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Sammanfattning	  
Syftet med mitt examensarbete har varit att öka kunskapen om hur textillärare närmar 
sig undervisningsområden där kroppen är i fokus och att närmare undersöka lärares 
tankar och erfarenheter av kroppen i textilslöjdsundervisningen. Mina frågeställningar 
har rört på vilket sätt textillärare förhåller sig till kroppen i sin planering av 
arbetsområden som rör klädsömnad och vilka möjligheter och svårigheter textillärare 
har att hantera när det gäller kropp i klädsömnadsundervisningen. Frågeställningarna 
har också riktats mot hur textillärare uppfattar att de kan påverka elevernas sätt att se på 
kroppen genom området klädsömnad. För att söka svar på mitt syfte har jag använt mig 
utav kvalitativa intervjuer med fem textillärare. Resultatet visar att textillärarnas tankar 
kring kroppen i textilslöjden som kan vara ett känsligt ämne speciellt bland elever i 
grundskolans senare år. De textillärare jag intervjuat strävar efter att avdramatisera 
kroppen genom sin undervisning. De försöker genom olika metoder att bland annat 
komma bort ifrån elevernas egna kroppar genom att till exempel använda kroppens 
former till annat än klädesplagg.  
 
Sökord: grundskola, klädsömnad, mode, subjekt/objekt 
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Inledning 
Forskning visar att många människor bär på starka minnen från skolslöjden. Ett konkret 
exempel utifrån en tidigare skolelevs minnen av klädsömnad i skolan är Kristina 
Bäckströms (2016) krönika i tidningen Land, i vilken hon beskriver upplevelsen av att 
ha en kropp vars proportioner inte stämde överens med mönstrets måttabell. Det var en 
tunika som skulle sys och hon beskriver hur ”fröken mätte mina babianarmar” 
(Bäckström, 2016:	  sida saknas) Läraren ansåg att armarna inte kunde vara så långa och 
gjorde ärmarna kortare, vilket resulterade i att ärmarna till tunikan blev för korta. Den 
här eleven beskriver sina armar som babianarmar, ovanligt långa armar tolkar jag det 
som utifrån valet av beskrivning. I krönikan beskrivs därmed en elevs upplevelse av 
kroppen som läraren förstärker eller kanske till och med väcker hos eleven i sitt beslut 
att göra ärmarna kortare. 
 
Jag utbildar mig till lärare i textilslöjd. Mitt intresse för kroppens roll i grundskolans 
textilslöjd har väckts under den verksamhetsförlagda delen i utbildningen. Jag har 
deltagit i undervisning där eleverna arbetade med klädsömnad. Klädsömnad är utifrån 
mina erfarenheter ett vanligt förekommande område i grundskolans 
textilslöjdsundervisning. Eleverna utgick från ide, skissade på hur de önskade att det 
färdiga plagget skulle se ut, valde modell och påbörjade sömnad av ett plagg. I 
arbetsområdet klädsömnad kommer man nära individen på ett sätt som kanske bara sker 
på liknande sätt i idrottsämnet. Att till exempel prova ett plagg man själv syr när andra 
ser på eller att behöva ta mått på sin egen kropp kan upplevas olustigt om eleven inte 
känner sig bekväm i situationen. Jag har även uppmärksammat att storlekarna på 
mönstren i vissa fall inte överensstämmer med de storlekar som finns ute i butikerna, 
vilket jag tror skulle kunna väcka tankar om den egna kroppen. 
 
Håkan Larsson och Birgitta Fagrell (2010) skriver i sin bok Föreställningar om 
kroppen: kropp och kroppslighet i pedagogisk praktik och teori att kroppen ses både 
som ett medium, subjekt men också objekt inom ämnet idrott och hälsa (Larsson & 
Fagrell, 2010:97). Detta skulle även kunna vara en beskrivning av kroppens roll i 
textilslöjd genom att kroppen påverkas av samhälleliga/kulturella förställningar som 
bland annat genom mode och trender som påverkar synen på hur man bör och inte bör 
se ut (medium). Genom att eleverna känner och erfar genom kroppen (subjekt) och att 
kroppen ses av andra (objekt). Denna indelning av kroppen intresserar mig liksom att 
synen på kroppen påverkas från andra håll som mode och trender, något som också är 
en del av det centrala innehållet i kursplanen för slöjd (Skolverket, 2011). I skolans 
övergripande mål och riktlinjer står det även att läraren ska ”ta hänsyn till varje enskild 
individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (Skolverket, 2011:14). Detta 
citat kopplar jag till kroppen då vi alla går med tankar och känslor om vår egen kropp 
och att vi alla är olika då våra kroppar ser olika ut. Samtidigt som jag tänker att elever i 
skolan ska kunna uttrycka sin personliga stil.  
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Jag vill undersöka hur kroppen på olika sätt finns med i undervisningen. Inom 
textilslöjd är klädsömnad ett vanligt inslag i undervisningen och kroppen hamnar då i 
fokus genom att eleverna skapar något till en kropp. I arbetet utgår de då från en kropp 
vare sig det är den egna kroppen eller någon annans. 

Syfte och frågeställningar 
 
Syfte 
Syftet med studien är att öka kunskapen om hur textillärare närmar sig 
undervisningsområden där kroppen är i fokus samt närmare undersöka textillärares 
tankar och erfarenheter av kroppen i textilslöjdsundervisningen. 
 
Frågeställningar 
På vilket eller vilka sätt förhåller sig de intervjuade textillärarna till kroppen i sin 
planering av klädsömnadsarbetet med eleverna? 
 
Vilka möjligheter och svårigheter ger textillärarna uttryck för att hantera när det gäller 
kropp i klädsömnadsundervisningen? 
 
Hur anser textillärarna att de kan påverka elevers sätt att se på kroppen genom området 
klädsömnad? 
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Litteraturgenomgång och tidigare forskning 
Jag kommer i denna litteraturgenomgång att behandla områden som på olika sätt rör 
mitt fokus i examensarbetet som är kroppen i textilslöjdsundervisningen. Min sökning 
när det gäller tidigare forskning som avhandlingar rörande min studie resulterade i att 
det inte verkade finnas någon som tidigare studerat just kroppen i textilslöjden. Den 
tidigare forskning som jag kommer presentera närmare handlar om främst om kläder 
och identitet. När det gäller undervisning har jag inriktat mig på området klädsömnad i 
textilslöjdsundervisningen. Jag har studerat vad läroplanen (Lgr11) och kursplanen i 
slöjd tar upp om aspekter om kroppen. Mode och trender är något som jag valt att lyfta 
fram i litteraturgenomgången då detta är något som kan kopplas till hur vi ser på 
kroppen. En kropp kan visas upp men man kan också välja att dölja kroppen med hjälp 
av kläder som Roger Qvarsell och Birgitta Svensson (2012) skriver om i sin bok 
Markeringar och maskeringar – att visa eller dölja sin kropp. 

Läroplan och kursplan för slöjd 
Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) tar upp 
delar som jag kan koppla till kropp. I skolans uppdrag under rubriken God miljö för 
utveckling och lärande står det att ”Eleven ska i skolan möta respekt för sin person och 
sitt arbete” (Skolverket, 2011:10). I skolans övergripande mål och riktlinjer står att varje 
elev ska ”respektera andra människors egenvärde” (Skolverket, 2011:12). Vidare går att 
läsa att alla som arbetar i skolan ska ”aktivt motverka diskriminering och kränkande 
behandling av individer eller grupper” (Skolverket, 2011:12) och läraren ska ”öppet 
redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem” (Skolverket, 
2011:13). Min tolkning är att dessa citat från Lgr 11 handlar om identitet. Identitet är 
något som kan formas genom kläder vilket Maja Jacobson (1994) behandlar i sin 
avhandling Kläder som språk och handling. Att möta respekt för den man är och hur 
man väljer att uttrycka sig genom sina kläder är en del av att bli respekterad i skolan. 
Detta kan kopplas till klädsömnadsundervisningen där elever har möjlighet att sy kläder 
och uttrycka sin personliga stil. 
 
Larsson och Fagrell (2010) betonar att skolan speglar samhället och att de problem som 
finns i samhället också är möjligt att hitta i skolan. Konflikter, kränkande behandling 
och trakasserier är sådant som pedagoger ställs inför i sitt arbete och förväntas lösa. När 
det handlar om konflikter mellan elever till exempel trakasserier så har detta ofta med 
kropp och utseendet på kroppen att göra menar Larsson och Fagrell. I det 
kroppsfixerade samhället blir kroppen ett mål när det gäller mobbning (Larsson & 
Fagrell, 2010:94f.) 
 
I kursplanen för slöjd i Lgr 11 omnämns inte kroppen ordagrant vad jag kan se, men ett 
centralt område för åk 7-9 i Lgr11 är att arbeta med mode och trender, bland annat med 
fokus på hur det påverkar individen (Skolverket, 2011:216) Jag anser att mode och 
trender i slöjdens kursplan i Lgr11 även rör kroppen och beroende på hur lärare väljer 
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att arbeta med detta område så kan det handla om elevens egen kropp eller någon 
annans kropp. Qvarsell och Svensson (2012) betonar i sin bok att modet är det som 
binder samman kropp och kläder.  
 
Historia om kropp och textilslöjd 
Jag har tagit del av en tidig undersökning av textilslöjdens klädsömnad. Trots att detta 
är en studie som har några år på nacken är min upplevelse att det finns beskrivningar 
som kan leva kvar än i dag. Kristina Malmberg (1975) har skrivit Kartläggning av 
ämnesdelen klädsömnad – resultat och slutsatser där hon betonar att utseendet på kläder 
har förändrats men att det budskap kläderna kan bära är desamma över tid: ”Att visa 
fram sin personlighet, peka på vilka estetiska ideal man har, vilken grupp i samhället 
man tillhör samt vilka sociala ambitioner man har” (Malmberg, 1975:38). Malmberg tar 
även upp hur tonårsmodet har utvecklats, det var på 50-talet som modet för tonåringar 
startade. Innan dess klädde sig tonåringar likadant som vuxna. Tonåringar kunde då 
tycka att de hamnade emellan och inte riktigt tillhörde varken de vuxna eller barnen 
menar Malmberg (1975). Det var genom att tidningarna trodde på idén om ett mode för 
tonåringar som modet för tonåringar slog igenom. Klädkedjorna var till en början 
skeptiska. Vidare förklarar Malmberg (1975) att efter att tonårsmodet slog igenom har 
dock en stor del av modet riktats mot tonåringar genom att affärerna ser att det är grupp 
som gärna handlar kläder.  
 
Malmberg (1975) pekar också på att förhållningssättet till kläder förändrats över tid. 
Kläder som något man förbrukar är ett historiskt nytt förhållningssätt. Den rådande 
reklamen riktar in sig på känslor, man ska inte vara nöjd med sig själv och de kläder 
man har. Istället visas hur bra man kommer att må om man byter frisyr eller köper nya 
kläder till exempel. Malmberg har också tittat på tre olika läroplaner och undersökt hur 
klädsömnaden har förändrats från mitten av 50-talet fram till 70-talet. En förändring är 
att slöjdens mål har utvecklas så att det handlar om hela barnets utveckling och inte bara 
om handens utveckling, detta gäller fram till 1969 års läroplan. I sextiotalets läroplaner 
är det tydligt att undervisningen i klädsömnad ska riktas mot det mode som gäller, 
modetidningar används som inspirationsmaterial och elevernas egna önskemål blir 
viktiga (Malmberg, 1975). Stina Westerlund (2011) beskriver i artikeln Törs jag komma 
in? Textilslöjdens feminina genusladdning och elevers könsbundna val att görande av 
kropp blev vanligare i 60-talets slöjd och att man tidigare i skolan hade undvikit 
görandet kropp. Ett område där kropp görs är mode menar hon (Westerlund, 2011). 

