöjd som beslutats och formats från förr till nutid. 
Människor har broderat i alla kulturer. Tillbakablicken beskriver broderiets 
vandringar i världen, i olika samhällsklasser och slutligen en beskrivning om hur 
sashiko når broderiintresserade genom bland annat Facebook idag. 

4.1 Historisk tillbakablick - slöjd i folkskolan  

År 1842 beslutade Sveriges riksdag att införa allmän folkskola i landet, dock tog 
det lång tid att genomföra då landet saknade undervisningslokaler och lärare, och 
inte minst undervisningsmaterial. Först i slutet på 1880-talet var folkskolan i stort 
sett etablerad i hela landet. Slöjden fanns inte med som obligatoriskt ämne när 
Folkskolestadgan beslutades, då hade läs- och skrivkunnighet störst betydelse. 
Under mitten av 1840-talet beslutades att församlingar med fast folkskola kunde 
inrätta en arbetsskola, då växte slöjdskolorna fram i flera städer och på 
landsbygden, slöjden blev därmed ett frivilligt ämne. År 1877 fanns det omkring 
130 slöjdskolor för pojkar, och ett hundratal för flickor. Anledningen till den stora 
skillnaden kan enligt Hartman (2014) vara att flickskolorna inte krävde så dyrbar 
utrustning, och att den textila slöjden dels kunde utgöra yrkesutbildning och dels 
förberedelse för kvinnan i hemmet.  

För överklassen och borgerskapets barn växte läroverk och flickskolor fram, 
studierna där ledde ofta till högre skolor, medan eleverna på folkskolan gick 
direkt ut i arbetslivet (Hartman, 2005/2012).  Under åren 1880 – 1920 framhölls 
de pedagogiska dimensionerna i skolslöjden, och klasslärarna ansågs särskilt 
lämpliga att undervisa i ämnet, vidare ansågs ämnet ses som ett formellt 
bildningsmedel (Hartman el al 1995; Jeansson, 2017). Flera kvinnor, så kallade 
slöjdmödrar, startade slöjdseminarier där den kvinnliga slöjden skulle anpassas 
efter nya förhållanden i samhället. Undervisningen skulle vara mera metodisk och 
kunskaperna skulle tillämpas på saker som skulle kunna användas (Borg, 2008).  

Eftersom förhållandena i undervisningen varierade i landet, gav 
seminarieföreståndarinna Hulda Lundin, Stockholm, ut en handledning i ämnet, 
med illustrationer i olika textila tekniker och sömnad, som hjälpmedel hade man 
illustrativa planscher och svarta tavlan. Otto Salomon, föreståndare för 
Slöjdlärarseminariet på Nääs, inriktade sig på pojkslöjden, han betonade vikten av 
den formella kunskapen och på vilket sätt kunskapen inhämtades (Borg, 2008). 



   10 

År 1919 kom en undervisningsplan som kan sägas vara en första läroplan, den 
innehöll en gemensam målbeskrivning för de båda slöjdarterna där eleverna skulle 
utvecklas i; praktiskt omdöme och händighet; förmåga till självständighet och 
skapande arbete; känsla för färg, form och kvalitet; samt respekt och intresse för 
handens arbete (Jeansson, 2017). Slöjd blev ett obligatoriskt ämne år 1955, 
eleverna skulle öva sig i att ta ansvar, dra slutsatser och komma med egna förslag 
om arbetsgången. 

4.2 Historisk tillbakablick - slöjd i grundskolan 

 I grundskolans första läroplan Lgr 62, delades slöjden i textilslöjd och trä- och 
metallslöjd, därmed kategoriserades slöjden efter material och inte kön som 
tidigare och de praktiskestetiska ämnena fick större utrymme (Borg, 2001).  

Obligatorisk undervisning i båda slöjdarterna infördes i läroplan Lgr 69, den 
innehöll beskrivningar, så kallade supplement med kompletterande anvisningar, 
kommentarer och exempel för varje ämne såsom förslag på material och tekniker i 
slöjdämnet, arbetsprocessen betonades. Slöjdundervisningen hade en mera kreativ 
inriktning och vikten av att utforma undervisningen utifrån elevers förmåga 
framhölls (Jeansson, 2017). Eleverna gick i blandade grupper och i årskurserna 3 - 
6 och arbetade terminsvis med antingen trä- och metallslöjd eller textilslöjd, först 
på högstadiet fick de välja att fördjupa sig (Frohagen, 2016). I läroplanen Lgr 80 
låg fokus på lärandeprocesserna, elevernas personliga utveckling och vidare deras 
framtida deltagande i samhället. Läroplansreformen Lgr 94, var mera målstyrd än 
regelstyrd (Hartman, 2014), tonvikten lades på ett prövande och experimenterande 
praktiskt arbete, eleven skulle tränas i att bedöma sin arbetsinsats och att samtala 
med läraren (Jeansson, 2017).  Lärarna i de båda slöjdarterna satte ett gemensamt 
betyg (Borg, 2001) Kursplanen 2000 kan ses som mera målstyrd och fokuserad på 
elevens tilltro till sin egen förmåga samt att eleverna skulle få insikter i 
jämställdhetsfrågor (Hasselskog, 2010).  

 Idag är slöjdundervisningen målstyrd efter Lgr 11, Kursplan i slöjd (Bilaga 5). 
Den innehåller tre centrala delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Det är 
slöjdläraren som utifrån kursplanen med dess innehåll och kunskapsmål gör sin 
planering för genomförande av undervisningen. Kunskapskraven utgår från det 
centrala innehållet och finns angivna för årskurs 6 och årskurs 7–9, de är angivna i 
nivåerna E, C och A, där E är den lägsta godkända nivån. Eleverna får betyg efter 
bedömning av sin förmåga i slöjdarbetet. Förmågorna är relaterade till den egna 
idén, till förmågan att använda verktyg och redskap, hur de väljer 
tillvägagångssätt och miljöaspekter, hur de utvecklar sina idéer, hur de väljer 
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metoder för att lösa problem, hur de ger omdömen om sin arbetsinsats och hur de 
tolkar och för resonemang om sina slöjdföremål (Skolverket, 2015a). 

4.3 Historisk tillbakablick - sömnad och broderi i skolan  

Slöjden i den svenska skolan har alltid varit en spegel av sin tid. Undervisningen 
för flickor i slöjd i slutet av 1800-talet var nyttig och praktisk inriktad, flickorna 
skulle lära sig att sy, sticka, lappa och laga främst för att kunna sköta ett hem 
(Borg, 2008).  

Boken Handledning för metodisk undervisning i kvinnlig slöjd, utgiven av 
slöjdlärarinnan Hulda Lundin, år 1907 innehåller illustrativa teckningar och 
beskrivningar av handsömnad och tillklippning av användbara textilier för ett 
enkelt hem, såsom lampmatta, slöjdförkläde, nattlinne, kalsonger, skjorta 
arbetspåse, och linnen i olika former. Fostran för hemmet och modersrollen 
präglade undervisningen, att sy olika plagg till det nyfödda barnet ingick också i 
sömnadsövningarna. Undervisningen skedde i större grupper och präglades av den 
sociala miljö eleverna växte upp i. Flickorna i folkskolan broderade på sin höjd ett 
enkelt monogram i korsstygn medan överklassflickorna broderade vitbroderier på 
damastdukar och linnetextilier (Trotzig, 2014). 

Textilslöjden dominerades av modeller fram till 1950-talet. Eleverna sydde 
förkläden och förvaringspåsar med broderade monogram och dukar i våffelväv 
kantade med olika broderade stygn. Från 1960-talet kom den personliga 
utvecklingen och det personliga uttrycket att spela större roll. Eleverna broderade 
fritt på juteväv, färgade batik och tygtryck till inredningstextiler och egna plagg 
(Borg, 2014). 

Arbetsbok i textilslöjd kom ut år 1971, den innehåller uppgifter i individuellt 
skapande. Den ska ge eleverna stöd att ”lätt kunna välja teknik alltefter det 
arbetsprojekt som föreligger och självständigt kunna arbeta med beskrivningar 
och teckningar.” (Andersson, et al., 1969 s. 5).  Pärmen med de lösa bladen 
innehåller beskrivningar på en mängd olika broderistygn, symaskinskunskap, 
sömmar, fållar, sy knapphål, virkning, stickning, snoddar mm. Under 1980-talet 
kom processen i skapandet att spela en större roll, eleverna sydde bruks- och 
prydnadssaker och saker för sina fritidsintressen (Borg, 2014), de skulle inhämta 
kunskaper som var kopplade till vardagslivet. Symaskinskörkort var ett moment 
som infördes på 1990-talet, då fick eleverna grundläggande kunskaper i uppgifter 
som att sy förkläde, kudde eller sypåse. 

