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SAMMANFATTNING 
Under mina praktikperioder, VFU-perioder, ute på olika skolor har jag observerat att de flesta 

elever inte har tekniskt självförtroende om de redskap de använder i textilslöjden. Med 

tekniskt självförtroende menas att man har tillräckligt med teknisk kunskap så man kan 

hantera redskapet. Med detta arbete ville jag få en insikt i hur mycket teknisk undervisning 

eleverna får i samband med textilundervisningen. Jag tror att skolan inte är könsneutral utan 

spär på könsrollerna genom att inte ha så mycket teknisk undervisning i textilslöjden. Jag tror 

att många har ett könsbundet förhållningssätt till teknik som ett ämne för pojkar och 

textilslöjd som ett ämne för flickor. Det dåliga intresset för teknik, som många flickor har, 

skulle kanske kunna vändas till ett ökat intresse om det var mer teknisk undervisning i 

textilslöjden. Tekniken blir då en naturlig del vid hantering av de textila redskapen. 

Symaskinen är det redskap som valdes som utgångspunkt då det är ett av de redskap som 

används mycket i textilslöjden samt att det finns en symaskin i många hem. 

 

Metod för att få svar på mina frågeställningar är enkät med öppna frågor. Enkäten skickades 

via e-post till textillärare, som ville besvara den efter en förfrågan på två e-postlistor för 

textillärare. 24 textillärare fick enkäten, men bara 16 svarade på den. Bortfallet kan bero på 

enkätens utformning med öppna frågor, som kan upplevas att den tar för mycket tid i anspråk. 

 

I min litteraturstudie fann jag information om symaskinens historik och utveckling samt 

information om teknisk introduktion/presentation. Med hjälp av litteraturen får man en 

teknisk kunskap om hur man trär trådarna i symaskinen, samt justering av trådspänningen. 

 

En sammanställning gjordes av de 16 svar som informanterna skickade mig via e-post. 

Sammanställningen bekräftar att många elever inte får tillräckligt med teknisk undervisning i 

textilundervisningen för att få ett tekniskt självförtroende för de textila redskapen. Hur mycket 

teknisk kunskap elever får skiljer mellan att få väldigt mycket teknisk kunskap om 

symaskinen, medans vissa elever får lite teknisk kunskap om alla redskap och andra får 

väldigt lite om symaskinen eller de redskap de använder. 

 

Textilslöjden väljs, enligt informanterna, av pojkar bl.a. på grund av att det är tystare och 

lugnare än trä- och metallslöjden och informanterna uppfattar det som att det är vanligast att 

det är ”pojkflickor” som väljer trä- och metallslöjd. 

 

Jag tror att det är viktigt att ge eleverna en teknisk undervisning så de får ett teknisk 

självförtroende, då inte alla enligt min undersökning får det. För sin egen självkänsla är det 

viktigt att ha teknisk kunskap om allt omkring oss i vår vardag. Om vi själva inte har teknisk 

kunskap utan låter några få ha den, så överlämnar vi makt åt dem och vi blir beroende av dem 

som har kunskaperna. Som lärare ska man, enligt kursplanen för slöjd, utveckla elevens 

kunskaper som ska ge handlingsberedskap för att klara av uppgifter i det dagliga livet samt att 

stärka elevens tilltro till den egna förmågan. 

 

Nyckelord: teknisk undervisning, symaskin, redskap, introduktion, textilslöjd 
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1. INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 

Under VFU-perioder har jag observerat att eleverna kan väldigt lite om de tekniska aspekterna 

av de redskap, maskiner och verktyg som de använder sig av i textilslöjden. VFU står för 

verksamhetsförlagd utbildning, dvs. praktik ute på skolor under utbildningen. Symaskinen är 

den mest använda maskinen inom textilslöjden och eleverna borde, enligt mig, kunna mer om 

den. Jag tror att skolan inte är könsneutral och att det kan bidra till att spä på könsrollerna, 

dvs. att teknik är för killar och textilslöjd är för flickor. Mer teknisk undervisning inom 

textilslöjden kan bidra till att flickor får ett ökat intresse för teknik, samt att pojkar kan få ett 

ökat intresse för textilslöjd. 

