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Sammanfattning  
Arbetet handlar om barn och ungdomars identitets skapande med fokus på faktorer i samhället 
som påverkar den enskilda individens möjligheter att med kläder finna och förmedla sin 
identitet. Syftet är att undersöka de möjligheter den enskilda individen har att i ämnet 
textilslöjd finna sin unika egenart och med slöjdprocessen utveckla en trygg identitet i skolan. 
De fyra frågeställningarna berör faktorer som ingår i identitets, kommunikations och 
slöjdprocessen, men också ett livslångt lärande. Detta för att få kunskap om hur visuell 
kommunikation kan främja barn och ungdomars identitetsprocess, men även stärka 
utvecklandet av en social och kommunikativ förmåga med slöjdprocessen. I arbetet har jag 
använt mig av en litteraturstudie, men också en enkätundersökning som genomfördes i 
textilslöjden på årskurs 9 under en av mina praktik perioder. Samt mitt anteckningsmaterial 
från tre utvalda praktik perioder i den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen. 
Resultatet visar att majoriteten av befolkningen i Sverige påverkar de möjligheter och 
tillgångar barn och ungdomar har gällande ett varierat utbud av kläder. Enkätundersökningen 
visar att barn och ungdomar såväl tolkar som påverkas olika av budskapet som förmedlas till 
dem via mode, media och ideal, men också att det förekommer en könsskillnad kring 
uppfattningen av individens potential att leva upp till samhällsidealet.  

 

 

Sök ord: uttrycksformer, kompetensutveckling, slöjdprocess.   

 



 3 

Innehållsförteckning 

INLEDNING.........................................................................................................................4 
SYFTE ..................................................................................................................................6 
FRÅGESTÄLLNINGAR ............................................................................................................6 
BEGREPP..............................................................................................................................6 

BAKGRUND ........................................................................................................................7 
MODETS UTVECKLING ..........................................................................................................7 

Dagens mode ...................................................................................................................8 
MASSMEDIA OCH REKLAMENS BETYDELSE FÖR IDENTITETSSKAPANDET .................................8 
IDENTITET............................................................................................................................9 
STYRDOKUMENT ................................................................................................................11 

METOD ..............................................................................................................................13 
LITTERATURSTUDIEN .........................................................................................................13 
VFU MATERIAL ..................................................................................................................13 
ENKÄTUNDERSÖKNING.......................................................................................................14 

LITTERATURGENOMGÅNG.........................................................................................15 
SPRÅKLIG OCH VISUELL KOMMUNIKATION ..........................................................................15 
KOMPETENSUTVECKLING I SKOLAN ....................................................................................15 

RESULTAT FRÅN VFU OCH DETALJHANDELN ......................................................17 

KLÄD OCH TEXTILBRANSCHEN ...........................................................................................17 
Tyg och tillbehörs affärer...............................................................................................17 
Postorder kataloger .......................................................................................................17 
Skrädderier, syateljé och klädföretag i Gävleborgs län ..................................................18 
Klädaffärer i Gävleborgs län .........................................................................................18 

SKOLVERKSAMHETEN ........................................................................................................19 
Grundskola i Västerbottens län ......................................................................................20 
Grundskola i Gävleborgs län .........................................................................................20 
Gymnasieskola i Gävleborgs län ....................................................................................22 

ENKÄT...............................................................................................................................23 

DISKUSSION OCH SLUTSATSER .................................................................................26 
TEXTIL OCH MODEBRANSCHEN ...........................................................................................27 
SKOLVERKSAMHETEN ........................................................................................................29 

KÄLLFÖRTECKNING.....................................................................................................33 
TRYCKTA KÄLLOR..............................................................................................................33 

Tidskrifter ......................................................................................................................34 
OTRYCKTA KÄLLOR ...........................................................................................................34 

Postorder kataloger från 2005 .......................................................................................34 
Tidningar och tidskrifter från 2005 ................................................................................34 
Logg/dagböcker och observationer ................................................................................34 
Samtal och intervjuer .....................................................................................................34 
Bilaga ............................................................................................................................34 

BILAGA ENKÄTEN..........................................................................................................35 



 4 

Inledning 
Mitt största intresse är mode, kläder och handarbete. Det föll sig därför naturligt för mig att 

välja den yrkesinriktningen på gymnasiet, men den stora frågan var vad jag sen skulle inrikta 

mig på. Under min vistelse på två skrädderier och en syateljé väcktes mitt intresse för fortsatta 

studier, men också möjligheterna att på skilda sätt förmedla kunskaperna vidare eller låta 

andra dra fördelar av dem, med tanke på det allt mer växande behov av kläder utanför den 

normala storleksskalan. Det som slog mig var att om man är avvikande på något sätt finns det 

inte många möjligheter att finna kläder som passar förutom på några enstaka skrädderier och 

syateljéer. Tyvärr är utbudet där också begränsat och priserna extremt höga.  

 

Jag har nu läst 9 terminer på nya lärarutbildningen mot gymnasiet med ämneskombinationen 

textil och IT för lärande. Under hela utbildningen har jag ständigt fått bekräftelse på att 

samhällets intresse och efterfrågan på kläder som är anpassad för människor utanför den 

normala storleksskalan har ökat. Tittar man i kataloger som är vanliga idag och de som fanns 

att tillgå för 10 år sedan så märker man genom att jämföra innehållsförteckningarna stora 

skillnader i utbudet såväl när det gäller modeller som storlekar. Det samma gäller för många 

klädbutiker och klädkedjor, men fortfarande är utbudet väldigt begränsat och priserna oftast 

högre än för de vanliga storlekarna.  

 

I mitt tycke är frågan kring kläders storlekar ett ämne värt att studera med tanke på att fetma 

blir allt vanligare bland barn och ungdomar, men också för att dagens mode är en rak motsats 

till detta. Att kläder alltid har används för att såväl utveckla som förmedla identiteten, 

personligheten och åsikter är inget nytt och det är sedan länge fastslaget att människan är en 

social varelse som behöver sina medmänniskors sällskap, men är ytterst känslig för deras 

närvaro och beteende. Precis som vilket annat flockdjur behöver den civiliserade människan 

känna sig sedd och accepterad för dess individualitet samtidigt som det är viktigt för individen 

att uppleva tillhörighet med gruppen.  

 

Samhället är tvetydigt och framhäver att det är en människas inre som är viktigast, inte dess 

yttre, samtidigt som media och modet talar emot detta. Modeindustrin visar med sina magra 

fotomodeller och minimala kreationer ett ideal som media hjälper till att på alla sätt och vis 

framhäva som det normala såväl i tidningar som på tv. Det yttre är det första som möter oss 



 5 

och ligger till grund för det första intrycket vi får av våra medmänniskor. Detta påverkar 

sedan vårt beteende gentemot vederbörande långt innan vi påbörjat den ömtåliga analysen av 

individen utifrån personlighet. Kläderna kan vara ett sätt att förse sig med direkta 

upplysningar om individen och detta är något som modeindustrin tagit fasta på genom att 

skapa olika modestilar. Media bidrar till att fokusen sprids från kläderna till kroppen och det 

ena tv programmet efter det andra visar hur man kan byta stil och identitet med kläder och 

frisyrer, men framförallt genom bantning och kosmetiska ingrepp. Allt för att leva upp till 

modeindustrins ideal, vilket på sikt kan komma att leda till att individualiteten och 

mångfalden försvinner. 

 

Skolan ska spegla samhället och förmedla de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på, 

men också arbeta för att främja aktningen för varje människas egenvärde, individens frihet 

och integritet. En viktig uppgift för skolan är enligt läroplanen, Läroplaner för förskolan 

(Lpfö 98), det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94) och de 

frivilliga skolformerna (LPF 94), att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och i 

skolans sociala och kulturella mötesplats får möjligheten att utveckla en trygg identitet som 

bygger på kunskap, förståelse och medmänsklighet. Det finns inga specifika angivelser för 

hur man ska uppnå denna förmåga, bara hur man med skolarbetet ska sträva mot att alla 

elever förskaffar sig den sociala och kommunikativa kompetensen. I kursplanen, 

Grundskolans kursplaner och betygskriterier, tas det upp att slöjden med en 

helhetsbedömande och process inriktat arbetet förväntas stärka och utveckla dessa förmågor.  

 

Kläder är alltså ett medel för visuell kommunikation, vilket i sin tur är en viktigt utgångspunkt 

i identitetsprocessen. Utbudet på kläder eller andra alternativa lösningar avgör vilka medel en 

människa har till visuell kommunikation, men påverkar också vilka möjligheter personen har 

att förmedla och utveckla sin identitet. Jag vill därför med detta arbete behandla visuell 

kommunikation för att få kunskap om hur textilslöjden kan främja barn och ungdomars 

identitetsprocess och därigenom stärka utvecklandet av en social och kommunikativ förmåga.  
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Syfte  
Det övergripande syftet med studien är att undersöka den enskilda elevens möjligheter att i 

ämnet textilslöjd finna sin unika egenart och utveckla en trygg identitet i skolan.  

 

Frågeställningar  
• Varför finns inte de trendiga kläderna i storlekar under 34/36 och över 46/48 att köpa ute i 

handeln?  

• Vilket budskap och ideal förmedlar media, modet och utbudet av kläder till barn och 

ungdomar?  

• Vilka möjligheter erbjuder undervisningen eleverna att i ämnet textilslöjd finna sin unika 

egenart och med visuella uttrycksmedel utveckla en trygg identitet i skolan?  

 

Begrepp  
I litteraturen används tre specifika begrepp som genomgående återkommer som en röd tråd i 

tidigare forskning. Dessa tre begrepp kan tolkas olika eftersom de har skilda innebörder och 

definitioner beroende av sammanhanget, ämnet och arbeten de används i. Jag har därför valt 

att ge en kort beskrivning av identitet och livsstil, men också för att sammanfatta varför 

identiteten skapas och utvecklas.  

