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Sammanfattning 
 
I vår undersökning vill vi belysa hur man undervisar knyppling i skolan. På vilket sätt det 
anknyter till läroplanen och vilken framtid knypplingen har. Vi undersöker också om det finns 
något sammanhang med vilket utbildningsår de intervjuade är examinerade kontra den 
undervisning de bedriver i knyppling. 
Vi har använt oss av kvalitativa intervjuer där våra informanter kommer från två orter, 
Linköping och Eslöv. 
I vår undersökning jämför vi skillnaden mellan Vadstena knyppling och Skånsk knyppling 
och på vilket sätt dessa förekommer i skolan.  
Kulturarvet och den lokala traditionen anses vara de viktigaste argumenten för att bevara 
knypplingen i skolan. Detta arv är starkare i Linköping jämfört med Eslöv pga. att det i Skåne 
finns andra hantverk som också är traditionellt starka och som då konkurrerar med 
knypplingen. 
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Inledning 
 
Denna undersökning har vi skrivit på distans. Detta har varit en utmaning då vi bor ca 35 mil 
ifrån varandra. Vi har gått till väga enligt följande: Texterna har påbörjats av en av oss där 
den andre har kompletterat och sammanfogat texten till ett sammanhang. Detta har skett i 
växelverkan och har för oss varit ett sätt att komma vidare i våra tankar och skrivande. 
Texterna till den Östgötska knypplingen ansvarar Anneli för och Gunnel för texterna till den 
Skånska knypplingen. Det har varit en styrka att vara två att skriva då vi har kunnat 
uppmuntra varandra både i med- och motgångar.  
Vi har inte någon egen erfarenhet utav knyppling sedan tidigare men ett intresse har väckts 
genom den här undersökningen. Knypplingen fann vi som en naturlig gemensam nämnare till 
uppsatsen eftersom vi kommer från Skåne respektive Östergötlands län. 
 
I slöjdens kursplan, Lpo94, står det att eleverna ska få medvetenhet om estetiska värden och 
att de ska utveckla förståelse av hur materialval, bearbetning och konstruktion påverkar en 
produkts funktion och hållbarhet. Utbildningen ska också innefatta kännedom om 
slöjdtraditioner och vardagshistoria. Slöjdämnet ska också lägga grund till nytänkande och 
skapa medvetenhet om olika kulturers hantverkstraditioner. Skolverket (2000).  
 
Redan Pestalozzi ansåg på mitten av 1700-talet att i skolornas klassrum skulle det finnas 
böcker, hyvelbänkar och knyppeldynor. Detta skulle främja och utveckla elevernas händighet 
samt tanke och känsla hos eleverna. Vid denna tid i Sverige använde man dessa tankegångar i 
arbetsstugor för fattighjon och fattigbarn för att utveckla barnens händighet och för att 
förbereda dem för ett framtida yrke. Statliga anslag till skolslöjden i Sverige infördes för 
pojkar 1878 och för flickor 1896. Denna undervisning var inte yrkesförberedande. Pojkarna 
skulle lära sig att använda de vanligaste verktygen, speciellt snickarverktygen som eleverna 
ansågs behöva i det dagliga livet. I första hand skulle flickorna utöva stickning, linnesömnad, 
stoppning och lappning. Folkskolläraren ansågs vara den pedagog som var lämpligast för 
denna undervisning. Lärarens pedagogiska insikter ansågs viktigare än de tekniska 
färdigheterna. 
 
Otto Salomon och Hulda Lundin lade grunden för slöjdmetodiken med sina modellserier och 
instruktionsplanscher. Dessa modellserier användes fram till 1950-talet. Men det dröjde ända 
till 1960-tatet innan slöjdundervisningen anpassades till barnens intressen och förutsättningar. 
 

För oss som blivande lärare i textilslöjd har vi upptäckt att det finns ett stort behov av att 
eleverna i grundskolan får tillfälle att arbeta med händerna eftersom undervisningen idag 
tenderar att bli allt mer teoretisk. Vi tycker också att det är viktigt att föra lokala traditioner 
vidare genom handens arbete. I vår studie vill vi undersöka hur man arbetar med knypplingen 
i skolan idag. Vi har valt knyppling som exempel på en gammal hantverksteknik som inte är 
allmänt känd idag. Användandet av material, gamla tekniker, nytänkande och experimentella 
förhållningssätt är begrepp vi vill belysa.  
 
Jämförandet av knypplingen Linköping – Eslöv är också intressant eftersom vi bor där. 
Knyppeltekniken är kanske för invecklad och tar för lång tid för att den ska passa vårt 
postmoderna samhälle. 
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Spetsens betydelse under 1900-talet 
 
Vit spets förknippas oftast till ordet knyppling. Spets är ett genombrutet textilt arbete 
tillverkat av trådar. Spets kan vara flätad, knuten, språngad, sydd, vävd, knypplad, stickad 
eller virkad. Spetsens funktion har alltid varit att förhöja skönheten på kläder och hemtextilier. 
Både män och kvinnor har burit spets på klädedräkten men det är bara kvinnor som har 
knypplat. Den har haft hög status och varit ett tecken på att man har haft hög ställning i 
samhället. Spetsens användningsområde har också varit att avsluta kanter, dukar och kläder. 
Den har inte heller behövs för människornas överlevnad annat än för de som har haft 
knypplingen som arbete. I Vadstena fanns det knypplerskor ända fram till 1950-talet. En 
viktig kund var kyrkan som beställde altardukar, mässkjortor och kalkdukar. Knypplerskornas 
spetskollektioner visades också upp i våra grannländer på utställningar för att få nya kunder. 
Under 1900-talet fick den knypplade spetsen konkurrera med den maskintillverkade spetsen 
och den blev inte så efterfrågad som den var innan. För att bevara knypplingen anordnades det 
kurser med knypplerskor som lärare i början på 1900-talet. Föreningen Tosterupspetsar 
bildades 1936, i Skåne för att bevara områdets knypplingstradition. I Vadstena ordnades det 
knyppelskolor för att bevara traditionen. Spets tillverkas idag med snabba varptrikåmaskiner 
som kan göra komplicerade mönster och snabba mönsterbyten. Den knypplade spetsen är nu 
mer ett handarbete och ett estetiskt uttryckssätt (Malmberg 2002). 
 
”Den allra mest bespottade av alla fruntimmersslöjder, knypplingen, visar sig ironiskt nog 
kräva samma slags abstrakta begåvning som schack, matematik och data, det mest 
högstatusteknologiskt maskulina i vårt samhälle” 
(”Under textilens täcke”, Karin Schager, Tidsspegeln 1995:1.) 
 

 
2 Syfte och frågeställningar 
  
Syftet med vårt arbete är att belysa hur en gammal hantverksteknik som knyppling har 
förekommit i den tidigare textilundervisningen och hur den kan passa in i nuvarande 
slöjdundervisning i grundskolan. 

 
• Vilken grund ger de olika läroplanerna för knypplingsundervisning? 
• Hur påverkar lärares kunskaper och attityder deras syn på undervisning och lärandet i 

knyppling? 
• I vilken utsträckning arbetar man med knyppling i grundskolan 2006? 
• Har knypplingen någon framtid i Linköpings och Eslövs skolor och i så fall på vilket sätt? 
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3 Litteraturgenomgång 
 
Vi börjar med att redovisa vad tidigare forskare i knyppling har kommit fram till i sina 
uppsatser. Därefter kommer en genomgång av vad tidigare läroplaner belyser som viktigt när 
det gäller att undervisa knyppling. Läroböcker i knyppling tar vi också upp. Beskriver därefter 
om skillnaden mellan Vadstenaknyppling och Skånsk knyppling. 

 

3.1 Tidigare forskning  
 
Den mest kända forskaren och experten inom knypplingens område är Malmberg. I hennes 
avhandling Knyppling ett hantverk med spets går det att utläsa om knypplingens sociala och 
kulturella historia, som den estlandssvenska folkgruppen förde med sig till Sverige, då de i 
andra världskrigets slut lämnade Estland. Frihandsknypplingen kännetecknar den 
Estlandssvenska knypplingen. Frihandsmetoden, vilken är den äldsta knyppelmetoden, har 
sina rötter i 1500-talets Medelhavsområde. Denna knypplas utan mönster och överfördes från 
generation till en annan. Detta lärande liknar en mästare –lärlingssystem där den äldre 
kvinnan lärde flickan hur spetsen skulle knypplas. Oftast visste flickan hur spetsen skulle se ut 
färdig och hade sett den äldre kvinnan knyppla, men kunde inte tekniken. En form av tyst 
kunskap förmedlades i de olika praktiska momenten som inte går att förklara i ord. Genom 
den estlandssvenska överflyttningen till Sverige bröts många traditioner, som hörde samman 
med livet på Rågöarna och Runö, där avhandlingens material är hämtat från. Flera 
generationer splittrades och den naturliga formen av överförandet av frihandsknypplingen 
bröts. Knyppelkunskapen finns nu hos den äldre generationen. Slutligen kan vi rekommendera 
att läsa Malmbergs Knyppling ett hantverk med spets som är ett fascinerande stycke 
kvinnohistoria om knyppling. 
 
Morath (1996) har i sin uppsats undersökt knypplingens historia i Europa och knypplingens 
förekomst i Norrköpings grundskolor. Hon kom fram till att det är få elever som prövat på 
knyppling under sin skoltid, men de som prövat har tyckt att det var kul. Morath har också 
ökat sina kunskaper genom eget knypplande och i sin undersökning prövat på traditionell 
knyppling, fri knyppling och knyppling i andra material. Efter eget knypplande kom hon fram 
till att komponera egna mönster är en fördel eftersom det bara är eleven som vet hur det ska 
bli. De flesta lärarna som hon intervjuat använde sig inte av bildknyppling men en gjorde det 
och hon tyckte att de fungerade bra. Eleverna fick rita en bild som de sedan knypplade efter. 
Det är svårt att få det så perfekt som det är i böckerna så det är en fördel när man har ritat 
mönstret själv. 
 