Definitioner: vad är en kropp? 
Författarna Larsson och Fagrell (2010) tar i sin bok om kropp och kroppslighet upp ett 
antagande som knyter an till min undersökning. De betonar att synsätt på kroppen kan 
vara medvetna eller omedvetna, de mentala bilder vi har kan komma att visa sig i 
handling utan att vi vet om att vi visar upp det. Larsson och Fagrell (2010) beskriver sin 
ambition med boken och ”grundar sig i antagandet att det är i praktiken, i det vi gör, 
som vi grundlägger vårt förhållningssätt till vår egen och andras kroppar” (Larsson & 
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Fagrell, 2010:7). Citatet ovan kan tolkas så att elever genom att praktiskt arbeta med 
kroppen bygger en grund för hur man förhåller sig till sin egen kropp och att man på så 
sätt lär känna sin kropp. I min studie kommer jag att använda mig utav uttrycket 
”förhållningssätt till kroppen” och menar då känslor och tankar man associerar kropp 
till, till exempel tankar när man tänker på när man hör ordet kropp men också de 
känslor som kan finnas i undervisningen där kroppen är i fokus i textilslöjden och om 
sättet att se på sin egen och andras kroppar kan förändras. Jag har också valt att inte 
begränsa min studie till att studera kroppen som endast objekt eller subjekt. Mitt 
intresse i studien ligger på kroppen som Larsson och Fagrell (2010) kroppen som 
medium som påverkas av den kultur vi lever i, som subjekt där de handlar om känslor 
och som objekt att kroppen ses av andra än sig själv.  
 
Larsson och Fagrell (2010) beskriver att de olika förändringarna i samhället visar på att 
vi ser på kroppen på olika sätt beroende på hur det ser ut i samhället.  Idag lever vi i ett 
konsumtionssamhälle, genom att vi konsumerar, vilket man gör när man köper kläder 
till exempel. Då blir vi någon och formar samtidigt vår identitet genom de kläder vi 
köper. Före konsumtionssamhället fanns produktionssamhället och Larsson och Fagrell 
(2010) förklarar vidare att produktionssamhället i Västeuropa växte fram under 1800-
talet. I detta samhälle var det viktiga att producera varor och tjänster, eftersom det var 
vad som drev samhället. Kort kan det beskrivas som att man blev någon genom att 
tillverka saker. Larsson och Fagrell (2010) beskriver att man såg på kroppen som ett 
ting, den kunde liknas vid en maskin och kroppen blev med andra ord objektifierad. 
Innan produktionssamhället fanns bondesamhället där man levde av vad naturen hade 
att ge. I bondesamhället såg man på kroppen som en del av något större och man levde i 
ett med naturen. Larsson och Fagrell (2010) förklarar att övergången från 
produktionssamhället till ett konsumtionssamhälle gick till så att man förstod att det 
behövs fler som konsumerar varorna, vilket ledde till att det blev aktuellt för fler 
grupper i samhället att började bry sig om sitt yttre, vilket tidigare tillhört de övre 
klasserna. Larsson och Fagrell tar även upp att synen på kroppen förändrades från att 
man i produktionssamhället såg till kroppens funktion som det viktiga så lades även 
kroppens utseende till i konsumtionssamhället. Man ska ta hand om sin kropp och 
tanken att man väljer själv och är den man vill vara ska finnas. Larsson och Fagrell 
(2010) menar att i det individualiserade konsumtionssamhället ska man gärna se 
kroppen som ett projekt som något som man kan och ständigt vill förbättra. 
 
Larsson och Fagrell (2010) tar framförallt upp två olika sätt att se på kroppen, antingen 
som en enhet, att kropp och själ hör ihop, det andra sättet som presenteras är att skilja 
på kropp och själ. Hur läraren ser på kroppen kan synas i hur undervisningen ser ut 
menar författarna. Ett mer fritt vandrande och experimenterande i klassrummet kan visa 
på att man ser kroppen som en enhet medan ett annat synsätt är att kroppen inte ska 
störa, den ska vara kontrollerad. Människor har olika förhållanden till kroppen, detta 
kan visa sig genom att en person väljer att krama människor de träffar och en motsats 
till detta är en person som uppskattar att hålla avstånd till andras kroppar. Man kan som 
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individ ha ett positivt förhållningssätt till sin kropp medan andra upplever sin kropp mer 
problematisk (Larsson & Fagrell, 2010). Kroppen kan också delas upp i yttre och inre, 
där det yttre främst handlar om kroppens funktion och utseende såsom kroppsmått och 
hur olika kroppsdelar faktiskt ser ut. Medan inre mer kan sägas handla om upplevelser 
(Larsson & Fagrell, 2010). Jag har i min studie valt att se kroppen som en enhet där de 
yttre som vi ser och det inre med våra upplevelser finns med. Jag använder mig av 
begreppet kropp i obestämd form men också av kroppen i bestämd form i mitt 
examensarbete.  
 
Erik Sigurdsson (2014) tar i sin avhandling Det sitter i väggarna, en studie av trä- och 
metallslöjdens materialitet, maskulinitet och förkroppsligande upp ett synsätt på 
kroppen som ”kännande-känd” (vilket kan liknas vid vad Larsson och Fagrell (2010) 
avser med subjekt och objekt). Sigurdsson (2014) beskriver det som att kroppen får 
erfarenheter och vanor genom livet och att kroppen formas av verkligheten. Vidare 
förklarar Sigurdsson i sina teoretiska utgångspunkter som rör kroppen att kroppen blir 
van av de erfarenheter den får och att den här vanan som kroppen bygger upp inte 
behöver synas utanpå, den finns inne i kroppen. Sigurdsson(2014) lyfter också fram att 
kroppen förutom att den kan ses som ett subjekt och ett objekt, också påverkas utifrån 
den verklighet som finns runtom. 
 
Identitet och självbild 
Hanna Hjalmarson (2007) har skrivit en avhandling En växande marknad: Studie av 
nöjdheten med konsumtionsrelaterade livsområden bland unga konsumenter” som 
bland annat handlar om nöjdhet vid klädkonsumtion. Syftet med studien är uppdelad i 
tre delar där en del av syftet är att undersöka hur nöjda konsumenter upplever sig vara 
med sig själva, sina kläder, samt sin viktrelaterade hälsa. Hjalmarsson studerar vilka 
skillnader som finns mellan barn och vuxna, olika åldersgrupper samt mellan olika kön. 
Hon använder sig av enkätundersökning och intervjuer. I en del av resultatet tas det upp 
att vara nöjd med sig själv och hur vi skapar en identitet, att det sker tidigt i livet redan 
som barn men att en identitet är föränderlig. En identitet kan bland annat formas genom 
att vi jämför oss med varandra. Nöjdheten med sin identitet kan enligt Hjalmarsson 
förstås som den uppmuntran man får, att känna att man kan och duger. Hon skiljer 
mellan identitet och självbild och förklarar att självbild kan handla mer om att man är 
nöjd med sitt utseende och att detta också påverkas av den sociala miljön vi befinner oss 
i. Hjalmarsson tar också upp att förr hade vi koll på de som fanns i vår närhet, där vi 
befann oss medan media idag gör att vi kan ha koll på kändisar, politiker med flera. Det 
visar sig i avhandlingsstudien att barn är mer nöjda med sig själv än vuxna. Detta kan 
också kopplas till att barn är mer nöjda med tillvaron i stort. Det visar sig också i 
Hjalmarssons studie att nöjdheten med sig själv kan ses vara som lägst i högstadieåldern 
när man jämför olika åldrar och att det även här kan ha att göra med hur man ser på 
tillvaron i stort. 
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Qvarsell och Svensson (2012) tar i sin bok upp hur kläder på kroppen kan framhäva 
kroppen men också dölja kroppen. Vad som ses som attraktivt har genomgått en 
förändring menar de. Kroppen som finns under kläderna ska spegla en sund och gärna 
hälsosam livsstil. Bär man dessutom kläder som visar att kroppen under kläderna är 
vältränad så vill man också visa upp ett levnadssätt. Qvarsell och Svensson menar 
vidare att den som inte lyckas leva efter det levnadssätt som eftersträvas kan föredra att 
dölja sin kropp med hjälp av kläder. 
 
Malmberg (1975) beskriver att reklam och massmedia har en roll i valet av kläder. Hon 
menar att tonåringar i stor utsträckning påverkas av vad som syns i reklam och 
massmedia när de gör sina klädval (Malmberg, 1975). Malmberg förklarar också att 
modet och reklamen styr starkt i klädsömnad i skolan, i tonåren är elever väldigt 
mottagliga för den reklam och de tidningarna ger gällande mode. Bland lärarna går 
åsikterna isär, en del tycker att de borde bli bättre på att följa med i modet medan andra 
menar att i skolan syr man tidlösa kläder. Det som kan ses som ett problem är att modet 
blir påträngande och att lärarna inte vet hur de ska hantera detta (Malmberg, 1975). 
Malmberg förklarar att ”möjligheten att lärare och elever bedömer varandra utifrån det 
yttre om man inte får tillräcklig tid att lära känna varandra” (Malmberg, 1975:34). Jag 
jämför detta med Larsson och Fagrells (2010) beskrivning om kropp som ett objekt som 
ständigt har blickar på sig. Det förklaras av Malmberg bland annat med att läraren 
träffar många elever varje vecka. Situationen att lärare och elever inte träffas mer än 
kanske ett tillfälle i veckan och lärare har många olika elever varje vecka upplever jag 
som vanligt även i skolan idag. Stina Westerlund (2015) lyfter i sin avhandling Lust och 
olust – elevers erfarenheter i textilslöjd ett sätt där textillärarna med olika väggbonader 
med budskap kan visa fram en syn på kropp och visa att kroppen som vi har är att 
föredra. ”Kroppsfixering, nej tack” och ”din rumpa är ett tempel” (Westerlund, 
2015:112). Dessa budskap som presenteras väl synliga i slöjdsalen kan visa på 
textillärares synsätt på kroppen menar Westerlund (2015). 
 
Malmberg (1975) har intervjuat elever och lärare om vad kläder betyder för dem och 
om klädsömnadsundervisningen i skolan och kom fram till att eleverna och lärarna talar 
olika när de handlar om kläder. För eleverna handlade de mer om upplevelsen genom 
kläder och åsikter om vad de anser om klädsömnadsundervisningen i skolan medan de 
vuxnas svar ofta kopplades till åsikter och tankar om det mode som ungdomarna har. 
Malmberg poängterar också att skolan måste följa med i utvecklingen och inte kan 
avskilja sig från det som händer utanför skolans väggar (Malmberg, 1975). I sin 
kartläggning av ämnesdelen klädsömnad tar Malmberg upp hur det går till vid 
provningen av plagg i klädsömnaden. Här beskrivs svaren som hon fått av lärare, att 
många provar flera gånger, det är också vanligt att man först provar i pappersmönstret 
för att minska risken för ändringar längre fram. Det framkommer också att det oftast är 
läraren som provar på eleven, men att det efter åk 8 blir vanligare att man provar på 
varandra (1975). Detta med provning av plagg är något som tangerar det som jag 
undersöker. När man provar plagg, kommer man väldigt nära elevens kropp.  
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Westerlund (2011) skriver om slöjden som ett speciellt ämne, det som tillverkas i 
slöjdsalen används sen i hemmet och för på så sätt samman skolan och hemmet. Det kan 
till exempel handla om kläder och det som tillverkas och hamnar i hemmet har en 
mening som någon vill kommunicera. Slöjdämnet idag är mer öppet för eleverna att 
göra sina plagg de syr och slöjdalster personliga. Förr var modellen ofta bestämd och de 
individuella uttrycken var på så sätt mer begränsade. En fråga man kan ställa sig är 
också vem det är som vill kommunicera något? Är det personen som tillverkat plagget? 
Kan personen vara styrd av hur kompisars kläder ser ut? Eller är det det rådande modet 
som gör sig synligt? Maja Jacobson (1994) menar att tonårsflickors strävan att följa 
modet kan bero på den tid de befinner sig i men också att de söker en egen stil och 
försöker komma bort från sina föräldrars smak bland annat. Jacobson kommer också 
fram till att unga kvinnor gör medvetna val och inte bara slaviskt följer modet när de 
försöker forma sin egen personliga stil (Jacobson, 1994). 
 