Begreppet identitet definieras i ordböcker som: ”en absolut överensstämmelse eller likhet. – 

styrka sin identitet, bevisa vem man är”1, men kan också uppfattas som en människas 

jaguppfattning eller självuppfattning om sin unika persons kropp och psyke. Identiteten 

förmedlas och bekräftas via: kläd-, musik- och livsstil, intressen, handlingar, politiska åsikter, 

ställningstaganden, samhörighet. En individs livsstil kan tolkas som det sätt människan väljer 

att leva sitt liv utifrån individens personlighet, självuppfattning, värderingar och attityder. 

Livsstilen formas av uppfostran, klass, kön, ålder och etnisk bakgrund. Identitetsskapande och 

utvecklingen är en följd av att individens utbud av valmöjligheter har ökat och bidrar till att 

människor ständigt får nya sätt att uttrycka, fundera över sig själva och visa, förkroppsliga 

den individuella identiteten.2 

                                                           
1 Bonnier Lexikon AB. (1999). Bonniers compact lexikon. Lidman production AB, 455. 
2 Jacobsson, M. (1994). Kläder som språk och handling. Lund: Carlssons förlag, 16-19. 
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Bakgrund 
Det känns angeläget att presentera historiken och tidigare forskning kring några av de faktorer 

som utgör grunden i identiteten, men som också ingår i utvecklandet av en social och 

kommunikativ kompetens. Dessa faktorer är också av stor betydelse för den enskilda 

individens möjligheter att skapa och utveckla såväl jaget, identiteten och livsstilen som 

förmågan att samspela och kommunicera med andra människor.  

 

Modets utveckling 
Kläder gick under 1900-talet från att vara ett nödvändigt ont för att skyla kroppen och skydda 

sig mot kyla till att med klädseln tala om vem man är. Tidsandan återspeglas i modet och 

förmedlar de förändringar som är på gång i samhället, men samtidigt också ett sätt att 

protestera mot, utmana och påverka utvecklingen såväl på individuell och lokal som global 

nivå. Kläder är en kulturyttring som tillhandahåller olika stilar och möjligheter för individen 

att med modet uttrycka sig och förmedla sin identitet, tillhörighet och personliga utveckling. 

Modet påverkas, influeras av förändringar i konst- och litteraturrörelserna, samhället, gatan, 

musiken eller vissa etniska grupper som förändrar och utvecklar nya modestilar.   

 

Det kvinnliga idealet har under 1900-talet förändrats radikalt. Från en lampskärm (en åtta, S-

kurva med fyllig byst och getingmidja), upp och nedvänd kon, ungdomlig platt bystad kvinna 

och krigsårens bekväma kvinna till en kurvig, sexig välutvecklad kvinna i Barbiemodell, en 

trekant med utmanande bar mage och stor byst, upp och nedvänd trekant med breda axlar och 

långa ben. Det kommande millenniumet och oron för framtiden bidrog till ordentliga 

tillbakablickar i modet i slutet av seklet som främjar de neutrala basplaggen och den 

personliga prägeln som visar vem man är och vad man tror på. Idealet är en rik, framgångsrik, 

ung, vacker och berömd kvinna med en sund inställning till kroppens behov, men enbart för 

att behålla den ungdomliga kurviga kvinnokroppen som är idealisk att köpa sig en identitet åt 

efter smak och livsstil.3   

                                                           
3 Lewenhaupt, L. (2003). Modeboken. Stockholm: Prisma. 
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Dagens mode 
Modet styrs inte längre av en liten grupp i Paris utan influeras av hela branschen i världen. 

Det är sen upp till konsumenten att välja bland mångfalden och avgöra vad som är nytt, 

aktuellt och användbart för att skapa en egen klädstil som förmedlar åsikter och identiteten. 

Den yngre generationen har tröttnat på ytliga budskap, massproducerade kläder, dålig kvalitet, 

bortglömda värderingar och köpta identiteter. Ungdomen granskar konsumtionssamhället för 

att hitta tillbaka till ursprungliga värden som mänskliga rättigheter, ekonomisk fördelning och 

miljöfrågor i sitt sökande efter ”det unika”. I Sverige har steget bort från industriell massa 

produktion bidragit till att intresset för kläddesign, tradition och kunnande skapat bättre 

utbildningar, men också lett till att det kvinnliga nytänkandet influerar modeskapandet 

markant. 

 

Idag erkänner man att det är en konst att skapa originella kläder som formar ett mode som 

förmedlar, ifrågasätter och provocerar attityder, traditioner och influenser. Det har bidragit till 

att branschen utökats och blivit mer konkurrenskraftig då de inser värdet av formgivna 

produkter och är lyhörd för moden, trender som influeras av medier och reklam. Anledningen 

är att alla människor numera har ett förhållande till mode, trender och design som återfinns i 

accessoarer, inredning, elektronik och kläder. Människor förväntas finna balansen som 

främjar en framtid där alla kan gå klädda som de själva vill genom att bejaka varandras 

egenskaper, respektera varandras skillnader, likheter, vara generösa och omtänksamma.4 

 

Massmedia och reklamens betydelse för identitetsskapandet 
Vissa forskare hävdar att ungdomen påverkas negativt av massmedia som försvårar den 

individuella utformandet av identiteten genom att tillhandahålla färdiga livsstilar. Andra 

menar att det är ungdomarna själva som skapar livsstilarna och sprider otaliga variationer av 

dem via olika musik- och klädstilar. Uppfattningarna har olika perspektiv på vilken roll 

massmedia har och om den industrin har tillräckliga resurser i form av fantasi och kreativitet 

för att skapa och utveckla dessa trender. Forskarna är däremot eniga om att förhållandet 

mellan livsstilar och identiteten, samhället, massmedia och konsumtionen är komplext, men 

betydande för den enskilda individen och utvecklandet av en identitet.5 

                                                           
4 Bond, C. (2002). Bordel de mode -Kläder som kultur och personligt uttryck. Belgien: Brepols N.V 
5 Jacobsson, M.  (1994). Kläder som språk och handling. Lund: Carlssons förlag, 19-20. 
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Identitet  
Identitet är komplext och har sedan antiken varit i fokus för många skilda forskningsgrupper 

inom psykologin som försökt reda ut förhållandena och förutsättningarna kring hur identitet 

skapas, utvecklas och förmedlas såväl enskilt som i grupp. Identiteten formas i en process där 

individen påverkas av samspelet mellan människorna i den närmaste omgivningen där den 

enskilde personen är delaktig i olika gruppkonstellationer. Identiteten utvecklas i 

konfrontationen med andra som tvingar individen till självrannsakan, ställningstaganden och 

argumentationer kring åsikter, inställningar och genom direkta val. Den enskilde individen 

baserar sina val på uppfostran, traditioner och erfarenheter, men också utifrån sin självbild, 

uppfattning av identiteten, könsrollen samt hur man vill uppfattas av andra i samhället eller 

gruppen. Gruppen återspeglar den gemensamma identiteten, men utgör också en arena för den 

enskilde individen att utvecklas, testa sina gränser och personlighet med. Samhörigheten 

fungerar som ett stöd att hämta stryka ifrån för att kunna ta väl avvägda beslut kring 

förändringar av identiteten som bekräftas eller ifrågasätts av gruppen. En individ som inte har 

en identitet upplever en oerhörd psykisk påfrestning i samband med att personen känner sig 

utanför och saknar något att jämföra sin personlighet med.6   

 

Människor kan dölja sin identitet eller vara utanför gruppen, gemenskapen av många skilda 

orsaker, men ofta beror det dock på att individen inte är bekant med de faktorer som utgör 

grunden för samspel till följd av en annan kultur, etnicitet eller uppfostran. Forskningen visar 

att barn uppfostras till den specifika könsrollen i sociala och kulturella 

socialisationsprocesser, vilket visar att skillnaderna inte är biologiska utan resultatet av 

variationer i bakgrund, maktrelationer, sammanhang och relationer. Könsidentiteten är en 

imitation som ständigt förändras genom de val, handlingar som individen gör för att forma 

och utveckla den individuella identiteten i ett samspel mellan könen, relationer till andra av 

samma kön både individuellt och i grupp. En viktig aspekt vid identitetsskapandet är 

individens inställning till det egna könet baserat på hur familjen och samhället har förmedlat 

könsidentiteten, könsroller, maktförhållanden och historiska betydelser kring skillnader, 

likheter mellan kvinnor och män, könets betydelse för utvecklingen av individens identitet.7  

                                                           
6 Alsmark, G (red). (1997). Skjorta eller själ? Lund: Studentlitteratur, 9-20. 
7 Berggren, I. (2001). Identitet, kön och klass- hur arbetarflickor formar sin identitet. Göteborg: Acta 
Universitatis Gothobugensis, 19-46. 
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Familjen formar också med sin uppfostran, bakgrund och språk barnets förmåga att tyda 

samhällets oskrivna regler och koder. Människor har alltid använt sig av olika symboler för 

att kommunicera och göra såväl oss själva som resten av världen begriplig. En symbol kan 

tolkas och tillskrivas betydelser som är allmänt kända, men har också en individuell innebörd 

och beroende på hur man sätter samman symboler till en stil, förändras och utvecklas 

symbolens betydelse. Symboler förmedlar en individs eller grupps identitet och skapar en 

samhörighet då individen upplever likhet, men för att bli accepterad måste individen kunna 

det symboliska spelet och agera på ett trovärdigt sätt utifrån de regler och bestämmelser som 

finns i varje enskild grupp. Barn och ungdomar förhandlar, förändrar och återskapar gruppens 

stil vid diskussioner om kläder, musik, utseende, intressen och åsikter. Symbolerna förtydligar 

individens eller gruppens önskningar, strävan om makt, stolthet och drömmar för framtiden, 

men framhäver också skillnaderna mellan olika individer, grupper och generationer.8  

 

Familjen påverkar även individens sociala förmåga eftersom traditioner och regler avgör 

vilken erfarenhet, kunskap som barnet får av olika sociala samspel. När en persons 

uppförande strider mot gruppen eller samhällets uppfattning kring vad som är tillåtet visas 

detta ofta genom utstöttning. Individer som upplever sig vara utstötta är ofta utsatta för 

mobbning eller kränkande behandlingar vilket gör att den utsatta personen känner skam, sorg 

och rädsla. Skamkänslorna bryter ner individens självkänsla, vilket gör att personen börjar 

uppleva sig själv i enlighet med omgivningens åsikter och anpassar sitt uppförande därefter i 

andras sällskap. Tvivlet och rädslan följer med individen under resten av livet och får direkt 

betydelse för skapandet eller bibehållandet av sociala band eftersom personen fortsätter med 

sitt destruktiva beteende som leder till en ond cirkel.9 De negativa kunskaper och 

upplevelserna individen får av det egna jaget till följd av mobbning leder till en missvisande 

självbild och låg självkänsla eftersom osäkerheten, självkritiken och skuldkänslorna ökar. 