 Slutligen har Peterson (1995) i sin uppsats kommit fram till att det inte arbetas så mycket 
med knyppling i Vadstenas skolor trots den lokala anknytningen. Hon skriver i sin uppsats om 
knypplingens uppkomst och utveckling i Vadstena. Peterson kom fram till att 
Vadstenaknypplingen härstammar från Flandern och att den kom till Norden via soldathustrur 
när krigsmannahuset i Vadstena öppnades. Enkätundersökningen visade att lärarna 
inspirerade eleverna till knyppling på olika sätt. Någon lärare använder sig av kulört garn för 
att få eleverna att vilja knyppla. Hälften av lärarna i hennes enkätintervjuer tyckte att 
historiken och tekniken i knypplingen var lika viktiga. Peterson ser här ett samarbete med 
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ämnet historia. Eleverna kan då lära sig grunderna i Vadstenaknypplingen samtidigt som de 
får kännedom om en gammal lokal slöjdtradition, som har sina rötter ute i Europa. I sin 
diskussion tar Peterson upp att hon trodde att alla textillärare som arbetar i området kring 
Vadstena undervisade knyppling i skolan men det stämde inte. I en fortsatt forskning skulle 
man kunna undersöka på vilket knypplingen i grundskolan skulle befrämjas. Peterson 
funderar vidare på hur man kan vidareutveckla tekniken för att passa in i vårt samhälle idag. 
Hon efterlyser knyppelmönster till dagens undervisning 
 
 
3.2 Läroplaner 
 
Vi begränsar oss här till sex stycken, läroplanerna från 1919 till den nuvarande Lpo94 
(Skolverket, 2000). 
Vilket underlag ger läroplanerna för undervisning av knyppling? 
 
Undervisningsplan (Upl 1919) 
 
I målen för slöjd för flickor står det att eleverna ska tillverka föremål som är till nytta för 
hemmet. Intresse och respekt för hemmets sysslor skulle också utvecklas. Enkla stygnsorter 
var det första de yngre eleverna fick lära sig som var grunden till husbehovssöm. 
Handsömnaden fick flickorna öva på upp till sjätte klass och maskinsömnaden började de med 
i sjunde klass i mindre grupper. I anvisningarna för slöjden står det att det ska finnas utrymme 
för att utveckla barnens egna anlag och det fick de genom att föremålens utseende som 
tillverkades skulle tilltala elevens estetiska sinne. Det skulle också finnas fyllnadsarbete som 
eleven har varit med om att bestämma själv men det skulle vara enkelt så eleven kunde klara 
ut det själv. Det som kan vara underlag för att undervisa knyppling är att det står att 
arbetsövningarna ska förekomma tillsammans med hembygdsundervisningen.  

 

Undermålen kan man läsa följande            

”Undervisningen i slöjd för flickor i folkskolan har till uppgift att bibringa lärjungarna 
förmåga att förfärdiga enkla, för dem nyttiga föremål, att hos dem utbilda god smak, praktiskt 
omdöme och allmän händighet samt därmed hos dem väcka aktning och håg för husligt 
arbete.” (Undervisningsplan för Rikets folkskolor 1919 sida 142)  

 

 (U55) Undervisningsplan för rikets folkskolor 1954 

 
Slöjden är här indelad i flickslöjd och pojkslöjd. Målen är inriktade på hemmets behov men  
trycker också på handens intelligens och utveckling av barnens känsla för färg och form.  
I kursinnehållet är det detaljerat beskrivet vad eleverna ska göra i varje årskurs. 
Om knypplingen står det att den ska undervisas i årskurs 5 och särskilt viktigt där den har en 
lokal tradition. Slöjden blir ett obligatoriskt ämne, med tre arter, trä, metall och textil. I klass 3 
fanns även småslöjd och pappslöjd. I undervisningsplanen står det även här att eleverna ska få 
kännedom om olika material, kunna hantera de vanligaste verktygen och grundlägga 
färdigheter i ämnet för eget bruk och hemmets behov. Att väcka respekt och intresse för 
handens arbete ingår också i ämnet. Facklärare med hantverksutbildning tog över  
slöjdundervisningen. (Skolslöjdens historia av Harry Arvidsson 2004). 
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Under målen kan man läsa följande 
 
”Undervisningen i slöjd skall giva eleverna kännedom om de vanligaste slöjdmaterialen och grundlägga deras 
färdighet att hantera de vanligaste redskapen i arbeten för eget bruk eller hemmets behov. Undervisningen bör så 
bedrivas, att den utvecklar elevernas praktiska omdöme och händighet, deras förmåga till självständigt och 
skapandearbete, deras känsla för form, färg och kvalitet samt bidrager till att väcka respekt och intresse för 
handens arbete.”(Undervisningsplan för Rikets folkskolor 1955 sida 140) 

 
   
Läroplan för grundskolan (Lp-62) 
 
Pojkar och flickor skulle nu prova på de båda slöjdarterna. Från början var det 20  
veckotimmar per elev som sedan utökades till en termin per elev. Eleverna skulle nu lära sig  
att skissa och rita sina alster. Slöjden är fortfarande inriktad på tekniker men utveckling av  
elevernas estetiska sinne ska ingå i undervisningen. Det fick barnen träning i genom att de 
fick välja färg och form på sina slöjdalster som de skulle tillverka. Elevernas förmåga till 
självständighet och eget skapande lyfts fram genom att de tränas i att ta egna beslut. 
Knypplingsarbeten får eleverna göra om dom önskar det själva på mellanstadiet men 
knyppling är obligatoriskt på högstadiet. 
 
Under målen kan man läsa följande                   
 
”Undervisningen i textil-, trä och metallslöjd har till uppgift att låta eleverna förekommer i det dagliga livet, 
utveckla sina manuella färdigheter och sin förmåga att självständigt planera och genomföra ett arbete 
Undervisningen bör bidra till elevers estetiska fostran genom att söka utveckla deras förmåga till skapande 
verksamhet och känsla för form, färg och kvalitet. Undervisningen skall också ge kännedom om materialens 
egenskaper och ekonomiska värde. Den bör vidare söka lära eleverna att uppskatta och vårda goda traditioner 
samt öppna deras sinne för en tidsenlig hemkultur och en personlig präglad tillvaro.”(Läroplan för grundskolan 

1962 sida 320) 

 

Läroplan för grundskolan (Lgr 69) 

 
Blandade pojk- och flickgrupper i år 3-6 introducerades i både textilslöjd och träslöjd. Alla 
elever oavsett kön får undervisning i båda slöjdarterna. Slöjdundervisningen delas in i tre 
faser, planering – genomförande – uppföljning. Skissen fick stor betydelse eftersom barnen 
uppmuntras att tänka ut egna idéer. Det var processen som blev viktig och inte själva 
slutresultatet. I år 5 och 6 kan elevernas arbetstekniker varieras och elevernas individuella 
intressen avgör om de vill pröva på knyppling. Det gäller även på högstadiet men kravet på att 
eleverna ska arbeta självständigt och kvalitén på arbetet ökar. Under högstadietiden fick 
eleverna möjlighet att specialisera sig på ett arbetsområde som de hade lärt sig under 
lågstadiet och mellanstadiet. Det innebar att de kunde fördjupa sig i knypplingstekniken både 
traditionellt och ge egna förslag till nyskapande. Undervisningen skulle i huvudsak bedrivas 
enskild med varje elev men ibland kunde det ske i gruppen när gemensamt intresse fanns. 
 
Under målen kan man läsa följande 
 
”Undervisningen för slöjd skall främja elevernas allsidiga utveckling genom att uppöva deras förmåga att 
självständigt planera och genomföra ett manuellt arbete och genom att i skapande verksamhet utveckla deras 
känsla för en personligt präglad hemkultur och för utvecklingen av våra stil- och formtraditioner i bruksting och 
konsthantverk.”(Läroplan för grundskolan 1969 sida 156) 
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Läroplan för grundskolan (Lgr 80) 
 
Eleverna skulle lära sig att arbeta i både hårda och mjuka material så att de fick se sambandet 
mellan dom trots att de har olika tekniker och redskap. Slöjden skulle också medverka till 
jämställdhet och barnen skulle också få insikt i arbetslivet och vardagslivet. Kunskaper i vad 
hantverket har betytt för människan och hur det har utvecklas i olika kulturer är andra 
kunskaper eleverna fick lära sig. När det gäller knypplingen står det inte ordagrant vad som 
ska läras ut men eleverna ska lära sig om kulturer förr och nu och vad bruksföremålen 
användes till. De skulle också undersöka vad kulturtraditionen har betytt genom tiderna och 
inspireras därigenom till nyskapande av gamla ting i samarbete med samhällsorienterade 
ämnen.  
 
Under målen kan man läsa följande 
 
”Eleverna skall genom praktiskt arbete i textilslöjd och trä- och metallslöjd utveckla sin 
skapande förmåga och sin känsla för estetiska värden samt lära sig bedöma arbetsmetoder och 
arbetsresultat. De skall pröva och upptäcka hur redskap och verktyg används och därigenom 
utveckla sin motorik. I textilslöjden skall eleverna arbeta med sömnad, broderi, vävning, 
material- och garntekniker. Eleverna skall få kännedom kulturarvet inom slöjdens områden. 
Studier av olika tider i samarbete med samhällsorienterade ämnen skall uppmuntra dem till att 
återge och nyskapa gamla ting. De skall få förståelse för de mänskliga och ekonomiska värden 
som ligger i att själv kunna bearbeta och vårda material och vara sparsam och aktsam om våra 
resurser. Slöjdundervisningen skall utveckla elevernas kommunikationsfärdigheter, framför 
allt i att räkna och i att göra och läsa ritningar. Den skall även ge eleverna den 
handlingsredskap som alla behöver i arbets- och vardagslivet för att känna glädje och 
tillfredsställelse i att lösa praktiska uppgifter samt medverka till jämställdhet.” (Läroplan för 
grundskolan 1980 sida 129) 
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet (Lpo94) 

Lpo 94 (Skolverket, 2000) är mer allmänt hållen och det lämnas stort utrymme för läraren och 
eleven att ha en dialog om vad som ska läras in och göras. Slöjdprocessen lyfts fram och 
kunskaper som att arbeta från idé till färdig produkt får en starkare betoning. Genom detta sätt 
att arbeta får eleverna en förståelse och insikt i produktionskedjan. Miljöfrågor 
resursanvändning kommer härmed in i ett naturligt sammanhang. Eleven ska också lära sig 
praktiskt hur man använder informationstekniken som behöver tränas kontinuerligt. 
Slöjdarbetet syftar till att stärka elevernas tilltro till den egna förmågan att utveckla kunskaper 
som ger en beredskap för att klara uppgifter som de ställs inför i det dagliga livet. 
Självständigheten utvecklas och eleverna lär sig att ta egna initiativ. Med det här arbetssättet 
stärker man elevens självförtroende och därigenom kan eleven ge förslag till nytänkande och 
nyskapande. Här står det att man ska arbeta med slöjdtraditioner, vardagshistoria och olika 
kulturers hantverkstraditioner. Lokala traditioner och elevernas kulturella bakgrund kan 
inspirera till att föra kulturarvet vidare. 
 