1.2 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Mina frågeställningar är: 

 hur introduceras symaskinen för eleverna 

 hur vanligt är det att eleverna får en teknisk introduktion av symaskinen 

 

Denna undersökning och detta arbete gör jag för att få en insikt i hur mycket 

teknikundervisning som eleverna får i samband med textilundervisningen. Jag vill utifrån 

resultatet få inspiration till att själv använda mig av teknikundervisning i samband med 

textilundervisningen för att öka elevernas förståelse för den utrustning de använder sig av på 

textillektionerna och för att inspirera dem till vidare studier. Om elevernas har en teknisk 

förståelse för redskapen så kommer de att ha stor nytta av det senare i livet i deras 

vardagskunskap om de t.ex. vill använda sig av symaskin senare i livet. Om man har mer 

tekniska inslag i textilen så, tror jag, att pojkar kan få ett ökat intresse för textilsjölden 

samtidigt som flickor kan få ett ökat intresse för teknik. 

 

Jag har inte hittat tidigare forskning inom detta område. Min utgångspunkt i undersökningen 

har varit symaskinen, då det är den vanligast förekommande och mest använda maskinen 

inom textilslöjden. 

2. METOD, URVAL OCH AVGRÄNSNING 

2.1 METOD 

Valet av metod för att få svar på mina frågeställningar blev en kvantitativ undersökning i form 

av en enkät som distribuerades till textillärare via två e-postlistor för textillärare. Enkäten, se 

bilaga 2, består av öppna frågor där informanten själv skriver ner sitt svar. Frågorna i enkäten 

begränsades till tio och är, för mig, relevanta till min frågeställning och ämnet teknik. En 

förfrågan, se bilaga 1, om att svara på enkäten skickades ut via de två olika e-postlistorna för 

textillärare. De som svarade att de ville svara på enkäten fick den skickad till sig via sina 

privata e-postadresser. 24 textillärare visade intresse att besvara enkäten. Nackdel med enkät 

med öppna frågor kan vara att informanten kan uppleva att det tar för mycket tid att skriva 

sina svar själv jämfört med en enkät där de sätter kryss vid givna svarsalternativ. Jag har även 

letat efter litteratur som beskriver hur man kan introducera symaskinen för elever. 

 

Jag har analyserat och tolkat de 16 svar som jag har fått in av 24 utskickade enkäter. Bortfallet 

kan bero på att det var en enkät utan färdiga svarsalternativ och ingen ”deadline” var utsatt 

om när de senast skulle svara på enkäten. Resultatet ligger, som Stukát (2005) skriver, till 
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grund för slutsats och diskussion. Stukát skriver vidare att en enkät kan ge mer kraft åt 

resultatet än intervjuer, då man får svar från en större grupp. Jag har som Stukát skriver 

försökt att vara så objektiv som möjligt och inte lägga in några egna värderingar i 

resultatdelen. Jag har inte tagit med något i enkäten om informanternas kön, ålder, utbildning 

eller bakgrund. Av informanternas förnamn så framgår det att samtliga som fått och även 

svarat på enkäten var kvinnor. Fördelen med en större grupp är att det är svårare att identifiera 

den enskilda informanten, även om allt behandlas konfidentiellt. Enkäten har i vissa frågor, 

som Patel och Davidson (1994) skriver, ett litet svarsutrymme för informantens egna 

tolkningar och därmed blir det möjligt att förutsäga de alternativa svaren. 

2.2 URVAL 

Anledningen till att jag valde en enkät via e-post var att snabbt få svar från yrkesverksamma 

textillärare, samt nå ut till så många som möjligt och att de som svarade mig i första förfrågan 

ville frivilligt svara på enkäten. I och med att förfrågan ställdes till personer som omfattas av 

de två textillärarlistorna så nådde jag direkt lärare som arbetar som textillärare. Medlemmarna 

på textillärarlistorna är yrkesverksamma i Sverige. Jag tror att den låga svarsfrekvensen 16 

svar av ca. 250 tillfrågade delvis kan bero på att undersökningen handlade om teknik. Många 

av informanterna såg inte att teknik och textil hörde ihop, utan ville ha dem som separata 

ämnen. 