Självkänslan påverkar självförtroendet och individens uppfattning om de kunskaper och 

förmågor jaget besitter, men också framtida prestationer. Självkänslan är grunden i 

människans välbefinnande och utvecklas åt båda håll under hela livet. Ett stärkande av 

självförtroendet kan förändra förhållningssättet till det egna jaget.10  

                                                           
8 Lalander, P & Johansson, T. (2002). Ungdomsgrupper i teori och praktik. Studentlitteratur: Lund, 27-52. 
9 Lindberg, O. (2004). Skammen är det värsta. Pedagogiska magasinet, Nr 3, 14-21. 
10 Skolverket. (2001). Man vet inte var trappstegen är i livet- perspektiv på tobak, alkohol och narkotika. (2:a 
uppl.) Stockholm: Liber, 70-72.  
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En individs familj och uppfostran har stor inverkan på personens språkliga förmåga, men är 

också viktig för individens förutsättningar att utveckla sin identitet eftersom ett avvikande 

uppförande eller dålig självkänsla och självförtroende ökar risken för utstöttning. Det är dock 

ofta flera orsaker som samverkar och förstärker varandra vid en mobbningssituation, men den 

mänskliga faktorn är komplext och samspelet mellan människor skört, vilket tillsammans med 

miljön bidrar till att det lätt uppstår problem. Förklaringsmodeller baserade på olika 

forskningsområden underlättar arbetet med att analysera en avancerad mobbningssituation 

genom att fastställa orsakssambanden utifrån de tre vanligaste perspektiven: offret, 

förtryckaren eller miljön.11 Det återkommande mönster av faktorer som anses orsaka 

uppkomsten av mobbning kan användas i en trygghetsplan för att avvärja kränkande 

behandling, mobbning och utveckla klimatet i skolan. Forskningen fastslår att skolan kan 

avvärja mobbning om man skapar en trygg och social miljö, lugnt klimat där man behandlar 

varandra demokratiskt och visar respekt och solidaritet. Det är också viktigt att 

barnen/eleverna bli sedda och känner sig som en tillgång i gruppen. ”Vettikett” kan användas 

för att förmedla det beteende, uppförande som eftersträvas i verksamheten där samarbete, 

kommunikation, insyn och delaktighet, tydligt ledarskap som ständigt hävdar de värden som 

utgör grunden och att en god miljö för lärande kan skapas.12 

 

Styrdokument  
Min tolkning är att den övergripande tyngdpunkten i styrdokumenten är att alla får 

kompetensen att kunna kommunicera, har förmågan att göra sig förstådd, för att kunna 

förmedla sitt innersta med olika uttrycksformer. Detta för att kunna etablera kontakt med 

andra, men också för att kunna hämta stimulans ur estetiskt skapande och därigenom kunna 

fungera socialt i samhället. Målet är att alla människor skaffar sig en grund för livslångt 

lärande, har beredskap för den omställning som krävs när yrkes- och samhällslivet förändras, 

utvecklas till ansvarskännande människor som aktivt bidrar till att världen förändras i enlighet 

med våra demokratiska värderingar.  

 

Läroplanen ska enligt min uppfattning därför försäkra att utbildningen innehåller det 

väsentligaste delarna som vårt demokratiska samhälle är uppbyggt på för att försäkra att alla 

barn och ungdomar får en gemensam utgångspunkt. Det vill säga att den enskilda individen 

                                                           
11 Granström, K. (2004). Ett månghövdat vidunder. Pedagogiska magasinet,Nr 3,  32-37. 
12 Nilsson, L. (2004). ”Vettikett” stoppar mobbning. Pedagogiska magasinet, Nr 3,  22-25. 
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uppmuntras och utmanas i undervisningen till att utveckla de egenskaper som efterfrågas i 

den närmaste framtiden. Det är väsentligt med lärare som har en bred yrkeskompetens för att 

undervisningen utformas optimalt och främjar alla elever att med traditioner, kulturarv och 

modern teknik, varierande uttrycksformer utvecklar en social och kommunikativ kompetens. 

Den enskilda individen ska ”finna sin unika egenart” i en mångkulturell skola och 

demokratiskt samhälle, men också genom fostran och utbildning ”utvecklar en trygg identitet 

som kan relateras till och innefatta såväl det specifikt svenska, det nordiska, det europeiska 

och det globala”.13  

 

Min uppfattning är att kursplanen för grundskolan ska bidra till att undervisningen 

individualiseras för att ge utrymme och möjligheter till den enskilde eleven att växa och 

utvecklas till en självständig och ansvarstagande individer utifrån sin potential. Läraren ska 

med ramar och regler påverka elevernas arbetssätt med olika hjälpmedel, verktyg, redskap 

influera de arbetsmomenten som främjar kunskapsinhämtandet och kompetensutvecklingen 

utifrån egna förutsättningar och val. Genom att påverka vilka arbetsmoment som ingår i 

tillverkningen av en produkt blir den enskilda individens slöjdprocess, de erfarenheter och 

kunskaper som inhämtas under arbetets gång minst lika viktiga istället för att bara fokusera på 

slutresultatet och produkten. Undervisning ska erbjuda mening, tillhandahålla möjligheter för 

den enskilde eleven att utifrån egna intressen, erfarenheter och behov inspireras, stimuleras 

till engagemang, en angelägen och betydelsefull utveckling för ”den sociala och 

kommunikativa kompetensen”.14 Detta för att individen sen ska kunna använda sig av sin 

speciella unika sammansättning av kunskaper, förmågor och kompetenser för att med 

gymnasiestudier fördjupa och bredda sina erfarenheter, färdigheter och intressen. Främjandet 

av en bred yrkeskompetens bidrar till att varje enskild individ har möjlighet att påverka såväl 

utformandet och utvecklingen av sin identitet, livsstil och yrkesområde.15 

                                                           
13 Skolverket. (2001). Läroplaner för förskolan (Lpfö 98), det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94) och de frivilliga skolformerna (LPF 94). Solna: Arto Dito, 37-38. 
14 Skolverket. (2000). Grundskolans kursplaner och betygskriterier. Västerås: Fritzes förlag, 91-95. 
15 Skolverket. (2000). Hantverksprogrammet – programmål, kursplaner, betygskriterier och kommentarer. 
Borås: Fritzes förlag, 5-23.  
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Metod 
I detta arbete ville jag undersöka om textilslöjden kan främja barn och ungdomars 

identitetsprocess och stärka utvecklandet av en kommunikativ förmåga. Jag har därför använt 

mig av en litteraturstudie och de anteckningar som jag samlat på mig, men även en 

enkätundersökning.  

 

Litteraturstudien 
Jag använde mig av litteratur för att i en bakgrund ta reda på hur modet, men också identiteten 

skapas, förmedlas och utvecklas. Detta för att få kunskap om vilka faktorer som påverkar 

tillgång på medel för visuell kommunikation, men också är avgörande för individens 

möjligheter att använda rätt förmågor för att med den visuella kommunikationen utvecklas i 

identitetsprocessen. Styrdokumenten användes för att ta reda på vilka möjligheter skolan 

förväntas ge elever att finna sin unika egenart och utveckla en trygg identitet i 

skolverksamhetens olika utbildningar. I litteraturstudien knyter jag sen samman hur 

individens språkliga och kommunikativa förmåga är avgörande för lärandet och 

identitetsprocessen som direkt påverkar utvecklandet av identiteten i skolan. I resultatet 

använder jag mig dessutom av olika kataloger för att ge en bredare bild av vilka alternativa 

lösningar individen har att utöka sitt visuella kommunikationsmedel med köpta eller eget 

tillverkade kläder. Jag använde mig av fyra böcker: Lewenhaupt, Bond, Alsmark och 

Lalander & Johansson. Två avhandlingar: Berggren och Jacobsson. Tre vetenskapliga artiklar 

av Lindberg, Granström och Nilsson från tidskriften pedagogiska magasinet. Samt ett 

referensmaterial och tre styrdokument från skolverket: läroplanen, grundskolans och 

hantverksprogrammets kursplan. Jag använde dessutom tio klädkataloger: Halens, Ellos, 

Nouva, Cellbes, Josefssons, Joseffsons Josefin, H & M Rowells, La Redoute, Bon´a parte och 

Klingel. Och två tygkataloger: Furulunds, Stoff och Stil. Samt två mönstertidningar: Burda, 

Ingelise – Allt om Handarbete. 

 

Vfu material 
Jag har under det förberedande året och i lärarutbildningens olika praktik perioder fört 

logg/dagböcker. Anteckningsmaterialet består av observationer, lärare och elevsamtal samt 

intervjuer och samtal med skräddare, sömmerskor, affärsinnehavare och privatpersoner. Jag 

använder i detta arbete endast 6 av dem för att få en bild av textilämnet i skolverksamheten. 5 
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logg/dagböcker ger en samlad bild av grundskolan i Gävleborgs och Västerbottens län medan 

endast 1 gymnasieskola i Gävleborgs län används för att täcka in hela skolverksamheten.  

 

De lärare som jag konsulterade är alla verksamma inom ämnet textilslöjd, men har varit 

belägna på olika stadium inom grundskolan samt på skilda orter både i Västerbotten och 

Gävleborgs län. Två av lärarna var dock verksamma på gymnasieskolans hantverksprogram i 

Gävleborgs län. 3 lärarsamtal används i sammanfattad form för att ge ett underlag till hur 

undervisningen utformats på grundskolan och gymnasieskolan. Endast ett urplock av 

observationer och elevsamtal från flera klasser i grundskolans alla stadium redovisas i samlad 

form för att styrka eller dementera forskning, resultat och åsikter, teorier. För att få en bild av 

det utbud av kläder samt alternativa lösningar som finns för individen att förskaffa sig medel 

för en visuell kommunikation har jag tittat på en del affärer, skrädderier och 

syateljé/klädföretag i Gävleborgs och Västerbottens län. De 2 skräddare, 2 sömmerskor och 4 

affärsinnehavare som jag konsulterade är dock alla verksamma i Gävleborgs län. Intervjuerna 

redovisas i samlad form för att framhäva några av de olika alternativa lösningarna som finns 

att tillgå för privatpersoner, men också ge en bild av utbudet på kläder.  