I ämnets syfte och roll kan man läsa följande 
 
”Slöjdämnet bidrar till elevernas allsidiga utveckling genom att öva upp deras skapande, manuella och 
kommunikativa förmåga. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening och utvecklar kreativitet, 
nyfikenhet, ansvarstagande, självständighet och förmåga att lösa problem. Detta kommer till uttryck i 
slöjdprocessen som startar i en idé och resulterar i en färdig produkt. Slöjdarbete i textil, trä och metall syftar till 
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att stärka elevens tilltro till den egna förmågan och utveckla kunskaper som ger en beredskap för att klara 
uppgifter i det dagliga livet. Att kunna värdera och bedöma formgivning och funktion är ett återkommande 
behov i det dagliga livet. Utbildningen i slöjd syftar till att skapa medvetenhet om estetiska värden och att 
utveckla förståelse av hur materialval, bearbetning och konstruktion påverkar en produkts funktion och 
hållbarhet. Utbildningen inom slöjdämnet syftar även till att ge kunskaper om miljö och säkerhetsfrågor och att 
skapa medvetenhet om vitten av resurshushållning. Ämnet skall lägga en grund för nytänkande och nyskapande. 
Utbildningen skall också, genom kännedom om slöjdtraditioner både förr och nu, ge insikter i vardagshistoria 
och jämställdhetsfrågor. I ett vidare perspektiv syftar slöjdämnet även till att skapa medvetenhet om olika 
kulturers hantverkstraditioner.”(Läroplan för det obligatoriska skolväsendet sida 91) 
 
Tabell 1.  Knyppling i undervisningen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vid jämförelse av läroplaner genom tiderna så står det beskrivet i de äldre vilken årskurs det 
ska knypplas och att det ska knypplas. I de senare läroplanerna fr.o.m. Lgr 69 avgör lärare och 
elever tillsammans om dom ska knyppla. Lpo 94 ger förutsättningar till nyskapande när det 
gäller knyppling eftersom elevernas kreativitet tränas upp i slöjdprocessen. Därmed kan vi dra 
den slutsatsen att Lpo 94 ger underlag för att föra vidare knypplingstraditionen i förnyad 
form.  
 
 
3.3 Handböcker i knyppling 
 
För den som vill lära sig Vadstenaknyppling från grunden och lära sig historien bakom är 
boken Knyppling utgiven av Föreningen Svenska Spetsar (1992) en utmärkt bok. Den inleds 
med historik runt Vadstena knypplingen där det finns en bild på ett sudarium som ansågs som 
ett tecken för att det förekom knyppling i klostret i Vadstena. Boken visar på ett tydligt sätt de 
tre grundslagen i Vadstenaknyppling med tydliga ritade bilder. ”Udd och stad är de spetsar 
man börjar med enligt boken. En annan bok som lär ut detsamma men som känns ny och 
fräsch är Kreativ knyppling av Anita Olsson (1994). Den boken är också mer experimentell 
och nytänkande. Knypplat till husbehov har Ulla Fagerlin, Birgitta Hulterström och Kristina 
Malmberg (2005) skrivit tillsammans. Den ser inbjudande ut med sina fina knypplade hus i 
olika former och innehåller både enkla och avancerade mönster. Husformen har valts för att 
den är relativt enkel och går att variera i det oändliga. Den Skånska knypplingen kan läras av 
boken Skånsk knyppling som är skriven av Wivi-Ann Nordström (2000). Boken har fina 
färgbilder och ett behändigt format 
 
Läroböcker i barnknyppling 
 
Vi har hittat två läroböcker som är framtagna speciellt för barn. Den ena är Knyppling för 
grundskolan av Sally Johansson (1965) och den andra är 12 lektioner i knyppling av Kristina 
Malmberg (1966). Knyppling för grundskolan är omgjord efter boken Knyppling av Sally 
Johansson (1964) som är gjord för vuxna. Det som skiljer den ifrån vuxenboken är att den inte 
innehåller någon historik och att den är kortfattad med instruktioner om de allra lättaste 

Läroplan              Årskurs 
U 55                       5 
LPO 62                  7-9 
LGR 69                  elevens eget val 
LGR 80                  elevens eget val 
Lpo 94                    elevens eget val 
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spetsarna. Boken visar grunden i Vadstenaknyppling och innehåller både fotograferade bilder 
och ritade figurer. I 12 lektioner i knyppling är det meningen att man ska kunna lära sig 
knyppling på egen hand. Den innehåller tolv lektioner med teknik, materiallära och skötsel av 
de knypplade spetsarna. Till varje lektion hör det instuderingsfrågor om det aktuella avsnittet. 
Boken ska kunna användas både som arbetsbok och handledning. Boken är tydlig, lätt att följa 
och är skriven när läroplanen Lp 62 gällde för grundskolan. 
 
3.4 Vadstenaknyppling och Skånsk knyppling 
 
Knypplingen har uppkommit i olika delar av världen och vid olika tidpunkter. Tillgång på 
material och var de har konstruerats påverkar utseendet. I Sverige finns det två 
spridningsvägar från Europa en västlig spridning och en östlig spridning. Den knypplingen 
som är inspirerad från väst kallas högreståndsknyppling och den som är inspirerad från öst 
kallas allmogeknyppling. Skillnaden i utförandet är att i högreståndsknypplingen startar man 
med en korsning och följer ett mönster medan man i allmogeknypplingen startar med en 
vridning och knypplar utan mönster. Vadstenaknypplingen består av en nätbotten som binder 
samman mönstret medan den Skånska knypplingen domineras av vävbotten ofta med 
lärftslag, (Malmberg 1973). 
 
 
 

 
 
Bild 1. Grundslagen i knypplingstekniken. Ur boken Knyppling ett hantverk med spets sida 
85. 
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Den Östgötska knypplingen - Vadstenaknyppling 
 
Historia 
Flandern ett litet rike i norra Frankrike och Belgien var Vadstenaknypplingens förebild. Det 
gynnsamma klimatet och det geografiska läget betydde mycket för handeln med andra länder. 
Det odlades fram fint lin i det varma klimatet och de Flandriska knypplerskorna hade gott 
rykte ute i världen. På 1700-talet blev det modernt med spetsar på kläderna vid furstehoven 
och de flandriska spetsarna blev mycket åtråvärda. De var så tunna att de såg ut att vara 
gjorda av ingenting. De svenska myndigheterna uppmuntrade till en mer omfattande 
produktion i Sverige eftersom modet föreskrev att det skulle vara spetsar på kläderna. I 
Sverige har linet funnits sedan järnåldern och kunskap inom det textila området fanns också. 
Linet lämpade sig väl för knyppling och var ett material som inte var så dyrt så att vanligt folk 
kunde börja knyppla. Snart knypplades det i varje hem runt Vadstena trakten. (Malmberg 
2000). 
 
Vadstenaknypplingen representerar den västliga spridningsvägen och kallas också för 
högreståndsknyppling eller finknyppling. Spetsarna är tunna och vita med en nätbotten. 
Knypplingen är starkt bunden till mönster och material. Det gjorde att det behövdes olika 
yrken som konstnärer, konstruktör, uppstickare och knypplerskor. Import av knyppeldynor, 
pinnar, nålar och mönster förekom på 1630–talet. Det kan utläsas av gamla tullhandlingar från 
den tiden. Eftersom Vadstenaspetsen är bunden till mönster kan man dra den slutsatsen att 
knypplingen började vid den tiden (Malmberg 1987). 
 
En annan slutsats är att knypplingen uppkommit i Vadstena klostret hos nunnorna eftersom de 
hade kontakt med andra kloster ute i Europa och att nunnorna där sysslade med textilt 
hantverk. De äldsta fynden man gjort är ett sudarium från 1400-talet som Birgittanunnorna 
skänkte till ärkebiskopen i Uppsala. Ett sudarium är en skyddsduk till en biskopsstav och den 
här var gjord i guld och kulört linne.  
 
Man vet också att knypplingen förekom i Vadstena krigmanshus. Det var ett hus som 
inrättades 1647 där krigsskadade med familjer fick en fristad. Kvinnorna var med sina män i 
andra länder när de var ute i krig och det skulle kunna vara så att de på det viset såg och lärde 
sig knyppling (Falk 2003). 
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Redskap och material 
  

   
 
Bild 2. Christinas knyppeldyna en nyare dyna avsedd särskilt för att knyppla Vadstena spetsar 
som kräver många par pinnar. Ur boken Knyppling sida 27. 
 
Knyppeldynan ska vara fast stoppad och klädd med enfärgat tyg. Vadstenatypen är oftast oval 
till formen. Den plana ytan gör att det får plats många knyppelpinnar och är därför lämpad för 
invecklade mönster. Rullen ska också vara hårt stoppad för att undvika att spetsen blir skev. 
På rullen fäster man pappret som roterar runt sin egen axel. Av tradition har knyppeldynorna 
stoppats med naturmaterial men på senare tid har de stoppats med skumplast. Trådarna ska 
ligga horisontellt över dynan som är det arbetssätt man använder i mönsterbunden knyppling. 
Det finns särskilda knyppelbord som man kan ställa knyppeldynan på. Förr i tiden var 
knyppeldynan som en möbel (Malmberg 2002). 
 
