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Sammanfattning 
 

Syftet med den här studien är att undersöka hur vanligt förekommande vävning i vävstol 

är i grundskolans textilundervisning, även att undersöka elevers uppfattningar om 

vävning och hur de agerade när de väver i vävstol. Det empiriska underlaget utgår från 

30 postenkäter besvarade av textillärare från hela Sverige samt intervjuer och 

observationer av 13 elever i två slöjdgrupper på en skola i Stockholm. Undersökningen 

visar att 70 % av textillärarna har tillgång till vävstol i sin undervisning och drygt 

hälften av textillärarna tycker att det är mycket eller ganska viktigt med vävkunskaper, 

vilket får mig att tro att de som har svarat på enkäten är intresserade av vävning, 

vävstolens användande och fortlevnad. Flertalet av eleverna tyckte att det var ganska 

roligt att väva men också långtråkigt. Alla elever tyckte att det skulle finnas tillgång till 

en vävstol i en textilsal för de elever som vill väva ska ha möjlighet att göra det. 

Resultatet visar att eleverna i huvudsak arbetade koncentrerat med vävning. 

 

Sökord: Kulturarv, slöjdundervisning, textillärare 
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Inledning 
 

Under min studietid har jag arbetat på olika skolor i Stockholm och upptäckt att det finns 

vävstolar på vissa skolor och andra inte. I början tänkte jag inte så mycket på det för jag 

kunde ingenting om vävning och förstod inte varför det överhuvudtaget skulle vävas på 

slöjdlektionerna. Jag tyckte det verkade urtråkigt och enformigt att sitta där och slå med 

bommen, och tygerna som vävdes blev klumpiga och såg gammelmodiga ut. Själv vävde jag 

aldrig under min egen skoltid, men det var mitt eget val för jag minns att det var flera av mina 

klasskamrater som vävde sjalar i ull. När jag under min utbildning till textillärare fick prova 

på att väva upptäckte jag att vävningen hade en magisk inverkan på mig, men också gav mig 

möjligheten att skapa, formge och uttrycka mig på ett annat sätt än vad jag gjort tidigare i mitt 

slöjdande (som mest har varit klädsömnad och stickning). Detta gjorde att jag började fundera 

på varför vissa slöjdsalar hade vävstolar och andra inte. På några skolor fanns det inte 

utrymme för vävstol, på en annan skola fanns vävstol som endast fick användas av vissa 

elever. På skolan där jag gjorde min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) fick alla elever 

som ville prova att väva i vävstol göra det.  

 

Nu när mitt intresse för vävning har infunnit sig och växt sig starkt hos mig har tankar på hur 

denna kunskap om vävning och vävstolens funktion kan föras vidare. Hur ser andra 

textillärares åsikter ut om vävning vid vävstol i grundskolan? Är det ett hantverk som är på 

väg att försvinna eller är det något som jag har fått för mig? Tittar jag tillbaka på historien 

gick intresset och kunskapen vidare från äldre till yngre generationer på ett naturligt sätt. Idag 

är inte vävstolen en vanligt förekommande möbel i våra hem som det var under 1700- och 

1800-talet enligt Gertrud Grenander Nyberg (1976). I läroplan för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet (Lgr 11) står det under centrala innehåll att eleven ska 

veta” slöjdverksamhetens betydelse för individen och samhället, historiskt och i nutid” 

(Skolverket, 2011:215). Det står också om ”utvecklade former av hantverkstekniker” (sid 

215) och här ges vävning som ett exempel för årskurs 7-9. Jag har genom tidigare 

kurskamrater och kollegor hört att elever som inte alltid är fokuserade på sitt slöjdarbete 

fungerar bra i vävstolen. Detta har jag ingen erfarenhet av, men när jag själv sitter i vävstolen 

blir jag väldigt lugn och harmonisk. Mot denna bakgrund vill jag undersöka om vävstolen 

används i slöjdundervisningen, vad elever tycker om att väva i vävstol.  

 

Syfte 

 

Syftet med den här studien är att undersöka hur vanligt förekommande vävning i vävstol är i 

grundskolans textilundervisning. Jag vill även undersöka några elevers uppfattningar om 

vävning samt undersöka deras agerande när de väver i vävstol.  
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Frågeställning 

 

 Används vävstolen i textillundervisningen på svenska skolor idag? 

 Vad tycker elever om att väva på en vävstol? 

 Hur agerar elever när de sitter vid vävstolen? 

Metod 
 

Här beskriver jag vilka metoder som jag har valt i min undersökning. Därefter övergår jag att 

skriva om enkätkonstruktion, urvalsförfarande, utskick och svarsfrekvens. Som avslutning 

skriver jag om hur intervjuerna och observationerna av eleverna i vävstolen har gått till, samt 

förberedelserna för detta arbete.  

 

Metodval 

 

Mot bakgrund av mitt syfte och frågeställningar valde jag postenkäter, intervjuer och 

observationer som metoder. Valet av postenkäter (se bil. 1) till textillärare i Sverige beror på 

att jag ville ha in svar från hela Sverige. Om jag hade valt att göra personintervjuer av 

textillärare hade det blivit en begränsning av enbart lärare från Stockholms län. Jag såg inte 

telefonintervjuer som ett alternativ då min bedömning var att det skulle ta för lång tid att få 

tag på textillärare, boka tid och genomföra intervjuerna. Enligt Karin Dahmström (2011) finns 

det både för- och nackdelar med postenkäter och intervjuer. Fördelar med enkäter är att man 

kan skicka enkäter till många personer vilket blir billigare än att åka runt och intervjua 

personerna, att respondenten kan svara när han/hon har tid och att det sker utan påverkan från 

intervjuaren. Nackdelarna kan vara stort bortfall, svårt att få svar på öppna frågor, och att man 

inte säkert vet vem som faktiskt svarar. Otydlighet i enkätfrågor och enkätsvar kan vidare 

medföra problem eftersom det inte finns någon direkt person att fråga om oklarheter. Fördelar 

med intervjuer är att det är lättare att ställa fler och mer detaljerade frågor, oklara frågor och 

svar kan förtydligas under intervjuerna och visuella hjälpmedel kan användas. Nackdelar 

handlar om att det kostar pengar, (som i mitt fall då resor över hela Sverige hade krävts) tar 

lång tid vid genomförandet, och att der finns risk för intervjuareffekter
1
 och prestigebias

2
. 

  

Mitt val av att intervjua eleverna efter deras stund i vävstolen beror på att jag ville ha 

möjlighet att fråga eleverna om hur de uppfattade sin vävlektion. Med en enkät som eleverna 

själva fyllt i hade denna möjlighet försvunnit.  Jag gjorde ett frågeformulär (se bil. 3) för att få 

likvärdiga frågor till eleverna. Det finns både fasta och öppna frågor i detta frågeformulär. 

Elevernas svar skrev jag ned på frågeformuläret. Till observationerna av eleverna i vävstolen 

sattes tre punkter upp som jag tittade på (se bil. 5). Mina iakttagelser antecknades ned på 

frågeformuläret för elevintervjuerna under lektionen.  

                                                 
1 Svaren blir påverkade av intervjuaren t.ex. intervjuaren har en viss attityd eller visar sina egna åsikter. (NE, 2012) 
2 Intervjuaren kan ge svar som den tycker passar in socialt och låter bra. (Egidius, 2012) 
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Enkäter till textillärare 

 

Skapandet av postenkäter 

 

I skapandet av postenkäten till textillärarna tog jag hjälp av böckerna Från datainsamling till 

rapport – att göra en statistisk undersökning skriven av Karin Dahmström (2011), 

Enkätboken skriven av Jan Trost (2001) samt en webbsida med namnet www.alcom.se. På 

denna sida fanns det tips både på design av postenkäten och hur jag kunde öka 

svarsfrekvensen.  

 

Jag har försökt göra enkla och tydliga frågor. Dahmström (2011) menar att en fråga inte ska 

innehålla fler frågor som kan ge flera svar vilket kan försvåra kodningen vid 

sammanställningen. Enligt Trost (2001:76) ska ”retrospektiva frågor” undvikas. Han ger ett 

exempel på en sådan fråga ”hur många barn en kvinna har”. Här kan det bli ett problem vid 

svaret. Kvinnan som svarar kan räkna in sina döda barn som barn – ”även om barnet inte finns 

kvar i mer samhällelig mening kan det mycket väl finnas kvar för mamman”.  

 

Ett test av min postenkät gjordes. Den skickades ut via mail till fem före detta kurskamrater. 

De fick både följebrev (se bil. 2) och postenkäten. Detta för att minska risken med otydliga 

frågor och svarsalternativ (ALCOM, 2012). Jag fick göra några ändringar både i följebrevet 

och i postenkäten då jag upptäckte att vissa svar uteblev. I bilaga 1 (postenkäten) finns inga 

rutor för svarsalternativ. Dessa ritade jag till för hand innan jag kopierade den för utskick. 

 

Urval till postenkäterna 

 

Skolverket har en webbsida för kursinfo – kursplaner där det finns adresser till alla Sveriges 

skolor (Skolverket, 2012). Här kunde jag ställa in mitt sökande på respektive skolform, 

huvudmannatyp, län, kommun och även årskurser. Jag valde att söka på både kommunala och 

friskolor för att få fram de antal grundskolor som finns i varje län. Jag valde inga friskolor, av 

egen erfarenhet vet jag att det finns friskolor som köper slöjdtjänsten från andra skolor och jag 

ville minimera risken att skicka postenkät till en friskola som inte har egen slöjdsal på skolan.  

 

För att öka chansen att få svar från hela Sverige valde jag att plocka ut två skolor från varje 

län som hade färre skolor än 165. Skolor över 165 fick representera med tre skolor per län. De 

tre stora länen Stockholm, Skåne och Västra Götaland fick representera med 1 % av det totala 

antalet skolor per län. Totalt blev det 61 skolor som motsvarar ca 1,3 % av Sveriges 

grundskolor. 

 

Urvalsförfarandet blev ett s.k. obundet slumpmässigt urval. Dahmström (2011) beskriver detta 

urval som att samtliga namn i populationen skrivs på en lapp och stoppas i en burk för att 

sedan dra det antal som ska vara med i undersökningen. Jag skrev inte ned namnen på 

http://www.alcom.se/
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skolorna och drog lappar utan tog upp län för län på dataskärmen och plockade ut skolorna 

slumpmässigt. 

 

Utskick av postenkäterna 

 

Med postenkäten bifogade jag ett följebrev (se bil. 2), enligt Trost (2001) rekommendationer. 