 

Enkätundersökning  
Under den sista praktik perioden genomfördes en kvantitativ enkätundersökning med öppna 

frågor i fem slöjdgrupper sammansatta av sex olika klasser i årskurs 9 (se bilaga). Jag inledde 

lektionstillfället med att kort berätta om enkätundersökningen och tryckte på att det var 

frivilligt och anonymt. Vidare berättade jag om enkätens mål och syfte, men också till vad 

resultatet skulle användas och redovisas. Det bidrog till att jag kunde dela ut 66 enkäter. 

Endast 57 enkäter redovisas eftersom 2 enkäter var ofullständiga och inte kunde användas. De 

övriga 7 enkäterna samlades inte in då eleverna var under 15 år och inte fick användas enligt 

gällande praxis. Det gjorde inte mig något eftersom jag hade fått ett tillräckligt omfattande 

material att använda i arbetet. Enkätundersökningen skulle i första hand förse mig med ett 

avtryck från dagens ungdomar och en färsk statistik att referera till. Jag valde med tanke på att 

min kommande profession som gymnasielärare att genomförda enkäten i årskurs 9 för att få 

kunskap om hur mina kommande elever kan förhålla sig till mode, kläder och hantverk.  
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Litteraturgenomgång 
Jag redovisar här tidigare forskning om hur skapandet och utvecklandet av språket och 

kommunikationen sker. Detta för att visa att individens språkliga förmåga, kommunikativa 

kompetens är avgörande för lärandet och direkt påverkar utvecklandet av identiteten i skolan.   

 

Språklig och visuell kommunikation 
Språket har sitt upphov i social aktivitet, som inte bara sker mellan människor utan 

förekommer också mellan människan och kulturella redskap av skilda slag, men som är 

förutsättningen för att lärande och utveckling sker. Den grundläggande komponenten i all 

kommunikation är yttrande och förståelse. Yttrandet blir en mötesplats för samspel och 

konfrontation mellan talande personligheter med olika värderingar, vilket knyter kontakt 

mellan det sociala, kulturella och individuella planet. De som samtalar, kommunicerar, 

samarbetar i skapandet och återskapandet av mening, vilket i sin tur leder till ett lärande.16 

Kommunikationsprocessen består alltså av två faktorer, språk och handling, som med kläder 

bidrar till en visuell kommunikation där en sändare skickar ett budskap till en mottagare som i 

sin tur måste tolka och besvara meddelandet utifrån egna premisser. Budskapet kan feltolkas 

om mottagaren inte använder samma koder och regler som sändaren. Mottagarens svar eller 

reaktion på budskapet kan i sin tur överraska, förbrylla sändaren som då får en missvisande 

återkoppling.17  

 

Kompetensutveckling i skolan 
Det är alltså grundläggande att tillgodogöra sig ett språk eftersom vi annars inte kan 

kommunicera med andra, men det är viktigt att vara medveten om att ett språk inte 

nödvändigtvis behöver vara verbalt, utan också kan vara bildbaserat eller visuellt. Det är 

avgörande för lärandet att något blir begripligt, att det väcker lusten att lära och 

experimentera, vilket kan uppnås genom att utgå ifrån verkliga livet i skolarbetena.18 

 

Skolan har stora möjligheter att pedagogiskt bidra till barns kunskapsbildning, utvecklandet 

av förmågor och kompetenser, men för att kunna ta till vara på och utnyttja dessa möjligheter 

behöver man sätta verksamheten och det gemensamma i centrum för undervisningen. Genom 

                                                           
16 Dysthe, O. (Red.). (2003). Dialog, samspel och lärande. Lund: studentlitteratur, 75-118. 
17 Jacobsson, M. (1994). Kläder som språk och handling. Lund: Carlssons förlag, 21-36. 
18 Olsson, T. (2003). Datorn och digitalkameran gör vardagen begriplig. Pedagogiska magasinet, Nr 1, 44-47. 
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att utgå ifrån verkliga livet, vardagen och ungdomskulturen skapas mening åt skolans 

undervisning, samtidigt som lärandet underlättas då aktörerna kan använda sig av det som 

anses viktigt och väsentligt för den enskilda individens liv och utveckling. Barn och 

ungdomskulturen med informations och kommunikationstekniken, musik och TV kan med 

fördel användas i undervisningen, lärandet eftersom det är naturliga inslag i de ungas vardag 

och ligger till grund för mycket som inbjuder till tankar, reflektioner och diskussioner.19  

 

Forskningen visar att det är väsentligt för den enskilda individens utveckling att 

undervisningen anpassas efter de olika intelligenser, lärstilar20 och attityder som påverkar 

människans sätt att dels ta emot, tolka, bearbeta och lära in fakta eller information, men också 

förhålla sig till undervisningen, arbetsuppgifterna, målet och meningen med lärandet i 

skolan.21 Genom att använda sig av ungdomskulturens olika medier i undervisningen bidrar 

man till att eleverna uppfattar undervisningen som angelägen, men underlättar också lärandet 

och utvecklingen då IT bidrar till att stärka minnet, tydliggöra sambanden och väcka nya 

frågor ur tidigare kunskaper och erfarenheter. Estetiska läroprocesser kräver tid och mentala 

rum för reflektion, eftertanke vilket leder till medvetna, tänkande och reflekterande individer 

som inte tar allting för givet.22 Vår nyfikenhet på hur kunskaper kan ges form, representeras, 

gestaltas eller formges väcks när vi lär oss kommunicera och använda våra kunskaper. 

Gestaltning öppnar för nya betraktelsesätt på hur vi och andra förstår, förhåller sig till något, 

där skapandet efteråt visar hur vi förstod, vilket bidrar till att självkänslan, identiteten 

utvecklas.23 Slöjdandet tar hela kroppen i anspråk där ett samspel mellan händer och huvud 

måste till för att utveckla fullständiga människor som har tillit till den egna handens, huvudet 

och kroppens intelligens.24  

                                                           
19 Qvarsell, B. (2004). Vad skapar mening i skolan? Pedagogiska magasinet, Nr 2, 38-43.  
20 Gardner, H. (1994). De sju intelligenserna (Brain Books AB övers.). Falun: Scandbook AB, 67-300. 
(Orginalet publicerat 1983). 
21 Olsson, T. (2002). Hur får du kunskap lille vän? Pedagogiska magasinet, Nr 4, 58-63.  
22 Mathiasson, L. (2004). Konsten lär oss förstå livet. Pedagogiska magasinet, Nr 2, 34-37. 
23 Selander, S. (2004). Lärandet i en motstridig värld. Pedagogiska magasinet, Nr 2, 28-33. 
24 Thors Hugosson, C. (2001). Det man har gjort har man lärt. Pedagogiska magasinet, Nr 3, 14-17. 
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Resultat från vfu och detaljhandeln 
Jag redovisar här är i kronologisk ordning utifrån stadiumen på skolorna det sammanställda 

anteckningsmaterialet bestående av logg/dagböcker, observationer, elevsamtal, intervjuer 

samt avslutningsvis enkätundersökningen som är en annan typ av information. 

Textilbranschen och skolverksamheten ger en sammanfattad bild av de förutsättningar, 

begränsningar, möjligheter och utbud av kläder som finns att tillgå som medel för en visuell 

kommunikation och utvecklandet av en identitet.  

  

Kläd och textilbranschen  
Marknaden ger flera olika möjligheter för konsumenten att köpa eller tillverka egna kläder via 

tyg och klädaffärer, men också skrädderier och syateljéer, samt postorderkataloger. Det visar 

några av de allra vanligast förekommande sätten den vanlige eleven använder sig av för att 

anskaffa sig kläder.  

 

Tyg och tillbehörs affärer 
Min undersökning visar att det i Västerbottens län finns stor tillgång på affärer som saluför 

tyg, mönster och tillbehör för egen tillverkning av kläder i många olika modeller och 

storlekar. Utbudet av trendiga tyger är stor, men begränsas till den vanliga neutrala kvaliteten 

med brett användningsområde, inte specifikt för tillverkningen av de trendiga modeplaggen. 

Mönstersortimentet i affärerna består av ett brett utbud av vardags och festkläder för damer i 

storleken 36-48, men har en liten mängd för barn och herr, samt för damer med storlekar 

under 34 och över 50. I Gävleborgs län har utbudet begränsats rejält då många affärer på 

landsbygden har bytt inriktning från kläder och hobbyverksamhet till heminredning, medan de 

större orterna har ungefär samma utbud som affärerna i Västerbottens län. Konsumenten i 

Gävleborgs län har istället börjat utnyttja postorderkataloger som specialiserat sig på tyg, 

tillbehör och mönster för att tillgodose sitt behov av textilt material för kläder eller andra 

visuella uttrycksmedel.  

 

Postorder kataloger 
Majoriteten av de vanligaste förekommande katalogerna i de svenska hushållen, Ellos, Nouva, 

Halens och Josefsson, Joseffsons Josefin samt H & M Rowells har ett brett bassortiment i 

storlekar mellan 36-48 och ett mindre utval av kläder för såväl de mindre som större 
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storlekarna. I Amerika finns det en skala för större kläder, men de kläderna finns inte 

tillgänglig för den Svenska marknaden trots en ökad efterfrågan. Kataloger som Cellbes, 

Klingel, La Redoute och Bon´a parte har istället ett bassortiment av kläder i en bredare 

storleks skala från storlek 34/36 till och med storlek 54/56, men har också vissa modeller av 

kläder i storlekar ända upp till 58/60!  