2.3 AVGRÄNSNING 

Då de två svenska e-postlistorna för textillärare tillsammans har ca 250 medlemmar så blev 

begränsningen naturlig. Enligt skolverkets statistik fanns det under hösten 2007 90540 lärare, 

varav 22851 arbetar med praktiska/estetiska ämnen på sveriges grundskolor. Jag har inte hittat 

information om hur många av dem som är textillärare.Till de praktiska/estetiska ämnena 

räknas hemkunskap, trä- och metallslöjd, textilslöjd, bild, musik och idrott. 
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3. LITTERATURSTUDIE 

 3.1 LITTERATUR 

Skogh (2001) skriver att det i ämnet teknik förekommer ett samband mellan elevens agerande 

och konsekvensen av handlandet. Eleven får en insikt av sitt handlande och detta påverkar 

även elevens tekniska självförtroende. För att kunna använda sig av olika verktyg så behöver 

man ett kunnande. Teknik är den kunskap man behöver för att kunna använda verktyg. 

Författaren skriver vidare att praktisk kunskap inte värderas lika högt som teoretisk inom den 

västerländska kunskapstraditionen. Den allmänna tekniska kompetensen hos befolkningen är 

viktig att höja dels för demokratin och dels för att inte lämna tekniken till några få kunniga 

som får en stärkt position i samhället. I kursplanen för teknik står det att tekniska kunskaper är 

en förutsättning för att kunna hantera och använda tekniken som omger oss. Kunskap om den 

tekniska utvecklingen i ett historiskt perspektiv samt att kunna reflektera och lösa problem 

utvecklar insikten i kunskapstraditionen och utvecklingen. Eleven får även insikt i hur 

tekniken påverkar naturen, samhället och individen. I lpo94 står det att eleverna ska få en 

saklig och allsidig undervisning som främjar elevernas kunskapsutveckling och fortsatta 

lärande. I lpo94 beskrivs mål och riktlinjer för arbetet inom skolan. Lpo94 infördes den 1 juli 

1994 och är en läroplan i Sverige för den obligatoriska grundskolan, 

förskoleklassverksamheten och fritidshemsverksamheten. I kursplanen för slöjd står det att 

arbete i textil, trä och metall syftar till att utveckla elevens kunskaper vilka ger 

handlingsberedskap för att klara av uppgifter i det dagliga livet samt att stärka elevens tilltro 

till den egna förmågan. Eleven ska även få en förståelse för hur konstruktion, materialval och 

bearbetning påverkar en produkts hållbarhet och funktion. Enligt kursplanen för slöjd ska 

eleven få kunskaper om material och om hur redskap, verktyg och maskiner fungerar samt om 

hur mönster, ritningar och instruktioner tolkas. 

 

Våra livsmönster och samhället präglas i allt högre grad av användandet av tekniska föremål, 

enligt kursplanen för teknik. Ett syfte med undervisningen är att göra vardagstekniken synlig 

och begriplig så eleven utvecklar en förtrogenhet med vanligt förekommande arbetsmetoder 

och redskap. Till vardagsteknik hör såväl de enklaste redskapen i hemmet som moderna 

apparater och komplicerade transportsystem. 

 3.2 TEKNISK INTRODUKTION/PRESENTATION AV SYMASKIN 

En symaskin arbetar, enligt Hemmets handarbetslexikon (1993), vanligtvis med två trådar, en 

under- och en övertråd som med hjälp av nålen och griparen läggs om varandra för varje 

stygn. Griparen finns under stygnplåten där även spolkapseln med undertråd finns. Det finns 

många olika symaskinsfabrikat men de har principen för funktionen gemensam. Bernstedt 

(1960) skriver att man bör ha kunskap om symaskinen och dess delar och funktioner för att få 

ut så mycket som möjligt av den. 

 

Vidare skrivs i Hemmets handarbetslexikon att dagens symaskiner nästan bara drivs med 

elektricitet och att de har minst två funktioner. De vanligaste funktionerna symaskinerna har 

är raksöm och sicksack. I danska skolor användes så sent som fram till 1960-talet handdrivna 

symaskiner. Symaskinens friarm gör det enklare att sy på svåra och trånga ställen som t.ex. 

byxben eller ärmar. Waldén (1982) skriver att symaskinen är en teknisk produkt skapad av 

män men den brukas till största delen av kvinnor. 
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(Bildkälla: Hemmets handarbetslexikon, s.74) 

 

Vidare beskrivs i Hemmets handarbetslexikon hur man trär en symaskin på rätt sätt. En 

trådrulle sätts på trådhållare. Trådrullen ska sitta så att texten på rullen snurrar medsols, detta 

för att tråden inte ska snos upp. En rulle för undertråden spolas upp med den tråd som ska 

användas. Undertrådsspolen sätts i spolkapseln och spolkapseln placeras i spolhylsan. 