Här presenterade jag mig och syftet med min undersökning. I det bifogade svarskuvertet skrev 

jag skolans namn på baksidan. Detta för att se från vilka delar av Sverige jag fick svaret från 

och om jag skulle skicka påminnelse. Jag valde att bifoga ett frankerat svarskuvert för att 

genom detta öka svarsfrekvensen då detta inte skulle kosta respondenten något. ALCOM 

(2012) och Trost (2001) har olika åsikter om belöning till respondenten Trost är emot 

belöning och anser att risken finns att vissa svarar endast för att få gåvan, att svaren kanske 

inte blir seriösa och att det är en stor kostnad. Jag erbjöd mina respondenter maila min rapport 

när den är klar och godkänd. 

 

Svarsfrekvens 

 

När svaren från postenkäterna började komma numrerade jag dessa i inkommande ordning. 

Detta för att jag inte skulle tappa bort någon svarsblankett. Totalt fick jag in 30 svar vilket 

motsvarar ca 50 procent av urvalet. Trost (2001) menar att man får räkna med en 

svarsfrekvens mellan 50 och 75 procent. Av totalt 21 län uteblev svar från tre län. De svar jag 

fick in täcker Sverige från norr till söder, därför valde jag att inte skicka ut påminnelser till de 

respondenter som inte svarat. Det interna bortfallet redovisas under resultat av postenkäter. 

 

Intervjuer och observationer av elever 

 

Götavävstolen 

 

För att kunna genomföra intervjuer och iakttagelser av elever efter en lektion i vävstolen tog 

jag min Götavävstol till skolan (bild 1). Denna vävstol är hopfällbar och behövde inte stå 

uppe under hela perioden då undersökningen pågick. Att ha den uppfälld hela tiden fungerar 

inte. Salen är liten och den används av andra lärare och elever då jag inte undervisar i slöjd. 

Inför varje tillfälle hämtade jag vävstolen från ett förråd och fällde upp den för att efter  

lektionerna fälla ihop den och bära tillbaka vävstolen till förrådet (bild 2). 
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Bild 1 Uppfälld Götavävstol Foto Marie Rastborg              Bild 2 Hoppfälld vävstol Foto Marie Rastborg 

 

Jag valde att varpa och sätta upp väven hemma hos mig. Därefter forslades den vävklara 

vävstolen till skolan för att vara med i denna undersökning. 

 

Vid starten av detta projekt hade jag en genomgång för alla elever om hur vävstolen 

fungerade, hur de ska mata fram varpen, trampa, använda skytteln samt skarva trasorna de 

väver med. De flesta av eleverna kom inte ihåg vad jag gick igenom under denna genomgång, 

därför fick alla elever en ytterligare genomgång av ovanstående när det var deras tur att väva. 

 

Hur elevintervjuerna utfördes 

 

Eleverna som intervjuades är alla under 15 år och då behöver jag föräldrarnas tillstånd att 

genomföra dessa enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet, 2011). 

Jag valde att på skolans forum gå ut till berörda föräldrar med en förfrågan om detta (se bil. 

4). Tips från min rektor var att inte kräva skriftliga svar från alla elevers föräldrar utan att de 

som inte ville delta i denna undersökning fick svara. Ingen förälder nekade mig att intervjua 

deras barn. Det var några föräldrar som svarade att eleverna själva fick bestämma om sitt 

deltagande. 

 

Undersökningen genomfördes med två slöjdgrupper och pågick under sju veckor, sammanlagt 

deltog tretton elever. Urvalet av eleverna blev slumpmässigt valda från min sida. I den ena 

gruppen fick eleverna själva bestämma turordningen. I den andra gruppen bestämde eleverna 

turordningen från sista namnet på närvarolistan. Var det någon elev borta togs bara nästa elev 

på listan. Jag har valt att inte skilja på pojkar och flickor i min redovisning varken under 

intervjuerna eller i observationernas resultatredovisning då jag inte var intresserad av 

genusfrågor i min undersökning. Vävprojektet pågår under hela terminen för att alla elever i 

dessa två grupper ska få möjlighet att väva även om alla elever inte är med i denna 

undersökning. Intervjuerna av eleverna skedde efter lektionens slut och tog fem till tio 

minuter. Den sista gruppen på dagen knorrade lite om att vara kvar på övertid men de 

kompenserades följande slöjdlektion med att få sluta tio minuter tidigare. 



6 

 

Hur observationerna av elever i vävstolen gick till 

 

Då jag arbetar på en skola där både interna och externa observationer av elever är en vanligt 

förekommande företeelse ansåg skolans rektor och jag att mina observationer av elever i 

vävstolen inte är av känslig etisk karaktär och att ett inhämtande av ett godkännande från 

föräldrar och elever inte ansågs nödvändigt. Om eleverna hade vetat vad jag skulle titta på 

hade det kunnat påverka resultatet. Däremot har jag ett skriftligt intyg från rektorn att jag får 

göra detta (se bil. 6 ).  

 

Observationerna gjordes under lektionerna samtidigt som jag hjälpte de andra eleverna i 

gruppen. Därför satte jag upp enbart tre punkter att observera (se bil. 5). En vanlig 

observation kräver att jag är observant under hela observationstillfället och för något slags 

protokoll över det jag observerar (Johansson & Svedner, 2010). Det ansåg jag inte vara en 

möjlighet i denna situation. Av den anledningen antecknade jag stödord på vad som skedde 

under lektionen på elevens frågeformulär. Jag använde sedan anteckningarna under 

intervjuerna och i sammanställningen av observationerna.  

Bakgrund 
 

Bakgrunden delas upp i tre delar. Jag börjar med att presentera vävens historia, här skriver jag 

om vävstolens begynnelse samt vävningens utveckling i Sverige. Därefter kommer kursplaner 

från år 1919 fram till dagens Lgr 11. Jag avslutar med att redogöra för tidigare forskning om 

ämnet slöjd och vävning samt en pågående utställning på Nordiska museet.  

 

Vävningen och vävstolens begynnelse 

 

”Vävningen är en av mänsklighetens största uppfinningar” skriver Grenander Nyberg 

(1976:20). Hon fortsätter med att vävningen går tillbaka flera tusen år f. kr. I Egypten har det 

hittats ett kärl där en markväv är avbildad vilket visar att vävning användes redan under det 

femte årtusendet f. kr. Vid senare gravfynd har markvävstolen som modell hittats från en 

vävverkstad men också från väggmålningar från denna tid. Asien har varit en föregångare 

inom utvecklingen inom vävområdet, både när det gäller vävstolar och tekniker. Troligtvis var 

det kineserna som uppfann trampvävstolen men uppfinningen kan även komma från främre 

Asien och då troligtvis från Iran. Trampvävstolen kom till Europa under tidig medeltid. Innan 

dess användes den lutande tyngdvävstolen eller vävramen vilket forskare har kunnat 

konstatera genom textilfynd från stenåldern. Dessa fynd kommer från ett område i Schweiz 

och ett i Danmark/Nordtyskland. Redan då kunde människor utföra dekorativa mönster med 

särskilda trådar snärjda i bottenväven. Under brons- och järnåldern har människor begravts 

iförda kläder och lindade i skynken som är vävda i tuskaftsteknik
3
. Det har även gjorts fynd 

                                                 
3
 ”Tråden går omväxlande över och under en korsande tråd både i varp- och väftled”. (NE, 2012) 
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från bronsåldern i Norden som visar att människor kunde väva i kypert
4
. Forskare har jämfört 

nutida varp- och vävsättning med förhistoriska fynd och har dragit slutsatsen att samma 

metoder har använts i flera tusen år och gått från generation till generation. De har också sett 

likheter mellan fynd i Norden och i främre Asien som bekräftar antaganden om vävteknikens 

spridning från öster till oss här i Norden (Grenander Nyberg, 1976). 

 

Under segelskeppens tid var vävstolen ett viktigt 

redskap. På Sjöhistoriska museet i Stockholm finns 

det en vävstol från 1644 (bild 3). Den kommer från 

Holland och är för segelduksvävning. Fram till år 

1637 importerades segeldukar, då mest från 

Holland. År 1637 startades ett väveri i Stockholm 

som vävde segel. År 1660 byggde Kronan ett eget 

väveri på Skeppsholmen som låg kvar där till år 

1831. Segeldukarna vävdes i tuskaftsteknik (se 

fotnot 3) .                                                                        Bild 3 Segelduksvävstol Foto Rastborg 

 

Vävningens historik i Sverige 

 

Från början skedde handvävningen främst i hemmen och tillhörde ursprungligen den typ av 

hushållning som kallades självhushållning. Befolkningen både odlade och förberedde de 

textila råvarorna som ull, lin och hampa samt spann och vävde för eget bruk (Grenander 

Nyberg, 1976).  

 

Textilindustrin som har sitt ursprung i England förberedde vägen för industrialismen här i 

Sverige och framför allt i Västsverige. I detta område fanns det en stark textiltradition sedan 

flera århundraden. I Sjuhäradsbygden som består av de sju häradena Bollebygd, Gäsene, 

Kind, Mark, Redväg, Veden och Ås var Kinds, Marks och Ås härader centrum för linslöjden i 

Västsverige sedan länge. Men linslöjden fick ge vika när den nya och billigare bomullen 

gjorde sitt intåg i Sverige runt sekelskiftet 1800. År 1840 var det flera tusen kvinnor i dessa 

trakter som satt i sina hem och vävde bomullstyger som mest användes till skjort- och 

klänningstyger samt bolstervarstyger. Kvinnorna fick materialet och beställningen av sina 

förläggare, som sedan hämtade upp de färdiga tygerna för att säljas (Hellström, 2007). 

 

Enligt Hellström (2007) berodde områdets framgång på Gustav II Adolfs tillstånd år 1622. 

Han tillät boråsborna att åka runt i Sverige och sälja sina vävda tyger, en verksamhet som 

tidigare hade varit olaglig. Dåvarande städers handel och hantverksutbildningar reglerades av 

de olika hantverksskråna och detta var en organisation med stränga regler som inte tillät 

kvinnliga utövare. På landsbygden var det totalt handelsförbud. Det skulle dröja ända till år 

1864 innan näringsfriheten i landet infann sig.  