Barn och ungdomar närmar sig kläder utifrån vad de anser är fint. Vad som är fint 
bygger på underliggande normer. För att få en förståelse för detta har jag valt att lyfta 
fram delar ur socialpsykologin. Oddbjorn Evenshaug och Dag Hallen (2001) tar i sin 
bok Barn och ungdomspsykologi upp att unga personer blir väldigt koncentrerade på sig 
själv och upplevelsen av vilket intryck de ger andra. (Oddbjorn & Hallen, 2001). 
Jämnårigas betydelse i unga personer liv poängteras av författarna som viktig i boken. 
”Ungdomar vill gärna vara som de andra” (Oddbjorn & Hallen, 2001:319). Grupper har 
olika normer och regler som ska följas, det handlar om att genom dessa regler och 
normer skilja grupperna från andra och då framförallt från vuxenvärlden. Det kan vara 
lätt att falla för grupptrycket som ung, då det finns en tendens att man vill vara som alla 
andra och inte hamna utanför gruppen. Men i vilken grad unga faller för grupptrycket 
ser olika ut (Oddbjorn & Hallen, 2001). En grupp som presenteras i boken kallas 
klicken. Klicken är ofta en liten grupp där medlemmarna delar klädsel och ett språk som 
skiljer gruppen från andra. De som är med i gruppen går ofta på samma skola och har 
liknande bakgrund. Klickar kan genom sina gemensamma normer och tankesätt bilda 
större grupper. Men dessa är då lösare sammansatta och inte lika sammansvetsade som 
klicken. Ungdomskulturen som finns menar Oddbjorn och Hallen (2001) formas delvis 
genom mediekulturen, tidningar och tv till exempel. Dessa medier förser unga med 
identifikationsobjekt. Det är vardagen, umgänget med vänner och mediekulturen som 
skapar en ungdomskultur. Det går inte att säga att ungdomskulturen helt skiljer sig från 
de vuxna (Oddbjorn & Hallen, 2001). Även Bosse Angelöw, Tom Jonsson och Jonas 
Stier (2015) tar i sin bok Introduktion till socialpsykologi upp grupper och 
gruppnormer. Där författarna förklarar att gruppnormer handlar om att det finns regler 
internt i gruppen som ofta inte syns för utomstående men som blir tydlig när man som 
en ny medlem kommer in i gruppen. I gruppen styr normerna de personer som är med i 
olika hög grad. De normer som gäller för gruppen växer fram genom hur personerna 
agerar i vardagslivet. I en grupp gör normerna att man kan förvänta sig att de som är 
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med i gruppen kommer att bete sig på liknande sätt, till exempel klä sig i enlighet med 
en speciell stil (Angelöw, Jonsson & Stier, 2015) 

Objekt: kroppen som yta 
Maja Jacobson (1998) tar i sin bok Gör kläderna mannen? – om maskulinitet och 
feminitet i unga mäns bruk av kläder, smycken och dofter upp hur kläderna används i 
identitetsarbete för män i åldrarna 16-30 år under 90-talet. Hon berör hur unga män gör 
när de identifierar sig genom kläder men också hur de agerar som objekt när det handlar 
om trender inom klädindustrin och gruppens normer bland annat. Skolan beskrivs enligt 
Jacobson som en arena där unga mäns identifieringsarbete äger rum, det är också en 
plats där unga människor visar upp sina jag. Jacobson (1998) menar att kläder knyter 
samman människor. Kläderna har på så sätt en integrerande funktion menar Jacobson 
(1998). Men det finns även en motsatt funktion hos kläder då de också skiljer individer 
och grupper åt. När Jacobson talar om grupper kopplar hon till elevernas fritidsintressen 
och musiksmak. Ett exempel som Jacobson beskriver är att olika intressen som till 
exempel de som ägnar sig åt utförsåkning har en stil medan elever som tycker om att 
skruva i bilar har en annan stil på kläder. Att man tillhör samma grupp kan man visa 
genom kläder men samtidigt skiljer man sig från andra grupper på samma sätt. 
 
Jacobson (1998) kommer i sina intervjuer med unga män fram till att det uttrycks en 
längtan att klä sig individuellt, att inte se ut som alla andra så gick klädstilen att koppla 
till en speciell ungdomsstil där musiksmak och fritidsaktiviteter bland annat blir olika 
grupperingar. Identifierar man sig som snowboardåkare har man en annan stil än en 
person som gillar dödsmetall och ofta klär sig i helsvart. 
 
Maja Jacobson (1994) skriver i sin bok Kläder som språk och handling om unga 
kvinnors identitetsskapande och hur kläder kan användas för detta ändamål. I sin studie 
har Jacobson använt sig av intervjuer som metod. Jacobson refererar till en tysk 
socialisationsforskare vid namn Thomas Ziehe i sina analyser som bland annat menar 
att vi i det moderna samhället som vi lever i styrs av kraften hos marknaden i vårt 
sökande efter vem vi är och för att hitta vår stil. Idag är det också så att det är vi själva 
som har ansvar för vår kropp och vårt utseende. Jacobson har bland annat gjort 
intervjuer med textillärare där en av lärarna som undervisar högstadieelever förklarar att 
eleverna inte tycker om att se på sig själva. Detta brukar läraren träna elever på genom 
att ställa eleven framför en spegel för att öva att titta på sig själv. Eleverna tenderar att 
inte kunna se helheten utan ser bara detaljer (Jacobson, 1994).  
 
Westerlund (2015) tar upp att när det handlar om att bära kläder som man till exempel 
har gjort i textilslöjden kan det innebära både att man känner skam men också stolthet. 
Genom att sätta plagget på den egna kroppen visar man också den egna identiteten 
genom plagget. Elever väljer att inte prova det man sytt inne i slöjdsalen. Att göra en 
provning på sin egen kropp i slöjdsalen innebär att man själv ser det samtidigt som alla 
andra, man har ingen kontroll över hur det kommer att se ut. Om man upplever att man 



	  

 
	  

	  
	  

	  
	   	  

13	  

misslyckats eller har gjort något fel så kan detta göra att man inte vill visa plagget för 
någon annan (Wetserlund, 2015:73) 
  
 

Metod 

Kvalitativ intervju 
I undersökningen vill jag ta reda på textillärares förhållningssätt till att arbeta med 
kroppen i sin undervisning. Med förhållningssätt menar jag de tankar och erfarenheter 
textillärarna jag intervjuat har till kroppen. Mitt perspektiv på examensarbetet är ur ett 
lärarperspektiv, då jag utbildar mig till lärare och även har arbetat som lärare i 
grundskolan. Det är lärare och lärares erfarenheter som är mitt undersökningsobjekt i 
examensarbetet. För att avgränsa mig ytterligare kommer jag fokusera på området 
klädsömnad i textilslöjd där jag tror att kroppen är i fokus på ett tydligt sätt, då det 
handlar om att klä en kropp.  
 
Den metod som jag anser passar bäst för detta och som jag använt mig av är kvalitativ 
intervju. Jan Trost (2010) förklarar i boken Kvalitativa intervjuer att om det handlar om 
bland annat försöka förstå något så ska man göra kvalitativa intervjuer (Trost, 2010:32).  
Jag har endast använt mig av intervjuer. Tiden räcker inte till för fler metoder och mitt 
fokus är lärarnas upplevelser och tankar. Bo Johansson och Per-Olof Svedner (2006) 
beskriver i sin bok Examensarbete i lärarutbildningen en intervjumetod som 
presenteras som kvalitativ intervju, där man har fasta frågeområden men inte fasta 
frågor. Kvalitativ intervju beskrivs som vanlig vid just examensarbeten då man vill få så 
uttömmande svar som möjligt. Författarna menar att det svar som intervjupersonen ger 
gör att frågorna kan se olika ut. Johansson och Svedner (2006) förklarar också att det 
finns olika sätt att genomföra intervjuer, ett sätt är att använda sig av frågor som ställs i 
samma följd, så kallad strukturerad intervju. Trost (2010) förklarar att det finns olika 
sätt att beskriva om en intervju är strukturerad. Intervjun kan anses strukturerad om 
frågorna handlar om det man vill undersöka och inte något annat. Men det kan också 
handla om hur den intervjuade kan svara på frågorna, dvs om det finns färdiga 
svarsalternativ eller om personen som blir intervjuad kan välja att svara som den vill 
(Trost, 2010).  Under intervjuerna i detta examensarbete användes frågeområden som 
jag utgick ifrån och beroende på vad den intervjuade berättar ställdes följdfrågor, så 
kallad halvstrukturerad intervju. Detta för att få ut så mycket material som möjligt 
utifrån de intervjuer jag genomfört. 
 
Begreppet reliabilitet är också något Trost (2010) behandlar i sin bok, det handlar om 
tillförlitlighet och egentligen om att man mäter något. Om studien anses tillförlitlig ser 
olika ut om studien är kvalitativ eller kvantitativ menar han och skillnaden handlar om 
vad man intresserar sig för i studien. Det är främst i kvantitativa studier som man talar 
om att studien ska ha hög reliabilitet förklarar Trost (2010) och att det i alla intervjuer är 
viktigt att tänka på tonfall och kroppsspråk när man intervjuar. I kvalitativa intervjuer 
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kan en missuppfattning under intervjun vara något man använder sig av i analysen och 
något som man intresserar sig för. Trost (2010) menar vidare att det man intresserar sig 
för i kvalitativa studier kan vara hur intervjupersonen tänker och inte att samma fråga 
ska ge samma svar för att det ska vara tillförlitligt det vill säga ha hög reliabilitet (Trost, 
2010:131-133). Annika Lantz (2007) förklarar i sin bok Intervjumetodik att 
tillförlitligheten i en kvalitativ studie handlar om hur väl jag förstått den intervjuade, om 
den intervjuade personen kan känna igen sig i min beskrivning (Lantz, 2007:101).  

Urval 
Lärarna jag studerat ska vara behöriga i skolan och arbetar i skolan med textilslöjd. 
Avgränsningen för mig har varit norra delen av Sverige med tanke på tiden för 
uppsatsen. När jag valt ut personer att intervjua var mitt fokus att de fanns personer med 
olika lång erfarenhet i yrket som textillärare. Att intervjupersonerna har olika lång 
erfarenhet gör att chansen att hitta de uppfattningar som är viktigast ökar men bidrar 
också till att få olika sorters svar som Johansson och Svedner (2006) förklarar i sin bok. 
Johansson och Svedner (2006) skriver vidare om begreppet generaliserbarhet som 
handlar om de personer jag valt att intervjua i analysen kan sägas representera ett stort 
antal personer som skulle uttrycka något på samma sätt eller anse samma saker som de 
intervjupersoner som förekommit i denna intervju. Kort sagt om de resultat jag kommer 
fram till kan vara generella (Johansson & Svedner, 2006:50f). Författarna tar även upp 
mättnadskriteriet det vill säga att materialet anses mättat och informationen och 
erfarenheterna återkommer i de olika intervjuerna. Man kan då tänka sig att man har fått 
fram de vanligaste och viktigaste av det man undersöker och då kan jag som utför 
intervjuerna om kunskap om ämnet finns anse att de uppfattningar inom området som 
studerats har mättats (Johansson & Svedner, 2006:50f). Jag har intervjuat fem 
textillärare som arbetar i grundskolan. Lärarna har arbetat som textilslöjdlärare från ett 
år till att ha börjat sin yrkeskarriär för 39 år sedan. Alla mina intervjupersoner är 
kvinnor. Då mitt fokus i undersökningen inte har varit att undersöka skillnader i 
manliga och kvinnliga textillärares synsätt ser jag inget problem med att de personer jag 
intervjuat är kvinnor. Möjligheten till urval av intervjupersoner har varit begränsat då 
jag har valt att utgå ifrån det geografiska avståndet och att tiden begränsar längre resor. 
Samtliga textillärare valde att ställa upp på en intervju och det var därmed inget bortfall. 
Intervjuerna genomfördes en och en med textillärarna. Två av lärarna arbetade på 
samma skola men med olika elevgrupper. 
 
Lärarna kommer i fortsättningen att omnämnas lärare 1, lärare 2, lärare 3, lärare 4 och 
lärare 5 då jag valt att lärarna ska vara anonyma. Detta informerade jag textillärarna om 
när jag tillfrågade om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 
 
I denna studie har jag använt mig av kvalitativa intervjuer och genom dessa försöka 
förstå hur textillärarna tänker (jämför Trost, 2010 ovan), jag har intresserat mig för 
likheter i de intervjuade textillärarnas svar men även olikheter i min presentation av 
resultatet. Lantz (2007) menar att tillförlitligheten i studien handlar om 
intervjupersonerna kan känna igen sig i min studie och om jag förstått de intervjuade 
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textillärarna. När det handlar om hur väl jag förstått personerna jag intervjuat anser jag 
att genom att jag spelat in intervjuerna och fört anteckningar ökar tillförlitligheten då 
jag har lyssnat och läst igenom intervjuerna mer än en gång och då kan ta fasta vid till 
exempel tonfall och i vilket sammanhang svaren ges för en ökad förståelse. Vad gäller 
generaliserbarhet har jag valt att intervjua textillärare med olika lång erfarenhet av yrket 
som textillärare för att försöka få fram de vanligaste och viktigaste när det gäller 
textillärares tankar om kroppen i textilslöjden. Johannson och Svedner (2006) menar att 
chanserna ökar om jag väljer att intervjua personer med olika lång erfarenhet. Jag anser 
att materialet kan ses som mättat då liknande svar tenderade att återkomma hos de 
textillärare som intervjuades. 
 