 

Jag har använt mig av min närmaste omgivning för att få en bild av hur den vanlige 

privatpersonen använder sig av postorder för att fylla sitt behov av ett varierat utbud av 

kläder. Detta för att få en uppfattning av vilka kostnader klädinköpet står för, men också vilka 

finansiella möjligheter barn och ungdomar har idag. Många av de tillfrågade gör sina 

klädinköp via postorder och finansierar inköpen med konto eller månadsfaktura eftersom de 

anser att det är enkelt att få överblick av utbudet, storlekar och stilar, men också eftersom det 

var bekvämt att handla hemma, vid reorna och på kredit till lägre priser! Hela 23 stycken 

uppgav att de oftast använde sig av post eller telefon för att beställa, medan 11 stycken 

uppgav att de använde telefon eller Internet.  

 

Skrädderier, syateljé och klädföretag i Gävleborgs län 
I enskilda intervjuer eller samtal med skräddarna och sömmerskorna fick jag veta att de alla 

hade under 1990-talet märkt en ökning av kundkretsen, variationen av klädmodeller, 

modestilar och åldersgrupperna till följd av den ökade modemedvetenheten, behovet och 

ekonomiska förutsättningarna. Tillverkningen av kläder sker på skrädderierna uteslutande på 

beställning i kundens storlek, material och design, vilket förser konsumenten med oändliga 

möjligheter att tillgodose just sitt behov. Utbudet av kläder består uteslutande av egen 

designade kläder på syateljén och klädföretaget som med speciella trikå detaljer eller unika 

lösningar förser konsumenten med modeller i universal storlekar som passar alla. 

 

Klädaffärer i Gävleborgs län 
Min undersökning av affärer som på två orter i Gävleborgs och Västerbottens län 

tillhandahåller befolkningen med kläder visar att de har ett stort sortiment i de vanligaste 

standardstorlekarna för barn och ungdomar, men också för damer och herrar. De flesta uppger 

att de har ett flertal distributörer från såväl Europa och Amerika som Skandinavien, men att 

de själva utifrån efterfrågan och tidigare erfarenheter får försäljningen får försöka sia om vad 

kunderna önskar köpa under nästa klädsäsong och till vilket pris.  
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I enskilda intervjuer med de olika affärsinnehavarna uppger de att förutsättningen för 

detaljhandeln och konsumentens efterfrågan på ett utbud av kläder förändrats radikalt till följd 

av den stora tillgången till postorder och Internet där kläder finns i ett bredare sortiment av 

skilda storlekar, modeller, kvaliteter och modestilar. Det bidrar också till att det inte är 

lönsamt med ett större utbud av trendiga kläder för dem med mindre eller större storlekar 

eftersom modet inte längre styrs av ett speciellt mode utan att det är bättre med ett neutralt 

basunderlag av kläder som tilltalar majoriteten av kunderna. Ingen visste varför den svenska 

marknaden inte har tillgång till den Amerikanska i större utsträckning med tanke på att deras 

utbud av kläder omsätter mångmiljonbelopp i USA varje år.  

 

 

 

Skolverksamheten  
Textilbranschen utgör indirekt en utgångspunkt för elevernas intresse, erfarenheter och behov 

i skolverksamheten, men framförallt deras önskemål, behov och strävan för ämnet textilslöjd. 

Jag har därför valt att kort sammanfatta några skolors sätt att utforma undervisningen för att 

visa vilka begränsningar och möjligheter den enskilda individen har att på annat sätt 

tillgodose sitt behov av uttrycksmedel i utvecklingen av en trygg identitet.  

 

Jag lade märke till under mina praktik perioder på de olika grundskolorna i Gävleborgs och 

Västerbottens län att det är obligatoriskt att varje termin inleds med en eller flera små 

introducerande arbetsuppgifter. Det obligatoriska arbetet tillsammans med kontinuerliga 

genomgångar av fakta (enskilt eller i grupp) förser eleverna med grundkunskaper om de 

vanligaste teknikerna, verktygen, redskapen och materialen samtidigt som det förmedlar 

lärarens arbetsmetoder, ämnets ramar och elevernas valmöjligheter, begränsningar i de olika 

arbetsområdena med skilda arbetsmoment. Det förekommer däremot stora skillnader i vilken 

utsträckning de obligatoriska arbetsmomenten och fokusen på undervisningen påverkar 

innehållet, upplägget och elevernas arbeten utifrån de ramar som styr de olika arbetsområdena 

i undervisningen. Det enda undantaget gäller för årskurs 9 som består av ett valfritt 

fördjupningsarbete.  
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Grundskola i Västerbottens län 
I ett av lärarsamtalen med min handledare på skolan fick jag reda på att det är genomgående 

för lärarna att styra undervisningen med förutbestämda arbetsområden och moment som 

påverkar elevernas val av uppgifter, men också resultatet och inhämtandet av kunskap genom 

betygskriterierna för godkänt. Eleverna har friheten att välja produkt och själv bestämma över 

dess färg, form, funktion och material. Men dock inte utseendet eftersom vissa detaljer avgör 

om produkten, resultatet uppnår betygskriteriet godkänt. I årskurs 3-6 är det inte tillåtet för 

eleverna att sy kläder, men de kompenseras ofta med fria valmöjligheter och tillgångar till 

material för barnvänliga produkter som mjukdjur, väskor, mössor och diverse bollar, maskotar 

och kökstillbehör. Elever som av skilda skäl behöver extra stöd har under eget ansvar 

möjlighet att i form av Egon dag (egen onsdag) eller (arbets-) lagdag få extra tid till 

arbetsuppgifterna i enskilda ämnen.   

 

Under min praktik på skolan observerade jag vid olika lektions tillfällen de elever i årskurs 3-

6 som hade textilslöjd. En sak som jag uppmärksammade var att väldigt många av eleverna 

fick väldigt lite gjort under lektionstid. När jag pratade med dem svarade de med argument 

som att ”de var trötta, hade ledsnat på eller inte bestämt nytt arbetet, var tvungna att prata med 

sin kompis, lärare eller leka av sig en liten stund”. Införandet av digital portfolio, 

dokumentation med digital kamera, bild och ord (ett fördjupningsarbete som jag gjorde 

tillsammans med min kurskompis) väckte elevernas intresse för ämnet och arbetet. De elever 

som av skilda skäl hade lågt intresse eller stora svårigheter med textilslöjdens praktiska arbete 

var de som blommade upp mest med tillgången till digital kamera eftersom de plötsligt kunde 

visa med ord och bild att de hade såväl lärt sig något som hade haft en tanke med valet av 

arbete. De förmedlade stor kreativitet, fantasi och personliga åsikter, individualitet för det 

färdiga arbetet samt engagemang, iver och lust för nästa arbete. Reflektionen, eftertanken 

bidrog tillsammans med andra elevers arbeten till att nya idéer, tankar och funderingar 

väcktes.  

 

Grundskola i Gävleborgs län  
I enskilda samtal med de två lärare som under min praktik period var verksamma på 

textilslöjden informerade de mig om att lärarna har valt att fokusera på processen och 

utvecklandet av den allsidiga kompetensen. Eleverna har stor frihet, men också ansvar för att 

planera, genomföra, utvärdera och dokumentera alla arbetsuppgifter som utförs i ämnet och 
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de olika årskurserna. De tränas i att argumentera och ta ställning till de val som görs vid 

planeringen och genomförandet av nya arbeten. Fokusen ligger på den enskilda individens 

förutsättningar, behov och intressen för att vidareutvecklas med fria arbetsuppgifterna som 

genomgående ska dokumenteras med ord och bild i en slutrapport.   

 

I årskurs 8-9 har alla möjligheten att dels välja slöjdart, men också en individuell kurs som 

tillvalsämne i mån av platser för att utifrån eget intresse och behov fördjupa sig på en 

individuell nivå i ett speciellt ämne. I de estetiska ämnena finns en tillvalskurs ”konst och 

hantverk” som ger eleverna möjlighet att utforska de delar av bild och textilslöjds ämne som 

inte får utrymme i den obligatoriska undervisningen. Skolans policy är att uppmuntra och 

utmana eleverna att se till sina egna förutsättningar, behov och kunskapsnivå för att söka en 

väg som leder till ett lustfyllt lärande som dels tar till vara på den enskilda individens 

potential, men också ökar kunskapsnivån med mer avancerade arbetsuppgifter. Det 

självständiga arbetssättet gör att läraren har utrymme att i den obligatoriska undervisningen 

handleda och hjälpa de elever som är i behov av särskilt stöd för att uppnå såväl de enskilda 

som allmänna målen.   

 

Under mina observationer visar majoriteten av eleverna i slöjdgrupperna för årskurs 7-9 ett 

stort intresse, självständighet och ansvar i ämnet. De har också över lag hög nivå på arbetena 

och visar på stora kunskaper hos eleverna som dessutom har en väldigt hög produktions 

kapacitet. Beroende av svårighetsgrad på arbetena varierar mängden produkter, men 

majoriteten av eleverna i de olika slöjdgrupperna gjorde fler än 4 arbeten per termin. De 

elever som dessutom hade valt tillvalsämne inom den estetiska verksamheten gjorde både mer 

avancerade och större mängd eftersom de hade såväl möjlighet som intresse att utnyttja annan 

tid på skolan, men också hemma för att färdigställa och samla ihop eget material till arbetena. 

De elever som jag pratade med uppgav att de vid valet av arbetet utgick ifrån vad de själva 

ansåg skulle ge bästa betyg med hänsyn till helheten och vad som skulle ingå i rapporten. 

 

Majoriteten av eleverna i årskurs 9 sydde avslutningskläder där flickorna koncentrerade sig på 

klänningar av olika slag medan pojkarna valde finbyxor och skjorta. De valde att på 

tillvalsämnet komplettera kreationen med ett tillhörande ytterplagg i form av kavaj, jacka eller 

cape, slängkappa beroende av modell och tidsepok.  Minoriteten av eleverna valde kläder med 
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en neutral modern stil medan majoriteten valde friskt mellan medeltiden, fantasy och sagor, 

andra rollspels teman. Jag fick vid våra spontana samtal om mode, kläder och hantverk reda 

på att många flickor hade en egen klädstil. De hade utformat den genom att plocka valda delar 

ur andra mer kända modestilar, men valt att sätta ihop dem för att visa kontrasterna, 

skillnaderna och sin persons olika sidor. Det gav ett mångfald av klädstilar som vissa dagar i 

veckan eller månaden visades upp i skolan beroende av undervisning, arrangemang och 

humör. Det bevisade i mitt tycke att eleverna hade utgått ifrån sin innersta önskan vid valet av 

arbeten, vilket gjorde att de helt plötsligt ändrade svårighetsgrad, något som dessutom 

resulterade i en helt annorlunda arbetsinsats för arbetena. 