                                                 
4
 ”Varptrådarna inom bindningsrapporten går på samma sätt antingen över eller under minst två inslagstrådar 

samtidigt som deras bindepunkter är förskjutna ett steg uppåt eller nedåt.” (NE, 2012) 
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Hellström (2007:38) skriver att vävningen av ”landets brukstyger” fram till 1800-talets mitt 

skedde huvudsakligen i hemmen. Men redan runt sekelskiftet 1900 var ”80 % av 

tillverkningen maskinell vid textilfabriker”. År 1899 startades föreningen Svensk hemslöjd för 

att bevara kunskaper om tekniker och mönster som tidigare gått i arv från generation till 

generation, ofta från mor till dotter. Lilli Zickerman som var initiativtagare till denna förening 

ville ”skapa nytt på traditionens grunder” (sid 41). Under 1900-talet fortsatte handvävningen 

vara en extra inkomst för vissa medan andra vävde för nöjes skull. Genom starka 

vävtraditioner och personer som bl.a. Lilli Zickerman och Märta Måås-Fjetterström har 

vävningen varit livskraftig här i Sverige. 

 

Vävning i dag 

 

Under 1970- och 80-talet fanns det gott om vävkurser och vävcirklar i Sverige. Kurserna 

fanns i olika kunskapsnivåer allt från den enkla vävningen till mer avancerade. Och här kunde 

väverskorna förkovra sig, utbyta kunskap och erfarenheter med likasinnade. Många var 

skickliga väverskor och vävde åt hemslöjden för försäljning i hemslöjdsbutikerna. I början av 

1990-talet minskade intresset för vävning. Studieförbunden fick minskat statsbidrag för sina 

kurser och på grund av detta minskade kursutbudet av vävkurser och en naturlig samlingsplats 

för väverskor försvann (Hellström, 2007).  

 

Åsa Nero ordförande för Handvävare i Jönköpings län uppmanade i en motion på 

Riksföreningen för Handvävningens årsmöte 2011 att varje region satsar på vävning för barn 

och unga. Nero skriver i Solvögat nr 4 2011 ”Hur ska vi få vävandet att bestå i framtiden? Vi 

textilare som förstår värdet oroar oss. De som inte begriper har ingen anledning att bekymra 

sig, inte heller att satsa på slöjd i skola eller på andra platser”.  

 

Nuvarande och tidigare kursplaner 

 

Här presenteras kursplaner i kronologisk ordning från 1919 fram till dagens Lgr11. Jag utgår 

från slöjdens timplan, vilka mål de bägge slöjdarterna har och vad som står om vävning. Men 

först lite historik om den obligatoriska skolan i Sverige.  

 

Skolans historik 

 

År 1824 infördes allmän skolplikt här i Sverige. Men skolan var inget nytt begrepp, för enligt 

Sven Hartman (2005:39) fanns det ända sedan början av 1700-talet ”ett fungerande system för 

folkundervisningen”. Genom industrialismen ökade kunskapskraven både på skrivkunnighet 

och i matematikkunskaper, det räckte inte längre att bara kunna läsa. Slöjd i skolan har funnits 

länge, dock ej som ett obligatoriskt ämne. Ett obligatoriskt ämne blev det år 1955. Vår 

främsta företrädare för den svenska  skolslöjden är Otto Salomon (1849-1907). Han började 

utbilda slöjdlärare i en liten skala på godset Nääs. Det växte snabbt och hans pedagogiska 
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tänk om slöjden spreds långt utanför Sveriges gränser. Enligt Hartman (2005:243) ville Otto 

Salomon att eleven skulle få använda hela kroppen inte bara huvudet, för att utvecklas 

allsidigt. ”Slöjden skulle vara frivilligt för både lärare och elever och fånga intresset genom 

att vara lustbetonat och givande”. 

 

Undervisningsplan år 1919 

 

Denna ”utbildningsplan är den första stora trendbrottet i folkskolans historia” (Hartman, 

2005:47). Timantalet för kristendom minskar och ger utrymme för andra ämnen. Ämnet slöjd 

är inte ett obligatoriskt ämne men står med i undervisningsplanen för år 1919 och har en egen 

kursplan. Från tredje klass till sjunde klass rekommenderas fyra timmars slöjd i veckan. Från 

årskurs fyra delas undervisningen upp i pojk- och flickslöjd. Det finns skillnader på pojk- och 

flickslöjd. Pojkar ska lära sig att självständigt göra enkla föremål vilket flickor inte behöver 

göra, flickor ska lära sig göra nyttiga föremål. Hos flickor ska slöjden väcka intresse för 

husligt arbete medan pojkar ska intressera sig för kroppsligt arbete. Det finns inget skrivet om 

vävning i denna kursplan (Undervisningsplan för rikets Folkskolor, 1919, 1945).  

Förslag till undervisningsplan 1955 

 

Boken Förslag till undervisningsplan för rikets folkskolor (1953) är en revision av 1919 års 

undervisningsplan för rikets folkskolor. Förslaget är att ämnet slöjd ska bli obligatoriskt, 

vilket det blir år 1955. Slöjdens timplan förändras till två timmar i veckan för årskurs tre till 

fem. I skolor med åttaårig skolform, har årskurserna sju och åtta, två till nio timmar slöjd i 

veckan, vilket även gäller skolor med nioårig skolkurs. De elever som har högre antal 

slöjdtimmar, ges möjlighet till en förberedande utbildning i yrket men också en allmänt 

praktisk inriktning. Fortfarande är textil och träslöjd uppdelade men i målet för slöjd i Förslag 

till undervisningsplan (1953:175) står följande: 

 

Undervisningen i slöjd har till uppgift att lära eleverna att för praktiskt bruk tillverka 

enkla föremål av textil art, av trä, metall eller annat lämpligt material. Undervisningen 

bör så bedrivas att den fostrar till allmän händighet till ordning och noggrannhet, 

utveckla känslan för form, färg och kvalitet samt väcka intresse och aktning för 

praktiskt arbete. 

 

I ovanstående text görs inte någon skillnad mellan textil-, trä- och metallslöjd, heller inte att 

textilslöjden tillhör flickor eller trä och metall tillhör pojkar. Här väljer jag att endast 

presenterar vad textilslöjdens kursinnehåll för vad de olika årskurserna säger. Slöjden börjar i 

årskurs tre och för årskurs tre och fyra rekommenderas eleverna att virka och sticka med 

grövre garn samt lära sig enklare handsömnad. I årskurs fyra kan någon enkel prydnadssöm 

komma in. För årskurs fem kommer symaskinen in men även här stickas det, då med fem 

stickor. Årskurs sex får lära sig linnesömnad
5
, samt hur symaskinen används och sköts. För 

årskurs sju och åtta fortsätter eleverna med linnesömnad, klädsömnad men även kläd och 

                                                 
5
 Betyder nyttosömnad av linne- eller bomullstyg, framförallt till skjortor och bäddtextilier (NE, 2012) 
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textilvård. Lappning, lagning och omsömnad
6
nämns. Elever som har högre antal timmar slöjd 

i veckan får kunskap om materialkännedom och hur inköp ska göras. Textilbudget och 

underhåll av linneförråd och vävning ingår också. För de skolor som har årskurs nio gäller 

samma som för årskurs åtta med en utökning av klädsömnad från måttagning till användning 

av färdiga mönster. Även vävning ingår här. 

 

Läroplan för grundskolan 1962 

 

Det här är första läroplanen för grundskolan. Jag har inte hittat någon timplan för denna, 

däremot säger den att pojkar ska ha minst 20 lektioner textilslöjd under mellanstadiet. 

Motsvarande gäller för flickor och trä- och metallslöjd. Målen för slöjd undervisningen är 

gemensamma för bägge slöjdarterna i Läroplanen för grundskolan 1962 (Lgr 62). I Lgr 62 

står: 

 

Undervisningen i textil-, trä- och metallslöjd har till uppgift att låta eleverna genom att 

tillverka lämpligt valda föremål och genom att utföra uppgifter, som förekommer i det 

dagliga livet, utveckla sina manuella anlag och färdigheter och sin förmåga att 

självständigt planera och genomföra ett arbete. Undervisningen bör bidra til elevernas 

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 personligt präglad tillvaro (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962:320). 

 

Den estetiska aspekten är en av förändringarna från förra undervisningsplanen, genom att 

eleverna bör utveckla sin förmåga för färg, form och kvalitet. Men också genom att se på våra 

traditioner och kultur för att kunna sätta en personlig prägel på sitt arbete. Även i denna 

kursplan finns en detaljerad undervisningsmall som tidigare kursplaner men den är nu 

uppdelad på de olika stadierna
7
. Lgr 62 ser inte så annorlunda ut från tidigare kursplaner. Den 

stora skillnaden är att nu ska eleverna i lågstadiet och mellanstadiet tillverka textila föremål 

där eleven får använda sin egen fantasi och skaparlust. Men fortfarande är det handsömnad, 

virkning, stickning och symaskinsömnad som gäller, även att kunna stoppa samt lappa och 

laga sina kläder. I den mer detaljerade instruktionen om undervisning på mellanstadiet skrivs 

följande enligt Lgr 62 (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962). ”Vävning kan på mellanstadiet 

utföras av elever, som så önskar och som bedöms ha förutsättning härför, i bandvävstol, 

bordsvävstol eller vanlig vävstol” (1962:325). I årskurs 7 är det inte bara sömnad för eget 

bruk och hemmets behov som ska läras ut. Eleverna ska också lära sig om den personliga 

prydligheten som då inte bara gäller klädseln utan även hygien, frisyr och hur kosmetika bör 

användas. Om eleven valt textilslöjd som tillvalsämne kan följande göras enligt Lgr 62 

(Kungliga skolöverstyrelsen, 1962:326). 

 

Lämpliga överkursuppgifter i mån av fallenhet och intresse utgöra knyppling och 

vävning. Elever, som arbetar med vävning, bör erhålla kännedom om vävstol och 

                                                 
6
 Ändring av befintliga plagg. 

7
 Lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet 
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redskap samt om uppsättning av väv. De bör få öva sig i olika tekniker med högst fyra 

skaft och i olika material (bomull, lin, ull). 

 

För årskurs åtta och nio på högstadiet är det ungefär samma huvudmoment som för årskurs sju 

men eleven bör kunna fördjupa sig i det som intresserar eleven mest. Angående vävning för 

dessa årskurser gäller samma uppgifter för årskurs sju. 