Griparen tar tag om tråden vid stygnbildningen under stygnplåten. Symaskinen träs med 

övertråd, det sker vanligast i en s-formad rörelse. Övertråden träs genom en krok eller ögla på 

baksidan eller översidan på symaskinen. Sedan träs övertråden genom trådspännaren, över 

trådledaren till tilldragaren och sedan genom nålstångens ögla, genom en krok ovanför nålen 

och slutligen genom nålsögat. Med hjälp av övertråden kan man få upp undertråden genom 

stygnplåten genom att sy ett stygn.  

 

Över- och undertråden ska korsa varandra mitt inne i sömmen i tyget, enligt Hemmets 

handarbetslexikon. Man kan justera trådspänningen på den tråd som är lösast så den kommer 

närmare in i mitten av tygets söm. 

 

När man börjar sy så är det viktigt enligt Bernstedt att sätta ner nålen i tyget där man vill 

starta och fälla ner pressarfoten. Man ska sedan studera hur tyget och pressarfoten samspelar 

och hur de är placerade under sömnaden. Det är bra att sy på en provbit för att se om justering 

av trådarna behövs. 

 

Som underhåll av maskinen ska man, enligt Hemmets handarbetslexikon, borsta den ren från 

damm och smörja den med symaskinsolja. 

 3.3 HISTORIK OCH UTVECKLING AV SYMASKINEN 

Waldén (1990) skriver att man förknippar sömnad och broderi med kvinnosysslor. Men det 

var väldigt länge en högt avlönad manlig syssla med bra utbildningsmöjlighet. Det finns 

skräddarbrev funna i Sverige från 1356. På 1700-talet försvann broderarskrået och de 

lågavlönade kvinnorna tog över mer och mer efter männen. 
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Symaskinen beskrivs i Hemmets handarbetslexikon som ett mekaniskt redskap och den 

används till sömnad av hemtextiler och klädsömnad. Waldén (1982) skriver att de första 

försöken med att överföra sömnadstekniken till en maskin påbörjades vid 1700-talets slut. 

1790 togs det första kända patentet på en symaskin och den var enligt Waldén (1990) helt 

tillverkad i trä. Waldén (1990) skriver vidare att arméns behov av ökad storskalig tillverkning 

av kläder var en viktig drivkraft bakom uppfinnandet av symaskinen. När teknikens framsteg 

mer och mer kom in i den textila industrin blev handsömnaden en flaskhals i produktionen. 

 

Det var, enligt Hemmets handarbetslexikon, inte lätt att få fram ett mekaniskt system som 

kunde sy lika starkt och vackert som när man sydde för hand. 1829 uppfanns en maskin som 

sydde kedjestygn. Nackdelen med kedjestygn är att om tråden går av så repar hela sömmen 

upp sig. 1846 togs patent på en maskin som sydde med två trådar och 1851 kom 

trampsymaskiner. Enligt Waldén (1982) var det Isaac Merrit Singer som uppfann de två 

teknikerna med två trådar och trampa. 

 

Det tog femtio år att lösa fyra problem för att få symaskinen att fungera bra. Det första 

problemet var att nålen inte skulle gå igenom hela tyget och det löstes genom att flytta 

nålsögat till nålspetsen. Det andra problemet var att få en söm som var hållbar och det löstes 

med hjälp av tvåtrådssystem, skyttel och spole. Med hjälp av pressarfot och matare löstes det 

tredje problemet med frammatning av tyget. Slutligen löstes det fjärde problemet med 

trådspänningsmekanism för att kunna justera trådarnas tillförsel. 

 

Bilden till vänster visar hur skyttel 

och gripare arbetar med att låsa 

sömmen. 