 

Gymnasieskola i Gävleborgs län  
Via en reklamfolder för Hantverksprogrammet fick jag veta att utbildningen har två profiler, 

skrädderi och design, vilket eleverna får välja mellan i utbildningens andra och tredje år. Ett 

obligatoriskt moment under det tredje året är den 15 veckor långa arbetsplatsförlagda 

utbildningen som också knyter an det teoretiska med det praktiska i såväl utbildningen som 

verkligheten. Den starka verklighetsanknytningen i utbildningen leder också till att eleverna 

kontinuerligt deltar på olika mässor, galor och utställningar för att skapa kontakter, skaffa 

erfarenhet och marknadsföra såväl sig själv som sina kreationer. Undervisningen är upplagd 

så att eleverna har de speciella yrkesförberedande ämnena flera gånger under längre pass varje 

dag. I ett enskilt lärarsamtal med handledaren under min praktik period på skolan fick jag veta 

att eleverna ansvarar över planeringen, genomförandet av arbetet och får fria händer gällandet 

valet av plaggens material, färg och form, detaljrikedomen och därigenom också 

svårighetsgraden på arbetet.  

 

De 8 elever som under vårterminen 2003 gick första året på hantverksprogrammet försåg mig 

med en inblick i hur barn och ungdomar med stort klädintresse använde sig av modet för att 

förmedla sin personlighet och uttrycka sin identitet. Eleverna hade flera olika klädstorlekar 

och modestilar, men också helt skilda personligheter och sätt att visa sin identitet. Majoriteten 

(6 st) av eleverna hade normal kroppsbyggnad och följde det neutrala modet med jeans eller 

manchester, worker byxor i plaggtvättad bomull och trendiga toppar medan minoriteten (2 st) 

av eleverna hade såväl en avvikande kroppsbyggnad som modestil. Den stora gruppen bestod 

egentligen av tre par konstellationer som alla hade sin speciella stil och unika 

tillvägagångssätt för att förmedla sin tillhörighet och uttrycka sin identitet. Det första paret var 
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lite längre och smärtare, men uppgav att de inte hade några som helst svårigheter att följa 

modet. Medan det andra paret bestående av två medellånga, men bystigare tjejer ansåg att 

utbudet av kläder var begränsat, då de trendiga topparna endast var för utmanande eller allt 

för strikt. Det tredje paret som föredrog bekväma sportiga kläder ansåg att de trots sin 

normala storlek hade svårt att finna komplement till den uppsjö av trendiga toppar som 

förekom i modet eftersom de inte var i samma stil som de övriga kläderna i deras sportiga 

mode.  

 

Minoriteten (2 st) av eleverna hade svårt att överhuvudtaget finna kläder i sin storlek eftersom 

den ena var lång och extremt smal medan den andre var precis tvärtom. De ansåg att modet, 

budskapet och förmedlandet av en personlighet, identitet kom i andra hand för dem eftersom 

de i första hand var tvungen att finna kläder i sin storlek och som fyllde sin funktion. De 

uppgav att andra hand, egen tillverkning och accessoarer till befintliga kläder var ett sätt för 

dem att utöka sin garderob och möjligheterna att såväl testa, finna och förmedla en identitet. 

De ansåg att det begränsade utbudet på kläder påverkade och var avgörande för deras 

möjligheter att forma en identitet, skapa en personlig stil, men också att följa en speciell 

klädstil med det befintliga modet eftersom en bråkdel av kläderna tillverkades i deras storlek.  

 

 

Enkät 
Jag redovisar här en sammanställning av de svar eleverna gav på de 10 frågorna som 

användes för att med en enkätundersökning få en bild av den vanlige eleven. Detta för att se 

hur dagens ungdomar använder, men också förhåller sig till mode, kläder och hantverk. 

Undersökningen speglar dagens mode i textilslöjden och förmedlade elevernas åsikter om 

möjligheterna att påverka undervisningen och den egna utvecklingen. Undersökningen 

genomfördes i årsklass 9 på en grundskola i Västerbottens län där jag hade en av mina praktik 

perioder. Enkätundersökningen gav ett underlag bestående av 57 stycken enkäter där 28 

flickor och 29 pojkar i åldern 15-16 år besvarade frågorna om mode, textilslöjd och den 

visuella kommunikationens budskap. (se bilaga) Under denna praktik period deltog jag också 

i textilslöjds undervisning med dessa elever. Det gör att jag har ett anteckningsmaterial 

bestående av observationer och samtal med eleverna som också redovisas här i sammanfattad 

form för att ge en ännu bättre bild av den vanlige ungdomen.  
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Enkätundersökningen visar att eleverna i textilslöjden valde arbeten som var specifika för det 

egna könet, men ur skilda områden och i olika material. Eleverna bedömde att modet hade 

olika stor inverkan på deras val av arbete i textilslöjden och hade skilda argumenten till valet 

av arbete. Den egna viljan i kombination med andra alternativ som modell, material och färg, 

pris var oftast orsaken till deras val av arbete i textilslöjden. Eleverna ansåg att modet 

tillsammans med kvalitet, smak, pris och funktion är det allra viktigast när man köper eller syr 

egna kläder. Eleverna delade åsikten om att de inte följer någon speciell klädstil, men några 

ansåg att de har en personlig stil eller en klädstil som är starkt kopplad till dagens mode och 

kan kopplas till olika märkesinriktningar som sport, militär och musik. Eleverna var också 

rörande eniga om att de har råd att köpa nya kläder och uppger att de inte handlar i andra 

hands butiker med motivering att det är äckligt med kläder som andra använt. En liten del av 

eleverna uppgav däremot att de handlar begagnade accessoarer eller skor för att de är roliga, 

coola och unika. Eleverna ansåg att de inte visste hur de visar sin personlighet eller 

tillhörighet med modet medan några ansåg att de inte förmedlar något med modet. Flickorna 

angav att de genom glada färger, avvikande mode eller smycken visade sin unika egenhet 

medan pojkarna ansåg att de med jeans eller andra märkeskläder, accessoarer och sportigt 

mode förmedlade sin tillhörighet. Hela 19 elever tyckte att de genom ett bekvämt mode och 

personlig smak visade sin personlighet och tillhörighet med klädmodet.  

 

Många elever valde att svara både muntligt och skriftligt på de två sista frågorna.  Den stora 

massan ansåg att det dolda budskapet som klädbranschen förmedlade till dem var att den 

enskilda individen inte levde upp till idealet och uppgav att branschen inte tog hänsyn till 

människors olikheter genom ett utökat sortiment. Medan pojkarna tog det som personlig kritik 

och uppgav budskapet som orsak till dåligt självförtroende valde flickorna sig med att 

benämna det som neutralt dåligt och negativt till skillnad från en pojke som ansåg att 

branschen var galen. Eleverna hade uppenbara problem att besvara frågan hur de skulle 

uttrycka sin personlighet, tillhörighet om utbudet på kläder begränsades. Minoriteten av 

elever ansåg att de nog skulle sy egna kläder, byta stil helt eller blanda de kläder som fanns 

för att uttrycka sin personlighet, medan 1 pojke och flicka uppgav att de skulle protestera och 

visa sin tillhörighet genom att gå näck! En liten del av flickorna trodde att de skulle uttrycka 

sin personlighet med hjälp av andra medel som smink, frisyrer, detaljer eller smycken, men 

också genom att visa sitt missnöje genom beställa kläder till sin stil.  
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Genom mina observationer och spontana samtal med eleverna i åskurs 9 blev jag varse om att 

många elever valde att göra små, enkla och obetydliga arbeten till följd av att det var 

obligatoriskt med båda slöjdarterna. Läraren uppgav att så länge eleverna åstadkom något 

under terminen blev de inte pressade till avancerade arbeten. Jag lade märke till att eleverna 

ägnade mest uppmärksamhet på materialets utseende och förmåga att göra arbetet snyggt, 

roligt eller ”coolt”, modernt för att väcka andras intresse och få bekräftelse genom 

kommentarer, reaktioner och åsikter. Eleverna hänvisade ofta i sina samtal till olika tv 

program när de förklarade hur de fått uppslag till det plagg de valt att tillverka i textilslöjden 

och angav att de ”coola” kläderna inte fanns att tillgå i den svenska handeln. Flickorna 

kommenterade eller tittade snett på de elever som inte följde den oskrivna klädkoden, medan 

pojkarna tog det mera lättsamt utifall att alla ”coola” kläder låg i tvätten den dan, vilket de 

inte vågade tvätta själva för att inte förstöra de dyra märkeskläderna. Under mina 

observationer tyckte jag att elevernas attityd var rätt uppenbar: det var väldigt viktigt att ha 

rena, hela och moderna, dyra märkeskläder. Märket och passformen, det yttre och andras 

åsikter, var mer väsentligt än den egna smaken, stilen eller priset och storleken på garderoben. 

Att man hade många klädesplagg ur ett lägre prissortiment var inte lika populärt som några få 

dyra och välkända märkeskläder. Det förekom också över lag väldigt lite med accessoarer, 

färger eller kombinationer av olika modestilar hos eleverna. Det var bara en väldigt liten del 

av flickorna som med kläder, smink och smycken vågade sticka ut från mängden. De uppgav 

att de genom att visa lite mera av sin personlighet, identitet för de andra protesterade och visa 

sin ställning till den neutrala massan.  