 

Läroplan för grundskolan 1969 

 

I Lgr 69 kan inte elever på låg och mellanstadiet välja slöjdart utan undervisningen av dessa 

delas lika. Timplanen för årskurs tre är två timmar i veckan, för årskurs fyra till sex, tre 

timmar i veckan, samt årskurs sju till nio, två timmar i veckan. Elever på högstadiet kan välja 

slöjdart. Målen för slöjdundervisningen är de samma för både textil-, trä- och metallslöjd.  

 

Undervisningen i 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 estetiska - praktiska anlag. 

Uttrycksmöjligheter. Den skall bidra till estetisk fostran och konsumentfostran genom 

att utveckla elevernas känsla för form och färg och kvalitet samt genom att förmedla 

kännedom om materialens egenskaper och ekonomiska värde. Undervisningen bör 

vidare söka vidga deras känsla för en personligt präglad hemkultur och för utvecklingen 

av vår stil och formtraditioner i bruksting och konsthantverk (Skolöverstyrelsen, 

1969:156). 

 

Dessa mål skiljer sig inte från Lgr 62 mer än att vissa ord är utbytta men har ändå samma 

innebörd. Från anvisningar och kommentarer står det att arbetsteknikerna ska variera, det är 

elevens intresse och anlag som ska avgöra vad eleven ska arbeta med. ”De kan också få 

träning i konstsömnad, knyppling och enkel vävning även i golvvävstol (Skolöverstyrelsen, 

1969:158). 

 

I Läroplan för grundskolan supplement slöjd (1969) för årskurs fem och sex, ges exempel på 

lämpliga tekniker och det är som tidigare kursplaner handsömnad, maskinsömnad, stickning, 

virkning, men också enklare vävning i vävram, bord- eller golvvävstol. För årskurs sju till nio 

står:  

 

I vävning bör varierande tekniker på högst fyra skaft förekomma. Arbetet bör inte vara 

alltför tidskrävande utan läggas upp så att alla elever som önskar kan få delta i 

vävningen. Hänsyn måste tas till elevernas förkunskaper. Varpning av mindre vävar kan 

göras i skolan, varpning av större vävar bör kunna utföras av t.ex. hemslöjdsförening. 

Det första arbetet bör eleven utföra i en redan uppsatt väv. Först efter viss vana i 

vävstolen kan eleven orienteras och delta i förberedelser och uppsättning av väv. 

Mönster och modeller anpassas till material och teknik och till personliga önskemål. I 

arbetet bör ingå beräkningar av garnåtgång och kostnader samt efterbehandling och 

montering av vävar (Skolöverstyrelsen, 1969:4). 

 

Detta är den första kursplanen som mer detaljerat beskriver vad eleven bör kunna i vävning. 

Men så som jag tolkar kursplanen är det inte något tvång, eleverna själva får välja. 
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Läroplan för grundskolan Lgr 80 

 

Nu blir textil- och trä- och metallslöjd ett gemensamt ämne. Det beskrivs fortfarande som 

skilda slöjdarter med specifika tekniker men i betyget benämns inte de olika slöjdarterna utan 

endast som ämnet slöjd. Nytt är även att timplanen är fördelad på de olika stadierna (se fotnot 

7). Slöjden börjar på lågstadiet i årskurs tre och har två timmar/vecka, men kan även fördelas 

till årskurs två. På mellanstadiet är det nio timmar/vecka som fördelas på tre år och för 

högstadiet är det fem timmar/vecka fördelat på tre år. Det är rektorn på varje skola som 

fördelar dessa timmar inom stadierna. Det talas om varför slöjd ingår i grundskolans 

undervisning och det är tre punkter enligt Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980:128). Dessa 

punkter är gemensamt för både textil-, trä- och metallslöjd. 

 Eleven skall förstå det mänskliga och ekonomiska värdet i att kunna bearbeta och 

värdera material. 

 Eleven skall utveckla sin skapande förmåga genom praktiskt arbete och få 

handlingsberedskap i sitt vardags- och arbetsliv. 

 Eleven skall få lära sig använda olika material och olika arbetsmetoder.  

 

Nedan är mål för textilslöjden som i denna kursplan presenteras för sig, inte 

tillsammans med trä- och metallslöjd som tidigare kursplaner. 

 

I textilslöjden skall eleverna lära sig arbeta med sömnad, broderi, vävning, material- 

och garntekniker. De skall pröva och upptäcka hur redskap och verktyg används och 

där igenom utveckla sin motorik. Eleverna skall få kännedom om kulturarvet inom 

slöjdens områden. Studier av olika tider i samarbete med samhällsorienterade ämnen 

skall uppmuntra dem till att återge och nyskapa gamla ting. (Skolöverstyrelsen, 

1980:129) 

 

Det finns ingen detaljerad kursplan om hur och vad eleverna ska lära sig. Det enda som står 

om vävning är från citatet ovan och det är att eleverna ska lära sig arbeta med vävning. Men 

inte hur eller på vad. Nu gäller det att eleverna ska undersöka, experimentera samt beskriva 

och berätta om sitt slöjdarbete i låg och mellanstadiet. På högstadiet ska eleverna planera sina 

arbeten med skisser och arbetsritningar, välja metoder och material både själva och i grupp. 

De ska ”undersöka vad hemslöjden och annan kulturtradition betytt och betyder för miljön 

både när det gäller bruksföremål och inredning. Studera slöjdens kulturarv och hur detta kan 

inspirera till nytt skapande” (Skolöverstyrelsen, 1980:131). Samverkan med andra ämnen ska 

också göras. 

 

Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, Lpo94 

 

Fortfarande är textil-, trä- och metallslöjden ett ämne och det har förtydligats med att ha 

samma kursplan och betygskriterier, det finns numera inga rekommendationer vilka hantverk 

eller verktyg som eleverna ska lära sig att använda. På vissa skolor har eleverna lika mycket 

textil- som trä- och metallslöjd under hela sin skolgång och på andra skolor kan eleverna få 

välja från årskurs sju. Timplanen har ändrats och fördelningen på de olika stadierna har 
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försvunnit och slagits ihop till 330 timmar som ska fördelas under hela grundskoletiden. Hur 

dessa timmar ska fördelas samt om eleverna ska få välja slöjdart ligger nu på lokal nivå. 

 

Syftet med slöjd är att fokusera på slöjdprocessen, från idé till färdig produkt. I denna 

kursplan framkommer varken hur eller vilka tekniker och redskap som ska användas. Däremot 

är det eleven själv som ska planera sina arbeten, utveckla förmågan ta eget ansvar för sitt 

lärande, samt reflektera och bedöma sina arbetsinsatser och produkter (Skolverket, 2002). 

 

Läroplan för grundskolan, Lgr11 

 

I jämförelse med Lpo 94 har inga större förändringar skett i Lgr 11. Det totala antalet 

slöjdtimmar för hela grundskoletiden ligger kvar och bestäms fortfarande på lokal nivå. Den 

har blivit tydligare med ett centralt innehåll för de olika stadierna som nu har återgått till 

samma stadieindelning som infördes till Lgr 62, låg-, mellan- och högstadiet. Första stycket i 

Lgr11 för slöjd, sammanfattar slöjdens syfte och centrala innehåll på detta sätt. 

 

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för 

människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att 

finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika 

situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar 

kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa 

förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling. (Skolverket, 

2011:213) 

 

I denna kursplan talas det inte om olika tekniker som eleverna ska lära sig. I slöjdens 

material, redskap och hantverkstekniker (Lgr 11) ges exempel på tekniker som kan användas 

för att öva upp elevens olika förmågor. Under en punkt för årskurs sju till nio står det 

”Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. 

Begrepp som används i samband med dessa” (Skolverket, 2011:215). Det är det enda som står 

om vävning i denna kursplan. 

 

Tidigare forskning 

 

Enligt Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 (Nu-03) är det sparsamt med forskning 

om slöjdverksamheten i grundskolan. Om vävning i grundskolan har jag inte hittat någonting, 

däremot en magisteruppsats av Gunnel Andersson som skriver om Vävningen och framtiden. 

Hon undersöker elever som går en textilutbildning och unga vävare och deras erfarenheter av 

vävning. Kajsa Borg är en flitig forskare inom ämnet slöjd och har skrivit flera böcker och 

texter om ämnet slöjd. Esko Mäkeläs (2011) doktorsavhandling Slöjd som berättelse – Om 

skolungdom och estetiska perspektiv, består av elevers berättelser från slöjden. I det här 

avsnittet presenteras Nationella utvädringen av grundskolan 2003 och forskning inom 

slöjdområdet. Avsnittet avslutas med en beskrivning av ett besök på Nordiska museet. 
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Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

 

Som jag skrev tidigare i delen om skolans historia blev slöjden ett ämne i skolan i slutet på 

1800-talet. I NU-03 (Skolverket, 2004:120) skrivs det att ”Ämnet utformades inte utifrån en 

teoretisk bakgrund utan från politiska grunder – ämnet ansågs vara nyttigt och användbart 

genom sin arbetsfostrande inriktning och att det medförde arbetsglädje”. Forskningen inom 

slöjdämnet är sparsam och utförs framförallt inte av slöjdlärarna utan forskare utanför 

slöjdområdet. Forskningens fokus ligger oftast på ”ett historiskt perspektiv, en forskning om 

slöjdämnet snarare än en forskning i slöjdverksamheten i skolan” (Skolverket, 2004:121). 

Enligt eleverna i Nu-03 är ämnet slöjd ett av de ämnen eleverna själva känner att de kan 

påverka både innehållet och arbetssättet i. De flesta elever är positivt inställda till slöjd, de får 

ta både eget ansvar och egna initiativ, siffrorna visar också att de känner sig engagerade och 

intresserade av ämnet. Eleverna känner sällan stress från lärarens krav eller att de jämför sig 

med kamraterna. Tillsammans med övriga praktiska estetiska ämnen tillhör slöjden ett av de 

roligaste ämnena ”men eleverna har svårt att se ’nyttan’ med kunskaper från slöjden” (sid 

125) vilket även gäller elevers föräldrar. I fråga om kultur och kulturarv som ställs till både 

lärare och elever går deras åsikter isär. Majoriteten av lärarna anser att kulturen och 

kulturarvet ingår i undervisningen till ”ganska mycket” medan endast 1/5 av eleverna tycker 

att de får undervisning om kultur och kulturarvet. 

 

Forskning om slöjd 

 

Gunnel Andersson (2009) har skrivit en magisteruppsats med titeln Vävningen och framtiden 

– Hur vävintresset kan väckas, ökas och bevaras hos unga. Hon vände sig till studerande på 

utbildning med textil inriktning samt en grupp hon kallar unga vävare som alla är under 35 år. 