Knyppelpinnarna är oftast tillverkade i björk och är ca 10 cm långa. De kan doppas ned i 
linolja för att bli extra hållbara. Det är då viktigt att de får torka ordentligt innan användning. I 
Sverige har knyppelpinnarna tillverkats av olika trädslag genom tiderna som furu, enträ och 
olika fruktträd. I Medelhavsländerna har pinnarna tillverkats av citronträ, mandelträ, 
valnötsträ och ek (Malmberg 2002). 
 
Det finns många olika mönster att köpa färdiga men det går också att själv sticka upp ett 
mönster. Hårdpressad papp av typen knyppelpapp eller presspapp ska användas då. Hålen 
sticks sedan upp med en tunn sticknål. Hjälplinjer ritas sedan med en tunn tuschpenna. 
Mönstret nålas fast runt rullen och fäst på baksidan omlott. Det är också viktigt att se till 
mönsterrapporten stämmer (Hulterström 1987). 
 
Nålar behövs för att hålla ut spetsens bredd, men också för att låsa fast mönsterformerna på 
avsedd plats. Vanligast är att man använder nålar med glashuvuden. Vid finknyppling ska 
tunnare nålar utan glashuvuden användas eftersom hålen sitter tätt i mönstret. Nålarna var 
rostfria för att inte ge fläckar på linet. 
Till Vadstena spetsarna användes särskilt lingarn av god kvalitet. Linet är mycket spänstigt 
och för sig bra. Svenskt lingarn finns i olika blekningsgrader och grovlekar. Riktigt tunna 
garner av lin får man söka efter utomlands. Langgarn, ett lösare tvinnat lingarn användes till 
konturtråd. Nåltäthet och garn ska vara anpassade till varandra (Föreningen Svenska spetsar 
1992). 
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Bild 3. ”Udd och stad.” Ur boken Knyppling sida 37. Det är vanligt att man får lära sig den 
här spetsen som första spets i skolan. 
 
 
Vadstena knyppelskolor 
 
En fru Hartwick bidrog till att det fanns ca 8oo verksamma knypplerskor i Vadstena under 
1870-talet. Hon hade en omfattande spetshandel och var den som var mycket intresserad av 
knypplingens bevarande (Thorman 1940). Spetshandeln var organiserad och försåg 
knypplerskorna med material. När industrialismen fick sitt genombrott blev det svårt att 
konkurrera med de maskintillverkade spetsarna. Kvalitén minskade och mönstren förenklades 
för att konkurrera med de maskintillverkade spetsarna (Olsson 1994). Vadstena knyppelskolor 
startades för att bevara de finknypplade spetsarna. Det var Föreningen för Svensk Hemslöjd 
med Lilli Zickerman och Ingeborg Petrelli som drivande för att bevara kunskapen. Emma 
Larsson från Fivelstad var lärare på skolan. Undervisningen gick till så att läraren visade 
konkret och manuellt olika handgrepp samtidigt med en förklaring i ord. Metoden bygger på 
att en nybörjare imiterar en erfaren person och målet var att spetsen blev korrekt utförd. 
Skolan bedrevs fram till 1947 och övertogs sedan av Östergötlands läns hemslöjdsförening 
(Malmberg 2002). 
 
 
Östergötlands Hemslöjdsförening och Föreningen för Svenska Spetsar 
 
”Utskottet för Vadstenaspetsar” var det namn organisationen för spetsarnas bevarande fick 
1936, organiserad som en del av Östergötlands Hemslöjdsförening. Syftet med verksamheten 
var att utbilda barn och vuxna i knyppelkunskap. Ett annat mål med verksamheten var att 
knypplingen skulle utvecklas konstnärligt. Utskottet arbetade också med att få fram bra 
material och mönster. 1937 anställdes Sally Johansson som spetskonsulent. Hon fick till 
uppgift att vidareutbilda yrkesknypplerskorna och samarbeta med konstnärer inom området. 
Hennes arbete med utställningar och jurybedömda spetsar resulterade i att Vadstenaspetsarna 
blev kända att hålla hög kvalitet över hela landet. Föreningen Svenska Spetsar (FSS) bildades 
1962 som en självständig förening, efter en schism mellan Sally Johansson och företrädare för 
hemslöjdsföreningen. Det blev då viktigt för den nystartade föreningen att både starta en egen 
mönsterproduktion och att ge ut informationsmaterial. Johansson skrev boken Knyppling, (se 
sida. 7) som sedan dess utkommit i flera upplagor. Den resulterade också i att det gjordes en 
kortare handledning för barn. Det var en bok som var skriven för grundskolan och användes 
som läromedel. Föreningen Svenska Spetsar anordnar fortfarande kurser i knyppling varje 
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sommar för att bevara och utveckla knypplingen (Föreningen Svenska Spetsar 1992, 
Vårspetsen 2006). 
 
 
Den Skånska knypplingen 
 
Den skånska allmogeknypplingen kan i många fall stämma överens med spetsar från de 
östliga spridningsvägarna. Enligt tradition skulle en holländsk skuta ha frusit fast i isen 
utanför Kåseberga (sydöstra Skåne) vid 1600-talets slut. Besättningen inkvarterades i bygdens 
gårdar. Skepparen och hans hustru skulle ha lärt ut knypplingen till kvinnorna i dessa gårdar. 
Men sannolikt så har knypplingen förekommit här tidigare (Österlens museum 2000). I en lic-
avhandling pekar folkskolläraren Axel Hörlén på sambandet mellan spetsar i sydöstra Skåne 
och spetsar från Finland och Karelen (Fagerlin 1987). 
 
Den skånska spetsen bygger på den gamla allmogetraditionen. Spetsarna återfinner man på 
andra skånska textilier såsom broderier, band och vävnader som man översatte till knyppling. 
Att knyppla på detta sätt är ett steg mot att knyppla fritt och självständigt efter egna skisser. 
En förutsättning för detta är att man kan tekniken från grunden. 
 
Det är en särpräglad spets där mönstren är indelade i geometriska fält som är avgränsade med 
lodräta stolpar eller nedlagda stavar. Hjärtan, stjärnor, kransar och tulpaner är de mönster som 
förekommer oftast i den skånska knypplingen (Fagerlin 1987).  
Grevinnorna på Tosterup (5 generationer Ehrensvärd), utvecklade en speciell skicklighet i 
frihandsknypplingen, Tosterup-spets. Augustine Ehrensvärd ska ha 1908 sysselsatt 60 
knyppelskor. De levererade spetsar till Handarbetes vänner, Nordiska kompaniet, Licium, 
Bikupan m fl. 1936 bildade hon Föreningen Tosterupspetsar. Denna har haft stor betydelse för 
den skånska knypplingens fortlevnad (Österlens museum 2000). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bild 4. Området i sydvästra Skåne som kallas Knipplingahjörnan. Ur boken Skånsk knyppling 
sida 12. 
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Det senaste kända fyndet av en frihandsspets har kommit fram vid en gravöpppning1870-71 i 
Vallby kyrka i Skåne. Spetsen kantar ett stycke linneväv med spetssöm och hör till 
Margaretha Trolles liksvepning. Hennes död uppges ha inträffat 1502 eller 1522. (Malmberg 
2002) 
 

 
 
Bild 5. Knyppellåda från Farstorps socken, Västra Göinge härad. Ur boken Att dikta en spets  
sida 24. 
 
Knyppling obundet till mönster 
 
När man knypplar en spets på en knyppeldyna säger man i Skåne att man ”slår en spiss” på ett 
knyppelskrin. Knyppelskrinet är klätt med skinn eller skinnimitation. Rullen är klädd med ett 
randigt eller rutigt tyg. Linjerna i tyget är till hjälp för att få kanterna raka i spetsen. Det är 
viktigt att rullen är hårt stoppad så att nålarna sitter stadigt eftersom man här inte använder 
knyppelpapp (Österlens museum 2000). Den skånska knyppellådan på bild 5 ägdes av Gunilla 
Mosslander som var född 1791 i Bankiva. I mitten ser man en bit blå vadmal där spetsen ska 
knypplas (Hemslöjden 1992/5). 
 
Förr så var knyppelpinnarna tillverkade i material som fanns till buds medan det idag är 
svarvade knyppelpinnar. Färdiga uppstuckna mönster saknas i den skånska 
knyppeltraditionen. I stället används randigt tyg, som hjälper knypplerskan att gör spetsen rak 
Den skånska spetsen bygger på den gamla allmogetraditionen. Spetsarna återfinner man på 
andra skånska textilier såsom broderier, band och vävnader som man översatte till knyppling. 
Att knyppla på detta sätt är ett steg mot att knyppla fritt och självständigt efter egna skisser.  
 Det är en särpräglad spets där mönstren är indelade i geometriska fält som är avgränsade med 
lodräta stolpar eller nedlagda stavar. Hjärtan, stjärnor, kransar och tulpaner är de mönster som 
förekommer oftast i den skånska knypplingen (Fagerlin 1987). Se bild 6. 
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Bild 6. 
Hjärtan och Plättar. 
Ur boken Skånsk Knyppling sida 58. 
 
Knappnålarna ska vara rostfria, tunna och långa för att kunna sättas tätt och stadigt.(I 
Knipplingahjörnan 2000) 
De gamla spetsarna slogs med handspunnen tvinnad lintråd. Grovleken på tråden anpassas till 
det linne som spetsen ska användas till.(I Knipplingahjörnan 2000) 
 
OIDFA 
 
1992 bildades OIDFA (International Bobbin and Needle Lace Organization), ett forum för 
internationella kontakter. Organisationens syfte är att sammanföra människor med olika 
bakgrund och nationalitet för utbyte av information. OIDFA ger ut egen tvåspråkig (engelska 
och franska) tidskrift och arrangerar kongresser vartannat år. Föreningen har ca 2500 
medlemmar i ett 30-tal länder, (Malmberg 2002). 
 

4 Metod 
 
För att kunna ta reda på och beskriva några textillärares attityder/uppfattningar om knyppling 
är det av intresse om deras olika utbildningsbakgrunder påverkar deras sätt att undervisa 
knyppling. När det gäller att infånga så mycket data som möjligt är också ålder och hur många 
år lärarna undervisat av betydelse. Utbildningsorten är också värd att undersökas. Av 
praktiska skäl valdes informanterna ut i det område där vi arbetar men vi visste inget om deras 
knypplingserfarenheter innan intervjuerna. 
  