Intervjupersonerna 
Lärare 1 har arbetat som lärare i textilslöjd i tio år. Hon har arbetat med många olika 
åldersgrupper från årskurs ett till nio men har idag årskurs sex till nio. Lärare 2 har 
arbetat som lärare i två år. Hon har arbetat med olika åldrar alltifrån barn på förskolan 
upp till årskurs nio. Lärare 3 har arbetat som textillärare i ett år i årskurs sju till nio. 
Lärare 4 har arbetat som textillärare i åtta år och har arbetat med elever från årskurs två 
till nio. Lärare 5 har arbetat som lärare i 39 år. Hon har till stor del arbetat med yngre 
barn i textilslöjd och undervisar nu i årskurs nio. 
 

Procedur  
Den första kontakten med lärarna skedde på telefon och jag frågade om de kunde ställa 
upp på en intervju för mitt examensarbete. Jag berättade vad mitt arbete handlar om, 
mitt syfte med arbetet och ungefär hur lång tid intervjun förväntades ta. Jag förklarade 
också att lärarna kommer att vara anonyma och att de kan avbryta sitt deltagande när de 
vill. Intervjuerna har ägt rum på olika platser. Enligt Johansson och Svedner (2006) är 
det viktigt att intervjupersonen känner sig trygg eftersom kvalitativ intervju handlar om 
personliga ställningstaganden. Vi kom överens om dag och tid och jag har låtit lärarna 
själva bestämma plats. Anledningen till att lärarna får bestämma var intervjun ska äga 
rum är att jag vill att de ska känna sig trygga och tror att möjligheten till trygghet ökar 
när de får välja. Intervjuerna har ägt rum i ett stall, på ett fik, hemma hos mig och i 
skolan. Alla intervjuade kom i tid och jag valde att bjuda på kaffe eller fika för att det 
skulle kännas mer avslappnat. Jag bad om tillåtelse att spela in intervjuerna och 
förklarade då att det skulle vara till hjälp för mig och förklarade att inspelningen enbart 
är till för mig och att materialet sedan skulle förstöras. Samtliga lärare gav mig tillåtelse 
att spela in intervjuerna. Det är vanligt att kvalitativa intervjuer spelas in och sedan ner 
för att få med tonfall och sådant som kan vara till nytta i förståelsen (Johansson & 
Svedner, 2006). 
 
Trost (2010) förklarar att det finns tre steg som man följer i en kvalitativ intervju man 
samlar in, analyserar och tolkar (Trost, 2010:147). Insamlandet skedde genom 
kvalitativa intervjuer som tog mellan 30-40 minuter att genomföra Jag inledde 



	  

 
	  

	  
	  

	  
	   	  

16	  

intervjuerna med att läsa upp mitt syfte med examensarbetet. Jag utgick från samma 
grundfrågor (se bilaga ett) till alla textillärare som intervjuats men utifrån lärarnas svar 
ställdes även följdfrågor som kom att se olika ut. I några fall återkom jag till tidigare 
frågor i slutet av intervjun för att ge ett nytt tillfälle att svara på frågor som kan ha varit 
svåra att svara på. Trost (2010) förklarar att ett ord kan uppfattas olika av olika 
människor och min uppgift och mitt intresse som intervjuare är att försöka förstå den 
intervjuades tankar om ordet. Lantz (2007) förklarar vidare att det den som utför 
intervjuerna inte kan ställa sig utanför materialet, både under och efter intervjun beror 
det på min kunskap om det som ska studeras. Lantz menar som jag förstår det att jag 
som blivande lärare ser andra saker än till exempel vad ett butiksbiträde skulle se. Den 
analys och tolkning av materialet som jag gjort kanske inte skulle bli densamma om en 
annan person gjorde det. Jag förde anteckningar i form av stödord under intervjuns 
gång. Jag avslutade alla intervjuer genom att tacka för deltagandet och erbjuda 
intervjupersonerna att ta del av mitt examensarbete när det är färdigt. 
 
Direkt efter intervjuerna fördes anteckningar över hur intervjuerna upplevdes av mig. 
Trost (2010) förklarar också att det är bra att skriva ner det man kommer på när man 
kommer på det för att inte glömma bort. Intervjuerna transkriberades, det innebär att de 
skrivit ner intervjuerna ordagrant. Transkriberingen har varit till hjälp då jag ytterligare 
lärde känna intervjumaterialet. Trost (2010) förklarar att genom att läsa igenom 
intervjuerna flera gånger så kan man börja hitta mönster. I min transkription ligger 
dessa nära talspråk som är fullt av omtagningar och tankehopp och för att göra citaten 
mer lättlästa har jag valt att lägga in hakparantes med en förklaring i de citat där jag 
ansåg att det var nödvändigt för att förstå sammanhanget. Meningar som kan göra 
läsaren förvirrad i citat har tagits bort och dessa har då markerats i citaten med [---] för 
att underlätta förståelsen för läsaren. Analysen av det insamlade materialet utgår ifrån 
mina tre frågeställningar (se frågeställningar) i sökandet av mönster och för att 
strukturera upp resultatet och göra det överskådligt för läsaren, detta påpekar Johansson 
och Svedner (2006) som viktigt, det ska vara enkelt för läsaren att följa med i texten. 
Bearbetningen av intervjusvaren har vidare som Johansson och Svedner (2006) tar upp i 
sin bok skett genom inriktning på de uppfattningar som de intervjuade personerna har. 
Jag har letat efter likheter och skillnader i lärarnas uppfattningar och beskrivningar i 
närmandet av kroppen i klädsömnadsundervisningen. Författarna förklarar att det 
handlar om att hitta det som döljer sig i materialet för att inte gå i fällan i att endast 
berätta vad de intervjuade lärarna svarar på varje fråga (Johansson & Svedner, 2006). 
När det handlar om att tolka sitt material menar Trost (2010) att man ska vara försiktig 
med att göra övertolkningar och ”läsa mellan raderna” i de intervjuades svar (Trost, 
2010: 152). Trost (2010) förklarar vidare att när man tolkar texten man har efter 
intervjuerna så handlar det om att visa att det jag som intervjuare anser är intressant 
verkligen är det. Trost (2010) menar att man kan göra på olika sätt, ett sätt som 
presenteras är som valdes att göra av mig i sökandet efter ord och meningar som 
återkommer många gånger under intervjun och sedan ta hjälp av de hjälpmedel man har, 
som i mitt fall har varit litteratur. 
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Etiska överväganden 
Johansson och Svedner (2006) beskriver ett antal aspekter som jag som intervjuare bör 
tänka på och vad personer som blir intervjuade bör känna till. Till en början bör de 
intervjuade få veta vad intervjun kommer att användas till. Att personen som blir 
intervjuad kommer att vara anonym. Att bli intervjuad handlar om att personen som blir 
intervjuad berättar sina personliga erfarenheter och åsikter, vilket en försäkran om 
anonymitet kan underlätta. Hur lång tid intervjun väntas ta är också information som är 
viktig att ge. I min första kontakt när lärarna tillfrågades att medverka i en intervju att 
det skulle vara till mitt examensarbete. Vidare förklarade jag syftet med mitt 
examensarbete samt att de kommer vara anonyma och har rätt att avbryta när som helst 
om de vill det. Vetenskapsrådet (2016) behandlar forskningsetik där människor är 
delaktiga. informerat samtycke heter det när intervjupersonerna har rätt att ta del av 
syftet, vad intervjun kommer att användas till och att rätten att avbryta sitt deltagande 
står öppet (Vetenskapsrådet, 2016). Jag gick även när vi träffades vid intervjutillfället 
igenom vad det är jag vill undersöka och studiens syfte.  
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Resultat 
Resultatet av lärarintervjuerna kommer att delas in efter de tre frågeställningar som 
använts som utgångspunkt i examensarbetet. På vilket eller vilka sätt förhåller sig de 
intervjuade textillärarna till kroppen i sin planering av klädsömnadsarbetet med 
eleverna? Vilka möjligheter och svårigheter ger textillärarna uttryck för att hantera när 
det gäller kropp i klädsömnadsundervisningen? och Hur anser textillärare att de kan 
påverka elevers sätt att se på kroppen genom området klädsömnad? Frågorna fungerar 
som övergripande rubriker. Under dessa kommer jag att presentera intervjumaterialet 
utifrån ett antal olika underrubriker kopplade till frågeställningarna för att ytterligare 
kunna beskriva mitt resultat. 
 

På vilket eller vilka sätt förhåller sig de intervjuade textillärarna till 
kroppen i sin planering av klädsömnadsarbetet med eleverna? 
Inför frågeställningen om hur lärare förhåller sig till kroppen i sin planering av 
klädsömnad vill jag öka min förståelse för hur lärare tänker om och reflekterar kring 
kroppen när de planerar sin klädsömnadsundervisning. Mitt val att fokusera på 
klädsömnadsundervisningen kommer sig av att det är ett område där kroppen tydligt 
hamnar i fokus, vare sig det handlar om elevernas egen kropp eller någon annans, det 
handlar om att skapa något till en kropp och om att klä en kropp.  

Kroppen och textilslöjd 
Jag inleder med att presentera textillärarnas tankar kring kropp och textilslöjd. Min 
avsikt var att inleda intervjuerna med en öppen fråga kring textillärarnas tankar utifrån 
orden kropp och textilslöjd. Klädsömnad, kroppsform och provdocka är exempel på vad 
textillärarna förenade med dessa ord. Textillärarnas reflektioner utvecklades dock på 
olika sätt som jag kommer lyfta fram nedan.  
 
Lärare 4 anser att ordet kropp är ett ord som kan vara användbart inom flera olika 
områden i textilslöjdsundervisningen i grundskolan. Hon	  associerar	  kring	  kropp	  och	  
textilslöjd	  på	  följande	  sätt: 
	  

Kropp i textilslöjd… då säger jag att det är ett centralt ord i 
textilslöjden och en bra utgångspunkt dels i själva arbetet och hur 
man kan prata om [kropp]. Det är mycket som kan utgå därifrån 
[kroppen], historiskt prat och det här hur vi styrs av modebilden och 
hur vi är fångna i kropparna och hur vi tidigare har man haft 
korsetter och olika hjälpmedel för att få den här perfekta kroppen 
eller som modet föreskriver. Idag har vi inte det [samma möjlighet] 
(Lärare	  4).	  

	  
Kropp är något att utgå ifrån i till exempel arbete med kroppsideal, hur idealen för 
kroppen har sett ut och förändrats. En annan möjlighet i undervisningen är att beröra att 
kroppar ser olika ut. Tidigare har möjligheten att använda sig utav olika hjälpmedel för 
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att komma närmare och efterlikna den idealbild som råder varit större menar lärare 4. 
Att använda en korsett för att forma kroppen är ett exempel på hjälpmedel. Lärare 4 
menar att vi idag i större grad är hänvisade till våra kroppar och hur modet ser ut, hon 
påpekar vidare att hjälpmedel inte används på samma sätt idag. Larsson och Fagrell 
(2010) har i inledningen av sin bok med ett citat som beskriver att kroppen är något som 
vi inte skiljs ifrån utan bär med oss vart vi än går. Att kroppen ses som en enhet är 
också en av författarnas grundtankar. Jag menar att det går att jämföra hur vi har med 
oss kroppen överallt med att kroppen som lärare 4 menar kan vara ett ord som 
återkommer på flera områden i textilslöjdsundervisningen. Vad gäller hur vi ser på 
kroppen och kroppsideal som lärare 4 tar upp skriver författarna Qvarsell och Svensson 
(2012) att det man idag ser som attraktivt och vill visa upp är en frisk och sund kropp, 
kroppen ska vara välformad och visa på en hälsosam livsstil. Min tolkning är den att 
istället för idealet med en smal midja där korsetten var ett hjälpmedel för att följa 
idealet, så är idealet idag att vi förväntas träna och visa en välformad och hälsosam 
kropp, vilket som lärare 4 också tar upp gör att det idag är svårare att ta till samma typ 
av hjälpmedel som en korsett utgör.  
 