Några frågor hon har ställt i sin undersökning är hur de har kommit i kontakt med vävning, 

varför de väver, hur intresset för vävning kan väckas hos de yngre. Många i Anderssons grupp 

anger att de har kommit i kontakt med vävning genom släktingar eller vuxit upp i hem med 

intresse för textil och hantverk. Av textilstuderande är det ca 37 % som har fått väva på 

grundskolan och något färre från gruppen unga vävare. Anderssons resultat visar att mindre 

än hälften av informanterna som har fått prova på vävning i grundskolan, har fått en positiv 

uppfattning om vävning och vill lära sig mer om vävning. Ca hälften av Anderssons unga 

vävare säger att vävningen är en avkoppling och de mår bra av att väva, men också att det är 

en omväxling från den tankekrävande vardagen. Ungefär lika många av de unga tycker att det 

är roligt samt att de känner en stolthet över att vara duktiga på något som ses som en unik 

kunskap. ”En kunskap som få äger idag”(sid 26). För att öka intresset för vävning hos yngre 

idag föreslår Anderssons unga vävare att vävning i grundskolans textilundervisning är det 

bästa sättet. Anderssons unga vävare anser också att det ska finnas kunniga och intresserade 

lärare som kan vägleda eleverna att prova och testa och göra både nya och användbara saker 

men också i nya och roliga material som eleverna gillar. De unga vävarna vill även att unga 

och äldre ska mötas ”genom samarbete mellan skola och vävstugor” (sid 35)  
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Kajsa Borg, slöjdlärare och docent i pedagogiskt arbete vid Umeå universitet har skrivit 

mycket om slöjden. Hon är en av de som varit med om att utforma den nya läroplanen för 

slöjd i Lgr 11. I sin bok ”Slöjdämnet intryck – uttryck – avtryck” (2001) skriver hon om slöjd 

och kultur. Här menar hon att slöjdlärarna ser sig som någon slags kulturbärare, de har en 

uppgift ”att föra vidare tidigare generationers kunskap om föremålen, deras 

tillverkningsprocesser och materialkunskapen” (sid 106). Borgs informanter känner oro för att 

vissa kunskaper och tekniker som har varit livsnödvändiga att kunna i tidigare generationer är 

på väg att försvinna. Borg definierar inte exakt vilka kunskaper det kan vara. Hon skriver 

även att själva slöjdföremålen ibland finns kvar länge ”som en del i familjens eget ’museum’, 

något som man kan ta fram och vända och vrida på och vet vem som har gjort” (sid 108). 

Borg har även konstaterat att slöjdlärarna ”har ett starkt ämnesintresse” (sid 130). De blir inte 

slöjdlärare för att de är intresserade av läraryrket i allmänhet. Slöjdlärare har ett genuint egen 

intresse av ämnet slöjd. De har ofta ett stort ämneskunnande som de har införskaffat innan 

lärarutbildningen. 

 

Esko Mäkeläs doktorsavhandling med titeln Slöjd som berättelse – om skolungdom och 

estetiska perspektiv från 2011 består av elevers berättelser om sin slöjdprocess, från idé till 

färdigt arbete. Elever från årskurs nio, både från textilslöjd och trä- och metallslöjd deltar i 

Mäkeläs undersökning. Av dessa tio elevers arbeten inom det textila var det inget vävt, det 

finns produkter som är sydda, broderade, knypplade samt digitalt tryckta. I en av berättelserna 

uppgav eleven att det var viktigt att produkten skulle passa in i hans/hennes rum både i form 

och färg. En av eleverna tyckte inte att slöjden var ett vanligt skolämne, med motivationen att 

här fick hon själv tänka och skapa ”typ som bild, säger hon, men att textilslöjd det är mer 

kreativt” (Mäkelä, 2011:125). En annan elev menar att hon blir lugn av att ha slöjd och hon 

tror att det även gäller för andra elever. 

 

Nordiska museet 

 

Just nu pågår en utställning på Nordiska museet i Stockholm som heter Skolslöjd och pågår 

mellan den 3 februari 2012 och till den 13 januari 2013. Det är 967 alster som är inskickade 

från personer från hela Sverige. De äldsta slöjdalstren kommer från slutet av 1800-talet. Det 

är fågelholkar, stickade strumpor, broderade tavlor, massor med grytlappar och många 

slöjdpåsar. Det jag hittade som är vävt är en liten bildväv ca 10x15 cm och en vävd väska. 

Bildväven kan jag tänka mig är vävd i en mindre vävram och väskan på en vävstol. Sedan 

finns det ett par väskor som är vävda i tidningspapper (återbruk) dessa tror jag är flätade i 

tuskaft
8
 och inte vävda i någon vävstol. En väska ser ut att vara lackad och ser därför mycket 

hård ut (dessa ligger i en glasad monter därför kunde jag inte känna på dem).  

 

                                                 
8
 ”Tråden går omväxlande över och under en korsande tråd både i varp- och väftled”. (NE, 2012) 
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Resultat 
 

Här kommer jag att redovisa resultaten från min undersökning där syftet är att se hur vanligt 

förekommande vävning är i vävstol i grundskolans textilundervisning, vad elever tycker om 

att väva samt hur de agerar när de sitter vid vävstolen. Jag börjar med postenkäterna till lärare 

i Sverige för att fortsätta med intervjuerna av elever som har fått sitta vid en vävstol under ett 

lektionstillfälle var. Som avslutning redovisas mina reflektioner av elevernas agerande i 

vävstolen. 

 

Postenkäterna till lärare i Sverige 

 

Totalt skickades 61 stycken enkäter ut (se sid 6). Jag fick tillbaka 30 stycken enkäter från alla 

län utom Jämtlands- Värmlands- och Örebros län. Svaren täcker in Sverige från norr till 

söder. Tabellerna visar det totala svarsresultatet. De svarsalternativ som ingen respondent har 

svarat på har jag valt att inte ta med i denna redovisning. 

 

Fördelningen mellan städernas storlek ser ut på följande sätt: liten stad representerar fjorton 

respondenter, mellanstor stad tio, och storstad sex respondenter (tabell 1). 

 

Liten stad Mellanstor stad Storstad

14 10 6
                                                          

Tabell 1 Fördelning mellan städernas storlek 

 

 

På frågan om respondenterna tycker att det är viktigt att elever får undervisning i att väva i 

vävstol är det två som anser att det är mycket viktigt. Den största gruppen på femton 

respondenter tycker att det är ganska viktigt, tre respondenter tycker varken eller och fem 

respondenter tycker det är lite viktigt. Lika många respondenter som föregående alternativ 

(N=5) tycker att det inte är viktigt (tabell 2) 

 

(N=30) 

Mycket viktig Ganska viktigt Varken eller Lite viktigt Inte viktigt

2 15 3 5 5

Tabell 2 Om det är viktigt att elever får undervisning i att väva i vävstol 

 

Här nedan presenterar jag kommentarer som respondenterna har givit varför de tycker att det 

är viktigt eller oviktigt med att väva på vävstol i undervisningen.  

 

Två respondenter anser att det är mycket viktigt att elever får undervisning i att väva i vävstol 

och har följande kommentarer: 
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Vävning är min egen favoritteknik i slöjden. Det är lätt att variera svårighetsgraden från 

ren motorikövning (särskola) till svår teknik med uppsättning och pådragning som 

fördjupning i åk 9. 

 

Vävning visar väl för de yngre eleverna hur tyg blir till. Vävstol behövs väl i och för sig 

inte då. När det gäller äldre elever så är ju vävningen en utvecklad form av 

hantverksteknik enligt Lgr 11. 

 

Den största gruppen med femton respondenter är gruppen som anser att det är ganska viktigt 

för elever att få undervisning i att väva i vävstol. Det var flera respondenter som hade 

liknande kommentarer och här följer fem exempel från olika texter i gruppen: 

 

Viktigt för att förstå traditioner men även viktigt för att förstå tekniken bakom industrin 

är densamma som i tidens begynnelse. 

 

Ökar förståelse för material, tradition att bevara och mycket roligt och rogivande 

arbetsområde. 

 

För att få förståelse för tekniken. Särskilt pojkar mår bra av ’stora’ rörelser och 

mekanisk. 

 

För att kunna åskådliggöra begrepp i matematiken, för design, hantverksteknik och 

redskap, framställa föremål och reflektera över hantverk i Sverige och andra länder, 

undersöka olika konstruktions möjligheter. Flera av slöjdens delar och processer och 

flera mål i matematiken kan konkretiseras. 

 

Ett kulturarv, förståelse för hur ett material kommer till, ett sätt att konstnärligt uttrycka 

sig. 

 

Tre respondenter tycker att det varken är viktigt eller oviktigt med vävstol i undervisningen 

och deras kommentarer är. 

 

Kul om man kan får till det men det finns varken tid eller utrymme hos mig för annat än 

pärlvävning o små vävramar. 

 

Man kan få kännedom om vävning och kunskap om hur tyg blir till genom enklare 

vävning, typ i vävram eller spänna varptrådar mellan spikrader på en träbit t.ex. Vävstol 

är EXTRA vävstol är GULDKANT. 

 

Det beror ju på…. Utifrån ett kulturellt & historiskt perspektiv JA! Men detta är en F-9 

skola & eleverna har 1 termin med varje slöjdart, svårt att hinna med så storskalig 

vävning…. Vi väver i mindre skala armband, väva med ramar vi gjort i naturmaterial. 

 

Svarsalternativ ”lite viktigt” valdes fem respondenter. Tre respondenter kommenterade sitt val 

så här: 

 

Det är viktigt att de får möjlighet att prova vävstolen om de själva vill det. 

 

Jag tycker att det är viktigt att eleverna förstår principen hur vävt tyg ”blir till” men jag 

tycker inte det är viktigt att de kan väva på en vävstol (det går bra med brickband eller 

bandgrind t.ex.) 
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På grund av flytt har tid inte funnits till att starta upp dem. 

 

Fem respondenter anser att vävning i vävstol inte är viktigt för undervisningen och deras 

kommentarer är följande: 

 

För att eleven skall förstå och har nytta av det behöver de vara med och sätta upp 

väven. Svårlöst och tar tid. 

 

Man kan prata teknik och visa bilder och alster. Elever har en helt annan kunskap om 

annat material i dagens samhälle. Som allt annat mode det kommer kanske tillbaka om 

ett antal år. 