Undervisningsinnehållet präglats av de olika lärarprofiler som finns i yrkeskåren. 
Kajsa Borg beskriver i sin avhandling Slöjdämnet: Intryck – uttryck – avtryck, år 
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2001, de som anser sig ha ett konstnärligt uppdrag, ett pedagogiskt uppdrag eller 
de som är mera hantverksinriktade. Eftersom det inte funnits några läroböcker i 
slöjden har det varit fritt för lärarna att utforma undervisningen vilket gjort att 
lärare utvecklat egna läromedel och modeller utifrån de olika kursplanerna.  

Vilka slöjdaktiviteter som funnits i slöjdsalarna är sparsamt vetenskapligt 
dokumenterat, detta konstaterar Marléne Johansson i sin avhandling Slöjdpraktik i 
skolan – hand, tanke, kommunikation och andra mediterande redskap. Bristen på 
detta gör att det blir antaganden och ett allmänt tyckande om slöjdverksamheten 
(Johansson, 2002).  Förklädet och sypåsen tycks ha funnits med i undervisningen 
sedan länge, detta med inslag av olika fria tekniker såsom både fritt och bundet 
broderi.  I den aktuella läroplanen Lgr 11 (Skolverket, 2015a) ska eleverna 
formge, framställa i hantverket och välja, motivera, analysera och värdera 
arbetsprocessen, vidare ska de tolka, kommunicera och utveckla identitet i 
slöjden.                   

4.4 Historisk tillbakablick - broderi 

Att sy är en teknik som endast kräver nål och tråd. Historiskt har textilier använts 
både till nytta och nöje i alla kulturer.  Idag lutar sig forskarna sig åt att broderiet 
uppstått spontant på skilda håll i världen. Motiv och mönster har däremot genom 
folkvandringar, erövringståg och handelsfärder vandrat vitt omkring (Hammar, 
2010). Redan 4 000 år f Kr var broderiet högt utvecklat i Orienten (Wikipedia, 
u.d.).   

Det äldsta fyndet i Skandinavien kommer från Danmark och är en ylletröja vars 
ärm dekorerats med en dekorativ söm, den är drygt 3 000 år gammal.  Det finns 
dräkter bevarade som bars av den europeiska adeln från tiden 600 - 1000 e. Kr., 
de dekorerades med silke- och guldbroderier på fint ylle- och linnetyg. I det 
norska Osebergsskeppet från 830-talet finns textila fragment med broderier. Den 
berömda medeltida Bayeuxtapeten, 70 meter lång, beskriver i broderade bilder 
slaget vid Hastings år 1066. Under 1100 – 1500-talet broderade skickliga händer i 
kloster, kungliga och privata verkstäder kröningsmantlar, kyrkliga textilier och 
profana bruksföremål. Många vackra broderier tillverkades i klosterverkstaden i 
Vadstena. Yrkesbrodöser tillverkade ceremoniella dräkter och textiler till hovet, 
adeln och kyrkan under 1500 – 1600-talet (Hammar, 2010).     

Det bedrevs import av bomullstyger till Europa under 1600 – 1700-talet, broderier 
såsom vitbroderi och matelassé utövades. Teknikerna användes till dräktdelar och 
inredningstextilier i herrgårdssalongerna, borgarhemmen och prästgårdarna under 
1700-talet. Flickorna som arbetade i kretsen kring de här miljöerna fick 
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inspiration genom bl. a. de tryckta mönsterböckerna som spreds på landsbygden 
under 1700 - 1800-talet (Marcusdotter, 2005).          

 I allmogehemmen tillverkades i huvudsak brukstextilier, men även textilier som 
användes till fest. Dräktdelar dekorerades rikt liksom kuddar, dynor, hängkläden 
mm till interiörerna. De ortstypiska sömmarna, de så kallade lanskapssömmarna, 
uppstod genom att någon konstnärlig kvinna skapade en egen teknik som spreds 
till andra, exempel på dessa är Delsbo-, Järvsö-  och hallandssömmen (Nylén, 
1975).    

Idag väljer många att brodera i grupper, det finns kurser och organiserade grupper 
med olika inriktningar inom broderiområdet. Det finns också grupper på sociala 
medier där medlemmar och andra intresserade kan inspireras och dela på sina 
kunskaper. Instagram och Facebook sprider tekniken sashiko till intresserade och 
kontakter knyts över hela världen. Dessa tillsammans med den digitala databasen 
Digital Museum (KulturIT, u.d.), utställningar och böcker är viktiga källor till 
kunskap och inspiration i området. 
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5. Teoretiska perspektiv                                                  
Ingrid Carlgren (2013) beskriver kunskapsbegreppet utifrån fyra former av 
uttryck: kunskap som fakta (veta att), som förståelse (veta varför), som färdighet 
(veta hur) och som förtrogenhet (veta vad).  De samverkar med varandra och 
utgör varandras förutsättningar. Fakta kan beskrivas som att veta historiken i 
ämnesområdet, förståelse kan handla om att eleverna till exempel kan beskriva 
och redogöra slöjdprocessen. Färdighet handlar om att visa hur man gör 
någonting, det kan vara både praktiskt och teoretiskt. Förtrogenhet innebär att 
eleverna visar och använder tidigare erfarenheter i nya situationer, till exempel att 
eleven tillgodogjort sig kunskaper i att sy på symaskinen, de vet därmed hur man 
gör då de har nya uppgifter där det ingår moment med sömnad på symaskinen. 

Lärarens kunskapsarbete kan beskrivas utifrån triaden kunnande - 
kunskapsinnehåll - kunnighet, där lärarens arbete omfattar alla tre delarna. Utifrån 
denna studie ska eleverna utveckla sitt kunnande inom arbetsområdet sashiko. 
Kunskapsinnehållet för undervisningen beskrivs i det centrala innehållet i Lgr 11 
(Skolverket, 2015a)och kunnigheten ska eleverna visa genom att förklara, 
analysera, argumentera eller värdera något, till exempel i utvärderingen som sker 
skriftligt eller muntligt. 

 5.1 Läroplansteori 

Utifrån urvalet av min studie kommer jag att använda läroplansteorin för analys. 
Läroplansteorin behandlar formulering, transformering och realisering av 
läroplaner. Läroplansteorin bygger på att tolka läroplan och kursplaner och sedan 
realisera tolkningar och använda dessa i undervisningen. Formuleringen av 
läroplaner och kursplaner sker på statlig nivå. De berör frågan om vad kunskap är, 
vilka ämnen som ska studeras och hur stor del varje ämne ska tilldelas. Vidare 
formulerar de vilka mål som gäller för undervisningen. Transformeringen är den 
översättning som görs av läroplaner och kursplaner till undervisningsinnehåll och 
realiseringen sker i klassrummet i mötet med eleverna (Linde, 2012).                     

 5.2 Didaktik  

Föreliggande studie syftar till att utveckla kunskap om slöjdlärares undervisning i 
ämnesområdet sashiko. Fyra textillärare har fått beskriva sin undervisning utifrån 
de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Till vad-frågan hör vad de undervisar 
om, innehållet och målet med undervisningen. Varför-frågan syftar till 
resonemang kring varför de väljer just detta och inte något annat och hur elever 
motiveras att lära sig just det innehållet. Hur handlar om hur undervisningen ska 
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gå till utifrån reflektion kring de andra frågorna. Utöver det tillkommer vem-
frågan. Frågan rör vem eleven som ska lära sig är men även vem det är som ska 
bestämma över undervisningen (Skolverket, 2016b). 

Didaktik betyder läran om undervisning och är ett omfattande område. Den kan 
delas in ett allmändidaktiskt område som avser övergripande frågor om kunskap, 
lärande och bedömning. Ämnesdidaktik är däremot riktad eller ordnad efter 
avgränsningar som till exempel ämnen eller skolformer (Jeansson 2017). 
Analysen avser synliggöra hur kursplanen tillämpas och påverkar ämnesinnehållet 
i textilslöjd. Enligt Linde (2012) finns en rad faktorer som är styrande i 
utformningen av undervisningen. Läroböcker, övningsmaterial och läraren som 
individ påverkar innehållet utifrån hur hen tolkar kursplanen. Ämnets traditioner 
och lärarens repertoar har också betydelse för innehållet. Jeansson beskriver två 
nivåer av didaktiskt tänkande angående textillärarnas uppfattningar om syfte, 
innehåll, undervisning och bedömning i sin studie (Jeansson, 2017). Genom 
nivåerna framkommer två ämneskonceptioner angående slöjdämnet, en 
kursplanenära tolkning och en som bygger på kunskapsområdet slöjd. Hon 
konstaterar att lärarna ansluter sig till en av dessa eller rör sig mellan dem i olika 
faser av didaktisk planering och reflektion.  