Lärare 1 associerar kropp och textilslöjd till provdockan. Den är användbar i 
klädsömnadsundervisningen på flera olika sätt menar hon. Hon förklarar vidare att man 
genom att använda sig av provdockan förflyttar fokus från elevens egen kropp. Lärare 
1:s tankeanknytningar mellan orden kropp och textilslöjd ser ut på följande sätt: 
 

Jag tänker provdocka, därför att i klädsömnad då säger vi till 
eleverna att de här [plaggen] är ingenting som ni egentligen måste 
använda eller måste ha på er. Det här är ett skolarbete som vilket 
som helst. Man kan prova på sig själv eller prova på en provdocka 
lika väl (Lärare 1). 

 
Lärare 1 förklarar att hon ofta använder sig av provdockan i sin undervisning vilket jag 
tror kan vara en av anledningarna till att just provdocka är det hon tänker på. Den kan 
användas som ett komplement till den egna kroppen menar lärare 1. Vidare ger hon ett 
exempel där en elev syr en överdel där inspirationen kommer från en bild. Läraren och 
eleven konstruerar (gör ett eget mönster) tillsammans mönstret till överdelen och under 
processens gång provades plagget på provdockan. När eleven tillslut ska prova plagget 
på sig själv upptäcker eleven att det inte alls passar. Överdelen är för kort och blir inte 
som hon hade föreställt sig. Läraren upplever dock att eleven tar det hela med ro och 
tillsammans gör de ändringar på överdelen för att det ska passa elevens kropp. Att 
använda sig av provdockan för att se ungefär hur ett plagg sitter och om det funderar att 
ta av och på utan dragkedja kan fungera och man kan på så sätt, enligt lärare 1, komma 
bort från elevernas egna kroppar men det kan samtidigt vara nödvändigt att prova 
plagget också för att se hur det passar om man syr till sig själv. Jag förstår det som att 
lärare 1 gärna vill avdramatisera kroppen genom att använda provdockan och använder 
den mycket i sin undervisning men har också erfarenhet av att resultatet inte blir som 
eleven tänkt sig alla gånger.  
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En annan reflektion kring kropp i textilslöjden hade lärare 2. Hon nämnde klädsömnad 
men efter en tids eftertanke kom ordet form upp. Hennes tankar om form ser ut som 
följer: 
 

Jag tänker också på formen på kroppen. Hur man kan använda 
formen av kroppen i något som man tillverkar själv i något speciellt 
material. Hur ska jag säga… jag tänker mer som en form, kanske 
inte någonting som man klär, man kan ha en timglasform tex om 
man gör en lampa (Lärare 2) 

	  
Att använda en kropps former till att göra något annat än kläder är något som lärare 2 
reflekterar kring. Tillexempel en timglasformad lampa i ett textilt material. Det 
handlade inte om kläder utan att ta formerna från kroppen och använda som inspiration 
till ett annat föremål vilket kan kopplas samman med tanken som lärare 1 har om att 
kroppen är en bra utgångspunkt även till andra arbetsområden än klädsömnad.  
 

Kroppen och planeringen 
Jag har intresserat mig för hur lärarna jag intervjuat tar hänsyn till kroppen i sin 
planering, om det är något lärarna medvetet eller omedvetet reflekterar kring innan ett 
område startar. Avsnittet kommer att inledas med exempel på hur områden i 
klädsömnad beskrivs av två utav mina intervjuade lärare. Jag väljer att lyfta exemplen 
för att ge en bild av hur en uppgift kan se ut. Vidare betonar jag vad lärare anser att de 
tar hänsyn till när det gäller kroppen i sin planering av undervisningen. Till följd av 
detta kommer jag att peka på något som jag ser är gemensamt hos alla de lärare jag 
intervjuat. Det handlar om att avdramatisera kroppen i undervisningen, vilket beskrivs 
på olika sätt av de intervjuade lärarna då de betonas vid olika tillfällen och sammanhang 
i intervjun. 
 
Lärare 1 förklarar ett exempel på hur hon arbetat med mode och klädsömnad i årskurs 9. 
Eleverna fick välja ett årtionde 1980-tal, 1990-tal osv och använda detta årtionde som 
en bas. Vidare sökte eleverna reda på information om detta årtionde genom böcker och 
internet bland annat. Hur modet såg ut och vilka material som användes under det valda 
årtiondet var förslag på information som eleverna skulle söka svar på. Eleverna kunde 
även intervjua personer som varit med under detta årtionde för att få information. Lärare 
1 förklarar vidare att uppgiften var att göra ett skriftligt arbete och sedan ett plagg eller 
en accessoar där någon detalj ska spegla modet på det årtionde de valt att arbeta med. 
Resultatet blev bland annat en elev som valde att arbeta med 70-talets mode och sydde 
ett par utsvängda jeans, vilket var mode under 70-talet. Lärare 1 berättar också om ett 
arbete som ett par tjejer i årskurs 9 gjorde. Eleverna jämförde 90-talet med 2015. Det 
framkom att man under 90-talet skulle vara utmärglad och mager och 2015 handlade det 
om att visa upp en vältränad kropp, kroppen ska vara smal men vältränad. Detta medför 
också att det blir ett annat mått på kläder och på hur man ska se ut.  
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Lärare 4 berättar om en flicka som skulle sy ett korsettliv som skulle fungera som en 
överdel till en balklänning som ska sitta figurnära. Lärare 4 hade tagit med sig korsetter 
hemifrån och pratade om dräkthistoria och berörde kropp i sin undervisning. Elever har 
fokus på sig själva och ser annat som perfekt menar hon. Lärare 4 ville betona att det 
handlar om att kläderna är formade för att hjälpa kroppen att se ut som modet 
föreskriver. I citatet nedan förklarar lärare 4 närmare hur korsetterna användes i 
undervisningen:  
 

Eleverna fick prova en korsett, känna hur det känns och att kroppen 
förändras och hur… att det faktiskt kan vara riktigt bekvämt och att 
man kan känna sig… inte tillplattad som individ av korsetten, utan 
istället stärkt av korsetten (Lärare 4). 

 
Lärare 4 vill på ett tydligt sätt låta eleverna prova på och känna känslan av hur det är att 
bära en korsett men också tala om dagens kroppsfixering. De hjälpmedel hon 
presenterat för eleverna är hjälpmedel som inte är lika vanliga idag. I det tidigare modet 
var det lättare att hjälpa kroppen att se ut på ett speciellt sätt medan det idag är mer 
naket och stretchigt menar lärare 4. 

Hänsyn till kropp i planeringen av undervisning 
På min direkta intervjufråga tyckte lärarna sig inte kunna se att de generellt tar hänsyn 
till kropp i sin planering av undervisningen. Det visade sig dock att lärarna reflekterar 
hur uppgiften kommer att uppfattas av eleverna. Lärare 4 tar även en viss hänsyn till 
elevernas ålder, hon förklarar det på följande sätt: 
 

Då hade vi det [klädsömnad] i 8:an, för att det känns som att i… det 
är en bra sak att göra i den åldern på nått sätt. Att det har med… det 
är mycket kring det här som stämmer med den tiden dom är inne i, 
personligt kan jag känna. Dom är lite sökare, dom kanske vill ha en 
ny stil, eller dom…dom börjar bli lite... I 7:an är dom fortfarande 
lite osäkra och kanske väljer som kompisar men i 8:an kanske dom 
vågar öh… men jag kanske ska trycka det där på tröjan, det där 
slagordet eller jag kanske…att man vågar uttrycka sin personlighet 
mer.	  Det handlar inte bara om kroppen det handlar om huvudet 
också litegrann (Lärare 4).	  

 
Lärare 4 betonar elevers ålder och menar att det passar lite extra bra i årskurs åtta. Det 
fungerar bra ihop med den period eleverna är inne i just i den årskursen menar hon. Min 
tolkning är att lärare 4 upplever att eleverna i mindre grad söker efter en identitet i 
årskurs åtta jämfört med i årskurs sju. Eleverna vågar i större grad uttrycka sin 
personlighet i årskurs 8 och är inte lika osäkra som de kanske kan vara i årskurs sju 
menar lärare 4. Det handlar inte om elevernas kunskap i sömnad understryker hon utan 
mer om uttryck och att våga göra något personligt.  
 
Något som framkommer hos mer än en lärare som jag intervjuat är att de gärna vill 
fundera igenom uppgiften en extra gång för att se om det kan uppstå problem på något 
sätt. Att klädsömnad och kroppen är ett känsligt ämne är alla lärare jag intervjuat 
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överens om. Att aldrig tvinga elever att sy till sig själva menar de är viktigt. Lärarna 
betonar att det ska finnas alternativ att sy till någon annan, fiktiva plagg eller barnkläder 
för att eleverna inte ska känna att de behöver sy något till sin egen kropp. Lärare 1 
poängterar dock att välja att sy till någon annan inte behöver betyda att eleven är 
obekväm med sin kropp på något sätt, hon menar att det även kan handla om en tro att 
det inte kommer att bli ett bra slutresultat bland annat. Lärare 2 ser till gruppen elever 
hon möter i sin planering av klädsömnaden. Hon förklarar att hon tar hänsyn till 
elevernas reaktioner när området presenteras och hon försöker läsa av eleverna för att 
ingen ska känna obehag inför uppgiften som presenteras. Lärare 3 arbetar med små 
elevgrupper i textilslöjden med fem till sex elever i varje grupp. I sin planering av 
klädsömnaden förklarar lärare 3 att hon försöker hitta mönster som var moderna och på 
så sätt tilltala eleverna. Hon menar att många mönster som fanns tillgängliga hade blivit 
omoderna.  

Avdramatisera kropp 
Alla fem textillärare jag intervjuat tar på ett eller annat sätt upp ordet avdramatisera. Att 
avdramatisera och flytta fokus från den egna kroppen handlar om att på något sätt 
komma bort från kroppen. Men det kan också som jag förstår det handla om att bli vän 
med sin kropp. Textillärarna betonar samtidigt att de tycker att det är viktigt att prata 
om kropp och belysa ämnet och att det skulle kunna ta en större plats i undervisningen. 
Att avdramatisera kroppen väljer jag att presentera under planeringen av klädsömnad 
hos lärarna jag intervjuat då jag tolkar det som något som lärarna omedvetet verkar ta 
hänsyn till i sin planering av klädsömnaden. 
 
Min tolkning är att det finns två olika sätt att avdramatisera kropp i undervisningen som 
de intervjuade lärarna betonar. Det ena sättet att avdramatisera kropp handlar om att 
elever kan komma bort ifrån den egna kroppen och det andra sättet tolkar jag som att 
göra kroppen naturlig, att som lärare belysa att vi ser olika ut. Detta beskriver lärarna på 
olika sätt. En av lärarna tar hjälp av provdockan som framkommer tidigare i 
resultatdelen. Hon beskriver det även som följer: 
	  

..	  inte	  sätta	  fokus	  på	  de	  här	  med	  att	  de	  ska	  vara…	  hur	  de	  ska	  se	  
ut,	  utan	  använda	  provdockan	  som	  en	  mall	  bara,	  hur	  en	  kropp	  
kan	  se	  ut	  och	  släppa	  fokus	  på	  hur	  just	  deras	  kropp	  ser	  ut	  
(Lärare	  1).	  

 
Lärare 1 associerar i citatet ovan om elever som kan tycka att det är känsligt med sin 
egen kropp och hur man kan lösa det. Vidare avsåg Lärare 1 med att avdramatisera, att 
flytta fokus från elevernas egna kroppar till en provdocka till exempel. Eleverna kan 
använda provdockan som mall istället för att sy kläder till sig själv. Lärare 1 påpekar 
även att man genom att se klädsömnaden mer som en skoluppgift, vilken som helst, på 
så sätt flytta fokus från den egna kroppen.  
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Lärare 2 menar att man skulle kunna se plagget som ett konstverk och ge den vinkeln på 
uppgiften. Ett annat alternativ är att eleverna kan sy till någon annan än sig själv om det 
skulle upplevas obekvämt att göra något till sig själv och sin egen kropp att sy till en 
docka kan vara ett sätt att avdramatisera uppgiften menar lärare 2, det måste inte leda 
fram till traditionella och användbara plagg. Min tolkning är att lärare 2 med 
avdramatisera i detta sammanhang handlar om att komma bort från kroppen. Lärare 2 
tar även upp ordet avdramatisera vid ett annat tillfälle under intervjutillfället, då hon 
associerar som följer: 
 

[Klädsömnad]	  kan	  vara	  svårt,	  det	  kan	  vara	  obekvämt	  för	  barn	  i	  
tonåren	  till	  exempel	  när	  man	  börjar	  förändras	  och	  att	  man	  
måste	  kanske	  avdramatisera	  som	  lärare	  att	  alla	  duger	  som	  man	  
är.	  Att	  det	  inte	  blir	  en	  fixering…	  att	  man	  måste	  se	  ut	  på	  ett	  visst	  
sätt	  (Lärare	  2).	  
	  