Vi har valt att använda oss av intervjuer som enligt Johansson och Svedner (2001) är den 
bästa metoden att använda när man ska ta reda på hur det förhåller sig i klassrummet. 
Samspelet mellan intervjuaren och den intervjuade fångar det efterforskade ämnets alla 
skiftningar (Kvale 1997). Genom intervjun får vi en personlig kontakt med personen vi 
intervjuar och kan då fördjupa, vinkla och bekräfta de svar vi får. Intervjupersonerna har stort 
utrymme att svara fritt med egna ord och kunskapen man får är också användbar i läraryrket. 
Frågeställningarna har vi utformat tillsammans. Utgångspunkten när vi gjorde frågorna var att 
vi ville få fram tankar om och förekomst av knyppelundervisning i skolan. Tankar om 
knypplingens bevarande och framtid behandlas också i frågorna. Frågorna är endast bestämda 
i frågeområden (se bil.1) vilket innebär att frågorna kan variera från intervju till intervju. Av 
intervjuaren krävs det då att man lyssnar aktivt och ställer följdfrågor (Kvale 1997). 
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Reliabiliteten, mätnoggrannheten kommer att kunna ifrågasättas delvis eftersom vi är två 
som har genomfört intervjuerna. I den kvalitativa intervjun ges det rum för att ge följdfrågor 
som ger olika svar. Vi har gemensamma frågeställningar som vi arbetat efter och som vi 
tidsmässigt utfört på samma gång. Frågan om intervjuernas reliabilitet ställs ofta inom 
intervjuforskningen. Men det är sällan man undersöker detta när det gäller personer som 
skriver ut intervjuerna. Två personer tolkar och skriver på olika sätt, (Kvale1979). För att 
stärka reliabiliteten så har vi läst och tolkat varandras intervjuer för att se om vi har kommit 
fram till samma resultat. 

 
4.1 Urval 
 
Informanter jag valt ut till den här undersökningen arbetar alla på F-9 skolor. En 
infallsvinkel är att jag kan undersöka knyppelutbildningen under hela skolgången. Två av 
lärarna som jag intervjuat undervisar enbart i slöjd. En lärare har kombinationen slöjd och 
svenska och en har kombinationen slöjd och musik.(Anneli) 
 
De informanter jag valde ut är utbildade i ämnet och arbetar på grundskolan. En informant är 
pensionerad textillärare. Jag valde också informanter i olika åldrar med olika lång 
yrkesverksamhet.(Gunnel) 

Sammanlagt har vi valt ut 8 informanter i olika åldrar och med olika lång yrkes erfarenhet. 
Intervjupersonerna bor i Eslöv och Linköping. Vi valde de städer vi själva kommer ifrån. 
Det intressanta är att göra en jämförelse mellan dessa orter när det gäller knypplingen i 
skolan. I Östergötland finns traditionen av Vadstenaknypplingen och i Skåne den skånska 
knypplingen.   

 På detta sätt ville vi undersöka om det fanns någon skillnad på lärarnas erfarenhet och 
undervisning i knyppling i skolan Eftersom det är brist på utbildade textillärare så blev det 
endast 8 informanter som vi intervjuade. Fyra lärare i Eslöv och fyra lärare i Linköping. För 
att kunna genomföra denna undersökning så var det av vikt att det var utbildade textillärare 
som vi intervjuade. Kvale (1997) påpekar, att i kvalitativa intervjuer tenderar antalet 
personer att antingen vara för litet eller för stort. 

4.2 Procedur 

Lärarna som vi har valt ut till våra informanter blev tillfrågade muntligen om dom ville 
medverka i undersökningen. Vi berättade om vårt examensarbete och att de skulle vara till 
stor hjälp för att besvara våra frågeställningar. De informerades också om att de skulle få 
vara anonyma och om syftet med arbetet. 
 
Intervjuerna ägde rum i den textilsal som den berörda läraren arbetar i. Två av informanterna 
blev intervjuade i sina hem pga. praktiska själ. I samtliga intervjuer såg vi till att vi fick sitta 
ostörda eftersom ett samtal som ska utmynna i kvalitet kräver det. De enskilda samtalen 
varade i 20 minuter och genomfördes under 5 veckor. Ett väl genomarbetat frågeschema 
användes vid intervjuerna. Frågorna följdes inte slaviskt eftersom intervjupersonerna pratade 
mycket och fritt om varje fråga. Det är bara en fördel i kvalitativa intervjuer om 
intervjupersonerna ger spontana och betydelsefulla svar om inlärning i vardagslivet (Kvale 
1997). 
 
En bra bandspelare med utmärkt ljudkvalitet användes under samtalet. Fördelen med 
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bandspelare är att intervjuaren kan koncentrera sig på ämnet och vid omlyssning kan orden, 
tonfallet och pauserna registreras i en bestående form. Nackdelen är att inte situationen 
avspeglar de visuella synpunkterna (Kvale 1997). Intervjuerna omskrevs sedan för vidare 
analys.  En av intervjuerna använde Gunnel en mobiltelefon med inspelning. Fördelen med 
denna är att den är mindre och vid uppspelning så ser du exakt på datorn var du pauserar. 
Detta underlättar vid nedtecknandet av intervjuerna. 

 

4.3 Databearbetningsmetoder 

 

Intervjuerna bearbetades och skrevs ut var för sig i två grupper. Den ena gruppen 
representerade intervjusvaren från Eslöv och den andra gruppen Linköpings informanters 
svar. Vi nedtecknade de svar som vi hade fått av våra informanter genom att lyssna på våra 
inspelade intervjuer. Därefter sökte vi efter de specifika svar som vi ställde i vår 
problemformulering. För att göra det lättöverskådlig inordnades dessa i rubriker efter de 
frågor som vi ställde i intervjun. De olika frågeställningarnas svar tolkade vi först var för sig. 
För att stärka reliabiliteten läste vi och tolkade varandras intervjuutskrifter. Resultaten 
jämfördes Eslöv – Linköping. Det som förvånade oss var att vi kom fram till liknande 
resultat.  

 

5 Resultat 
Resultaten av vår recherch presenteras nedan. Det insamlade intervjuresultatet redovisas här 
genom att redovisa varje frågeställning. Citat ifrån intervjupersonerna belyser de gjorda 
resultaten. Avsnittet sammanfattas avslutningsvis med vad som framkommit i intervjuerna. 

 

 
5.1 Lärares bakgrund/utbildning 
 
Informanterna är från Skåne (S) och Östergötland (Ö). 

Våra informanters utbildning och yrkeserfarenhet. 

S1, ålder 70+, utbildad handarbetslärarinna, tog examen 1953 i Stockholm, på Andrea 
Eneroths högre seminarium. Har arbetat i 42 år. 
S2, ålder 60+, utbildad textillärare, tog examen 1979 på Uppsala textillärarutbildning och 
utbildad vävlärare 1981 vid Umeå Universitet. Har arbetat i 26 år. 
S3, ålder 55+, utbildad textillärare, tog examen 1974 på Seminariet för huslig utbildning i 
Stockholm.  Har arbetat i 23 år. 
S4, ålder 35+, utbildad textillärare, tog examen 1994 vid Umeå universitet. Har arbetat i 13 
år. 

Ö1, ålder 40+, utbildad 4-9 lärare i textilslöjd och svenska, tog examen 2001 i Linköping, på 
Lärarutbildningen Linköpings universitet. Har arbetat i 5år. 
Ö2, 60+, utbildad textillärare, tog examen 1971 på Seminariet för Huslig utbildning i 
Uppsala. Har arbetat i 35 år. 
Ö3, 55+ utbildad textillärare, tog examen 1971 på Seminariet för Huslig utbildning i 
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Uppsala. Har arbetat i 35 år. 
Ö4, 45+ utbildad 4-9 lärare i textilslöjd och musik, tog examen 2002 i Linköping, på 
Lärarutbildningen i Linköping. Har arbetat i 4år. 

 

Tabell 2. Våra informanters åldrar och utbildningsår.   

Informanter i Skåne (S) och i Östergötland (Ö) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samtliga informanter utom en har gått förkurser i knyppling innan de på började sina 
utbildningar.  
De intervjuade är utbildade i Vadstena-knyppling. 
När lärarna tillfrågades om vilken erfarenhet de har av knyppling visar undersökningen att 
7st har utbildning innan lärarutbildningen. För att komma in på utbildningen till textillärare 
krävdes det att man hade en förutbildning på ett år fram till 1990-talet.  

”Innan jag började på seminariet knypplade jag ett helt år. Har också knypplat mycket privat. Jag har haft 
kurser i Kalmar och på Öland genom Kalmar hemslöjd. Knypplat har jag gjort väldigt mycket.” (Ö2) 

”Gjorde en ettårig förkurs i Östersund i vävning, sömnad och knyppling.” (S4) 
 

Några lärare hade knypplat som barn under sin grundskoletid. En informant hade minnen 
från sin skoltid av knypplingen och kom ihåg hur man gjorde när hon skulle knyppla på 
lärarutbildningen. 

” Jag har gått en en-termins sömnadskurs där det ingick knyppling. Det var i Norrköping. Vi drog våra 
knyppeldynor på tåget. "Jag knypplade också i årskurs 6 när jag själv gick i skolan.”(Ö1) 
 

” Jag är först utbildad till förskollärare och sedan till textillärare. Den utbildningen började jag med 1999 och 
blev klar 2002. Där ingick det en knypplingskurs och när man började med den så upptäckte jag att jag hade 
knypplat förut. Det fick vi göra i skolan.”(Ö4) 

Samtliga lärare har knyppling i sin utbildning. De som gått sin utbildning för längre sedan i Uppsala 
knypplade i många år.  

”På seminariet knypplade vi i tre år.” (Ö2) 

Ålder                       Informant                 Utbildningsår 

35 +                        S4, Ö1, Ö4                -94, -01, -02 

55 +                        S3, Ö3                       -73, -71 

60+                         S2, Ö2                       -79, -71 

70+                         S1                              -53 
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De lärde sig Vadstenaknypplingen med många olika varianter. 