Ämneskonceptionerna som bygger på lärares uppfattningar om ämnet och 
undervisningen och på kursplanen Lgr 11 (Skolverket, 2015a), bidrar till 
formandet av ämnet. Kunskapsområdet slöjd är större än själva skolämnets 
innehåll, och det är lärarens ansvar att göra det urval som är lämpligt för 
undervisningen. Det blir ett nytt område – ämnesdidaktik som för slöjdämnet 
också benämns slöjddidaktik, slöjdens didaktik eller slöjdundervisning (Jeansson, 
2017). Med ämnesdidaktik menas kunskap om lärarens undervisning och den 
betydelse den får för ämnets utformning, där även ämnets traditioner och lärarens 
repertoar spelar roll (Lindström, 2016). Lindström & Pennlert beskriver en 
didaktisk översiktskarta (2016, p. 27) som modell där didaktiska begrepp lyfts 
fram och visar samband mellan undervisningens dimensioner.  
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             Syfte/Varför   
    
      Mål/Vilka  
     
               
                  
    
    
            Innehåll/Vad                               
Metod/hur  
 
Lärarens huvuduppgift är att undervisa, hen ska kunna arbeta utifrån de 
styrdokument som är politiskt beslutade, omsätta goda ämneskunskaper så att 
elever lär och utvecklas, planera, genomföra och utvärdera pedagogisk 
verksamhet och dokumentera och bedöma och betygssätta elevers lärande. Det 
sociala ansvaret innebär att läraren ska tillsammans med hemmen, fostra 
demokratiska och ansvarstagande medborgare och samverka med elever, lärare 
och kolleger. Sammanfattat är det tre kompetensområden som har särskilt 
betydelse för en lärares yrkeskunnande – didaktisk kompetens, social kompetens 
och ämnes/innehållskompetens (Lindström, 2016). 
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6. Metod 
Det här kapitlet beskriver och motiverar vald metod för studien. Urval och 
avgränsningar redogörs för att studiens generaliserbarhet ska kunna bedömas. 
Vidare beskrivs hur materialet samlats in och vilka etiska överväganden som 
gjorts. 

6.1 Val av metod 

Föreliggande studie utgick från en kvalitativ metod som innebar att studien 
omfattade ett litet antal personer och att strukturen i intervjuerna var ungefär 
samma som i ett vardagligt samtal. Mina frågor har varit specifika utifrån 
läroplansteorin och det didaktiska perspektivet i deltagarnas undervisning. 
Metoden kan enligt Kvale (2014) beskrivas som halvstrukturerad genom att 
tonvikten har legat på deltagarnas berättelser utifrån intervjufrågorna. Frågorna 
har varit mer eller mindre bestämda, både fasta och öppna. Intervjumetoden gav 
möjlighet till förändringar vad gäller frågornas form och ordningsföljd.  

Frågorna till deltagarna sammanställdes i en intervjuguide (Bilaga 3), där jag 
inledningsvis berättade om mitt syfte med studien, därefter följde några allmänna 
frågor om lärarens bakgrund, examen och nuvarande arbete. Frågorna om 
undervisningen i intervjun var uppbyggda kring tre teman: Planering, 
genomförande och utvärdering. Varje tema innehöll 4–6 frågeställningar. 
Tematiseringen samlade empirin, vilket ledde till att materialet blev samlat och 
lättare att förstå. Studien bygger på antaganden om textillärarnas möjligheter och 
förutsättningar i sin undervisning och min vilja att förstå hur slöjdämnet gestaltas 
i praktiken.       

Utifrån förförståelse och intervjuer har en hermeneutisk tolkningsprocess 
utformats och utvecklats. Det innebar att jag tolkade lärares beskrivningar av sin 
undervisning som delar av en helhet, och att studien varit i en ständig rörelse där 
ny kunskap samlades upp och bearbetades för att slutligen analyseras. Samtal och 
text är centrala i den hermeneutiska traditionen (Kvale, 2014).  

Att delta under lektioner i sashiko var inte ett uttalat syfte i studien av sashiko, 
men jag gjorde en deltagande observation under en slöjdlektion eftersom jag fick 
en förfrågan om det av slöjdläraren. Jag intervjuade textilläraren efter lektionen.  
En deltagande observation innebär att man deltar i samspelet och i samtalet med 
de människor man omger sig med (Fangen, 2005). Jag fick förståelse för vad 
eleverna arbetade med, hur de gjorde sina val och varför de valde att arbeta med 
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sashiko. Närvaron i slöjdsalen gav mig också förståelse för lärarens didaktiska val 
och metoder. 

6.2 Intervjuer, urval och avgränsningar 

Fyra textillärare har deltagit i intervjun, de har tagit sin examen år 1984, 2002 och 
2012, en deltagare går sista året på Yrkeslärarutbildningen. Alla arbetar som 
textillärare i Stockholmsområdet och undervisar i årskurserna 6 - 9 eller 7–9. Tre 
av lärarna är mentorer och VFU-handledare. Flera av dem har grundutbildning i 
skrädderi eller mönsterkonstruktion, och har även arbetat inom det området. Alla 
har mycket goda ämneskunskaper och erfarenhet av läraryrket. Några har arbetet 
som textillärare i 10 - 15 år. Alla deltagarna arbetar utifrån de styrdokument som 
är politiskt beslutade. De har erfarenhet av betygssättning och är insatta i Lgr 11 
(Skolverket, 2015a). En av deltagarna har varit i Japan och har en resa till Japan 
planerad då hon kommer att utveckla ny kunskap om japanskt broderi 

Jag fick kontakt med fyra textillärare, tre stycken via Facebook och en genom 
personlig kontakt. Upprop om frivilligt deltagande i min studie gjordes på 
Facebook i gruppen Nationellt centrum för slöjdutveckling som har drygt 5 000 
medlemmar. Jag beskrev kort att jag ville komma i kontakt med textillärare som 
arbetar med sashiko i undervisningen för att genomföra en intervju. Syftet var att 
utveckla kunskap om hur undervisningen går till och att det skulle användas i mitt 
examensarbete i mina studier i Kompletterande pedagogisk utbildning på Umeå 
universitet. Vi kunde träffas om deltagarna bodde i Stockholm eller Dalarna. De 
kunde svara på Facebook, eller maila mig. Jag skriver att jag arbetat som 
textillärare för att knyta an till min profession som lärare (Bilaga 2).  

 Deltagarna i studien valdes ut med ett ändamålsenligt urval, vilket innebär att 
gruppen inte representerar ett brett underlag och inte kan generaliseras utanför 
urvalsgruppen (Cohen, Manion & Morrisson, 2011). I studien innebär det att 
intervjupersonerna har tillfrågats utifrån att de har förståelse för ämnet och att de 
kan berätta utifrån sina egna uppfattningar och erfarenheter. Då läroplan och 
kunskapskrav låg till grund för mina frågor vill jag att intervjupersonerna skulle 
ha erfarenhet av betygssättning.            

Jag fick ett positivt gensvar från sex stycken textillärare på Facebook, men när jag 
återkopplade fick jag inget svar från fyra av dem. Två textillärare kunde jag knyta 
fortsatt kontakt med och vi hade mailkontakt eller kontakt på Messenger där vi 
berättade lite mer om oss själva. Jag beskrev min studie lite närmare och vi 
bestämde tid för träff eller telefonintervju. Flera som svarade gav positiva 
omdömen om studien och ville gärna ta del av den. En lärare kände jag sedan 
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tidigare, hon ingick i ett nätverk av textillärare som jag själv deltog i då jag 
arbetade som textillärare. I Facebookgruppen Sashiko fann jag en medlem som 
uttryckt sig om tekniken sashiko i undervisningen, henne kontaktade jag via 
Messenger och fick på så sätt svar från henne. Mitt mål var att intervjua 
textillärare med examen, vilket tre av mina fyra informanter har, den fjärde 
studerar sitt sista år på sin yrkeslärarutbildning. Alla har erfarenhet av att arbeta 
som textillärare i många år och alla har arbetat med betygssättning.  

De lärare som uttryckte sig positivt föra att delta i studien arbetar alla i 
Stockholmsområdet och i årskurserna 6–9. Tre av lärarna var även mentorer, en 
var nätverksledare och tre lärare var VFU-handledare. De intervjuade lärarna var i 
åldern 40 – 60 år, examen hade tre av dem tagit vid 20–25 års ålder, de flesta har 
arbetat som textillärare eller inom det textila området under sina yrkesverksamma 
år. Jag upplevde att jag fick mycket bra kontakt med alla informanter och att vi 
hade samsyn kring innehållet i frågeställningarna, vilket underlättade intervjuerna 
(jfr Jeansson 2017).                                         