I citatet ovan är min tolkning att ordet avdramatisera får en annan vinkling, här menar 
lärare 2 att få fram budskapet att man ska vara nöjd med hur man ser ut och att vi alla är 
olika. Lärare 4 associerar också ordet avdramatisera genom att göra kroppen till vad den 
är, hon förklarar det på följande sätt: 

 
Det här att man pratar om storlekar och hur man tar måtten, det blir 
väldigt nära och intimt och det är en otrolig chans kan jag se som 
lärare att man får komma så nära, att eleverna får komma så nära 
varandra. Det är också speciellt att försöka presentera det här och 
avdramatisera och göra det här till precis vad det är. Så här ser vi ut 
och så här gör man. Och det är liksom inte farligare än så (Lärare 
4). 

 
Lärare 4 menar att hennes ambition när man arbetar nära kroppen vid måttagning är att 
föra fram att vi ser olika ut ska inte ska vara något konstigt. Här tolkar jag ordet 
avdramatisera som att göra kroppen naturlig. 
 

Vilka möjligheter och svårigheter ger textillärana uttryck för att 
hantera när det gäller kropp i klädsömnadsundervisningen? 
Under intervjuerna var mitt intresse att undersöka lärares upplevelser kring vilka 
möjligheter de upplever i arbetet med kropp i undervisningen. Det intresserade mig 
också att öka kunskapen för vad och vilka situationer som kan vara problematiska när 
det gäller kropp i klädsömnadsundervisningen. Det visade sig att textillärarna som 
intervjuades var överens om att klädsömnaden kan vara ett känsligt område som även 
har berörts tidigare i resultatet. Hur möter man som lärare det känsliga och vilka 
problem har textillärarna erfarenhet av? I detta avsnitt presenteras problem och 
möjligheter som lärarna tänker sig kan finnas i undervisningen. En möjlighet som en av 
lärarna betonar är att komma nära eleverna på ett sätt som man kan tänka sig att man 
inte gör i andra ämnen i skolan. Min upplevelse av intervjuerna var att på en direkt fråga 
om lärarna upplever något som problematiskt när det gäller kroppen i undervisningen 
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svarade de flesta lärarna till en början att de inte upplever några problem men efter en 
tids eftertanke kommer tankar kring bland annat måttagning och föreställningar om 
kroppen fram som presenteras närmare nedan. 

Tänkta problem/områden som kan vara problematiska 
Lärare 4 funderar över övervikt bland eleverna och hur man som lärare bemöter en elev 
där tröjstorlekarna kanske inte räcker till. Hon påpekar också rädslan man som lärare 
kan ha över situationer som skulle kunna uppstå men som oftast stanna vid just en 
rädsla. Min tolkning är att rädslan som Lärare 4 menar framförallt handlar om 
måttagning där hon förklarar att hon kan känna en rädsla för att obekväma situationer 
ska uppstå. Lärare 4 beskriver det på följande sätt: 
 

Det finns mycket övervikt bland ungdomarna idag. Och då kan det 
vara svårt..hur…hur man gör det här. Hur man gör måttagningen 
när inte tröjstorlekarna räcker till. Hur ska man behandla det? Ska 
man liksom göra det lite i smyg eller ska man bara göra det? Den 
här storleken blir för liten punkt slut, vi måste göra den större och 
då gör man såhär. Alltså…jag tycker…ofta som det har varit nu när 
vi har sytt…	  att ofta har jag en överdriven rädsla innan för hur det 
ska gå, för sen när man väl gör det så händer det ingenting och 
ingen säger nånting och det blir liksom ingenting av det. Om jag 
bara är avslappnad och säger nu ska jag göra såhär och nu tar vi 
mått här, eller ni mäter varandra så gör dom [eleverna] det (Lärare 
4). 

 
Det läraren i citatet ovan kommer fram till i sitt resonemang är att istället för att oroa sig 
menar hon att det handlar om att vara tydlig och förklara att man behöver göra mönstret 
större och hur man går tillväga. De flesta av textillärare jag intervjuat förklarar att de 
låter eleverna mäta varandra och det finns en risk att eleverna börjar jämföra sina mått 
med varandra påpekar två av lärarna. Måttagning och att välja modeller beskriver lärare 
1 och 2 som något som kan vara problematiskt. Om en elev väljer en modell som inte 
passar elevens kropp, hur bemöter man det? Lärare 5 med längst erfarenhet bland de jag 
intervjuat reflekterar över att hon upplever att det över tid har blivit känsligare när det 
gäller att ta mått bland elever. Hon förklarar att hon är noga med att eleverna ska hålla 
måttbandet själva och får placera det själva på kroppen just för att inte riskera att det ska 
bli något missförstånd. Det exemplet hon tar upp handlar om när man ska mäta 
innerbenslängden (ett mått som tas tajt från grenen ner till golvet). Lärare 5 berättar 
vidare att mönster som inte har någon speciell passform gör att man inte behöver mäta 
så noga, till exempel joggingbyxor då behöver det inte riskera att bli känsligt menar 
hon. Min tolkning är att en lösning för att undgå att det uppstår en obekväm situation 
vid måttagning kan således vara att välja modeller utan passform. En lärare upplever 
också att eleverna gärna vill gå undan när de ska ta mått och att en lösning kan vara att 
få gå undan med en bästis, och att det då brukar fungera bra. Alla lärare förklarade att 
det fanns ett rum i anslutning till slöjdsalen där eleverna ostört kan prova kläderna de 
syr. En jämförelse med att eleverna inte gärna vill visa sig i klassrummet gör en lärare 
till badhuset och att eleverna där ofta duschar med baddräkterna på och inte vill visa sig. 
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En annan lärare berättar också om idrotten och att eleverna kan uppleva det jobbigt att 
visa sin kropp och inte vill byta om och duscha, men hon menar att det inte är samma 
problem på textilslöjden för där har eleverna kläder som döljer kroppen påpekar hon.  
Lärare 2 förklarar att hon vill att eleverna ska känna sig stolta och välja att bära plagget 
de skapat. Passar inte plagget så vill de inte bära kläder som de själva sytt.  
 
Lärare 1 associerar kring mått och hur olika ideal har sett ut i samband med att hon 
berättar om en uppgift som elever i årskurs 9 har gjort: 
 

På 90 talet så skulle man vara utmärglad, mager och på 2015 så ska 
man ju vara vältränad, smal men vältränad och det blir som ett 
annat mått på kläderna, ett annat mått på hur man ska se ut [---]. 
Den tycker jag nästan att man ska ta med sig och undervisa om, lite 
om hur, undervisa om vad är skillnaden och sen tänker jag också på 
det här med kläder och storlekar å om man jämför 80-talet då allt 
skulle vara som tält ungefär, jättestora storlekar och när det ska vara 
jätte jätte tajt å hur jobbigt det blir om man inte har en idealkropp, 
hur jobbigt det blir att ha jättetajta kläder å det är inte sådär enkelt. 
Å de är ju… de kan man ju som inte påverka på nått sätt men man 
kan i alla fall lyfta fram och upplysa om hur… vad fungerar och 
vad fungerar inte på kroppen, som kläder (Lärare 1). 

 
I citatet ovan har lärare 1 ett konkret exempel på hur man kan tala om hur mått och 
kroppsideal har förändrats. Vad gäller måttagning som ett problematiskt område förenar 
jag det med Larsson och Fagrell (2010), jag tror att det kan handla om föreställningar 
om kroppen som gör att det kan upplevas känsligt med måttagning. Med föreställningar 
menar jag tankar om hur en kropp ska och inte ska se ut, kroppsideal bland annat. 
Författarna menar att föreställningar om kroppen bland annat beror på hur det ser ut i 
samhället och att samhället idag är ett utpräglat konsumtionssamhälle (Larsson & 
Fagrell, 2010). 
 
Lärare 3 upplever inget som problematiskt när det gäller kroppen i undervisningen i 
klädsömnad, hon anser sig ha en god kommunikation med eleverna. Eleverna är öppna 
och säger till om de är något de inte trivs med på sin kropp som de föredrar att dölja 
med plagget, förklarar lärare 3.  

Möjligheter 
En möjlighet att arbeta med kropp i undervisningen, som framkommer i intervjuerna, är 
att man kommer nära elever på ett sätt som man kanske inte gör i andra ämnen i skolan. 
Det är i sammanhanget när man som lärare mäter eleverna och eleverna mäter varandra 
som lärare 4 associerar som följer:  
 

Och även det här att man faktiskt kommer nära varandra på det 
sättet och dom kan inte värja sig och det gör också att man får en 
annan psykisk kontakt, eftersom man har vart där och nära och mätt 
en arm eller en hals eller… så kan man också slappna av och prata 
om andra saker än man kanske hade gjort (Lärare 4). 
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Lärare 4 förklarar i citatet ovan att i och med att man kommer så nära när man mäter en 
kropp så bidrar detta till en mer avslappnad stämning och att även klimatet i 
klassrummet kan förändras till det bättre menar hon. Vidare förklarar lärare 4 att en 
möjlighet att arbeta med kropp i undervisningen är att eleverna ska våga uttrycka sin 
personlighet i plagget som följer: 

 
Jag försöker att få dom [eleverna] att fundera kring om de inte vill 
använda några speciella tyger eller göra något tryck eller dekoration 
på tröjan, att man i snittet då försöker ändra så att det blir deras 
egen tröja. Att dom (eleverna) inte bara slaviskt ska följa mönstret 
(Lärare 4). 

 
Att göra plagget till sitt eget är något som lärare 4 anser är viktigt. Hon förklarar vidare 
att hon låter eleverna utgå från ett antal grundmönster som hon uppmuntrar eleverna att 
göra ändringar på. Lärare 2 ser en möjlighet att arbeta med acceptans och att alla är 
olika som något som kan betonas i textilslöjden. Hon ser också möjligheten att ha ett 
arbetsområde som behandlar olika kroppar och att olika kroppar passar i olika kläder, 
där eleverna kan upptäcka nya modeller. Hon förklarar det enligt följande: 
 

Dom lär sig liksom om hur dom ser ut och vad som passar bra och 
vad som faller fint och ja men att de blir som mer medvetna om sig 
själv [---] Och kanske blir medveten om sin stil och hur dom skulle 
vilja ha för kläder och att det kanske inte alls är samma som 
kompisens. Genom att se på inspirationsbilder så kanske de tycker 
att, hittar en gren som dom [eleverna] tycker är fin just för dom, 
som enskild individ. Att känna sig stolt och bära något som man 
själv har gjort. Det är ju svårt om man gör en lampskärm, det kan 
man ju kanske inte bära och visa upp på samma sätt som ett plagg 
(lärare 2). 

 
I citatet ovan tas möjligheten att lära känna sig själv genom sin kropp upp och lärare 2 
tar också upp att eleven genom att bära ett plagg som man tillverkat själv kan känna 
stolthet. Westerlund (2011) beskriver att bära ett klädesplagg som man själv sytt i 
slöjden kan väcka både känslan av stolthet som lärare 2 tar upp men också skam.  
 
En annan möjlighet som mer än en lärare betonar är att arbeta tematiskt tillsammans 
med andra ämnen i skolan. Ett förslag är att arbeta tillsammans med idrott och 
hemkunskap. Lärare 1 förklarar sitt förslag som följer: 
  

Jag kan tänka mig att man skulle jobba lite mer tematiskt 
tillsammans med idrott och hemkunskap och de här med kläder som 
funkar för olika sorts aktiviteter och vilka material fungerar för 
uteaktiviteter, vilken mat ska man ha. Att man kan baka ihop, och 
då tänker jag inte kroppen som utseende utan jag tänker kroppen 
som funktion mera. Att man svettas vad händer då och vilka 
material ska man ha då… ja de kan man ju jobba med bara på 
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slöjden också men också ämnesintegrerat. Jobba med slöjd och 
hemkunskap och idrott, friluftsliv (lärare 1) 

 
I citatet ovan tar lärare 1 upp att arbeta med kroppen som funktion tillsammans med 
idrott och hemkunskap. Lärare 5 ser också en möjlighet att samarbeta tillsammans med 
andra ämnen. Hennes förslag är att tillsammans med svenskan behandla området reklam 
och hur människor påverkas av detta. 
 