(Bildkälla Waldén (1990) s.31) 

 

Waldén (1982) skriver vidare att i 

Husqvarna på 1870-talet startades 

symaskinstillverkning i 

vapenfabriken i större skala och runt 

fabriken växte byn till en stad. Nu 

blev symaskinen eftertraktad då 

arbetet gick fort, enligt Hemmets 

handarbetslexikon. Fasta 

tillverkningsställen inrättades 

eftersom symaskinerna var stora och 

tunga. Efter 1865 drevs 

symaskinerna på fabrikerna med 

ångmaskiner och massproduktionen 

av kläder tog sin början. Waldén 

(1982) skriver att vid 1880-talet 

kom de första elektriska 

symaskinerna. Vid 1970-talet kom 

de första programmerbara och 

datastyrda symaskinerna. 1975 går 

80 % av Husqvarnas symaskiner på 

export. Waldén (1990) skriver 

vidare att 1978 köpte Elektrolux 

upp Husqvarna. 
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Det finns många olika symaskinsnålar som är anpassade till olika sorters sömnad eller olika 

material, enligt Hemmets handarbetslexikon. De flesta symaskinerna har även olika 

pressarfötter och andra tillbehör till olika sömnadsarbeten som förenklar arbetet. Walden 

(1982) skriver att Gandhi uttalat sig om att den enda nyttiga uppfinning som gjorts är 

symaskinen. 

3.4 SYMASKINENS PÅVERKAN PÅ HUSKVARNA I SVERIGE 

Huskvarna hade, enligt Waldén (1990), de kulturella förberedelserna för industriell 

tillverkning. Invånarna var vana vid mekaniskt arbete och det arbetssätt det medförde. Den 

största fördelen var tillgången på energi genom vattenfallen. I Huskvarna hade det sedan 1698 

funnits gevärsframställning. Vid 1800-talets mitt satsade staten på Carl Gustaf stads 

gevärsfaktori i Eskilstuna och situationen i Huskvarna blev ohållbar när tillverkningen 

sviktade. 1864 beslutade man att utöka produktionsresurserna och att arbeta med en alternativ 

produktion. Som många andra företag så gick man över från gevärstillverkning till 

tillverkning av symaskiner. Detta skulle visa sig mer lönsamt än vapentillverkningen. 

Hemmen och kvinnorna var en större marknad än armén och soldaterna. 

 

Waldén (1990) skriver vidare att Husqvarna blev den främsta symaskinstillverkaren i Norden 

och så småningom även den enda. Att man fick köpa symaskinen på avbetalning gjorde att 

många hade råd att investera i en egen symaskin. Dock återtogs symaskinen om avbetalningen 

inte följdes. Kunnig arbetskraft importerades till Huskvarna från övriga landet. På 1930-talet 

var gjuteriet ett av norra Europas största och tillverkade bl.a. gjutgodsdelarna till 

symaskinerna. 1911 såldes 25698 symaskiner av märket Husqvarna. Fabrikerna byggde ut och 

bostadsbristen för arbetarna gjorde att man började bygga hyreshus med två våningsplan. Den 

lilla byn hade växt till en stad med 6000 invånare fram till 1911. De ansvarig för fabriken 

hade även en känsla för att skapa ett gott samhälle runt fabriken och månade på olika sätt om 

arbetarna och dess familjer. 

4. RESULTAT 

 4.1 RESULTAT AV LÄRARENKÄT 

En sammanställning av informanternas svar på frågorna redogörs nedan i var fråga för sig. 

Svaren från informanterna är en sammanlagd tolkning av deras svar. 

4.1.1 Vad är teknik för dig? 

En förståelse för hur saker fungerar så man kan använda dem på ett bra sätt och att man kan 

ge föremålet service och utföra enklare reparationer. Även metod t.ex. stickning, virkning, 

ändra mönster, färga, variera trådspänning, maskor och olika former av knutar och mätning 

för att tillverka eller påverka utseendet på en textilprodukt anses som teknik De flesta vill 

skilja på teknik och textil, att de är olika ämnen, samtidigt som de skriver att textilen 

innehåller mycket teknik. 

4.1.2 Hur introducerar du symaskinen? Grupp eller enskilt och hur ingående? 

Alla introducerar och går igenom symaskinen med eleverna i olika stora grupper i årskurs 3 

eller 4. En eller flera lektioner används till introduceringen. De lär sig grunderna med att 

koppla in sladdarna, spola, trä maskinen och de vanligaste sömmarna De flesta har färdiga 

papper som eleverna får börja träna på och då syr de utan tråd för att lära sig att styra och de 

olika sömmarna. Därefter får eleverna sy med tråd på riktigt tyg och då syr oftast alla en enkel 
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modell t.ex. en kudde med olika sömmar. Endast en av lärarna som har svarat på enkäten har 

en gammal symaskin som är öppen så att man kan se hur axlar och remmar får maskinen att 

fungera. Det vanligaste är att man startar sömnaden kollektivt för att därefter hjälpa och 

introducera nya saker mer individuellt beroende på hur snabbt de blir klara. En lärare visar 

eleverna ett bildspel innan de får prova på en riktig symaskin. 