 6.3 Procedur – genomförande  

Jag träffade två lärare på ett café, en lärare på dennes skola och jag gjorde en 
telefonintervju. En lärare erbjöd mig att närvara under lektionen då de arbetade 
med sashiko, och det erbjudandet antog jag. Allt gjordes inom ramen av tre dagar. 
När jag tog kontakt med dem informerade jag dem kort om syftet med studien 
samt att deras deltagande skulle anonymiseras i uppsatsen. Jag hade förberett 
frågor och sammanställt dem i en intervjuguide (Bilaga 2) och en 
medgivandeblankett. (Bilaga 3) inför vårt möte. Vid mötet skrev de på 
medgivandeblanketten och fick några minuter att läsa igenom frågorna. 
Informanten jag intervjuade per telefon fick materialet via mail, och skickade 
tillbaka en påskriven medgivandeblankett. Intervjun inleddes med de allmänna 
frågorna för att sedan övergå till frågorna kring planering, genomförande och 
utvärdering av undervisningen. Mina frågor var utformade för att deltagarna 
skulle beskriva konkret kring någon frågeställning eller berätta mer kring vissa 
frågor. Jag ställde följdfrågor om jag ville att deltagaren skulle förtydliga sig eller 
utveckla något mer. Under intervjun förde jag skriftliga anteckningar, som jag 
sedan skrev rent på datorn därefter samlande jag svaren i de teman som intervjun 
var uppbyggd på. Deltagarna har lång erfarenhet som textillärare och är därmed 
insatta i kursplanen och betygssättning vilket gör att de förstår frågeställningarna 
och mina motiv till dem.                     
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6.4 Etiska överväganden 

Uppropet om deltagande i studien gjordes via Facebook och mail. Det förankrades 
olika beroende på hur kontakten vidareutvecklades, alla informerades om att 
studien var konfidentiell, vilket betyder att ingen annan än jag skulle kunna sätta 
svaren i samband med rätt person. Deltagarna som jag träffade fick muntlig 
information om medgivandeblanketten och intervjuguiden, den deltagare som 
intervjuade per telefon fick intervjuguide och medgivandeblankett via mail. 
Underskriften innebär deltagarna går med på att bli intervjuade utifrån att de blivit 
informerade om att studien följer etiska riktlinjer som hämtats från 
Vetenskapsrådets publikation God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2017). 
Samtliga gav skriftligt medgivande till studien. Alla möten med deltagarna var 
positiva till intervjun och de lämnade ärliga och uppriktiga svar. Förtroende är 
viktigt i en intervju, jag upplevde att deltagarna var positiva till intervjun och att 
de lämnade ärliga och uppriktiga svar. Intervjuerna var kvalitativa och det innebär 
enligt Johansson och Svedner (2010) att den intervjuade ska lämna personliga 
ställningstagande vilket gjorde att jag försäkrade deltagarna om att de var 
anonyma i det resultat som presenteras. Studien innehåller inga känsliga frågor, 
det är frågor där lärarna ska beskriva sin undervisning i sashiko.  
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7. Resultat 
Resultatet av den samlade empirin delas in tematiskt i olika underrubriker utifrån 
den tematiska indelningen av svaren från deltagarna. 

7.1 Hur textillärarna lärt sig sashiko 

Sashiko ingick inte i någon av deltagarnas utbildning till textillärare, intresset har 
kommit till alla under de senaste åren. Alla deltagare har upptäckt tekniken genom 
boken Sashiko - brodera på japanskt vis (Delage - Calvet, 2007). Någon uttryckte 
att ”den kom till mig”. En lärare blev inspirerad att börja sy, hon sydde upp ett 20-
tal prover och påsar dekorerade med olika sömmar. En lärare valde att sy upp 
prover under ett lov för att användas i undervisningen. De flesta har känt till 
tekniken i 2 - 3 år. Efter att de upptäckt tekniken i boken har flera av deltagarna 
sökt och hittat mer kunskap och inspiration på nätet. Någon är medlem i en 
Facebook-grupp som heter Sashiko, där medlemmarna lägger ut broderier på olika 
saker de broderat, det kan vara kuddar, väskor, plagg, täcken, tavlor med mera. 
Gruppen består av cirka 3000 medlemmar från hela världen. 

7.2 Kursplanens betydelse för val av undervisningsinnehåll   

Deltagarna i intervjun uttrycker att de upptäckte tekniken först för att sedan 
konstatera att den kan kopplas ihop med alla eller en stor del av kunskapskraven i 
ämnet, således har inte kursplanen varit något stöd för val av sashiko i 
undervisningen, däremot betonar de kursplanens betydelse för innehållet i 
undervisningen.  

Textillärarna konstaterar att sashiko är en teknik med många möjligheter för 
eleverna att arbeta med både när det gäller formgivning och tolkning och 
utforskande av material. Eleverna får lära sig olika typer av nålar, tyg och tråd. De 
får välja tillvägagångssätt och motivera sina val. En lärare uttrycker vikten av att 
utveckla förmågan att pröva och ompröva i hantverkstekniken. Just detta moment 
ger bra dialoger om stygnen. Vilken tråd passar till vilket tyg? Vilket uttryck vill 
eleven ha med stygnen? Arbetsprocessen där eleven bidrar till att formulera och 
välja handlingsalternativ som leder framåt är en förmåga som ingår i 
bedömningen. De får överföra mönster till sitt arbete och utveckla sina kunskaper 
i färg, form och funktion. 

En textillärare beskriver hur hon arbetar med elevernas förmåga att formge och 
framställa slöjdföremål. Hon lägger stor vikt vid idéprocessen och att eleverna 
vågar experimentera i sin idéprocess. Sashiko är en teknik där eleverna tolkar 
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kulturella uttryck. Att sashiko har en intressant och rik historia är alla textillärare 
överens om. Någon lärare väljer att utgå från ett återbruks- och miljöperspektiv. 
Sashiko har historisk förankring i just återbruk, att samtala kring tekniken ur ett 
hållbarhetsperspektiv passar väl in i undervisningen och är kopplat till läroplanen. 
Sashiko är en modern teknik, betonar flera lärare. Att den har en historisk 
förankring och att den utvecklats som en mera dekorativ teknik med designade 
produkter gör att eleverna blir nyfikna och intresserade av ämnesområdet. 

7.3 Textillärarnas uppfattning om planering av sitt arbetsområde 
i sashiko 

Intervjufrågorna i tema Planering, var uppbyggda kring innehållet av 
undervisningen i sashiko, vad eleverna lär sig och vilken kunskap de utvecklar. 
Informanterna fick först kort beskriva vad innehållet i undervisningen är, för att 
sedan beskriva vad de tycker är viktigast, varför de valde tekniken, hur de lärt sig 
tekniken, om kursplanen var till hjälp vid valet av tekniken och om det fanns 
samarbete med någon annan lärare i ämnesområdet.  

Lärarna som arbetar med ämnesområdet i en klass inleder undervisningen med att 
berätta om historiken kring tekniken. De kan till exempel berätta att tyger var en 
dyrbar vara, kläder som förbrukats klipptes i bitar och lagades med lappar på 
andra lappar och syddes fast med täta förstygn. Här kan de relatera till att lappa 
och laga i vår egen tradition utifrån kvalitéer och miljöaspekter. Eleverna får 
genom dessa berättelser reflektera, hämta inspiration och utveckla idéer med 
kopplingar till traditioner i olika kulturer i sitt slöjdarbete, vilket också är ett 
kunskapsmål i läroplanen (Bilaga 6). Några lärare tar fasta på tekniken som 
återbruksteknik. En av dem har använt ämnesområdet som ett återbrukstema i 
ämnet Fritt val.  

Två lärare har tillgång till dokumentkameror i slöjdsalen. De är kopplade till 
datorn och de kan visa filmer, bilder eller text direkt på tavlan. En lärare har spelat 
in en frekvens då hon syr stygnen, under den lektion som jag deltog i visades 
filmen på tavlan hela lektionen. Läraren kunde hänvisa till filmen när de skulle 
lära sig tekniken och på så sätt frigöra tid till annat i undervisningen. Någon lärare 
har kopierat upp mönster som de får använda till sina alster. Alla lärarna 
uppmuntrar eleverna att skissa på egna mönster och utveckla egna idéer kring 
tekniken. De får söka på nätet, titta i böcker och några lärare har kopierat upp 
färgbilder på olika mönster och förslag på vad de kan utföra.  

Alla lärarna uttrycker vikten av att eleverna uppfattar ämnesområdet som 
modernt. Av den anledningen vill en lärare lyfta fram hur den urgamla tekniken 
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används i nutid av ett så stort företag som Adidas. De har tagit fram en blå sko 
med ett sytt mönster i sashiko. I historisk tid sydde man av sparsamhet skor av 
påsydda lappar i Japan. Några lärare har instruktioner där sashiko beskrivs 
historiskt och bilder på hur stygnen ska utföras, andra har lösa provlappar med 
olika mönster som de kan använda som förebilder. Flera lärare vill att eleverna 
gör en skiss på ett papper där de också ska motivera och beskriva sina val av 
material. Detta är också förmågor som ska bedömas enligt kunskapsmålen  
(Bilaga 6). 

En av lärarna väljer att inte någon genomgång då alla elever deltar. Hon har 
istället valt att ha uppgiften som ett val då de ska börja på ett nytt område. 
Eleverna får en introduktion i tekniken och information om var hen kan söka 
inspiration och arbeta vidare i området.  