Sammanfattningsvis handlar de områden där problem kring kroppen kan uppstå enligt 
min tolkning av intervjuerna främst om måttagning och föreställningar (tankar om hur 
kroppen bör och inte bör se ut) om kroppen. Möjligheterna att arbeta med kropp i 
textilslöjdsundervisningen uttrycker en lärare som en chans att komma närmare 
eleverna och att arbeta tematiskt om kropp och få mer kunskap om kroppen är också 
möjligheter som framkommer. 	  
 

Hur anser textillärarna att de kan påverka elevers sätt att se på 
kroppen genom området klädsömnad? 
Jag kommer i detta avsnitt att presentera de önskningar lärarna har kring att förändra 
elevers synsätt på kroppen. Sedan övergår jag till textillärarnas tankar kring hur området 
klädsömnad kan påverka elevers synsätt på kroppen det vill säga hur eleverna associerar 
kring sin egen kropp och andras kroppar. 

Lärares önskningar 
Lärare 2 och 4 önskar att utseendefixeringen skulle minska. Lärare 2 förklarar att hon 
vill att det ska vara roligt och lustfyllt att sy kläder, hon menar att eleverna ska kunna 
skratta och känna sig avslappnade. Generellt anser lärare 4 att elever har ett avslappnat 
förhållningssätt till kropp i undervisningen bland annat genom att elever står och ropar 
ut sina mått i slöjdsalen. Hon påpekar samtidigt att samhället i stort är väldigt 
utseendefixerat och menar att förändringen måste ske utanför slöjdsalen. Som lärare kan 
jag försöka avdramatisera kroppen menar hon men eleverna kommer till textilslöjden 
med sin verklighet och sina tankar på hur man ska se ut förklarar lärare 4. 
 
Lärare 1 reflekterar kring klädsömnadsundervisningen i skolan och att det kan uppstå 
problem när eleverna vill rita egna mönster utan att ha den kunskapen som krävs för att 
rita ett mönster. En önskan som lärare 1 uttrycker är att hon vill minska fokus på 
produktion i slöjden. Hon vill se klädsömnaden mer som en skoluppgift och förklarar 
det på följande sätt:  
 

…inte som inte en produktion, inte någonting som man egentligen 
ska ha på sig utan mera bara som en ren skoluppgift. För då tror jag 
att det skulle avdramatisera de här att man ser olika ut, att det ska 
passa och att de ska se fint ut (Lärare 1). 

 
Lärare 1 tänker tillbaka på hur det var när alla elever fick samma tyg och alla skulle sy 
en skjorta av tyget, hon menar att det var enklare då.  
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Två av lärarna har uppmärksammat att eleverna tenderar att klä sig och vara lika 
varandra och därmed visa en ovilja att skilja sig från mängden. I sammanhanget kring 
lärares upplevelse av elevernas syn på kropp associerar lärare 4 som följer: 
 

…jag skulle vela ha en sån här tröja och den ska se ut såhär och 
såhär och såhär och sen det dom har på sig är nästan som en 
uniform, dom [eleverna] ser ju nästan, om man ser dom bakifrån så 
ser man ju inte skillnad på dom överhuvudtaget, så att…det finns 
nån slags rädsla som är svår att komma tillrätta med som man 
skulle vela bryta. Att dom vågar va nånting annat och släppa loss 
det där, för dom är ju som, de är ju som små uniformer som är 
ganska obehagligt kan jag tycka (lärare 4). 

 
Lärare 4 menar att de kläder eleverna vill sy inte överensstämmer med de kläder 
eleverna bär till vardags. Hon förklarar vidare att hon tror att anledningen till att 
eleverna klär sig lika beror på en rädsla för att sticka ut och att detta är något som hon 
vill förändra. Lärare 4 vill uppmuntra och önskar att eleverna vågar visa sin personliga 
stil som jag förstår det. Även lärare 1 har uppmärksammat att eleverna klär sig lika och 
hon förklarar att hon även kan se en tendens till att eleverna grupperar sig efter hur de 
klär sig.  

Klädsömnadens påverkan på elevernas synsätt på kroppen 
Lärare 5 tror att det är svårt att påverka elevernas sätt att se på kroppen då eleverna ofta 
fullproppade från massmedia när det handlar om hur man ska se ut, skolan är bara en 
liten del menar hon. Lärare 5 anser att mode och hur man ska se ut är en stark 
kommersiell industri med starka krafter bakom. Hon tror dock att man som lärare kan 
väcka tankar och ge andra vinklingar och att det skulle kunna vara ett sätt att påverka 
elevernas synsätt på kropp. Även lärare 4 tror att förändringen måste ske utanför 
slöjdsalen men hon tror och hoppas att hon genom undervisningen kan vara med och 
påverka elevernas synsätt på kroppen, sin egen kropp och andras. Hennes associationer 
ser ut som följer: 
 

det hoppas man ju, men jag tror…eller jag vet ju inte hur mycket 
man påverkar men allt dom får höra som är nånting annat, eller där 
man kan ifrågasätta, där man kan säga, ifrågasätta att alla ser 
likadana ut, eller säga men gud vad trist kom igen ta ut svängarna. 
Försöka få dom [eleverna] att våga lite mer, vara lite mer som dom 
är och inte vara bara som alla andra (lärare 4). 

 
Lärare 4 menar att man genom att väcka tankar och ta upp sådant som eleverna inte 
vanligtvis kommer i kontakt med eller tänker på skulle kunna förändra synsättet på 
kroppen. Hon förklarar vidare att det är viktigt att uppmuntra eleverna att vara som de 
är och inte vara som alla andra. Lärare 3 har liknande tankar som lärare 4, hon menar 
också att genom att öka kunskapen och prata om ideal för att öka elevernas förståelse 
för varför man ibland väljer att sträva efter att se ut på ett speciellt sätt kan bidra till att 
förändra synen på kropp hos eleverna menar lärare 3. Lärare 2 betonar det viktiga med 
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att ha en förståelse för att människor ser olika ut och att skapa en acceptans för detta. 
Lärare 1 menar att kropp borde finnas med på schemat, hon förklarar hur hon tror att 
man skulle kunna förändra elevers syn på kropp som följer: 
 

Det tror jag att man kan göra, bara genom att prata om det. Att man 
har det på schemat, alltså att man har det mer som ett ämne, att just 
titta på kroppar, kläder, ideal, mått osv så att man belyser ämnet. 
För det vet jag inte om man gör egentligen på andra ställen i skolan 
överhuvudtaget. Undervisar om det, titta på bilder och titta på 
kroppar, alltså hur ser man ut. Nu har vi ju inte gjort de så himla 
mycket nu har vi mest bara tittat på kläder och inte på kroppar 
(lärare 1). 

 
Lärare 1 anser att man måste prata om kroppen och ge det större utrymme genom att 
schemalägga kropp som ett ämne och på så sätt belysa kroppen som område och tittar 
på bilder och diskuterar mode och trender. Lärare 1 tar som exempel BH:n, skillnaden 
på en BH från 50-talet jämfört med en BH 2015, hon menar att skillnaden på olika ideal 
är stor både när det gäller kroppar, mode och att kläderna förändras. Min tolkning är att 
det som är gemensamt bland textillärarna jag intervjuat är att man genom att prata och 
ge ämnet kropp större utrymme i undervisningen då finns en möjlighet till påverkan i 
elevernas synsätt på kroppen, den egna och andras kroppar.  
 
Min uppfattning av intervjuerna är att lärarnas tankar och erfarenheter av kroppen i 
slöjden är ett känsligt men viktigt ämne. Alla lärare jag intervjuat vill avdramatisera 
kropp i klädsömnadsundervisningen och ett sätt är att lärarna försöker ta avstånd från 
kroppen på olika sätt. Jag kommer att återkoppla till syftet med mitt examensarbete och 
kortfattat presentera vilka resultat jag kommit fram till. 
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Diskussion 
 
Syftet med min studie har varit att öka kunskapen om hur textillärare närmar sig 
undervisningsområden där kroppen är i fokus samt närmare undersöka lärares tankar 
och erfarenheter av kroppen i textilslöjdsundervisningen.  
 
När det handlar om hur lärare närmar sig områden där kroppen är i fokus i 
undervisningen är min uppfattning utifrån intervjuerna att lärarna närmar sig områden 
där kroppen är i fokus med viss försiktighet baserat på att alla lärare associerade till att 
kroppen är ett känsligt ämne och samtidigt ett viktigt ämne.  
 
Samtliga textillärare jag intervjuat nämner att avdramatisera kroppen i undervisningen. 
Att avdramatisera kroppen handlar om att med olika metoder som att använda 
provdockan i undervisningen och genom att använda kroppens former till annat än 
klädesplagg komma bort från elevernas egna kroppar. En annan användning som lärarna 
hade av att avdramatisera kroppen avsåg att göra kroppen naturlig. Ordet avdramatisera 
hade olika betydelse för textillärarna enligt hur jag uppfattade intervjuerna. De olika sätt 
lärarna använder ordet avdramatisera på skulle kunna förklaras enligt Larsson och 
Fagrell (2010) att man kan se på kroppen på många olika sätt och beroende om man ser 
det som ett subjekt eller objekt kan synen bli annorlunda. Författarna menar att man kan 
se det som ett objekt som inte är en del av en själv eller som något vi lever med som är 
en del av oss själva och handlar då om subjekt (Larsson & Fagrell, 2010: 14f).  
 
Intervjuerna visade att två av textillärarna såg måttagning och provning som två 
områden där kroppen kan bli problematiskt i undervisningen. De är också de områden 
där det upplevs som att kroppen tydligt hamnar i fokus i textilslöjdens 
klädsömnadsundervisning utifrån intervjuerna. Lärare 4 lyfter också måttagning och 
provning av kläder som en möjlighet att komma närmare eleverna. Hon berättar om 
upplevelsen att relationen lärare och elev och elev kan förändras genom att komma så 
nära elevens kropp. Riktigt hur och på vilket sätt relationen kan förändras uppfattade jag 
inte under intervjun.  

Kroppen som medium, subjekt och objekt 
I inledningen (s.4) presenterar jag Larsson och Fagrell (2010) som i sin bok menar att 
kroppen kan ses som ett medium, subjekt och objekt. Jag beskriver också min koppling 
att den uppdelningen av kroppen kan ses på likande sätt i textilslöjden.  Jag vill 
återkoppla till detta i min diskussion och med stöd av Larsson och Fagrell dela upp min 
diskussion i dessa olika sätt att se på kroppen och med hjälp av Larsson och Fagrells 
(2010) indelning vidare diskutera resultatet utifrån mina intervjuer med de fem 
textillärarna och knyta an till tidigare forskning och litteratur. 
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Kroppen som medium 
Att kroppen ses som ett medium menar Larsson och Fagrell (2010) att man påverkas av 
det samhälle och den kultur man lever i. Kroppen som medium i textilslöjden påverkas 
av det mode och ideal som råder som eleverna bland annat kan hitta genom internet, 
tidningar, tv med mera. I mina intervjuer framkom att textillärarna tror att de kan vara 
med och påverka den syn eleverna har på sin egen och andras kroppar. Men att detta är 
en förändring som till största del måste ske utanför slöjdsalen menar lärarna. En av 
lärarna i studien menar också att massmedia har en stor roll för elevernas syn på kropp. 
Genom att ta upp ämnet kropp och att prata om det ser textillärarna som en möjlighet 
till påverkan i synen på kropp. I kursplanen för slöjd (Skolverket, 2011) i Lgr11 är ett 
av de centrala innehållen i årskurs 7-9 mode och trender som kan kopplas till kroppen. 
Malmberg (1975) tar i sin kartläggning av textilslöjden upp att när det gäller klädval för 
tonåringar har massmedia stor betydelse. Oddbjorn och Hallen (2001) menar att 
vardagen elever har tillsammans med kompisar och media (tidningar och tv tillexempel) 
är de faktorer som skapar en ungdomskultur. Genom medierna hittar ungdomarna olika 
identifikationsobjekt. Larsson och Fagrell (2010) beskriver att vi idag lever i ett 
konsumtionssamhälle, vi ska konsumera. Det betyder att vi inte ska vara nöjda med hur 
vi ser ut och går klädda, vi ska ständigt sträva efter att förbättra oss för att fortsätta 
konsumera. Jacobson (1994) menar dock att unga kvinnor som hon haft med i sin 
undersökning inte bara följer de mode som råder, de försöker också hitta sin egen stil. 
Evenshaug och Hallen (2001) förklarar att jämnåriga i sin närhet har stor betydelse i 
unga personers liv. Man vill gärna vara som alla andra och inte sticka ut. De andra 
utgörs enligt vad jag tror ofta av klasskompisar eller olika förebilder.  