 

De flesta har en praktisk repetition eller ett skriftligt prov en gång per läsår. Med stigande 

ålder låter de eleverna mer och mer prova sig fram på en provbit för att själva lära sig vilka 

sömmar som är lämpliga för olika tyger, istället för att tala om rätt söm och inställning. Några 

ger eleverna ”körkort” när de har klarat vissa moment. En lärare påpekar att man får räkna 

med att det går åt några nålar och plåster till fingrar, som de råkar sy i, i början. En annan 

lärare tar klassens provlappar och gör en ”lappkudde” som ges till klassens lärare. 

4.1.3 Går ni igenom teknik för hur något redskap, t.ex. symaskinen eller vävstol, 

fungerar, uppbyggnad eller dess historik och i så fall hur mycket? 

Tre lärare går inte igenom någonting med sina elever, en av dem arbetar även som 

tekniklärare och fick sig en tankeställare av denna fråga och funderar på att ta in mer av 

tekniken i textilen. De flesta av eleverna får väldigt lite information om historik, funktion och 

uppbyggnad av redskapen, men när de får det rör det oftast symaskinen och ibland vävstolen 

och strykjärnet. Eleverna kan få lite historik kring redskapen i samband med att de läser om 

vikingatiden. Eleverna kan få instuderingsfrågor till ett skriftligt prov. 

4.1.4 Har du någon erfarenhet om varför vissa flickor väljer träslöjd och vissa 

pojkar textilslöjd? 

De flesta har elever som går i lägre årskurser, som inte får välja slöjdart. Med lägre årskurser 

syftas till årskurs 1 - 6. De som har elever som själva får välja slöjdart upplever att 

”pojkflickor” väljer träslöjd och killar väljer textil för att vara med tjejer. Många är överrens 

om att kompistrycket ofta avgör vad man väljer för slöjdart. Begreppet ”pojkflickor” syftar till 

flickor som beter och uppför sig mer som en pojke än en flicka. Några killar har sagt att textil 

är för pillrigt, men att det är lugnare och man får sitta ner. Vissa informanter har elever som 

får gå fritt emellan beroende på vad de arbetar med. Vissa elever väljer slöjdart beroende på 

vilken lärare det är och ibland väljer de mellan två onda ting. En av informanterna 

kommenterade att de pojkar som hon har haft har varit intresserade av textilslöjd och de har 

varit så duktiga att de ofta fått VG eller MVG. 

4.1.5 Arbetar du ämnesövergripande eller ämnesintegrerat med andra ämnen? 

Vilka och hur? 

Hälften arbetar inte ämnesövergripande alls. Med ämnesövergripande menas att man 

samarbetar med något annat ämne. T.ex. vid ämnesövergripande arbete med bild så kan de få 

rita och skissa sina produkter på bildlektionen. Det är enligt informanterna vanligast att de 

arbetar ämnesövergripande med trä- och metallslöjden, teknik, bild och matematiken. En 

svarar att alla elever är välkomna, om det passar, om det eleven gör används i ett annat ämne. 

4.1.6 Lär sig eleverna enklare reparationer/service/underhåll? Vilka? 

Nästan hälften av eleverna lär sig inte någonting om reparationer, service eller underhåll, inte 

ens byte av nål på symaskinen. Rengöring av maskinen och annan utrustning samt byte av 

symaskinsnål är det vanligaste som lärs ut till de som får det undervisat för sig. En lär ut 

enklare felsökning på symaskinen. 
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4.1.7 Vem utför enklare reparationer/service/underhåll? Ge gärna exempel på 

vad du eller någon annan gör? 

De flesta gör enklare saker som t.ex. att rensa maskinen från trådar och damm samt smörja 

med olja. En lärare kontrollerar sladdarna med jämna mellanrum tillsammans med eleverna. I 

de flesta fall så kommer en serviceman ut till skolan om inte maskinen skickas iväg. De flesta 

har serviceavtal och nyare maskiner får oftast bara en fackman sköta. De flesta avtal innebär 

att symaskinerna får service varje år men några får det bara vartannat år. 

4.1.8 Tror du att mer teknisk undervisning inom textilen skulle få pojkar mer 

intresserade av textilslöjd? 