Textillärarna har närmat sig tekniken och tagit fram undervisningsmaterial i olika 
omfattning för att sedan pröva den i undervisningen. Alla lärarna har sytt upp ett 
eller flera prov som förebilder för att förklara och visa stygnen och söka 
inspiration på nätet och i böcker.  
En lärare har intresse i kampsport, hon ser likheter med kampsporter och sashiko. 
Båda har använts och utvecklats för att överleva. Hon beskriver den inre känslan 
hon upplever i kampsport i likhet med den hon upplever vid sömnaden av sashiko. 
Just den känslan av närhet till materialet, nålen och sin formgivning vill hon 
förmedla till eleverna.  

Ingen utav lärarna har något ämnesövergripande samarbete just nu i sashiko, men 
flera ser möjligheter till det. Dock kräver det god planering och kontinuitet i 
lärarkåren, vilket som någon uttrycker det ”inte alltid är så lätt att få ihop”. En 
lärare har haft ett Japantema med en trä- och metallslöjdskollega, då tillverkade 
eleverna trävbågar till sina broderier i träslöjden.  

7.4 Textillärarnas uppfattning om genomförande av sitt 
arbetsområde sashiko 

Textillärarna beskriver sin undervisning utifrån hur de valt att presentera 
uppgiften och ämnesinnehållet för eleverna. Eleverna utgår från de olika 
förutsättningar som finns i slöjdsalen och det varierar. De kan i sin idéprocess 
utveckla idéer genom att titta i böcker, studera provlappar och prov på färdiga 
slöjdprodukter. En lärare lägger in informationsfilmer om Sashiko på skolans 
digitala plattform innan hon introducerar arbetsområdet i slöjdsalen. Några lärare 
har tagit fram egna instruktioner, där de kan läsa kort historia om tekniken, se hur 
stygnet görs och vilka kunskapsmål man utvecklar. Alla lärarna har böcker där 
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eleverna kan inspireras, fördjupa sig i ämnesområdet och studera teknik och 
mönster. Google Drive är ett ”klassrum” som en annan lärare använder. Det är en 
webbtjänst där eleverna har ett egen digitalt konto där läraren kommunicerar med 
eleverna genom att lägga ut filmer, uppgifter och inspirationsmaterial. 
Textillärarna ha valt olika metoder för att lära ut stygntekniken. Två av lärarna har 
en så kallad SMART dokumentkamera1 på sitt arbetsbord. Där kan de visa objekt, 
texter och bilder direkt på en SMART board eller White board. Lärarna har spelat 
in egna filmer när de syr stygnen. På den lektionen som jag närvarade på, spelades 
filmen under hela lektionen. Tekniken gör att eleverna ser bra, ingen behöver 
trängas eller vänta på sin tur medan läraren går runt och visar någon i taget. 
Lärarna är väldigt positiva till dokumentkamera. Några lärare har färdiga 
arbetsbeskrivningar, medan andra istället resonerar med eleverna kring lösningar 
samtidigt som hon visar exempel och relaterar till elevernas idéskisser. Någon 
lärare har stygnkort som beskriver stygnet, detta kan eleverna ha som stöd vid 
sömnaden. Flera lärare uttrycker att det finns mycket utrymme för kommunikation 
kring ämnesområdet under lektionerna. ”Det uppstår bra dialoger” säger en lärare, 
”Det stärker relationerna”, ”Vi pratar om återbruk, ekonomi, mode, material, 
metoder med mera”. 

Ingen av textillärarna har något ämnesövergripande samarbete med någon annan 
ämneslärare just nu. En textillärare har haft ett Japantema med träslöjdsläraren 
tidigare. Alla ser dock att det finns möjligheter att utveckla samarbete med andra 
ämneslärare. Den färdiga slöjdprodukten är inte alltid förutbestämd. Några lärare 
föreslår eleverna att göra en provlapp som sedan monteras på något som de under 
arbetets gång kommit fram till. Det kan bli en kudde, grytlapp, en lapp på ett 
klädesplagg, tygpåse, pennfodral, som del i en lappteknik med mera.  

7.5 Textillärarnas uppfattning om utvärdering av arbetsområde 
sashiko  

Eleverna ska enligt läroplanen ges förutsättningar att genom dokumentation i ord 
och bild reflektera och utvärdera sitt slöjdarbete. När eleverna skriver om sin 
arbetsprocess utvecklas och fördjupas eleverna att formulera sig om 
arbetsprocessen och de får träna sig på att formulera sig om slöjd. Utvärderingen 
tillämpar de intervjuade lärarna på olika sätt beroende på de olika digitala 
plattformar som skolan använder. Textillärarna anpassar dokumentationen efter 

                                                
1 SMART dokumentkamera fungerar som en scanner. Man kan visa objekt, bilder, texter, 

frekvensfotografera och spela in film med ljud direkt på SMART-board med direktlänk i SMART 

Notebook. 
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det system som används. En lärare har en digital arbetsbok där eleverna 
dokumenterar skriftligt och lägger in bilder regelbundet.  Efter avslutat 
arbetsområdet gör eleverna en slutredovisning där de svarar på förutbestämda 
frågor om arbetsprocessen. De ska också berätta om sina reflektioner kring sitt 
slöjdarbete. En lärare upplever att eleverna föredrar skriftlig redovisning, hon har 
ett formulär där eleverna besvarar frågor om arbetsprocess och även här får de ge 
reflektioner kring sin insats och arbetsområdet, de fotograferar alstren med sina 
mobiler och skickar bilderna till läraren.  

Elever som dokumenterar digitalt kan göra det antingen under lektionstid eller på 
sin fritid. Den skriftliga dokumentationen gör eleverna däremot i slöjdsalen under 
lektionstid. Möjlighet till muntlig redovisning ges till elever som har behov av 
det.                     

7.6 Textillärarnas reflektion över undervisningen i arbetsområdet 
sashiko  

På frågan om vilket syfte sashiko har i undervisningen framhåller lärarna att 
eleverna inte har några förutfattade meningar om området, de känner inte till den 
sedan tidigare. En lärare uttrycker att den är bra för att arbetsområdet ger många 
val att utveckla för eleverna. Det finns rika möjligheter att formge och framställa 
en produkt. Vidare uttrycker en lärare att sashiko ger eleverna möjlighet att 
utveckla förmågan att se mönster i en teknik.  

En lärare uttrycker att ”allt som görs i slöjden ska bli något”. Lärarna uttrycker att 
stygnen i tekniken är av enkel art, så enkel att alla kan utföra den. Den kan 
användas i sin enklaste form, med enbart rader av stygn på ett tyg. Alla 
textillärare är överens om att svårighetsnivån kan läggas på olika nivåer, vilket 
gör det möjligt för eleverna att hitta sin egen nivå och förmåga i arbetsområdet. 
Andra kan använda stygnen i en mera utvecklad formgivning. Tekniken är bra för 
att ”alla kan - alla lyckas”. Ämnesområdet är tacksamt för eleverna och deras 
slutresultat ”det blir alltid bra”.   

En lärare upplever att hon ”får igång eleverna snabbt”, de tar sig an uppgiften med 
nyfikenhet och har många idéer hur de ska utveckla den. Hon upplever också att 
den passar både tjejer och killar väldigt bra, de kan till exempel uttrycka sin 
identitet i broderi på ett intressant sätt.  Eftersom svårighetsnivån kan läggas på 
olika nivåer konstaterar lärarna att arbetsområdet kan användas och anpassas till 
alla årskurser som har slöjdundervisning. Flera lärare beskriver väldigt 
avancerade produkter som eleverna gjort.   
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Att den goda stämningen i slöjdsalen betyder mycket för lärandet är alla överens 
om, en lärare uttrycker att ”eleverna taggade ner”.   

Lärarna har arbetat med ämnesområdet på skiftande sätt, de framhåller att de ser 
möjligheter att utveckla undervisningen i sashiko. Tankar om hur undervisningen 
kan utvecklas utifrån målen, vilka problem som uppstått eller om urvalet är 
anpassat till eleverna är ständigt i rörelse. En deltagare har en kollega som 
använder arbetsområdet i årskurs 5, hon upplever det inspirerande att diskutera 
arbetsområdet med henne, att ha utbyte med en kollega är viktigt och något som 
flera efterlyser. 
 

8. Analys 
Denna studie utgick från läroplansteorin (Linde, 2012). Att använda läroplansteori 
som teori för att analysera studiens resultat innebär att se aspekter i resultatet som 
handlar om hur lärarna planerar sin undervisning enligt Skollagen (SFS 
2010:800). Det innebär exempelvis hur timplaner, läroplaner och kursplaner 
används i slöjdundervisningen. Jag studerat hur fyra textillärare formulerar, 
transformerar och realiserar undervisningen i sashiko efter Lgr 11 (Skolverket, 
2015a). I Skolverkets allmänna råd för planering och genomförande av 
undervisningen (Skolverket, 2016a) finns råd och riktlinjer om att formulera, eller 
planera undervisningen. Att planera sin undervisning innebär att läraren väljer ut 
delar av kursplanen som eleven ska arbeta med, därefter konkretiserar läraren 
målet för undervisningen, hen förtydligar hur förmågor och det centrala innehållet 
hänger ihop. Deltagarna i studien framhöll att arbetsområdet sashiko knyter an till 
det centrala innehållet i kursplanen för slöjd oavsett om de utgår får en 
hantverksbaserad undervisning eller en ämnesinriktad undervisning. Slutligen 
behöver läraren analysera kunskapskraven för att kunna lägga upp undervisningen 
så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt mot målen. Textillärarna i 
studien upplevde det särskilt positivt att de utifrån sina olika val av 
ämnesinriktning uppfyller så gott som alla, eller alla kunskapskrav för bedömning 
av elevernas lärande.  