”Vi fick knyppla i utbildningen på olika modeller och dukar. Vi fick lära oss att vända och knyppla hörnor och 
knyppla långa längder.”(S1) 
 

De fick lära sig att exakt kopiera de förlagor och mönster som låg till grund för den 
traditionella Vadstena knypplingen. 

”Då satt lärarna och räknade vridningar med förstoringsglas. Om det var två eller tre vridningar i kanten.” 
(S3) 

 

Fri knyppling fick de som gått utbildningen på senare år börja med direkt. De har inte lika 
mycket utbildning i knyppling som de som gått seminariet för huslig utbildning. Däremot 
har de lärt sig ett annat sätt att introducera knypplingen. 

” På knypplingskursen använde vi fri knyppling först. Då blev jag frustrerad först innan jag visste vad vi skulle 
göra. Vi skulle knyppla fritt efter bilder med formgivning, bilder och målningar som inspiration. Efter ett tag 
gick vi in på färdiga mönster.” (Ö4) 

 

Urvalsgruppen är utbildade när läroplanerna  U 55, Lgr69 och Lpo94 var i bruk när de 
gjorde praktik eller kom ut på sin första tjänst.  

” Lgr 69 Det är den jag läst in mig på ” 
(Ö3) 
 
” Lpo 94 Det står inte exakt där att jag ska knyppla och vad vi ska knyppla. ”(Ö1) 
 
 

5.2 Hur man använder knyppling i grundskolan år 2006? 
 
Intervjuerna visar att de flesta lärarna lägger tyngdpunkten på knypplingsundervisningen på 
högstadiet. De anser att ungdomarna är mognare då och tar till sig tekniken lättare.  

”Det är oftast 9: ans tjejer som vill ha en större utmaning.”(S4) 

 ” Jag känner att ungdomarna är mognare då, de förstår och tar till sig det lättare. De lär sig snabbare. De hinner 
inte tröttna. Om de ska sitta 2 lektioner och inte få in det här med korsning och vridning i huvudet hinner de att 
tröttna. Det är därför jag lägger det högre upp. Eleverna tar det till sig direkt.” 
(Ö4) 
 

Vidare har lektionerna planerats med genomgång av historia, redskap och material. 
Genomgångarna väcker intresse för många elever har aldrig sett en knyppeldyna förut. På 
två skolor ingår knypplingen som ett moment som de ska göra under sin högstadietid. I en 
annan skola läggs den som en frivillig kurs på högstadiet.  

 ” År 7-9 har ett arbetsblad som de ska arbeta sig igenom under 3år. Eleverna får välja vilken ordning de vill 
göra de olika momenten, Knypplingen ingår som ett moment. Innan eleverna går ut år 9 ska de ha knypplat 
någon gång. ”(Ö1)   
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” Jag jobbar inte alls mycket med knypplingen, men jag försöker locka några till det när det finns tid. Nu ska 
jag börja med något nytt till våren. Det är en fördjupningsdel till år 9 då ska de få jobba med det dom inte har 
jobbat med så mycket tidigare. Hoppas att någon tar knyppling och fördjupar sig i det. ”(Ö4) 

”Någon elev har faktiskt själv frågat kan man få prova på knyppling?”(S4)  

 

De elever som visar intresse kan få börja knyppla innan högstadiet. Lärarna låter ofta 
materialet stå framme. Börjar en knyppla så sprider det sig som ringar på vattnet. För många 
år sedan var det vanligt förekommande att barnen knypplade i 5: an och 6: an. 

” Men förr när jag körde igång 5-6 elever samtidigt var det på mellanstadiet. Då var det alltid många elever 
som stannade kvar efter skoldagens slut. Jag kunde då lära dom ordentligt så de kom igång. Dom blev mer 
självgående på det viset.”(Ö3) 

”Man pratar om det och kommer inpå det ibland men det blir mindre och mindre sådana saker man gör 
nu.”(S3) 

 

På de här skolorna tas elevernas intresse på allvar och lärarna är mycket kunniga i 
knypplingstekniken. En pojke tog med sig en knyppeldyna med spets på till skolan och 
genast fick han lära sig grunderna i knyppling. Det gjorde att han kunde fortsätta att göra 
färdigt den spetsen som satt på dynan. 

” Jag hade en kille en gång där det visades att familjen hade fått ärva en knyppeldyna med spets på. Han visste 
inte vad det här var så han ville lära sig. Jag lärde honom ”Udd och stad”, sedan tog han med sig knyppeldynan 
och kunde fortsätta på spetsen. ”  
(Ö2) 

 
”Det var ofta då eleverna var energiska som ville prova på något nytt, något annorlunda.” 
(S2) 

 

I materialet utkristalliserade sig åtminstone två helt olika sätt att inspirera och starta 
knyppelundervisningen. Den ena företräds av dem som vill följa den traditionella 
studiegången och börja med den enkla och smala spetsen ”Udd och stad”. Att lära sig 
grunderna ”Udd och stad” innan man utvecklar idéer anses av tre lärare är ett måste för att 
komma igång.  

” Man måste kunna grunderna för att utveckla knypplingen. Det är därför man måste börja med grunderna. 
Hade de varit så att man hade kunnat börja på ett annat sätt tror jag att eleverna skulle fortsätta. ” 
(Ö2) 

”Knypplade ”Udd och stad”, den har väl alla nybörjare knypplat?” 
(S2) 

I den andra gruppen fanns lärare som inte såg det som nödvändigt att börja med en bestämd 
spets. Tekniken ansågs viktigare att lära ut och att eleverna själva får prova på och bilda 
egna mönster. En lärare börjar med den fria knypplingen direkt för att väcka intresse. Hon 
använder sig av vävslag (korsning, vridning, korsning) och färgade garner. I traditionell 
knyppling förekommer följande slag: Enkelslag (korsning, vridning), vävslag och dubbelslag 
(korsning, vridning, korsning, vridning). Det är också vanligast att använda sig av oblekt- 
blekt lingarn. 
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” Innan har jag laddat uppmed färger så att eleverna får välja. Det ska vara lätt att förstå det här.”(Ö4) 

 

5.3 Hur knypplingen passar in i undervisningen 
 
Knypplingen tillhör Östergötlands och Skånes historia och det står i läroplanen att vi ska 
föra vidare lokala traditioner. Det är därför det är så viktigt att föra kulturarvet vidare så den 
inte dör ut tycker samtliga lärare. Deras mål är att alla elever ska känna till något om 
knypplingstraditionen och att de ska ha sett en knyppeldyna.  

” Jag anser att knypplingen i Östergötland är våran landskapssöm. Det finns landskapssömmar i alla landskap i 
Sverige men inte i Östergötland.”(Ö2) 

” Knypplingen är som sagt en del av vårt kulturarv men den har alltid varit väldigt smal. Den har inte vänt sig 
till den breda allmänheten.” (S3) 

 

Eleverna ska få pröva på så många olika tekniker som möjligt är en annan åsikt som kom 
fram under intervjuerna. De tränar också upp sin motorik, sitt tålamod och sin uthållighet. 
Eleverna blir förvånade över hur mycket en spets kostar och där kan det komma in 
diskussioner om ekonomi. Jämförelser med vad det kostar att göra spetsen själv har 
fascinerat ungdomarna.  

” När jag har genomgångar blir eleverna fascinerade, lyssnar och frågar. Speciellt när jag berättar vad alla små 
alster kostar om de skulle köpa dom. Det tycker det är konstigt samtidigt är det som att de förstår värdet i att de 
kan göra en spets billigare.” (Ö3)  

 

Alla elever tycker inte att det är jättekul att knyppla. Det är mycket individuellt. Framförallt 
tilltalar det elever som tycker om att pilla.  

” Det är oftast de elever som är lite pilliga som vill hålla på med knyppling. ”(Ö3)  

 

Den själsliga aspekten att knypplingen kan ge en stunds lugn och ro i dagens postmoderna 
samhälle där allt ska gå så fort är en annan uppgift som hantverket kan ha. 

” De kan ge ro i själen De kan inte tänka på något annat än de håller på med. ”(Ö3) 
 

” Jag tror att som med många andra av våra hantverk, på handens läkande kraft. Eleverna får en lugn stund och 
en koncentration.”(Ö4) 
 
”Om man kan kalla det utveckling, det enda jag tror är att man kan få ta det  
lugnt, att man får lära sig koncentration och inte ha så förtvivlat bråttom.”(S2) 

 
”Ja, det är ju koncentrationsbiten och det här med stimulansen och det här med att kunna stänga ute 
världen.”(S3) 
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5.4 Vilken framtid har knypplingen i skolan 

 

Samtliga lärare tycker att knypplingen är viktig och skall bevaras. De är också eniga om att 
den behöver förnyas i någon form. Det finns ett stort intresse i den här gruppen att lära sig 
nya och mer experimentella arbetssätt. En lärare går en 5p kurs i knyppling och broderi vid 
Estetiska institutionen, vid Linköpings universitet i Linköping för att lära sig att arbeta mer 
med former, färger och olika material. 

” Jag tycker att knypplingen skall bevaras och jag själv tycker att det är jätteroligt. ”(Ö2) 

 
Många olika förslag på hur man skulle kunna jobba med knypplingen framkommer i 
intervjuerna. Att utveckla knypplingen och kombinera den med andra tekniker är ett sätt och 
ett annat sätt är att visa eleverna olika användningsområden med knypplingen. 

” Man kan knyppla utomhus och använda eleverna som knyppelpinnar. Repen kan vara i olika färger. ”(Ö1) 
 
”Man kan göra smycken och plocka in pärlor som är så populärt just nu. ”(Ö4) 
 
”Mode på högstadiet idag är ju smycken, men de har ju inte den stilen, men med rätt tråd så kanske det skulle 
kunna gå att sätta in lite pärlor.”(S4) 
 

Handens läkande kraft är ett annat argument för knypplingens bevarande. Att kunna ge 
eleverna en lugn stund på slöjdlektionerna det är vad våra ungdomar behöver idag. Det 
spelar ingen roll om det är stickning, virkning eller knyppling det är stärkande och läkande. 
Spridningen av hantverket är en jätteviktig uppgift som slöjdlärarna har idag. 