 

Då det endast är få elever som får möjlighet att pröva på pga. tids/platsbrist, har jag valt 

bort det. Det finns andra tekniker som jag tycker är viktigare att de får med sig.  

 

Svårt för elev att vara självständig, kräver mycket hjälp. Tiden tas från andra elever. 

 

Just här är det viktigare att eleverna vet vad vävning är, t.ex. vävram, bandgrind etc. 

Det är svårt att lära alla väva. Mycket annat är väl så viktigt. 

 

Frågan om textillärarna har tillgång till vävstol i sin undervisning gav följande svar (tabell 3). 

22 stycken svarade hade tillgång till vävstol och sju har det inte. Ett svar var otydligt. 

 

(N=30) 

Ja Nej Otydligt svar

22 7 1
                                                    

Tabell 3 Tillgång till vävstol 

 

Ett svar är otydligt med ett frågetecken i svarsruta ”ja” på frågan om respondenten har till 

gång till vävstol i sin undervisning. Respondenten hade även satt ett tydligt kryss i rutan för 

”finns inte utrymme” på följdfrågan till varför de inte har tillgång till vävstol i sin 

undervisning. Samma respondent skriver ”Jag har en vävstol i ett förråd blir ej använd”. Det 

finns ytterligare tre respondenter som har svarat ja på att de har tillgång till vävstol men har 

gett dessa kommentarer:  

 

Tyvärr gör arbetsbelastningen idag att det inte finns tid att sätta upp en vävstol. 

 

2 stycken, men ingen är uppsatt i dagsläget pga. tidsbrist (inte kunskap). 

 

Tyvärr så använder jag dem inte. Pga. att min slöjdsal består av 2 rum och där 

vävstolarna står ser jag inte vad som händer. Det blir avklippta trådar m.m. så jag har 

lagt det på is att vill/önskar få byta lokal för att kunna ta upp vävningen i 

undervisningen. 

 

Samtliga av de sju respondenterna som har svarat nej på om de har tillgång till vävstol har 

angett skälet till att det inte finns utrymme för vävstolen. De har alla svarat ja till att eleverna 

får undervisning i vävning på något annat sätt än vävstol. Här har respondenterna gett 
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exempel på vad eleverna gör istället. Bandvävstol, bandgrind, rundväv, pärlvävning, små 

vävramar, väver på pappersplattor och sätter varp på träbitar (bildväv). 

 

Antal vävstolar som finns i textilsalarna varierar. De flesta respondenterna har tillgång till en 

golvvävstol. Två respondenter har fem vävstolar eller flera. En respondent har tillgång till ett 

10 tal bordsvävstolar (ej redovisat i tabell 4). Det är fler respondenter som redovisar att de 

även har bordvävstolar samt bandvävstolar utöver det som är redovisat i tabell 4. Det är tre 

respondenter som har redovisat att de har två vävstolar till sitt förfogande men de används inte 

och är inte medräknade i tabell 4. En respondent har inte fyllt i antal vävstolar och hänvisar 

till att de inte används. 

 

Allas svar 

1 vävstol 2 vävstolar 3 vävstolar 4 vävstolar 5 eller flera vävstolar

7 2 4 3 2

Tabell 4 Antal vävstolar i textilsalen 

 

Jag bad respondenterna att beskriva vilka elever som väver. Ett flertal av respondenterna 

svarade att både pojkar och flickor är intresserade av vävning. Här presenterar jag några 

kommentarer från olika textillärare. 

 

Alla som vill i åk 5. Mycket svaga elever som ska lyckas med ett arbete. Elever som vill 

göra ett svårare arbete i åk 9. Både pojkar och flickor. 

 

Alla kategorier är nyfikna eftersom den ej förekommer i hemmet i stor utsträckning 

längre. 

 

Ofta kö till vävarna så det är både pojkar och flickor. 

 

7-10 särskolan, både pojkar och flickor. 

 

Just nu är det några killar i 6:an, lugna elever. Det har varit mest killar i 4-6 både lugna 

och lite mer ”stimmiga”.  

 

Det är åtta respondenter som har arbetat som textillärare mindre än tio år och 21 som arbetat 

mer än 10 år. En respondent valde att inte uppge antal år utan svarade ”För länge…….” vilket 

redovisas som ”inget svar” i tabell 5. 

 
Mindre än tio år Mer än tio år Inget svar

8 21 1
 

Tabell 5 Antal år inom textilläraryrket 

 

På frågan om respondenterna har lärarexamen som textillärare eller inte visar tabell 6 att det 

är 25 respondenter har lärarexamen som textillärare. Två av respondenterna som har svarat 

nej har lagt till att de har en annan utbildning, en har förskollärare + 60 poäng textil, den 
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andra är scenograf och kostymtecknare. Respondenten som inte har svarat på frågan har en 

konst och hantverksutbildning. 

 

Ja Nej Inget svar

25 4 1
 

Tabell 6 Textillärarexamen 

 

Intervjuer med elever som har suttit och vävt under en lektion 

 

Totalt genomfördes tretton elevintervjuer. Det var elva stycken som aldrig hade vävt på en 

vävstol tidigare. En elev tror att han/hon prövat att väva på en vävstol på sin förra skola och 

en elev som provat på att väva på förskolan men också hemma tillsammans med en släkting. 

Även här har jag uteslutit svarsalternativ som elever inte valt. 

 

På frågan vad eleven tyckte om att väva på vävstol gav följande resultat: 

 

Mycket roligt Ganska roligt Varken eller Ganska tråkigt

1 8 3 1
 

Tabell 7 Vad elever tycker om att väva på vävstol 

En elev ansåg att det var mycket roligt, åtta elever ganska roligt, tre elever tyckte det varken 

var roligt eller tråkigt och en elev tyckte det var ganska tråkigt att väva. Det var många olika 

kommentarer till varför eleven tyckte som de gjorde, här kommer ett urval av elevernas 

kommentarer. 

 

Flashback tillsammans med gammelfarmor, det skulle vara roligare om någon satt 

bredvid och pratade, tråkigt att sitta helt själv. 

 

Det var kul, inte jättelänge det blev långtråkigt, man gjorde likadant hela tiden. 

 

Enkelt att göra, fint resultat 

 

Början jobbigt, jag förstod inte riktigt hur jag skulle göra i början men sedan roligt när 

jag förstod och det blev fint. 

 

Vet inte, men jag tycker om att det är pillrigt. Jag får använda fingrarna och tänka efter. 

 

Det var skönt på något sätt, intressant att lära sig något nytt. 

 

Det var roligt men långtråkigt. 

 

På frågan om det var lätt eller svårt att väva var det sex elever som tyckte det var mycket lätt 

och tre elever som tyckte det var ganska lätt, tre elever tyckte det var ganska svårt och en elev 

svarade vet ej. 
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Mycket lätt Ganska lätt Ganska svårt Vet ej

6 3 3 1
 

Tabell 8 Svårighetsgrad 

 

Här nedan kommer ett urval av elevernas kommentarer till varför det tyckte det var lätt 

respektive svårt att väva i vävstol. 

 

Jag tror att jag upplever det lätt för att jag sett det tidigare. 

 

Mata fram varpen lite svårt annars lätt. 

 

Det var ganska lätt, förutom när trådarna fastnade i den jag hade tyget på [skyttel]. Då 

bytte jag till den platta. 

Först var det mycket saker att hålla reda på men sen blev det lätt. 

 

Lärde mig vid den första genomgången samt tänkte själv hur jag skulle göra för att få 

fram ett mönster med det randiga tyget. 

 

Behöver inte göra komplicerade saker som att sätta saker på fingrarna, jag tänker på 

stickningen. 

 

Svårt att få in stickan mellan trådarna [skälet] . 

 

Det var löjligt enkelt. 

 

Inte så mycket att hålla reda på. 

 

På frågan om eleven vill väva mer var det fem elever som svarade ja, två elever svarade ett 

tydligt nej, två elever svarade kanske och fyra elever visste inte. De två eleverna som inte 

ville väva mer hade tydliga åsikter som ”det var astråkigt” och ”gjorde samma sak hela tiden 

och då tröttnade jag”. Bland de elever som både visste att de ville väva mer och de som var 

osäkra var det flera som ville lära sig mer om vävning och ”testa på” svårare saker. Eleverna 

såg en fördel med att arbetet växte i snabb takt jämfört med stickningen, ”det hände något när 

jag jobbade” som en elev uttryckte sig. 

 

Alla tretton elever ansåg att det skulle finnas en vävstol att tillgå i en textilsal. Här kommer 

några kommentarer från fem elever. 

 

För om man vill ska man kunna lära sig det. 

 

Typ en ganska stor del i textilslöjden. 

 

Bra att öva sig på flera tekniker. 

 

För att det är kul. 
 

Kan vara bra att lära sig och som omväxling, inte bara sitta med stickning. 
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Det var fyra elever som kom på idéer när de satt vid vävstolen, sju elever kom inte på något 

de kunde göra och två elever kom på saker när jag gav dem följdfrågor. Mattor var det flera 

elever som nämnde men även halsduk och tröjor. En elev hade en idé om att göra tyger av 

olika mönstrade tygremsor och att dessa mönstrade tygremsor bildar ett nytt mönster på det 

vävda tyget. 

 

Observationer av elever i vävstol 

 

Sammanlagt genomfördes tretton observationer. Jag hade några punkter som jag utgick ifrån, 

hur koncentrerade de var på sin uppgift, om eleverna pratade som under en vanlig 

slöjdlektion, vilka frågor jag fick under deras tid i vävstolen samt hur 

självständigt/osjälvständigt de arbetade. 

 

Varje elev fick en snabbgenomgång av mig på hur man matar fram varpen. Eleven fick göra 

det själv efter muntliga instruktioner från mig. Därefter visade jag de olika skyttlarna de 

kunde använda och hur de snurrade upp tygremsorna på dessa. När de började väva stod jag 

bredvid och instruerade hur de skulle trampa samt på enklaste sätt föra in skytteln mellan 

skälen samt hur de skulle göra vid byte av tygremsorna. När jag kände att de hade förstått 

mina instruktioner lämnade jag eleven ifred för att han/hon skulle få chansen att arbeta 

självständigt. 