 

Under enkätundersökningen fick jag ett konkret bevis på att de två sista frågorna kläders 

budskap och utbudet av varierade modestilar var något som i textilslöjden kunde skapa 

diskussion, väckte tankar, frågor och funderingar hos eleverna. Många av eleverna ställde 

frågor, pratade med varandra medan de tänkte ut ett bra, angeläget svar och diskuterade med 

oss vuxna innan de slutligen skrev ned ett i deras tycke godtagbart svar. I samband med att 

eleverna diskuterade föregående fråga om mode, media och klädutbudets förmedling av 

budskap och ideal kom de även in på denna fråga och började dra paralleller dem emellan. Jag 

tyckte att det väldigt spännande och intressant att se vilken plötslig glöd, engagemang 

eleverna visade genom att återvända till dessa två frågor även efter enkätundersökningen och 

diskuterade såväl med varandra och andra på skolan som övriga lärare och vuxna. 
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Diskussion och slutsatser 
Här nedan kommer jag att kort sammanställa resultatet för att sen besvara mina 

frågeställningar. Därefter diskutera jag lite kring vad som i mitt tycke är viktigt, väsentligt och 

nödvändigt för att den enskilda individen ska få möjlighet att skapa, befästa och utveckla 

förmågor eller kompetenser. Avslutningsvis drar jag några slutsatser gällande sambanden 

mellan begränsningar, förutsättningar och möjligheter, men också kring betydelsen av 

textilslöjd, visuella uttrycksmedel och utvecklandet av en trygg identitet för att stärka en 

social och kommunikativ kompetens.  

 

Resultatet visar att det råder ett reducerat bassortiment av kläder för barn och ungdomar med 

storlekar utanför den normala storleksskalan. Detta leder till att de får begränsade möjligheter 

att med köpta eller med egna framställda kläder finna och förmedla sin identitet utifrån olika 

förutsättningar, behov och önskemål. Utbudet hos tyg och tillbehörsaffärer är nämligen starkt 

koncentrerat till de absolut mest vanligt förekommande tygmaterielen och färg eller 

mönsterkombinationerna, vilket gör att det är svårt för den vanliga människan att få tag på det 

material som krävs för att framställa de mest trendiga modekläderna i udda storlekar. Handeln 

via postorder är stor, men klarar inte riktigt att fylla det växande behovet av ett brett sortiment 

på kläder i varierande storlekar, material och stilar. Observationer av och samtal med eleverna 

visar att de helt klart påverkas av modet och de trender som finns inom såväl klädbranschen 

som heminredning genom massmedia. 

 

Enkätundersökningen visar att barn och ungdomar tolkar och påverkas olika av det budskap 

som förmedlas till dem via mode, media och samhällsidealet, men också att det förekommer 

stora skillnader när det gäller de begränsningar och möjligheter som erbjuds i samhället och 

skolan. Forskningsresultatet visar att det är väsentligt för den enskilda individen att få 

möjlighet att anpassa undervisningen utifrån sina egna intelligens, lärstil, kunskaper och 

behov för att förstå, uppmärksamma samspelet mellan händer och huvud, men också för att se 

sin egna utveckling. Det komplexa samspelet mellan flera olika faktorer i samhället är 

avgörande för den enskilda individens uppfattning, utformning och utveckling av en identitet. 

Faktorerna avgör vilken handlingsberedskap och förutsättningar individen har att utveckla 

sina förmågor till kompetenser i olika sammanhang, gruppkonstellationer i samhället och 

skolan.  



 27 

Textil och modebranschen 
Textilbranschen utgör en faktor i samhället som direkt påverkar de begränsningar och 

möjligheter barn och ungdomar har vid den individuella utformningen, förmedlandet och 

utvecklandet av identiteten. Jag undrade varför inte de trendiga kläderna fanns att tillgå i 

detaljhandeln även i udda storlekar och om orsaken var estetisk eller ekonomisk. Min 

undersökning av detaljhandeln visar att de trendiga kläderna i alla fall tillverkas i storlekar 

under 34/36 och över 46/48 i större utsträckning och i många fler modeller än vad som finns 

att tillgå på den svenska klädmarknaden. Däremot kunde jag emellertid inte få någon konkret 

anledning till varför det är så eftersom affärsinnehavarna beskyller det begränsade utbudet på 

distributörerna som i sin tur anklagar affärsinnehavare och konsumenterna i Skandinavien. 

Undersökningen av den vanlige privatpersonens postordervanor och samtalen med eleverna i 

Gävleborgs län visar dock att det finns en ökad efterfrågan på kläder utanför den normala 

storleksskalan, men framför allt att majoriteten av dagens konsumenter söker efter ett väldigt 

varierat utbud av kläder, i olika storleksskalor och skilda prisklasser dessutom.  

 

Distributörerna behöver därför i mitt tycke lyssna lite mer på klädförsäljarna och följa de 

trender som influerar modet i Skandinavien med tanke på att intresset för kläder, mode och 

design samt en visuell kommunikation ökar. Den litteratur jag använt mig av för att ge en 

bakgrund visar att det är så dels för att alla har en relation till mode, trender och design, men 

framförallt eftersom människor i allt större utsträckning använder kläder, accessoarer och 

inredning för att förmedla och utveckla sin personlighet, identitet och livsstil. Det leder till att 

den enskilde individen har ett stort behov av ett varierat utbud av kläder och affärer, men 

också tillbehör, material och stilar. Min undersökning av den vanlige privatpersonens 

köpvanor samt enkätundersökningen visar att oavsett vilken social ställning, politiska åsikter 

och storlek, prisklass konsument tillhör spenderas stora summor på kläder. I mitt tycke 

bevisar detta att det bristande utbudet helt klart är resultatet av en bransch som enbart ser till 

de ekonomiska vinsterna och inte till den enskilde konsumenten eftersom de utanför den 

normala storleksskalan får använda sig av andra alternativ för att tillgodose sitt behov då 

detaljhandeln inte klarar av det. 

 

Jag funderade också över vilket budskap och ideal som förmedlas till barn och ungdomar via 

media, modet och utbudet av kläder i handeln. Enkätundersökningen visar att majoriteten av 

dagens barn och ungdomar anser att det som förmedlas till dem är att de som person inte lever 
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upp till idealet, att den enskilda individen är mindre viktig än den stora massan av kunder, 

men också att konsumenten inte har vad som krävs för modet och samhällsidealet. Det fann 

jag väldigt intressant med tanke på att det i bakgrunden framkommer att modet genom tiderna 

har använts på olika sätt för att just ifrågasätta, utveckla idealet och samhället, men också 

bejaka skillnader och människors lika värde bland annat via media, mode och 

ungdomskulturen. Enkätundersökningen visar att det i dagsläget är legitimt att ha en egen 

hopsatt och varierande stil som följer eller går emot modetrenderna. Jag tycker dock att 

eleverna motsäger sig själv eftersom de i enkätundersökningen hävdar att de vill ha möjlighet 

till att bejaka individuella skillnader medan mina observationer visar att de tar avstånd till 

dem som på olika sätt avviker från mängden.  

 

Enkätundersökningen visar att det råder skillnad mellan könen angående tolkningen av 

budskapet, men också inställningen till och användningen av kläder. Flickorna tog avstånd till 

budskapet och tolkade det som att branschen hade stora brister eftersom de inte tog hänsyn till 

människors olikheter genom ett stort sortiment av kläder i en bred storleksskala. Pojkarna tog 

det istället som en personlig kritik och ansåg sig bli nedvärderad. Funktionen och kvaliteten är 

enligt pojkarna det viktigaste medan flickorna ser mer till den personliga smaken och priser 

hos modekläderna. Anledningen till denna skillnad anser jag beror på att alla elever har sina 

unika sammansättning av språkliga koder, erfarenheter och kunskaper, vilket resulterar i att de 

har skilda sätt att tyda det dolda budskapet som förmedlas till dem via mode, kläder och 

media. I mitt tycke visar detta att dagens barn och ungdomar är väl medveten om sambanden 

som påverkar utbudet av kläder, men också är av betydande för deras begränsade möjligheter 

till att bejaka sina skillnader. I resultatet ser man i mitt tycke rätt tydligt sambanden mellan 

ideal, mode, media och den stora massan av människor. Detta leder till en cirkelgång som i 

bakgrunden tydliggör sambanden mellan de faktorer i samhället som är av betydande för 

individens utvecklande av en trygg identitet. Litteraturgenomgången visar att om man 

använder sig av ungdomskulturen, media och verkligheten i undervisningen kan man påverka 

inställningen till mode, kläder och visuell kommunikation, men också öka förståelsen för 

skillnader och stärka både självförtroendet och utvecklingen hos den enskilda individen.  
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Skolverksamheten 
Styrdokumenten ger ett väldigt stort utrymme för skolorna att utforma en verksamhet som 

med en gemensam värdegrund och varierande uppgifter förväntas leda till ett utvecklande av 

speciella förmågor och kompetenser. Jag ville se hur olika skolverksamheter har valt att ta 

vara på dessa möjligheter för att anpassa undervisningen så att alla elever får förutsättning att 

utveckla identiteten med ett arbete som också stärker den sociala och kommunikativa 

förmågan. I inledningen förklaras det att begreppet identitet kan uppfattas och förmedlas på 

olika sätt medan bakgrunden visar att identiteten utformas i samspelet mellan människor och 

utvecklas i konfrontation med andra människor. Inget i läroplanen säger att en trygg identitet 

har att göra med kläder eller visuell kommunikation. Jag anser dock att det är av betydande 

med tanke på sambanden mellan de faktorer som formar livsstilen, men också påverkar 

identitetsskapandet och samtidigt utgör grunden i den visuella kommunikation som individen 

använder för att förmedla sin identitet via bland annat kläd-, musik- och livsstilen.  

 

Mina samlade vfu erfarenheter visar att det råder vissa skillnader kring hur dagens barn och 

ungdomar använder sig av kläder för att kommunicera med andra människor. 

Enkätundersökningen visar att majoriteten av eleverna i årskurs 9 i Västerbottens län anser att 

de inte har någon speciell klädstil medan en liten del anser att de har en personlig stil. Mina 

observationer och samtal visar däremot att det i Gävleborgs län är mer vanligt bland 

högstadieeleverna att blanda olika modestilar, accessoarer och gamla saker för att forma en 

egen klädstil. Den varierande klädstilen och testandet av ett otal identiteter var en anledning 

till att många barn och ungdomar valde att använda sig av andra mer pris vänliga alternativ 

för att tillgodose sitt stora behov av kläder genom olika varianter av andra hands 

distributioner. Allt för att provocera, undersöka, ifrågasätta och utveckla såväl sin egna som 

andra jämnårigas, men framförallt de vuxna och samhällets bild, föreställning av identiteten 

och tillhörigheten. Om man av någon anledning inte har tillgång till passande kläder läggs det 

ett stort ansvar på den enskilda individen att istället söka efter andra uttrycksmedel för att få 

bekräftelse på att de i andras ögon duger som de är.  