 

” Jag tror att som med många andra av våra hantverk, på handens läkande kraft. Eleverna får en lugn stund och 
en koncentration. Det är vad våra ungdomar behöver idag. ”(Ö4) 

 

6 Diskussion 
 
I läroplanen står det att varje elev ska efter genomgången grundskola utvecklat sin förmåga 
till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets kultur utbud. 
(Lpo94). 
 
Den skånska knypplingen förekom inte i de skolor som undersöktes i Eslöv. Anledningen var 
att informanterna inte hade någon utbildning i den skånska knypplingen. Resultatet hade 
kanske varit annorlunda om de intervjuade inte var slöjdlärare utan gemene man. Dessutom så 
finns det inte någon utbildning till textillärare i Skåne. 
Samtliga lärare i Linköping undervisar knyppling både de som har gått sin utbildning för 
längre sedan och de som gått utbildningen på senare år. De lärare som gått utbildningen för 
längre sedan har djupare kunskaper i knyppling eftersom utbildningens tyngdpunkt var mer 
manuellt. De lärare som gått utbildningen på senare år har inte lika mycket teknik i sin 
utbildning men har mer utbildning i att få fram det konstnärliga i skapandet. Lärarna hade 
också ett eget intresse för knypplingen och var också nyfikna på att använda nya material och 
nya introduktioner av knypplingen. Undervisningen blir alltid av högre kvalitet när läraren har 
ett personligt engagemang i det som ska göras. 
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Svårigheten med att undervisa elever i knyppling diskuterades. Det krävs mycket 
koncentration av både lärare och elev vilket kan vara svårt när det finns ca 14 elever i en 
slöjdsal. Lärarna i Linköping la sin knyppelundervisning på högstadiet av den anledningen att 
eleverna är mer självständiga och uthålliga då. Det historiska perspektivet spelar stor roll i 
undervisningen eftersom Vadstena ligger i närheten och knypplingen är starkt förankrad i 
Östergötland. Att ha knyppeldynan och materialet synligt för eleverna väcker ett intresse för 
knypplingen och ger tillfälle även för yngre elever att pröva. Det framkom att 
knyppelundervisningen låg i 5: an och 6: an för längre tillbaka och att de tog med sig 
knyppeldynorna hem. 
 
 Knypplingen tar tid och i dag har vi inte den tiden utan vi lever i ett slags ”instant culture”, en 
slags kultur som gör att vi inte hinner med någonting ordentligt (Pedagogiska magasinet, nr 2 
maj, 2004 sida, 37). Kanske borde man i skolan kontakta en kulturarbetare från samhället som 
inspiratör och lärare. Knypplingens framtid och utveckling blir mer ett estetiskt uttryck än av 
praktisk betydelse såsom att smycka kläder. Den kan också vara en stunds lugn och ro som 
många barn behöver idag. I Östergötland har knypplingen en framtid eftersom kulturarvet är 
starkt förankrat i Linköping. För att väcka intresse och nyfikenhet hos eleverna måste 
knypplingen förnyas, förenklas och läggas i tiden. Det kan man göra genom att kombinera 
tekniker, fälla in pärlor och använda kulörta garner. Att hitta nya användningsområden är 
något som lärare och elever skulle kunna utveckla tillsammans.  
Det finns en del böcker som lär ut knyppling men det är många som känns gamla. Det vore  
önskvärt att det skulle skrivas en ny bok som är mer inriktad mot barn. Gärna en 
experimentell bok som visar olika förslag med tillvägagångssätt, olika material och 
bildknyppling.  
 
Vi valde att arbeta med den kvalitativa intervjun. Resultaten av denna blev bra och vi fick 
svar på våra frågor. Det hade varit intressant att göra liknande undersökning i övriga Sverige. 
Skiljer det sig mellan länen? Var är knypplingen starkast? Kanske det då hade varit lämpligt 
att använda sig av enkäten. Att skriva ut intervjuerna från tal till skrift var en svårighet. I 
utskriften koncentrerade vi oss på det innehåll som ingick i forskningsfrågorna. Vi strävade 
efter att i största mån nå informantens svar i text. Detta innebär att det är utskrivarens tolkning 
av svaren som styr utskriften. Att använda sig av kassettbandspelaren i intervjuerna var till 
stor hjälp vid utskriften då vi kunde lyssna på svaren och repetera tills vi kände oss säkra på 
att vi hade tolkat informanten rätt.  
Att fastställa intervjuutskriftens validitet är mer komplicerat än att försäkra sig om dess 
reliabilitet. En intervju översätts från ett talspråk till ett skriftspråk med olika regler för de 
olika språken. Genom att ge samtalet en litterär stil blir det lättare att förmedla meningen i 
intervjupersonens berättelse. Att utskriften i stor utsträckning bygger på tolkning glöms ofta 
bort i analysen, där den gärna betraktas som en stadig grund för vidare tolkning (Kvale 1997). 
 
Tillförlitligheten i det material som samlats in bedöms med utgångspunkt av 
generaliserbarhet, reliabilitet och validitet.  
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Knypplingens framtid.  
 
Hantverk är inte bara ett kulturarv. Handens arbete innehåller mentala kvaliteter som i 
teknikens tidsålder kanske är lika nödvändig som själva hantverkandet var i det förindustriella 
samhället (Waldén sida 19). 
Knypplingen har en social och kulturell historia, och de kvinnor som utövar tekniken är bärare 
av värdefulla textila kulturtraditioner (Malmberg sida 26). 
Parallellt med den traditionella Vadstena knypplingen bör vi uppmuntra och utveckla den 
egna formgivningen och ge tillfälle att knyppla fritt redan från början, utan att alltid behöva 
gå vägen via ”Udd och stad” (Svensson sida 34). 
 
• För att kunna föra vidare knypplingsteknikens mångfald och möjligheter bör vi inom 

hantverket hjälpas åt med att: 
• Bilda – studera, forska, ta reda på, föra ut, läsa om, skriva om knypplingens historia. 
• Bevara – föra den traditionella knypplingen vidare i form av mönster och handskicklighet, 

både den provinsiella och Vadstena knypplingen, men också öppna dörrarna till andra 
traditionella mönster och tekniker runt om i Europa. 

• Nyskapa - göra den fria knypplingen till gänglig och underlätta för alla som, för att göra 
en liknelse med musiken, inte finner lust i att traggla etyder och spela efter noter för att få 
tillgång till musiken. 

• Det väsentliga med skapandet är inte tillverkandet utan skapandet. (Barbro Svensson) 
(Knyppling Nu 1994) 
 
 
Vi ger svar på de frågeställningar som var utgångspunkten för vårt arbete genom att dra 
slutsatser av resultatavsnittet (Johansson § Svedner2001). 
Man kan slutligen diskutera om resultaten ger en sann bild av det område som vi har 
undersökt (Kvale 1997). Undersökningen är väldigt smal med tanke på att endast fyra 
personer i respektive stad blev intervjuade. Om hela området skulle ha undersökts så skulle vi 
kanske ha fått ett annat resultat. Det vi har gjort är att vi har jämfört de olika städerna när det 
gäller knypplingen i skolan. 
En markant skillnad som vi har upptäckt är att det förekommer mera knyppling i skolan i 
Linköping kontra Eslöv. Anledningen är att knypplingen är starkt traditionell i Linköping 
medan i Eslöv och Skåne finns det andra hantverk som också är traditionellt starka. Skånsk 
yllebrodyr, skånska allmoge- vävar och tvistsöm är exempel på några. 
 
 
Efter denna undersökning så ser vi vikten av att föra olika kulturarv vidare för att de inte ska 
glömmas bort. Det har visat sig att knypplingen inte är ett naturligt inslag i de grundskolor 
som vi har gjort våra undersökningar i. Anledningen är att det är tidskrävande att lära ut och 
att det krävs att man undervisar i mycket små grupper åt gången. Ett problem är att det inte 
finns så många av de nyexaminerade slöjdlärarna som har kunskap och erfarenhet av 
knyppling i skolan. Mycket bygger på den enskilda lärarens intresse för knypplingen. Detta är 
också en av orsakerna till att det inte knypplas i skolan. 
Men för att förstå vad en spets är och hur den kommer till så är det en bra kunskap för eleven 
att titta rent historiskt på vad spetsen har använts till och vilken betydelse den har haft för 
kvinnans försörjning. Under 1870-talet fanns det ca 800 verksamma knypplerskor i Vadstena 
som knypplade till de högre stånden. Vad är det i samhället som gör att det är så få saker som 
tillverkas för hand idag? Utifrån denna kunskap kan eleverna sedan se sig om i närmiljön och 
upptäcka likheter och skillnader i dagens samhälle när det gäller spetsar. Fundera på varför de 
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flesta spetsar är maskintillverkade, vilket material de är gjorda i. Vidare kan eleverna 
undersöka ekonomin i att köpa en spets jämfört med att göra en själv. Vilken kvalité och 
hållbarhet det är hos de olika spetsarna. 
När vi sedan ser oss omkring i samhället så har spetsen i olika tekniker just nu ett uppsving i 
både traditionella former och nya tekniker. Spetsen ser vi i dag som dekoration på kläder, 
smycken, väskor etc. Vi kan också se spetsen i plast i form av lampor, i glas med målad spets 
som dekoration, avtryck i silver och porslin. På detta sätt så sprider sig intresset för spetsen 
vidare både i gamla och nya former. För oss blivande lärare i slöjd så ska vi uppmärksamma 
våra elever i både tradition, kultur och vidareutveckling. Kanske så inspirerar vi några elever 
till ett framtida yrke som designer. 
 