 

Alla tretton elever arbetade i huvudsak koncentrerat och under tystnad större delen av 

lektionen i vävstolen. Det var inget spring utan de satt och arbetade med vävningen. Ibland 

kom det en klasskamrat fram och tittade och frågade eleven något, de samtalen var max 1 

minut i taget och det hände bara ett par gånger på dessa tretton observationer. Det var två 

elever som avbröt vävningen när det var ca 25 minuter kvar på lektionen. De gick och satte 

sig vid klasskamraterna och pratade utan att ta fram sitt ordinarie arbete. Deras motivering till 

detta var att de inte hade någon att prata med när de satt vid vävstolen och det blev långtråkigt 

att sitta där ensam och väva. En elev tog upp sin mobil under vävtiden och satt och knappade 

på den ett par minuter, därefter lades mobilen undan. Jag valde att inte säga något åt eleven 

just under händelsen utan frågade eleven under intervjun varför mobilen kom fram. Motivet 

till detta handlande om att ett sms behövde besvaras.  

 

Efter 20 minuters vävning kom en elev och frågade om han/hon måste väva mer. Eleven 

tyckte att ”nu fick det räcka”, han/hon tyckte att ”nu kan jag tillräckligt om vävning det 

behövs inte mer kunskap”. Då jag förklarade för eleven att det var avsatt en lektion för alla 

elever för detta projekt gick eleven tillbaka till vävstolen och fortsatte att väva till lektionens 

slut. 

 

Jag fick frågor om vävningen från sex elever. Fem frågor handlade om hur varpen skulle 

matas fram. Tre frågor om hur tygremsorna skulle bytas samt två frågor om problem att få 

igenom skytteln i skälet. 
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Diskussion  
 

Jag har valt att undersöka hur vanligt förekommande vävning i vävstol är i grundskolans 

textilundervisning. Jag vill också ta reda på vad elever tycker om att väva i vävstol samt 

undersöka deras agerande är när de väver i vävstol. Som metoder har jag valt enkäter till 

textillärare över hela Sverige, intervjuer och observationer av elever efter en lektion i 

vävstolen. Avsnittet börjar med att jag diskuterat mina forskningsfrågor. Därefter följer en 

metoddiskussion. Avsnittet avslutas med personliga reflektioner. 

 

Används vävstolen i textillundervisningen på svenska skolor idag? 

 

Av postenkäterna som skickades ut fick jag tillbaka hälften. Resultatet visar att 22 av 30 

textillärare har tillgång till vävstol i undervisningen. Drygt hälften (N=17) anser att det är 

”mycket viktigt” eller ”ganska viktigt” att elever får väva i vävstol, med motiveringar som att 

det är viktigt för kulturarvet samt för att eleverna ska få en ökad förståelse för hur tyg 

framställs. Två av respondenterna nämnde också att det är ett ”rogivande arbetsområde” och 

att ”pojkar mår bra av ’stora’ rörelser och mekanisk”. En respondent tar upp vävning ur ett 

ämnesövergripande syfte då det är lätt att åskådliggöra begrepp i matematiken. Av de 

respondenter som inte har tillgång till vävstol har alla angett orsaken ”brist på utrymme” för 

att ha vävstol i sin undervisning. Andra kommentarer handlar om att tiden inte räcker till för 

att förbereda och sätta upp väv i en vävstol, eller att elever som väver behöver mycket hjälp 

och på så vis tar tid från andra elever i klassen. En respondent uppgav att hon på grund av 

förstörelse inte kunde ha sina vävstolar uppe då vävstolarna inte stod i samma rum. I de 

textilsalar som har tillgång till vävstolar är det flest respondenter som har tillgång till en 

vävstol men siffran varierar ända upp till fem eller flera vävstolar.  

 

Jag är förvånad över att så många textillärare har tillgång till vävstol i sin undervisning. Detta 

överensstämmer inte med Anderssons (2009) undersökning där endast 37 % av hennes 

tillfrågade personer hade vävt under sin skolgång i grundskolan. Tillgång till vävstol och 

användning av vävstol är dock inte samma sak vilket jag återkommer till metoddiskussionen. 

 

Jämför jag respondenternas motiv att vävning är viktigt för kulturarvet överensstämmer det 

med NU-03 (Skolverket, 2004) där majoriteten av lärarna anser att kulturarv ingår i deras 

undervisning. 

 

 

Vad tycker eleverna om att väva på en vävstol? 

 

Majoriteten av de elever som jag intervjuade tyckte att det var ”ganska roligt” att sitta och 

väva i vävstolen och de flesta tyckte även att det var lätt. Av de tretton elevintervjuerna var 

det två elever som hade vävt på vävstol innan. Alla intervjuade elever tyckte att det skulle 
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finnas vävstol i en textilsal med diverse olika motiveringar som att det är kul, att vävning är 

en stor del i textilslöjden men också för att det ska finnas möjligheter till det för de som vill 

lära sig att väva. 

 

En av textillärarna i undersökningen menade att elever som väver behöver mer hjälp än övriga 

elever. Hon såg detta som ett hinder vilket jag inte håller med om. Nu valde jag att förbereda 

vävstolen hemma med allt vad det innebar. Skulle däremot varje elev varpat, sätta upp sin 

egen väv och väva skulle inte ett lektionstillfälle räckt till och det hade kanske tagit hjälptid 

från andra elever. Jag tror att detta går att lösa om läraren har ett intresse för vävning. Flera av 

eleverna som svarade att de tyckte att vävning var ”ganska roligt” sa också att det blev 

långtråkigt, de gjorde samma sak hela tiden. Hade eleverna fått vara med från början och 

bestämt hur och vad som skulle vävas, hade det kanske inte blivit lika långtråkigt. En 

nyfikenhet kanske hade väckts om arbetet blev som de tänkt sig. Om jag tittar på vad Mäkeläs 

(2011) elever anser var viktigt för deras slöjdprodukter kan jag förstå att mina elever tyckte 

det blev långtråkigt. För Mäkeläs elever var det viktigt att slöjdprodukten passar in i deras 

rum. I min undersökning fick eleverna endast bestämma vilken färg de skulle väva med och 

de fick inte heller behålla tyget som de hade vävt. Alla elever vävde på samma bit och denna 

”löpare” kommer förmodligen att dekorera någon vägg på skolan. 

 

Om man jämför elevernas svar om att de tyckte att vävstolen ska finnas i en textilsal med 

slöjdfadern Otto Salomons (1849-1907) tankar om att ”slöjden skulle vara frivilligt för både 

lärare och elever och fånga intresset genom att vara lustbetonat och givande” (Hartman, 

2005:243 ) stämmer det bra överens. Elevernas svar varför vävstolen ska finnas tillgänglig i 

en textilsal kan förstås utifrån möjlighet att välja och intresset.  

 

Grenander Nyberg (1976) skriver i sin bok att vävstolar och redskap får ett värde när någon i 

föregående generation använt dessa och detta kan jag se hos en elev vars gammelfarmors 

vävstol nu står i elevens föräldrahem. Som inte kan användas för att ingen har kunskapen om 

hur en vävs sätts upp. Eleven visste redan ”på ett ungefär” hur man väver på grund av tidigare 

erfarenheter tillsammans med gammelfarmor. 

Hur agerar elever när de sitter i vävstolen? 

 

Angående observationerna av eleverna när de satt och vävde anser jag att de jobbade 

koncentrerat och under tystnad den största delen av lektionen i vävstolen. Utifrån mina 

erfarenheter som verksam textillärare var det ingen större skillnader från hur eleven fungerar 

på en vanlig lektion. Om det skulle vara någon skillnad är det i så fall att de var tystare och 

det berodde nog mer på att de satt för sig själva när de vävde och inte hade kompisar runt sig 

än att de var djupt koncentrerade på vävningen.  

 

De flesta eleverna var positiva till att väva vid vävstol trots att de inte fick bestämma eller 

välja vad det skulle bli. Enligt Nu-03 (Skolverket, 2004) anser eleverna att slöjden är ett ämne 

där de får ta eget ansvar och egna initiativ vilket är en positiv egenskap som ämnet slöjd har. 
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Metoddiskussion 

 

Mitt val av enkäter till textillärarna anser jag var både bra och dåligt. Jag fick svar från hela 

landet som var en orsak till att jag valde enkäter. Men jag tror att de flesta textillärare som 

svarade har ett intresse för vävningen. Hade jag gjort telefonintervjuer som jag inte såg som 

ett alternativ på grund av tiden hade resultatet kanske blivit ett annat då jag även nått 

textillärare som inte är intresserade av vävning. Borg (2001) menar att slöjdlärare har ett 

större intresse för själva slöjdämnet än att vara just lärare. Om en slöjdlärare saknar intresse 

och kunskap om vävning kanske det väljs bort i undervisningen. Själv har jag t.ex. inte valt in 

knyppling i min undervisning och det beror på bristande kunskap hos mig. 

 

Under min uppsatsprocess har jag upptäckt att en viktig fråga inte är ställd till respondenterna. 

Jag frågade inte om vävstolen används utan om de har tillgång till vävstol. I mitt huvud finns 

bara en tanke om detta och det är, att har man tillgång till en vävstol i sin textilsal, används 

den. Bristen på denna fråga hade jag kanske kommit på tidigare om jag valt att intervjua 

textillärarna. 

 

Intervjuerna med eleverna var ett bra val. Jag kunde komplettera frågor utifrån vad jag såg när 

det satt vid vävstolen. Observationerna upplevde jag mer som att jag noterade lite nu och då 

hur eleverna agerade vid vävstolen. Det var säkert händelser som jag missade för att jag var 

upptagen av att hjälpa andra elever. Av mina observationsanteckningar blev det mer ett 

övergripande händelseförlopp under elevens stund vid vävstolen. 

 

Mina tankar om vävning utifrån de olika kursplanerna 

 

Jag har haft föreställningen om att vävningen har varit ett centralt innehåll under större delen 

av 1900-talet och avtagit mer och mer sedan 1980-talet för att vara på väg bort från dagens 

skolor. Nu vet jag inte så säkert om detta stämmer. Läser jag kursplanen från 1919 står det 

inget om vävning. I kursplanen från 1955 då slöjden blev ett obligatoriskt ämne nämns ordet 

vävning, men inte vad eller hur det ska vävas. I Lgr 62 (Kungliga skolöverstyrelsen, 1962) 

handlar det om elevens valfrihet och förutsättningar, här talas det om  vilken typ av vävstol 

som kan användas. Däremot i Lgr 69 supplement slöjd (Skolöverstyrelsen, 1969) är det mer 

utförligt hur elever kan arbeta med vävstolen. I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) nämns 

vävning och att eleven ska lära sig arbete med vävning, inte hur och vad som ska läras. I Lpo 

94 (Skolverket, 2002) står det inget om vilka hantverkstekniker eleven ska eller bör lära sig. I 

Lgr 11 (Skolverket 2011) ges ett exempel på hantverktekniken vävning. Tittar jag på vad som 

finns vävt på utställningen Slöjd i Skolan på Nordiska museet där det finns endast två saker 

som är vävda bland alla slöjdprodukter som är skickade till museet för denna utställning. 