Kroppen som subjekt 
Larsson och Fagrell (2010) beskriver kroppen som subjekt som kännande, det vill säga 
de upplevelser man har. När det handlar om kropp och textilslöjd kan upplevelsen, hur 
man känner för sin kropp, visa sig i området klädsömnad där kroppen tydligt hamnar i 
fokus. Klädsömnaden handlar om att sy kläder till en kropp, sin egen eller någon 
annans. Resultatet av mina intervjuer är att de flesta av textillärarna jag intervjuat 
poängterar att eleverna aldrig tvingas att sy till sig själva. Provdockan kan användas 
som mall och på så sätt ett komplement till den egna kroppen. Möjligheten att sy till 
någon annan ska alltid finnas menar lärarna. Ett annat sätt att avdramatisera som också 
framkom i intervjuerna är att tala om att våra kroppar ser olika ut och att det är naturligt. 
En avslappnad inställning är något som lärare 4 tar upp som något hon tänker på när 
hon närmar sig områden med kropp i sin textilslöjdsundervisning. Hon uppmuntrar 
eleverna att sätta en personlig prägel på de kläder som de skapar. Textillärares 
upplevelser och erfarenheter kring kroppen i undervisningen handlar om att eleverna 
många gånger har ett avslappnat förhållande till sin kropp. Men tanken att kropp kan 
vara känsligt speciellt bland elever i högstadiet är något som lärarna påpekar. Lärare 4 
förklarar att kläderna som eleverna syr har en tendens att inte likna de kläder eleverna 
vanligtvis bär. Det skulle kunna förklaras enligt Westerlund (2011) som förklarar att det 
eleverna syr i slöjden används i hemmet och att man vill kommunicera något med det 
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man syr när man gjort plagget personligt.  Jacobson (1994) tar upp att elever i tonåren 
söker en identitet och att det ofta handlar om att skilja sig från de vuxna vilket också 
skulle kunna vara en förklaring till att kläderna eleverna använder andra kläder i skolan 
än de kläder eleverna väljer att designa i slöjden. 

Kroppen som objekt 
Larsson och Fagrell (2010) menar med kroppen som objekt att kroppen ses av andra. I 
textilslöjden hamnar den egna kroppen i fokus i området klädsömnad när eleverna mäter 
sin kropp för att få rätt storlek men också när man provar kläderna man sytt. Lärare 5 
tycker att det har blivit känsligare att mäta elevernas kroppar och undviker det gärna för 
att det inte ska bli missförstånd. Hon har under senare år inte haft området klädsömnad i 
någon större utsträckning med elever, hennes uppfattning tolkar jag som att massmedia 
har ett större inflytande på eleverna idag än tidigare. Malmberg (1975) tar i sin 
kartläggning upp massmedia som styrande i valet av kläder. Huruvida påverkan idag är 
större är inget jag gått in djupare på, däremot tror jag att massmedia kan vara mer 
lättillgängligt för elever idag genom telefoner bland annat.  
 
Att mäta sin kropp själv kan vara svårt. Textillärarna jag intervjuar berättar att de låter 
eleverna mäta varandra eller att de själva hjälper till vid måttagning. Vid provning av 
kläder förklarar samtliga textillärare jag intervjuat att det finns ett rum där eleven i lugn 
och ro själva kan prova kläderna. Att eleverna kan gå undan och prova sitt klädesplagg 
tar Westerlund (2015) upp då hon förklarar att elever gärna inte provar ett plagg framför 
klasskamraterna. Känslan av skam kan komma om man upplever att man misslyckats 
och då får se de i samma stund som andra om man provar plagget i slöjdsalen. 
(Westerlund, 2015:173). Skulle det kunna vara att eleverna objektifierar sig själva med 
kläderna de syr? Jacobson (1998) beskriver också skolan som en arena där man visar 
upp sig. 
 
Något som två textillärare lyfter fram under intervjuerna är att eleverna klär sig lika. En 
mörkblå eller svart jacka eller tröja, svarta jeans och vita skor är en beskrivning som en 
lärare ger. En förklaring till varför eleverna väljer att klä sig lika utifrån den litteratur 
jag tagit del av är som Jacobson (1998) tar upp hur man genom att klä sig på samma sätt 
kan visa att man tillhör en viss grupp eller visa vilket fritidsintresse personen som bär 
kläderna har. Kläder kan med andra ord göra att vi får känslan av att höra ihop.  
Inom socialpsykologin talar man om olika grupper. Oddbjorn och Hallen (2001) menar 
att grupperna kan bestå av personer som går i samma skola. I grupper så finns också 
gruppnormer som ska följas. Dessa normer finns för att skilja gruppen från andra och då 
handlar de ofta om att skilja sig från vuxenvärlden. Angelöw, Jonsson och Stier (2015) 
utvecklar tankar om gruppnormer, de kan sägas vara normer som finns inom gruppen 
men som inte alltid syns utifrån. Dessa normer skapas i det vardagliga livet. Normerna 
styr gruppen i olika hög grad och gör att man kan förvänta sig liknande beteende från de 
som ingår i gruppen. Här tänker jag att gruppnormer skulle kunna göra att man väljer att 
klä sig likadant. Som jag tog upp tidigare i kroppen som medium så kan det handla om 
att man inte vill sticka ut. Den upplevelse man har om sin egen kropp kan göra att man 
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väljer att visa upp eller dölja sin kropp. Qvarsell och Svensson (2012) förklarar att det 
kläderna kan visa vad man väljer eller inte väljer att visa upp. En hälsosam livsstil ses 
som önskvärt, upplever man att man har en sådan livsstil kan man välja att visa upp det. 
Känner man att man misslyckats att leva efter de levnadsättet man vill, kan man välja 
att dölja sin kropp med hjälp av kläder. 
 
Något som jag reflekterat kring efter jag genomfört intervjuerna och gått igenom mitt 
material är frågan om man kan skilja kläderna från kroppen. Qvarsell och Svensson 
(2012) är av uppfattningen att kläder och kroppen hör ihop. Även Jacobsson (1994) tar i 
sin bok Kläder som språk och handling upp att man visar sin identitet dvs vem man är 
genom kläderna. Under mina intervjuer hade jag ett fokus på området klädsömnad när 
jag intervjuade textillärarna och har på så sätt kanske medvetet eller omedvetet tagit 
ställning för att kläder och kropp hör ihop.  
Ett resultat som jag drar utav mina intervjuer är att mode och trender kan kopplas 
samman med kropp. Mode och trender handlar bland annat om vilka kläder vi bär med 
vår kropp. Eleverna kan ta del av modet bland annat genom massmedia (tidningar, 
bloggar med mera) menar Malmberg (1975) och även under intervjuerna nämner 
textillärarna massmedia som en starkt påverkande faktor. Textillärarna upplever att 
elevers syn på kropp och valet av modeller på klädesplagg elever syr påverkas av det 
rådande modet och trender.  
 
Elever idag lever i ett konsumtionssamhälle där vi ska vara missnöjda något som både 
Malmberg (1975) och Larsson och Fagrell (2010) tar upp. Det kan också finnas en 
önskan om att se ut som de andra. Men samtidigt visar man upp den kropp man har som 
man i den tid vi lever inte ska vara nöjd med. Textillärarnas reflektion över att kroppen 
kan ses som ett känsligt ämne känns för mig inte främmande. Min önskan i mitt 
framtida yrke som textilslöjdslärare är att förmedla budskapen på väggbonaderna som 
Westerlund (2015) presenterar ”kroppsfixering, nej tack” och ”din rumpa är ett tempel” 
(Westerlund, 2015:112) som handlar om att vi ska vara stolta över den kropp vi har. 
 

Fortsatt forskning 
I undersökningen har jag valt att intervjua lärare men vidare skulle det vara intressant 
att undersöka elevernas syn på kropp. Jag har intervjuat lärare i norra Sverige och som 
fortsatt forskning skulle det vara intressant att undersöka om det skiljer sig i olika delar 
av landet och även om det förekommer skillnader beroende på om man bor i glesbygden 
eller i en storstad. 

Metoddiskussion 
I studien användes kvalitativa intervjuer med textillärare för att söka svar på syftet med 
mitt examensarbete. Syftet är att öka kunskapen om hur textillärare närmar sig 
undervisningsområden där kroppen är i fokus samt närmare undersöka lärares tankar 
och erfarenheter av kroppen i textilslöjdsundervisningen. I intervjuerna hade jag 
grundfrågor som ställdes till alla textillärare jag intervjuade, men jag ställde även 
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följdfrågor som såg olika ut beroende på vad som framkom under intervjun. Jag är 
medveten om att jag som intervjuare kan ha varit med och påverkat de intervjuade 
lärarna i sina svar. Hur jag ställer frågorna kan avgöra hur en person svarar. Den tillit 
intervjupersonen känner gentemot mig som ställer frågorna kan också påverka svaren. 
Att göra intervjuer kring kropp i textilslöjden som kan vara ett känsligt ämne gör också 
att tilliten till personen som utför intervjuerna (i dessa fall jag) kanske är extra viktig. 
Jag har valt att endast använda mig av en metod beroende på den begränsade tiden och 
ansåg då att kvalitativa intervjuer passar mitt examensarbete bäst. Tillförlitligheten i 
studien har jag tagit fasta vid genom att försöka skapa en förståelse för de svar som de 
intervjuade textillärarna gett mig i intervjun. Intervjuerna spelades in för att sedan 
transkriberas, under intervjun förde jag stödanteckningar och skrev även ner hur jag 
upplevde intervjun och om det var något speciellt jag tog fasta på direkt efter varje 
intervju. Detta tror jag ökat mina försök till att förstå de personer jag intervjuat. Jag har 
även ett lärarperspektiv på min studie i och med att jag utbildar mig till lärare och även 
har arbetat i skolan i ämnet textilslöjd. De kunskaper jag har och har skaffat mig inför 
denna studie har också hjälp mig i min analys och förståelse för mitt material utifrån 
intervjuerna. Det hade varit intressant att även intervjua eleverna själva för att ta del av 
deras egna upplevelser och erfarenheter.  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor  

 

Hur länge har du arbetat som textillärare?  

I vilka årskurser har du textilslöjd? 

Hur ser slöjdämnets organisation ut?  

- hur många timmar slöjd i veckan har eleverna 

 

Om jag säger kropp i textilslöjd, vad tänker du då? 

 

Vad kan vara svårt med kropp och klädsömnad i din undervisning? 

 

Om du kunde förändra synsättet på kroppen när de gäller elever, kropp och 

textilslöjd, hur skulle din önskan se ut? 

 

Planering:  

Mode och kroppen, hur ser du på relationen mellan dom två orden? 

 

Hur berör du mode och trender i din undervisning? 

- Vad i kursplanen kopplar du klädsömnaden till? 

 

Finns det något vad gäller kropp som du tar särskild hänsyn till när du planerar? 

-   Hur mycket styr du uppgifterna i klädsömnad och på vilket sätt? 

 

 

Undervisning: 

 

Kan du ge exempel på någon situation i undervisningen där kroppen tydligt kommer i 

fokus? 

 



	  

 
	  

	  
	  

	  
	   	  

Hur går det till när eleverna ska göra: 

-   modellval 

-   måttagning 

-   provning 

 

Hur ser textilslöjdssalen ut? 

-   Hur går det till när eleverna tar mått och provar kläder de syr?  

 

 

Kan du ge exempel på någon situation du upplevt problematisk när det gäller kroppen i 

samarbetet med eleverna?  

-   Vilka möjligheter ser du genom att arbeta med kroppen tillsammans med 

eleverna i klädsömnaden? 

 

Synsätt/uppfattning 

 

Vad är din upplevelse av elevernas syn på kroppen?  

 

Upplever du att elevernas syn på den egna kroppen och andras kroppar syns i 

klassrummet? Och i sådana fall på vilket sätt? 

 

Upplever du att du genom undervisningen kan vara med och påverka elevernas synsätt 

till den egna och andras kroppar? 

	  