 
Annelis tankar om knypplingens framtid 
 
Jag är uppvuxen i Linköping och har alltid haft knypplingen runt omkring mig. Har tyvärr 
aldrig prövat på att knyppla själv under min grundskoletid men jag har alltid vetat vad det har 
varit. Knypplade alster var vanligt att man köpte i present när man skulle uppvakta någon som 
fyllde år när jag växte upp på 1970-talet. Knypplingen tillhör Vadstena som är ett populärt 
utflyktsmål för många Linköpingsbor. De flesta barn som bor i Linköping får åka till Omberg 
och Vadstena på skolresa. Genom knypplingen kan elevernas intresse för lokal historia väckas 
och ett samarbete mellan ämnena passar när man ska göra en skolresa som har syftet att lära 
ut kulturarvet. I boken Knyppling ett hantverk med spets skriver Malmberg (2002) om vilken 
betydelse traditionen har genom att vi känner att vi medverkar till att historien lever kvar och 
att vi för den vidare genom knypplingen. Utveckling mellan slöjd och historieundervisning är 
något jag kommer att framföra i min profession som blivande lärare i textilslöjd. Det knyter 
också an till styrdokumenten Lpo 94/2000 där det står att barnen ska ha kännedom om 
slöjdtraditioner och vardagshistoria som vi också har som en frågeställning i vårt arbete. I vår 
undersökning av förekomst av knyppling i skolan blev jag glad över att den fortfarande 
utövades i många skolor. 
 
Några lärare ville knyppla mycket mer än vad de gjorde men jag tror att det är svårt att få till 
den tiden eftersom det är så mycket annat som konkurrerar i skolan idag. De lärare som jag 
intervjuat hade ett privat intresse för knypplingen och det spelar stor roll för vilken attityd 
man har till knyppling. Det man har kunskap om är lättare att engagera sig i och lära ut. 
Tycker också att det är viktigt att bevara kulturarvet och att det är min uppgift som textillärare 
att föra den vidare över generationer. Det är fantastiskt att en så gammal teknik fortfarande 
lever kvar och utövas. Den har förändras från att under renässansens dagar pryda kungligheter 
till att ge en innehållsrik fritid för många människor. Knypplingen har utvecklats mer mot 
bildknyppling som är ett konstnärligt uttrycksmedel (Malmberg 2002). Det man får lära sig 
som barn är lättare att ta upp som vuxen och det kanske räcker att man har fått knypplingen 
presenterat för sig några gånger för att traditionen ska leva vidare. Personligen har mitt 
intresse väckts genom den här undersökningen som mynnat ut i att jag har anmält mig till en 
sommarkurs i Vadstena. Kunskapen jag får kommer jag att använda mig av i min 
undervisning. 
 
 Introduktionen av knypplingen kan förnyas genom att jobba med bilden som tema och 
presentera bildknyppling. Många lärare ville kunna lära ut knypplingen på nya sätt och att 
börja med bildknyppling kan vara en metod för att få den lite roligare. Ett annat sätt som kan 
tilltala ungdomar är att lära ut tekniken som på Hultsfredsfestivalen genom att eleverna får 
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knyppla sig ett armband med döskalle eller spindelmotiv, bård till jeansen eller 
örhängen.(Populär Historia 6/2001) 
 
Spetsen kan också användas i formgivning och fällas in på olika sätt i klädesplagg, på en 
kudde eller på en väska. Blandning med andra material får den att se mer tilltalande ut för 
eleverna. Om vi vuxna lär ut knypplingen ofta så blir det lättare för varje gång som man visar 
hur man gör. 
 
Om man ser sig om i samhället idag så ser man spetsar överallt men kanske i andra material. 
Jag köpte en glasskål på IKEA och i den var det en spets infälld. Att intresse finns inom 
design kan man läsa om i senaste numret av Slöjdforum. Det är Nordiska museet som har en 
utställning med traditionella spetsar och ny design för användning av knypplade spetsar. Här 
visas nya och oväntade sätt för spetsens användning (Slöjdforum 3/2007). Studiebesök med 
eleverna på en utställning eller museum ger nya idéer och inspiration för den egna lusten till 
skapande. 
 
Det största ansvaret för knypplingens bevarande har Föreningen Svenska Spetsar som 
anordnar kurser i knyppling och det känns bra för mig i min yrkesroll så att inte spetsens 
bevarande hänger på den undervisningen som skolan har resurser till att ge. Det har anordnats 
kurser och utbildningar när knypplingen har varit hotad förr och det mobiliseras starka krafter 
så fort den börjar försvinna. Det viktigaste i skolans uppdrag just nu som ligger i tiden är 
dokumentation av slöjden. Där står att eleven ska tillägna sig praktisk erfarenhet av 
informationsteknik i slöjdens arbete och det tar också tid. Kanske är det så att den meditativa 
ron som man fick i hantverket förr får eleverna framför datorn idag. Intentionen jag fått när 
jag intervjuat mina informanter är att knypplingen ska fortsätta att undervisas men på nya sätt. 
 
 
Gunnels tankar om knypplingens framtid 
 
Jag tycker att det är viktigt att bevara gamla tekniker som knypplingen är samt andra gamla 
slöjdtekniker. Idag är det mycket IT i vårt samhälle som ger oss snabb information i mängder. 
Som en motpol till denna behöver vi människor stanna upp och arbeta med händerna. Där 
hand och tanke formar något i ett långsammare tempo. Ett meditativt tillstånd där våra tankar 
får flöda fritt medan händerna arbetar. Tidigare var knypplingen en kollektiv sysselsättning 
där kvinnorna träffades för att byta mönster och idéer, (Malmberg 2002). Dessa 
sammankomster finns inte idag när det gäller knyppling, men i ett annat hantverk, nämligen 
stickning. Idag kan du träffa andra stickintresserade på stickcaféer runt om i landet. Där 
människor i alla åldrar träffas. Massmedia har ett stort inflytande när det gäller att sprida 
kunskap i vad som gäller i samhället just nu. Tänker då på tidskrifter, IT och TV. Ju fler som 
uppmärksammar ett hantverk desto flera blir intresserade av det. Kanske massmedia 
upptäcker knypplingen en dag och vi får knyppelcaféer. Det hade varit intressant att se 
människor komma med sina knyppeldynor under armen för att träffas för att utbyta 
erfarenheter i tekniken. För detta behövs! Att den äldre generationen överför sin kunskap till 
de yngre så att denna teknik inte dör ut. I Knyppling ett hantverk (Kristina Malmberg, 2002) 
berättas det om de svenskestländska kvinnorna hur de överförde sin kunskap till de yngre 
kvinnorna. En ”tyst kunskap” där de unga fick se hur den äldre kvinnan knypplade. När det 
gäller nyskapande av en teknik så finns det risker. En risk är att de traditionella mönstren 
glöms bort framför det fria experimentella skapandet, därmed också vårt kulturarv.  
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Det framkom i undersökningen att det var lärare som kom ihåg sin knyppling från 
grundskoletiden vilket jag då tycker påvisar att det har betydelse vad man gör i slöjden och 
vad som sedan intresserar oss i framtiden. Idag är det inte lika vanligt att det förekommer 
knyppling i textillärarutbildningen vilket också påverkar den kunskap som finns hos de lärare 
som är utbildade efter 1990-talet. Man kan fundera över varför denna teknik togs bort från 
utbildningen. Beror det på att det är en förlegad teknik och inte har en praktisk naturlig 
funktion idag? Men på samma gång ser jag i tidskrifter och på utställningar ett nyväckt 
intresse för spetsen. I Hemslöjden 07/2, visar arkitekten Torbjörn Lundell exempel på detta. 
Tillsammans med fyra knyppelskor har han utvecklat knypplade dekorationer i fiberoptiska 
slangar. Oftast är det unga designer som då vidareutvecklar spetsen i nya material. 
 
I de slöjdsalar som jag besökte under mina intervjuer var knyppeldynorna undanplockade och 
stod och dammade på en undanskymd plats. Det vittnar ändå på att det inte var så länge sedan 
knypplingen i Eslöv var aktiv. Samtidigt när de står där så väcker de ändå en viss nyfikenhet 
hos en del elever och får dem till att prova på tekniken. I Lpo 94 står det inte uttalat att vi ska 
knyppla i grundskolan. Jag tror att det är så i slöjden att vissa tekniker glöms bort ett tag för 
att sedan komma tillbaka igen. Mycket styrs av modet och eleverna dekorerar gärna sina alster 
idag med pärlor. I undersökningen så försöker några informanter att göra knypplingen mera 
intressant genom att låta några pärlor följa med i tråden när eleven knypplar och använda 
färgade trådar. 
En fundering som jag har fått under denna undersökning är om det någonsin har förekommit 
Skånsk knyppelundervisning i Skåne. De lärare som jag intervjuade är utbildade utanför 
Skåne och i Vadstena knyppling. I de litteraturstudium som vi har gjort att vi inte kunnat 
utläsa något om det. Eftersom den skånska knypplingen bygger på frihandsmetoden har den 
överförts genom muntlig överföring. 
Det är viktigt för mig som blivande textillärare att visa eleverna olika tekniker som passar till 
just den idén som eleven presenterar. Eleven har som förslag att de ska virka ett armband och 
då ska jag som lärare kunna påvisa andra tekniker som knyppling, vävning etc. Kulturbesök 
har en viktig betydelse för eleverna där de får nya infallsvinklar i det kulturella livet.  
 
 
 
Fortsatt forskning  
 
Vi valde i vår undersökning att begränsa oss till att undersöka knypplingen på några 
grundskolor i Eslöv och Linköping. Intressant hade varit att undersöka hur knypplingen ser ut 
på våra övriga skolor i landet. Var är knypplingen starkast? På vilka sätt bevaras och 
utvecklas knypplingen i landet? 
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Bilaga 1. 
 
 

1. Vilken bakgrund/utbildning har du? 
      Var studerade du? Vilken utbildning/erfarenhet har du i knyppling? 
 
 
2. Vilken läroplan styrde din lärarutbildning? 

 
 

3. Har du undervisat knyppling i skolan? På vilket sätt? Om inte, varför? 
Beroende på vilket svar vi får. 
 
 

4. Hur undervisar du i knyppling och varför använder du detta sätt?  
Vilket mål/syfte har du med denna undervisning? 
 
 

5. På vilket sätt tror du att knypplingen kan utveckla eleven? 
Tycker de att det är roligt/intressant eller tråkigt/ ointressant? 
Vilka elever tycker vad? 
 
 

6. Vilka tankar har du om knypplingens framtid? 
Hur kan knypplingen vidareutvecklas genom nyskapande? 
Vilka användningsområden? 

 