Vävning i vävstol kanske inte har haft ett centralt innehåll i textilundervisningen även om min 

undersökning visar det.  
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Avslutande reflektioner 

 

Som jag skrev tidigare är jag förvånad över att så många av de tillfrågade textillärarna har 

tillgång till vävstol i sin undervisning. Jämför jag mitt resultat med Andersons 

magisteruppsats (2009) stämmer inte min och hennes undersökning med varandra. Tyvärr 

hittade jag ingen tidigare forskning om vävning i grundskolan, som jag kunde jämföra min 

undersökning med. Enligt Nu-03 (Skolverket, 2004) är det sparsamt med forskning på 

innehåll och arbetssätt i slöjdämnet. Slöjdforskningen grundar sig oftast på ett historiskt 

perspektiv. Det skulle vara intressant att göra en större undersökning om vävstolens vara eller 

icke vara i slöjdundervisningen på grundskolan. 

 

I Anderssons uppsats (2009) framkommer att respondenterna tycker att det är i slöjden i 

skolan som bäst kan föra vävkunskaperna vidare. Jag håller inte med om det. För det första 

anser jag att läraren måste ha ett genuint intresse för att möjligen få eleverna intresserade. Här 

kan jag tänka mig att jag har påverkat intervjuade elever med mitt intresse, eftersom ingen 

elev svarade att vävning i vävstol var ”mycket tråkigt”. Det fanns däremot när frågan om de 

ville väva mer var det två elever som sa att de inte ville väva fler gånger för de tyckte det var 

”astråkigt”. Här kom deras riktiga åsikt fram angående vävningen. För det andra behöver 

textillärare mer utbildning i vävning än vad vi får när vi går lärarutbildningen. Jag behövde 

inga förkunskaper i vävning för att komma in på min slöjdutbildning där vävkunskaper endast 

ingår med ca 7,5 hp. Om man inte (i likhet med mig) blir helt fascinerad av vävning, väljer att 

fördjupa sig och läsa en extra termin, tror jag att det är svårt att få med sig eleverna. Man 

behöver kunskap för att kunna undervisa i vävning. Här tror jag att vad eleven får med sig för 

traditioner hemifrån har större betydelse än lärarens intresse. Tittar jag på eleven som tidigare 

vävt med sin farmor hade han/hon ett vävintresse innan och visade en större nyfikenhet att 

fördjupa sig i vävningen än vad de andra eleverna gjorde. Här stämmer Grenander Nybergs 

(1976) tankar om att vävstol och redskap från tidigare generationer har en betydelse för 

fortsatt intresse. 

 

Att slöjd är ett roligt ämne anser de flesta eleverna i Nu-03 (Skolverket, 2004) och de flesta av 

mina elever tyckte det var roligt att väva. Jag frågar mig också om det är viktigt att veta något 

om vävning, är det skolans uppgift att föra detta kulturarv vidare? Ja jag anser att det är 

viktigt. Jag tycker att det tillhör allmänbildningen att veta hur tyg framställs hantverksmässigt. 

Visst har utvecklingen gått framåt men i princip så vävs tygerna lika idag som för flera 

årtusende f. kr. gjorde. Finns det någon annan uppfinning som har överlevt så länge? 
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Bilagor  
Bil. 1 (1) 

 

Enkät till textillärare på grundskolor i Sverige 
 

Frågor om vävning i undervisningen 

 

1. Anser du det är viktigt att elever får undervisning i att väva i vävstol? 

 Sätt ett kryss för det alternativ som passar dig bäst.  

   Mycket viktigt 

  Ganska viktigt 

Varken viktigt eller oviktigt 

   Lite viktigt 

    Inte viktigt 

  Har ingen åsikt 

     

Varför tycker du så? ............................................................................................... 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. Har du tillgång till vävstol i din undervisning? 

  Ja                         Gå till fråga 4 

  Nej                       Gå till fråga 3 därefter till fråga 6 

 

3. Vad beror det på? 

  Finns inget utrymme 

  Känner mig inte tillräckligt kunnig/bekväm med min vävkunskap 

  Annat………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………………….

 ……………………………………………………………………………………. 

 

4. Hur många vävstolar har du tillgång till i din undervisningssal? 

 

 ……………………………………………………………………………………. 

 

5. Beskriv vilka elever som använder vävstolen, t.ex. är det pojkar/flickor, 

äldre/yngre elever, lunga/utagerande elever……………………………………… 

.………..…………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………….… 



 

 

      Bil.1 (2) 

6. Får eleverna undervisning i vävning på något annat sätt än i vävstol? 

  Ja 

  Nej   

              

 Vad gör eleverna då?……………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………………. 

 

Bakgrundsfrågor 

 

7. Hur länge har du arbetat som textillärare? 

 

 ……………………………………………………………………………………. 

 

8. Har du lärarexamen som textillärare? 

  Ja 

  Nej                         gå till fråga 10 

  Vill inte svara         gå till fråga 10       

9. Vilket år tog du din lärarexamen? 

 

 ……………………………………………………………………………………. 

 

10. Vilka årskurser undervisar du i? (fler svar går att ange) 

  Årskurs 1 - 3 

  Årskurs 4 – 6 

  Årskurs 7 – 9 

 

11. Vilken storlek på stad/ort ligger din skola? 

  Storstad (typ Stockholm, Göteborg, Malmö) 

  Mellanstor stad (typ Linköping, Umeå) 

  Liten ort (typ Flen, Malung) 

 

 

Tack för din medverkan.   

 

Vill du se resultatet av denna undersökning skriv din e-postadress här nedan, då mailar jag dig 

rapporten när den är klar och godkänd. 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

 

 

      Bil. 2 

Hej,                                                                                Bromma 20120211 

Jag heter Marie Rastborg och läser min sista termin till bild- och textillärare vid Umeå 

universitet. Jag kommer under vårterminen att skriva mitt examensarbete om vävstolens 

existens i textilsalen. Jag bor i Stockholm och har under min utbildning vikarierat på flera 

skolor där det saknas vävstol i textilsalen. Därför vill jag undersöka om det även saknas 

vävstolar i textilsalarna runt om i Sverige. Genom att skicka ut denna enkät på 11 frågor som 

tar ca 10-15 minuter att svara på till textillärare från norr till söder i vårt avlånga land, hoppas 

jag att få svar på om vävstolen är på väg bort från textilundervisningen på grundskolan och i 

så fall vad det kan bero på. Som komplement till denna undersökning kommer två grupper 

elever på min nuvarande arbetsplats få väva på en hoppfällbar Götavävstol för att se vad dessa 

elever tycker om att väva i vävstol.  

Allt insamlat material kommer att behandlas anonymt och i enlighet med Vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. Det är helt valfritt om Ni vill delta eller inte. För att underlätta för 

Er som vill svara bifogar jag ett adresserat och frankerat svarskuvert. Jag behöver få in ditt 

svar senast fredagen den 24 februari 2012. Din medverkan är värdefull för mitt 

examensarbete. 

 

Med vänlig hälsning 

 

 

 

Marie Rastborg 

Stopvägen 22 

168 35 Bromma 

08-26 92 83 eller 070-253 41 60 

marie.rastborg@comhem.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bil. 3 (1) 

 

Enkät till elever om vävning i vävstol 
 

1. Vad tyckte du om att väva i vävstolen? 

 

  Mycket roligt 

  Ganska roligt 

  Varken roligt eller tråkigt 

  Ganska tråkigt 

  Mycket tråkigt 

  Vet inte 

 

2. Vad var det som gjorde att du tyckte så? 

 

 ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

3. Var det lätt eller svårt att väva? 

 

  Mycket lätt 

  Ganska lätt 

  Varken lätt eller svårt 

  Ganska svårt 

  Mycket svårt 

  Vet inte 

 

4. Vad var det som var lätt respektive svårt? 

 

 …………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Skulle du vilja väva mera? 

 

  Ja 

  Nej 

 

6. Varför vill du väva mer eller inte? 

 

 ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

 



 

 

      Bil. 3 (2) 

7. Tycker du att det ska finnas tillgång till en vävstol i textilsalen? 

 

  Ja 

  Nej 

 

8. Varför tycker du det? 

 

 ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

9. Har du fått några egna idéer på vad du skulle vilja väva i vävstolen? 

 

  Ja 

  Nej 

 

10 Om du har fått några egna idéer vad skulle det vara då? 

 

 ……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      Bil. 4 

 

Till elever och föräldrar som har textilslöjd nu på vårterminen 2012. 

Nu är jag i slutspurten på mina studier till behörig lärare i textilslöjd och skriver mitt 

examensarbete under vårtermin vid Umeå Universitet. Min undersökning går ut på att se om 

vävning i vävstol är på väg bort från våra skolor. Jag vill även se vad elever tycker om att 

utöva detta hantverk. Varje elev kommer att få ett lektionstillfälle under vårterminen att väva 

på en vävstol, därefter intervjuar jag Ert barn om vad det tyckte om att väva.  

Nu behöver jag Ert tillstånd för att utföra intervjuundersökningen då Ert barn är under 15 år. 

Allt insamlat material kommer att behandlas anonymt och i enlighet med Vetenskapsrådet 

forskningsetiska principer. Det är helt frivilligt att delta i min undersökning och Ni som 

förälder eller Ert barn kan när som helst välja att inte medverka i undersökningen. 

Om Ni inte vill att ditt barn ska delta i denna undersökning eller har frågor om 

undersökningen, skriv ett mail eller ring mig senast söndagen den12 februari 2012. Även om 

Ert barn inte deltar i undersökningen kommer hon/han få pröva på att väva i vävstol. 

Med vänlig hälsning 

Marie Rastborg 

marie.rastborg@  

070-253 41 60 

 

Min handledare vid Umeå Universitet 

Anna Lindqvist 

anna.lindqvist@estet.umu.se 
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Bilaga nr: 5 

 

Vad jag kommer att observera när eleven sitter vid vävstolen 

 

Hur de jobbar. Är de koncentrerade på sin uppgift eller flamsar och pratar eleven. 

Vilka frågor jag får av eleven under tiden de sitter i vävstolen. 

 

Hur självständigt/osjälvständigt de arbetar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