Läraren som individ har mer eller mindre frihet i tolkningen av läroplanen i 
slöjdämnet. Linde beskriver slöjdämnet som svagt avgränsat vilket innebär att det 
finns friare och mer personlig tolkning av läroplanen. (Linde, 2012). Lärarnas 
tolkning av läroplaner omsätts till undervisning i slöjdsalen, realiseringen av 
undervisningsinnehållet påverkas av hur eleverna godtar eller inte godtar 
innehållet eller att innehållet förändras. Deltagarna i studien har utifrån sitt eget 
intresse utvecklat kunskap i tekniken, därefter har de kopplat kunskapskraven till 
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arbetsområdet och bestämt sig för att arbeta med den i undervisningen. Jeanssons 
(2017) konstaterar däremot att textillärare väljer ämnesinnehåll utifrån intryck 
från den egna skolgången, praktiken under utbildningen, traditioner inom yrket 
eller att någon annan person överfört kunskaper i ämnet. Lärarna i intervjuerna 
upplever arbetsområdet som roligt och utvecklande för dem själva, och särskilt 
positivt är att eleverna visar stort intresse för det. Jag kan därmed, liksom 
Jeansson gör i sin studie (2017) konstatera att det är det personliga engagemanget 
och det egna intresset som varit styrande när deltagarna utvecklat sin 
undervisning. 

Lärarna i studien har utvecklat sina egna läromedel i sashiko, böcker kan 
användas som inspirationskällor men är inte anpassade till styrdokument och 
läroplaner. Flera lärare upplever tidsbrist i sitt arbete, och det är en faktor till att 
det krävs ”något extra”, för att planera för ett nytt ämnesområde i undervisningen. 
Studien som Annelie Holmberg, Mia Porku-Hudd och Marcus Samuelsson 
(Holmberg, et al., 2017) gjort visar också att lärarna planerar sin undervisning i 
stort sett själva och att de har behov av läromedel kopplade till kursplaner och 
styrdokument.  

Då lärarna beskriver sin undervisning utifrån den didaktiska vad-frågan, som 
innehåller vad de undervisar om och den didaktiska hur-frågan, hur de undervisar, 
visar det att grundformerna i deltagarnas undervisning har gemensamma drag. De 
har muntlig oftast gemensam genomgång, därefter får eleverna söka inspiration i 
bland annat böcker, bilder eller Internet, för att sedan arbeta mera individuellt.  
Två av lärarna använder dokumentkamera där de visar filmer från YouTube, 
bilder från Internet eller som en lärare gör - visar en inspelad frekvens av hur 
stygnet sys. De upplever det som ett väldigt effektivt och roligt hjälpmedel i 
undervisningen.  

Tre av lärarna har examen sedan flera år, en deltagare går sista året på 
Yrkeslärarutbildningen. Under åren har de skaffat sig mycket goda 
ämneskunskaper utifrån sina olika grund- och vidareutbildningar och sin 
yrkeserfarenhet i området. De goda ämneskunskaperna är viktiga när lärarna ska 
tolka kursplanen med dess innehåll, syfte, metoder och mål för undervisningen.  
Kajsa Borg (2016) framhåller i rapportserien Tilde, att beprövad erfarenhet är 
grunden i allt hantverkskunnande.  

Studien visar att lärarna främst utgår från kunskapsområdet sashiko, men att de 
utifrån läroplansteorin även gör en tolkning av kursplanen då de planerar 
undervisningen. Majoriteten av dem utgår från målet att tolka ett slöjdföremåls 
estetiska och kulturella uttryck, någon arbetar utifrån miljöaspekten och väljer då 
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en undervisning som är mera återbruksinriktad. Att lärarna rör sig i en 
kursplanenära tolkning eller en som mera bygger på kunskapsområdet slöjd, eller 
mellan dem, beskriver Jeansson (2017) i sin avhandling. 

Deltagarna i studien betonar att möten med kolleger är utvecklande och roligt, 
men det upplevs också svårt att hinna med. De är intresserade, engagerade, har 
goda ämneskunskaper och tycker att sashiko är väldigt roligt för dem själva. Det 
tar tid att utveckla sin undervisning, man ska lära sig en ny teknik, bryta en 
planering och utveckla egna läromedel. Alla lärarna påtalar behovet av läromedel 
som är anpassat till kursplaner och styrdokument. Upplever man dessutom att 
man har en hög arbetsbelastning är det svårt att hinna eller orka. I så fall stämmer 
det överens med bilden av vad NÄU13 visar, där 80 % av slöjdlärarna uttrycker 
att de har hög arbetsbelastning. 

Den goda stämningen som uppstod i slöjdsalen kan bero på flera faktorer. Dels av 
att eleverna kan arbeta efter sin egen förmåga både enkelt och uttrycksfullt, -att 
alla elever kan sy ett förstygn, att ämnet upplevs som modernt, att de inte har 
några förutfattade meningar om den, - den ger möjlighet att uttrycka egen identitet 
och att som några elever i min egen klass uttryckte det, ”Det är roligt att sy 
tillsammans”. Sashiko är ett ämnesområde som inte eleverna känner till, att inte 
ha förutfattade meningar eller jämföra sitt arbete med en industritillverkad 
produkt är en stor fördel. Westerberg konstaterar att elever som jämför sina 
slöjdade föremål med industritillverkade produkter ofta möter på motstånd i sin 
framställning av föremål (Westerlund, 2015). Studien visar även att den sociala 
omgivningen och samspelt med eleverna och läraren är betydelsefullt för hur 
elever hanterar sina egna känslor under arbetsprocessen. Sashiko är ett 
arbetsområde där eleverna kan göra olika val utifrån intresse, lust och förmåga. 
Westerberg fastställer att möjlighet till olika val gör att läraren kan erbjuda 
eleverna att byta perspektiv, vilket i sin tur kan leda till att eleverna inte förlorar 
tron på sin egen förmåga, att olust omvandlas till lust i arbetsprocessen. 

Realisering av läroplanen sker enligt Linde (2012) genom kommunikation, 
aktiviteter och elevernas mentala processer i tillägnandet av stoffet. I föreliggande 
studie betonade en lärare värdet av att kommunicera med eleverna under 
arbetsprocessen i ämnesområdet sashiko. Det uppstod bra samtal av olika slag - 
samtal kring våra behov av kläder, om socioekonomiska förutsättningar, estetiska 
och kulturella uttryck, återbruk, tråd och nålar, tygkvalitéer, slöjdbegrepp med 
mera. Det skapar ett lärande för eleverna på flera områden. I samtalen kunde 
eleverna beskriva faktakunskaper, visa kunskap om förståelse, det vill säga 
beskriva, redogöra eller diskutera om slöjdarbetet. Eleverna kunde visa praktiskt 
vad de kunde utföra och berätta och göra egna tolkningar om slöjdarbetet. På detta 
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sätt fångade läraren in de fyra kunskapsbegreppen som beskrivs utifrån fyra 
former av uttryck: kunskap som fakta, som förståelse, som färdighet och som 
förtrogenhet. (Carlgren, 2013). 

Tillgången till digitala verktyg skiftar hos alla textillärare i hela landet. Det gör 
också kunskapen och intresset för och om den. Jag upplevde dokumentkameran 
som ett bra hjälpmedel i undervisningen, de är ett verktyg som gör det möjligt för 
lärarna att uppnå läroplansmålen i undervisningen och inspirera eleverna på ett 
roligt sätt. Att arbeta med modern teknik och traditionellt slöjdande ger 
undervisningen nya dimensioner (Degerfelt, 2015).  

Lärarna i intervjun liksom jag själv har olika grundutbildningar och så kallade 
”högre kurser” inom det textila området. De här utbildningarna har gett mig goda 
hantverks- och ämneskunskaper som vi tar med oss i undervisningen och som jag 
anser har betydelse för undervisningen. Kraven på förkunskaper då man söker till 
textillärarutbildningen finns inte längre.  Idag finns det olika utbildningsvägar till 
yrket, och över tid kan man se att utbildningstiden och ämnesundervisningen har 
minskat, Kajsa Borg menar att om inte lärarna har tillräckliga ämneskunskaper 
minskar också elevernas möjligheter att fullfölja sina intentioner, vilket gör 
slöjden mera likriktad (Borg, 2016). 
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9. Diskussion  
Studien bygger på mitt eget intresse för broderi och av mina erfarenheter av den i 
undervisning.  Att det finns ett behov av att träffa kolleger, utbyta erfarenheter, 
inspireras och diskutera didaktik vittnar både min egen erfarenhet, denna och 
andra studier om. Att samtal med kolleger om didaktik ökar kunskapen om sin 
egen undervisning och ger inspiration att utveckla den.  Jag har haft nöjet att 
intervjua engagerade och kunniga lärare, som generöst delat med sig av sin 
kunskap. Det har varit intressanta och givande samtal och jag upplever att vi alla 
vill lyfta fram och sprida arbetsområdet sashiko i undervisningen. 