Hälften tror inte att det skulle påverka pojkarnas intresse för textilslöjden. Fem tror att det kan 

ha en viss påverkan och då med mer datastyrd utrustning, olika dataprogram och digital teknik 

ökar intresset. En ifrågasatte att flickor förväntas anpassa sig till trä- och metallslöjden, medan 

textilslöjden ska anpassas till pojkarna. 

4.1.9 Uppfattar du att textilundervisningen skiljer sig beroende på elevens kön? I 

så fall hur? 

De flesta uppfattar att undervisningen inte skiljer sig beroende på elevens kön, men att man 

omedvetet kan vara olika mot eleverna beroende på elevens kön. Däremot skiljer sig valet av 

produkt eleverna gör mellan könen. Killar syr ofta byxor medan tjejer ofta syr kjolar. Två 

anser att killar får mer hjälp oavsett slöjdart och att många flickors intresse och förkunskaper 

gör att killar ofta behöver mer hjälp än flickorna. En lärare påpekade att det är viktigt att ha 

material för båda könen, så att inte materialet uppfattas av eleverna som bara ”tjejigt”. 

4.1.10 Går du igenom vägen från idé och från råvara till färdig användbar 

produkt med eleverna? För vilka tekniker t.ex. sy kläder, från fiber till stickad 

tröja? 

De flesta har materiallära vid planerade tillfällen. Vissa tar upp det med eleven vid val av 

material till olika produkter. Eleverna kan få göra egna arbeten om materialen med 

framställning och användningsområden eller så får de se en film om hur jeans kommer till 

från fiber till marknadsföring i handeln med alla kemikalier och annan påverkan. En av 

lärarna går igenom från fiber till plagg, garn eller tovat ur ett historiskt perspektiv. Eleverna 

kan få ta med material hemifrån som de diskuterar kring. En annan lärare låter elever i årskurs 

8 och 9 göra ett eget arbete om materialen för att kunna höja ett G betyg. 

4.1.11 Om jag har följdfråga, beroende på hur alla inkomna svar ser ut, kan jag 

återkomma med någon mer fråga? 

Samtliga svarade att jag fick återkomma med följdfrågor. 
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5. SLUTSATS 
Sjöberg (2005) skriver om fyra argument för varför man ska ha naturvetenskap i skolan. Ett 

av dem som är nyttoargumentet går ut på att individen får nytta av sina kunskaper i 

vardagslivet och i det övriga samhällslivet. De tre andra är ekonomiargumentet, 

demokratiargumentet och kulturargumentet. Allgurén och Hagren (2005) skriver i Teknik i 

skolan att en stor uppgift som skolan har är att göra världen begriplig. Teknik och slöjd har 

med sin tvärvetenskapliga karaktär goda förutsättningar till det genom att vara en spindel i 

nätet i skolarbetet som knyter samman olika kunskapsområden. Denna undersökning visar att 

informanternas elever får för lite teknisk undervisning om maskiner och redskap för att få ett 

tekniskt självförtroende. Jag ser det som en nackdel att eleverna inte vet vad som händer när 

de använder redskapet eller maskinen. De kanske tar avstånd helt till redskapet och ber andra 

om hjälp för att t.ex. hantera en symaskin för att laga ett trasigt plagg. Eleverna ska se nyttan 

med det man undervisar och då kan de lättare ta till sig den kunskapen. 

 

Informanterna hade en bred uppfattning om vad teknik är. Många såg tekniken med en textil 

utgångspunkt, men vill ha teknik och textil som skilda ämnen. Eleverna introduceras för 

symaskinen i grupper för att sedan övergå i individuell hjälp. Vanligast är att de arbetar med 

en likadan produkt att sy i början när de lär sig symaskinen. 

 

Det är inte många som lär eleverna funktion, uppbyggnad eller historik om de maskiner, 

utrustningar och redskap som används vid textilarbete. De som får information får oftast det 

bara om de vanligast använda redskapen. Hälften av eleverna lär sig inget underhåll eller 

nålbyte. De andra får lära sig olika mycket underhåll men de lär sig det grundläggande med 

nålbyte, smörjning och rengöring. Lärarna gör olika mycket med sina maskiner och har olika 

serviceavtal. 