 

Jag undrade med tanke på den tid barn och ungdomar spenderar inom skolverksamheten, men 

också att skolan ska spegla samhället och undervisningen ska leda till att alla uppnår en social 

och kommunikativ kompetens, vilka möjligheter undervisningen förser eleverna med i skolan. 

Mina samlade vfu erfarenheter visar i resultatet att det råder stora skillnader mellan skolornas 
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sätt att tolka uppdraget, men också att anpassa undervisningen till varje elev utifrån dennes 

särskilda situation och behov, för att i olika ämnen främja den enskilda individens möjligheter 

till personlig utveckling och en trygg identitet. Det fann jag anmärkningsvärt med tanke på att 

forskningen fastställer att det är väldigt med en individualiserad undervisning för att alla 

elever ska utvecklas till fullo, men framförallt med tanke på styrdokumentens fokus på 

utvecklandet av en identitet och en social, kommunikativa förmåga. Lärarnas inställning till 

eleverna och uppfattningen av de förmågor som ska utvecklas med hjälp av ämnet textilslöjd 

är väldigt viktig för vilka möjligheter som ges till undervisningen. Omfattningen av de 

obligatoriska arbetsmomenten och utsträckningen av elevansvar bidrar tillsammans med 

fokusen på undervisningen att influera elevernas förhållningssätt till såväl meningen med 

utbildningen som lusten med arbetet. Skolornas olika möjligheter att ge utrymme för 

individuella skillnader i undervisningen och förmåga att uppmuntra individen att utvecklas 

utifrån sin potential leder till en väldig bred fördelning av barn och ungdomars kompetenser. 

Det är väldigt viktigt att den enskilda individen känner sig sedd, hörd och accepterad såväl av 

läraren som av sina jämnåriga kamrater i skolan för att må bra, men framförallt för att kunna 

växa och utvecklas i en miljö som är trygg, säker och stimulerande.  

 

Mitt arbete visar att barn och ungdomars inställning till kläder, visuella uttrycksformer, 

möjligheter och begränsningar i undervisningen skiljer sig markant åt. Mina vfu erfarenheter 

med observationer och elevsamtal visar att majoriteten av eleverna i Gävleborgs län använder 

sig av ämnet textilslöjd eller egen tillverkning som alternativ lösning medan 

enkätundersökningen visar att bara en väldigt liten del av alla elever i Västerbottens län gör 

så. Detta kan bero på skilda meningar kring inställningen till kläder som 

kommunikationsmedel, men till viss del framstår också lärarna och undervisningen som en 

bidragande orsak. Jag har i detta arbete inte kunnat ta fasta på de skillnader som kan 

förekomma mellan länen och orternas storlek till följd av bland annat olika kulturer, vanor 

och traditioner. Det är mindre viktigt just nu tycker jag för målet var att få kunskap om hur 

textilslöjden kan främja barn och ungdomars identitetsprocess och därigenom stärka 

utvecklandet av en social och kommunikativ förmåga.  

 

Alla människor är alltså olika och har en unik sammansättning av kunskaper, erfarenheter och 

förmågor till följd av variationer i bakgrund, maktrelationer, sammanhang och relationer. 
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Skillnader uppstår också eftersom uppfostran, traditioner, regler och språk bidrar till att 

individer formar olika uppfattningar, erfarenheter och inställningar till de händelser, 

kunskaper som finns av jaget, familjen, släkt och vänner i samhället och skolan. Det leder till 

att alla individer har olika beredskap för att fungera socialt i samhället, men också skilda 

behov att utvecklas i skolan. Om läraren utgår ifrån de kompetenser utbildningen ska utveckla 

hos eleverna öppnar man för möjligheten med en individualiserad undervisning och process 

inriktat arbete. En individualiserad undervisning gör att läraren har möjlighet att utgå ifrån 

elevens behov, förutsättning och kunskapsnivå vid utformandet av undervisningen. Det leder i 

sin tur till att fokusen flyttas från arbetet med produkten till läroprocessen och målet med 

utbildningen. En dokumentation av slöjdprocessen uppmärksammar individens lärande och 

utveckling, men leder också till att individens tillit, självkänsla och självförtroende stärks. En 

skriftlig dokumentation främjar den språkliga förmågan och utvecklar individens 

kommunikativa kompetens samtidigt som läroprocessen och utvecklingen uppmärksammas. 

Det gör att eleven ser den nya kunskapen som inhämtats med arbetet och värdesätter 

processen även om slutprodukten inte motsvarar förväntningarna eller arbetsinsatsen.  

 

Mina observationer visade att de elever som inte tränas i att argumentera och ta ansvar för 

sina studier och därmed också sin personliga utveckling går miste om viktiga kunskaper och 

får dessutom sämre förberedelse för framtiden. Eleverna upplever uppgivenhet och får en 

minskad tillit till den egna förmågan om de inte får möjlighet att undersöka och utveckla den 

enskilda individens kreativa lust och skapar glädje. Det krävs alltså att undervisningen inte 

bara erbjuder eleverna möjligheter utan också ger utrymme för dem att verkligen utnyttjar 

dem för att ge sig hän åt sin kreativitet och fantasi. Detta ger dem möjlighet att tillfredsställa 

sitt behov av att undersöka, utveckla sin identitet, men också förverkliga sina drömmar eller 

mål och därigenom stärka sitt självförtroende. Det leder också till att eleverna får bättre 

beredskap för framtiden, den fortsatta utbildningen och egna utvecklingen med en solid grund 

för livslångt lärande.  

 

Massmedia bidrar till att alla människor numera har en relation till mode, trender och design, 

eftersom de återfinns i accessoarer, inredning, elektronik och kläder runt omkring oss, men 

sprids också med hjälp av ungdomskulturen. Det bidrar till att den enskilda individen idag har 

och ständigt får helt nya sätt att uttrycka, fundera över sig själva och visa, förkroppsliga den 
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individuella identiteten, men också att experimentera, förmedla och utveckla sin personlighet 

genom att ifrågasätta, provocera attityder, traditioner och influenser som påverkar kläder, 

mode och trender. Det ökar också möjligheterna för människor att anpassa sig till de 

förändringar som sker i samhället, arbets- och privatlivet genom att byta eller vidga sin 

tillhörighet, livsstil och sociala nät. Den språkliga kompetensen är avgörande för individens 

förmåga att samspela, samtala och delta i aktiviteter med andra människor, men är också av 

betydelse för att i identitetsprocessen kunna använda visuell kommunikation. Det bidrar till 

att alla människor har olika förberedelser och behov av utveckling samt möjligheter att 

utveckla förmågor, men också identiteten. En individualiserad undervisning i textilslöjd ökar 

möjligheterna för individen att främja identitetsprocessen och stärka sin kommunikativa 

förmåga dels genom slöjdprocessen, men också via framställningen av visuella 

kommunikationsmedel som utvecklar identiteten och den sociala förmågan då personen kan 

visa sin tillhörighet, förmedla sin identitet, få kontakt, bekräftelse eller uppmärksamhet.  

 

Den sociala kompetensen, livsstilen, identiteten, samhället och utbudet av kläder är betydande 

för den enskilda individens förutsättningar att utveckla en språklig och visuell 

kommunikation. Forskningsresultatet visar också att det är väsentligt för den enskilda 

individen att få möjlighet att anpassa undervisningen utifrån sina egna intelligenser, lärstilar, 

kunskaper och behov för att förstå, uppmärksamma spelet mellan händer och huvud, men 

också se sin egen utveckling. Det är därför avgörande i mitt tycke att det i undervisningen ges 

utrymme för reflektion, eftertanke för att eleven speciellt i estetiska läroprocesser har 

möjlighet att bli medveten om sina kunskaper, behov och önskemål. Användandet av IT och 

dokumentationer tillsammans med diskussioner och ungdomskulturen bidrar till att öka 

medvetandet om det dolda budskapet, men leder också till att förståelsen och kunskaperna 

stärks när sambanden mellan faktorerna i samhället tydliggörs, vilket i sin tur ökar 

möjligheterna för att undervisningen ska främja eller inspirera den enskilda individens 

utveckling av en trygg identitet. I annat fall misslyckas individen att utvecklas till en 

fullständig människa som har tillit till den egna handens, huvudet och kroppens intelligens, 

samt besitter en trygg identitet och har förmågan till språklig och visuell kommunikation. 
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Bilaga enkäten 
������ ��������� � � � 	
���� � � ��
 
���� �������������������������� �
Klänning  tröja kudde jacka morgonrock väska 
Annat:_______________________________________________________________  
 
���� ������� �������
���������� �
Lakansväv/bomull  blustyg/viscose kamouflage/ twill jeans/denim 
Trikå/muddväv singeljersey joggingtyg/sweatshirt fleece 
Annat:_______________________________________________________________  
   
���� �����
���� �������!�"��� #����� � �
Ja, helt delvis nej, inte alls 

1  2 3 4 5 
 
$��� �����
���� �����!��������������!"���%���������
storlek färg modell material 
Annat:_______________________________________________________________  
 
&��� �����
����%������������'��������������%����������
funktionen modet kvaliteten budskapet  priset 
Annat:_______________________________________________________________  
 
(��)����������"%#���'�*�����������
hiphop punk synt hårdrock  pop 
Egen: _______________________________________________________________  
 
+��� ���������"%#��'"���*#���,����
Byxor toppar jackor blusar klänningar/kjolar Accessoarer Skor 
Annat/ varför?: ________________________________________________________  
 
-��� ���
�����������'���#���%,��.����,���%,���� ���� #�����
Kläder/accessoarer/nytt/begagnat: ________________________________________  
 
/�� � ���� ,�� �
"��%,����� ��� !"� �%� �� '������ �������� � ������  ����'�
!��� ������������������
____________________________________________________________________  
____________________________________________________________________  
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____________________________________________________________________  
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