Den höga arbetsbelastningen bekräftas av lärarna i studien och I NÄU13. Detta 
påverkar naturligtvis lärarnas möjligheter att utveckla undervisningen.  De vill 
bland annat ha mera tid att träffa kolleger, ta fram läromedel och delta på träffar 
med kolleger. Tidsbristen kan delvis bero på att undervisningen kräver mycket 
planering och att de administrativa uppgifterna har ökat. Bedömning och betyg är 
tidskrävande och en viktig faktor för att eleverna ska nå sina mål.  

Jeansson (2017) konstaterar i sin studie att lärarna är styrda av sina intressen när 
de planerar sin undervisning. Lärarna i föreliggande studie drevs av sitt intresse 
för sashiko då de utvecklade den i undervisningen. Brinner man för något 
fördjupar man sig och utvecklar en professionell yrkeskunskap. Man vet vad man 
gör och varför, det är framgångsfaktorer för både lärare och elever. 
Utbildningsvägarna till slöjdlärare ser olika ut idag, det leder till att vi får olika 
syn på ämnet slöjd, det kommer att ske en förändring som blir allt mer tydlig i 
verksamheten. 

Under min praktik i olika skolor har jag sett att eleverna syr T-shirts, shorts, 
väskor, kuddar, klädesplagg och lapptäcken på symaskin. Handsömnaden är som 
jag upplever det mera begränsad, broderiet kan ingå som en mindre uppgift – 
tavla eller duk, eller en märkning på till exempel en sypåse. 

Att använda dokumentkameran i undervisningen gav läraren mera tid till eleverna, 
det är en relativt enkel och inte alltför kostsam insats som gör skillnad i 
undervisningen. 

Studien har gett mig möten med positiva och engagerade textillärare, det är 
värdefullt. Jag har blivit inspirerad av deras metoder och innehåll i 
undervisningen och jag hoppas att denna studie kan inspirera andra textillärare att 
våga pröva nytt innehåll och nya metoder i sin undervisning, den kan också vara 
ett diskussionsunderlag för att utveckla slöjdämnet. Studier om vad som händer i 
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slöjdsalen är viktiga, och jag hoppas liksom Marléne Johansson (2002) och Kajsa 
Borg (2016) att forskningen om slöjdaktiviteterna i slöjdsalen ska öka. 

Den här studien har fokuserat på lärarnas metoder och upplevelser i 
undervisningen av sashiko och de uttrycker många positiva lovord kring arbetet 
med sashiko. I en uppföljande studie skulle det vara intressant att fördjupa sig i 
elevernas känslomässiga upplevelser i undervisningen. Hur upplever de 
undervisningen och uppgifterna? Känner de lust eller olust i arbetet med sashiko 
och hur påverkas de av sina känslor i lärandet?  

9.1 Metoddiskussion 

Studiens syfte har varit att utveckla kunskap om vad som formar ämnesinnehåll 
och undervisning i textilslöjd utifrån arbetsområdet sashiko. Lärarna har berättat 
om hur de utifrån kursplan planerar, genomför och utvärderar undervisningen. De 
har också berättat hur de kommit i kontakt med sashiko som teknik och 
ämnesområde. Studiens resultat bygger på intervjuer om hur textillärare tänker 
och förhåller sig till sin undervisning. 

 Att göra förfrågan via Facebook gav snabba svar från intresserade, dock fick jag 
inte kontakt med så många som valde att delta i intervjun som jag förväntade mig. 
Mitt mål var att intervjua fem textillärare, men konstaterade efter några veckor att 
jag sammantaget hade fyra lärare som ställde sig positiva till intervju. Tre lärare 
träffade jag personligen och en intervju gjordes per telefon, två intervjuer gjordes 
på caféer och en intervju genomfördes på skolan där läraren arbetade, där deltog 
jag också under den lektion då eleverna arbetade med sashiko.  

Att delta under lektionen gav mig en tydlig bild av hela det didaktiska fältet som 
läraren arbetar med i praktiken och jag fick se vad eleverna arbetade med i 
praktiken. Att delta eller studera genomförd undervisning har dock inte varit min 
avsikt. En lärare arbetade inte heller med sashiko under den termin jag 
genomförde intervjuerna. Att genomföra intervjuerna i slöjdsalen där läraren 
arbetar kan underlätta intervjuerna då läraren kan visa konkreta saker vi samtalar 
om. Att träffas på café är trevligt, men man kan också bli störd av att sitta nära 
andra och av att det kan vara högljutt i lokalen. 

Den halvstrukturerade metoden fungerade bra, fasta frågor med möjlighet till 
bredd och fördjupning i följdfrågor gav en bredare bild av deltagarnas svar. 
Svårigheten är att hålla sig till frågorna, det viktiga var att alla frågorna i 
intervjuguiden besvarades, vilket också gjordes. Enkäter kunde ha använts, men 
då hade inte uppföljande frågor eller förtydliganden av frågor kunna ges. Det hade 
varit svårare att tolka svaren, vilket försämrar reabiliteten i studien (Kvale, 2014). 
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Validiteten i studien är enligt Kvale (2014) omätbar, då den inte resulterar i 
siffror. 

Den personliga kontakten och samtalet kring vårt gemensamma intresse har varit 
berikande och tillför studien synvinklar som inte kan uppnås genom en enkät.  
Den hermeneutiska tolkningsprocessen i praktiken kan beskrivas som en väg från 
det vaga till det tydliga och klara. Det kan jämföras med min väg från att fundera 
på hur andra lärare undervisar i sashiko, planering, genomförande av intervjuer, 
redovisning och presentation av empirin, tolkning och analys av resultatet.  

Studiens resultat kan inte generaliseras i statistisk mening eftersom deltagarna ej 
valts ut slumpmässigt. Urvalet var istället ändamålsenligt, vilket innebar att 
lärarna hade erfarenhet av betygssättning och erfarenhet av att arbeta som 
textillärare. En deltagare var i slutet på sin utbildning och får sin examen som 
yrkeslärare inom det textila området vårterminen 2018. Lärarnas metoder i 
undervisningen är likartade eftersom de har en gemensam plattform att förhålla 
sig till - läroplanen. Därutöver är det undervisningen övriga dimensioner som 
formar undervisningen. 

På grund av tidsbrist gjorde jag inte någon transkribering av intervjuerna, jag 
valde att sammanställa mina anteckningar från intervjuerna i olika tema. Vid 
transkribering kan man låta deltagarna läsa igenom texten och komplettera om de 
till exempel tycker att det saknas viktiga saker, denna möjlighet har således inte 
deltagaren i föreliggande studie haft. Då några intervjuer genomfördes på caféer 
valde jag att inte spela in, det är en miljö som är inte är lämplig för det. Fördelen 
med inspelade intervjuerna är att man kan lyssna på intervjuerna flera gånger och 
göra reflektioner som skapar ökad förståelse för del och helhet. Kvale (2014) 
skriver att ständig växling mellan del och helhet leder till ökad förståelse av 
mening. Han föreslår genomläsning av intervjun för att sedan gå tillbaka till visa 
teman och uttryck för att sedan återgå till helheten igen. 
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Bilaga 1. Beskrivning och bilder på sashiko 
 
Sashiko sys med förstygn. Gärna med en lång spetsig broderinål anpassad efter tråden. Tyget 
kan vara av bomull, linne eller kanske en gammal filt. Garnet är ofta ett bomullsgarn och väljs 
efter tygets tjocklek. Mönstret kan sys på fri hand eller överföras med mönsterpapper. 
Mönster direkt på tyget kan ritas med skräddarkrita eller tygpenna. 
 

 
Bild 1. Förstygn. 
 

                
Bild 2. Sashiko.   Bild 3. Laga jeans med sashiko. 
 
Bild 1, 2, 3: Foto: Inga-Lill Eliasson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Bilaga 2. Förfrågan om deltagande 
 

Hej alla textillärare! 
Jag har arbetat som textillärare och läser nu Kompletterande pedagogisk utbildning 
på Umeå universitet. I mitt examensarbete vill jag utveckla kunskap om hur 
undervisningen i broderitekniken sashiko går till i åk 6–9. Jag skulle vilja komma i 
kontakt med dig som undervisar i sashiko för att genomföra en intervju, antigen att vi 
träffas (Stockholmsområdet och Dalarna med omnejd) eller per telefon. Svara i 
tråden eller e-posta mig, eliasson.ingalill@gmail.com, om du är intresserad av att 
delta i studien eller har några frågor om studien så besvarar jag dem gärna. 
Tack på förhand! Med vänlig hälsning 
Inga-Lill Eliasson  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Bilaga 3. Intervjuguide 
 

Intervjuguide 
 
Jag kommer att ställa frågor som har med min studie att göra, där jag intresserar mig för hur slöjdlärare gör 
och tänker när man väljer innehåll och undervisar i slöjd. Och då vill jag höra lärare själva berätta om 
varför man gör på ett visst sätt. Jag arbetar med en studie i mitt examensarbete, vars syfte är att öka 
förståelsen för varför man valde sashiko som ämnesinnehåll hur textillärare planerar, genomför och 
utvärderar arbetsområdet sashiko i undervisningen. 
 
Det kommer inte att vara möjligt att identifiera varken lärare eller skola, och ingen mer än jag kommer att 
veta vad som sagts. 
 
Du får gärna fråga om du har funderingar på något och du bestämmer själv hur mycket eller lite du vill 
svara på mina frågor. Så här tänker jag mig intervjun. 
 
 

Jag börjar med några allmänna frågor om din bakgrund. 
 
Jag tänkte börja med några korta frågor om din bakgrund, när tog du examen som lärare, din ålder och hur 
länge du jobbat som lärare. 
Vilka åldrar jobbar du med i skolan/slöjden? Har du något annat ansvar/ämne än slöjd? 

 
Jag har tre teman – planering, genomförande och utvärdering 
 
 Planering - Innehåll 
 

1. Om du skulle beskriva kortfattat, vad innehåller undervisningen i sashiko? 
2. Vad är viktigast? Finns det något som alltid hänger med även om ämnets kursplan ändras? 
3. Varför valde du sashiko i undervisningen? Hur lärde du dig sashiko? 
4. Vilken hjälp hade du av kursplanen när du valde sashiko? 
5. Samarbetar du med någon annan lärare i ämnesområdet? 

 

Genomförande -  Hur gör du när du lär ut sashiko? 
 

1. Hur planerar du för undervisningen i sashiko? Visar du film, färdiga förebilder, bilder, instruktioner, 
kunskapsmatris etc. 

2. Vilket syfte tycker du att undervisningen i sashiko har? 
3. Hur gör du när du lär ut tekniken? Har du någon speciell undervisningsmetod? Varför gör du just såhär? 
4. Hur utvecklar eleverna sin idéprocess? 
5. Tycker du att din undervisning har förändrats med Lgr 11?  I så fall Varför, hur?  
6. Ge några exempel på vad eleverna gör. 



 

 

 

Utvärdering - Hur styr kunskapskraven innehållet i undervisningen 
 

1. Hur kopplar du innehållet till kunskapskraven? Har kunskapskraven betydelse för ditt val av sashiko? 
2. Hur dokumenterar eleverna arbetsområdet? 
3. Gör du några speciella reflektioner över undervisningen i sashiko? 
4. Hur uppfattar du att eleverna gillar arbetsområdet? 

 
 
 
 
 

Bilaga 4. Blankett för medgivande 
 

Medgivande  t i l l  s tud ie  

 
 
Inga-Lill Eliasson 
Estetiska institutionen. Umeå universitet 
Kompletterande pedagogisk utbildning, VT 18 
 
 
 
 
Jag har tagit del av informationen om studien Hur planerar, genomför och utvärderas 
undervisningen i sashiko, samt dess etiska riktlinjer och godkänner 
min medverkan i en intervju för studien. Materialet får endast användas i uppföljande 
studier. 
 
 
 
Underskrift     Datum 
 
Namnförtydligande 

 
Kontaktuppgift 
 

 

 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 5. Läroplan slöjd årskurs 4–6 och 7–9 (Skolverket, 2017a). 

SLÖJD 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att 
tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta 
lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär 
manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till 
förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både 
individers och samhällens utveckling. 

Syfte 

Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika hantverk 
och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer. Eleverna ska ges möjligheter 
att utveckla sin skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. 

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla idéer, överväga olika lösningar, 
framställa föremål och värdera resultat. På så sätt ska undervisningen bidra till att väcka 
elevernas nyfikenhet att utforska och experimentera med olika material och att ta sig an 
utmaningar på ett kreativt sätt. 

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form, 
funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av 
material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet 
med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck. 
Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om arbetsmiljö och säkerhetsfrågor 
och om hur man väljer och hanterar material för att främja en hållbar utveckling. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar medvetenhet om estetiska traditioner och 
uttryck samt förståelse för slöjd, hantverk och design från olika kulturer och tidsperioder. 



 

 

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att 
utveckla sin förmåga att 

• formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg 
och hantverkstekniker, 

• välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån 
kvalitets- och miljöaspekter, 

• analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, 
och 

• tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. 

I årskurs 4–6 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 
• Metall, textil och trä. Materialens egenskaper, deras användningsområden och 

kombinationsmöjligheter. 
• Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert 

och ändamålsenligt sätt. 
• Några former av hantverkstekniker, till exempel virkning och urholkning. Begrepp som 

används i samband med de olika teknikerna. 
• Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och hur 

de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. 
 
Slöjdens arbetsprocesser 
• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av 

arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet. 
• Undersökande av olika materials och hantverksteknikers möjligheter. 
• Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, till exempel i en loggbok. 

 
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

• Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder 
för egna idéer och skapande. 

• Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska 
uttryck. 

• Hur symboler och färger används inom barn- och ungdomskulturer och vad de 
signalerar. 

 
Slöjden i samhället 



 

 

• Slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid. 
• Resurshushållning, till exempel genom reparationer och återanvändning av material. 

I årskurs 7–9 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker 
• Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra 

material, till exempel nyproducerade och återanvända material. 
• Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett 

säkert och ändamålsenligt sätt. 
• Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och 

svarvning. Begrepp som används i samband med dessa. 
• Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar och 

hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar. 
• Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar. 

 
Slöjdens arbetsprocesser 

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering 
och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet. 

• Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter. 
• Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet. 

 
Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer 

• Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning 
av egna idéer. 

• Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former. 
• Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen. 
• Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell 

identitet. 
 

Slöjden i samhället 
• Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet. 
• Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv. 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
Bilaga 6. Kunskapskrav årskurs 6–9 ( (Skolverket, 2017a) 
 
 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 6 
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa enkla 
slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan 
eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande 
sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och 
ger enkla motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med 
hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera 
och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan ge enkla omdömen om sin 
arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven 
slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang om symboler, färg, form och material. 
 
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 6 
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 
 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 6 
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla 
slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan 
eleven använda handverktyg, redskap 
och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon 
miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och utvecklande motiveringar till sina val-. Eleven 
kan i slöjdarbetet utveckla i med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt. 
Eleven kan ge utvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den       
påverkat slöjdföremålets kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då 
utvecklade resonemang om symboler, färg, form och material. 
 
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 6 
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
 



 

 

Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 6 
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa enkla 
slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner. I arbetet med några hantverkstekniker kan 
eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 
Utifrån syftet med slöjdarbetet och någon miljöaspekt väljer eleven tillvägagångssätt och ger 
välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av 
erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Under arbetsprocessen 
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan ge 
välutvecklade omdömen om sin arbetsinsats och hur den har påverkat slöjdföremålets kvalitet. 
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang om 
symboler, färg, form och material. 
 
Kunskapskrav för betyget E i slutet av årskurs 9 
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i 
olika material utifrån instruktioner. I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap 
och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Utifrån syftet med slöjdarbetet och 
kvalitets och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina 
val. Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet 
inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan 
kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen bidrar 
eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan ge enkla 
omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på 
enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls 
uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och 
traditioner i olika kulturer. 
 
Kunskapskrav för betyget D i slutet av årskurs 9 
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är 
uppfyllda. 
 
Kunskapskrav för betyget C i slutet av årskurs 9 
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa 
slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ. I slöjdarbetet kan 
eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt. 
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt 
och ger utvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med 
hjälp av erbjudet inspirationsmaterial. Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material 
och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion. Under 



 

 

arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning 
leder framåt. Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god 
användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion 
och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang 
med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer. 
 
Kunskapskrav för betyget B i slutet av årskurs 9 
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är 
uppfyllda. 
 
Kunskapskrav för betyget A i slutet av årskurs 9 
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i 
olika material utifrån instruktioner och egna initiativ. I slöjdarbetet kan eleven använda 
handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision. 
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt 
och ger välutvecklade motiveringar till sina val. Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med 
hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp. Dessutom kan 
eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras 
med hänsyn till föremålens form och funktion. Under arbetsprocessen formulerar och väljer 
eleven handlingsalternativ som leder framåt. Eleven kan ge välutvecklade omdömen om 
arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla 
samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck 
och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och 
traditioner i olika kulturer.  