 

Det vanligaste som påverkar valet av slöjdart är kompistrycket. De pojkar som ändå väljer 

textilslöjd framför trä- och metallslöjd anger att det är tystare och lugnare fast mer pillrigt. De 

pojkar som väljer textilslöjd är ofta duktiga och får bra betyg. Men det finns även de elever 

som väljer textilslöjd på grund av att de inte tycker om läraren i den andra slöjdarten. Ungefär 

hälften av informanterna tror att pojkars intresse för textilslöjd kan påverkas så den ökar. Det 

som de tror kan påverka är om man har datorstyrd utrustning och dataprogram. De flesta tror 

inte att lärarens pedagogiska förhållningssätt är olika beroende på elevens kön. De anser 

istället att det som skiljer eleverna åt, utifrån elevernas kön är valet av material och produkter 

som tillverkas. 

 

Ungefär hälften av informanterna arbetar ämnesövergripande och då med ämnen som trä- och 

metallslöjd, matematik och bild. Bild kommer till användning vid skisser på produkter eller 

vid experimentering med färger mm. Matematiken används väldigt mycket då man mäter t.ex. 

tyg och räknar vikt på garn så det räcker till den produkt man vill skapa. Vid t.ex. lappteknik 

används både skisser och uträkning av antal tygbitar. 

 

De flesta har materiallära vid planerade tillfällen med hela gruppen elever. De får 

materialläran på olika sätt t.ex. film eller egna arbeten. En lärare låter eleverna göra ett 

praktiskt arbete om textila material ifall de vill försöka höja ett G betyg. 
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6. DISKUSSION 
Jag har under mina VFU-perioder inom textilslöjd observerat att eleverna har väldigt dålig 

teknisk kunskap om de redskap som de använder. Det redskap som de använder mest är 

symaskinen och många klarar inte ens av att byta nål eller ställa om maskinen, av rädsla för 

att de har sönder den. Jag upplever att en mer teknisk kunskap om det som omger oss skapar 

en teknisk självkänsla. Det står i litteraturen att om vi låter några få ha kunskapen så lämnar vi 

samtidigt över makt åt dem. Om vi inte kan förstå eller använda oss av vardagstekniken så 

kan vi bli hämmade i vårt vardagliga liv. Vi kanske drar oss för att utföra vissa saker då man 

inte vet hur tekniken ska användas eller att man inte vet hur tekniken påverkar oss och 

situationen. 

 

Med detta arbete ville jag få reda på om och i så fall hur mycket eleverna får teknisk 

undervisning om sina redskap och då främst symaskinen. Utifrån resultatet kan jag få 

inspiration till mitt eget arbetssätt för att ge mina elever en förståelse och teknisk självkänsla 

om redskapen de använder som ökar deras vardagskunskap och även en förståelse som bidrar 

till en hållbar utveckling. När man förstår sig på tekniken eller maskinen och den används rätt 

så utnyttjas materialet och energiåtgången på bästa sätt. 

 

Jag har i samband med min litteraturstudie inte hittat något upplägg eller liknande för hur man 

introducerar symaskinen för elever eller vuxna. Jag har inte heller hittat tidigare forskning 

inom detta område. I litteraturen fanns det mycket information om symaskinens historik och 

utveckling. Jag valde att inrikta mig på symaskinen då den är en av de vanligast 

förekommande textila redskapen i hem och skola. 

 

Återigen står det tydligt i litteraturen att teknik är manligt och textiltarbete är en kvinnosyssla. 

Waldén tar upp att det är män som skapat symaskinerna men att de används av kvinnorna. När 

teknik och uppfinningar är nya så är det oftast män som håller på med den. Det har i många 

århundraden varit en fördelning mellan vad män och kvinnor gör. På stenåldern lagade 

kvinnor mat och sydde medans männen jagade och tillverkade vapen. När folkslagen blev 

bofasta och odlade marker så var kvinnan oftast kvar i huset med matlagning, sömnad och 

textilt arbete i form av att karda och spinna ull och lin till garner samt tillverkning av textila 

produkter till familjen. De mest kända vävarna som vid 1600-talet tillverkade vävda 

Gobelängtapeter var män. Först vid krig tilläts kvinnor arbeta på industrier. Kvinnor har 

kommit in på många mansdominerade områden och ibland har områdena till slut blivit 

kvinnodominerade. Nackdelen för kvinnor är att de inte får en hög lön som en man skulle ha 

fått. Kvinnor har tidigare setts som en reservarbetskraft och det ligger nog kvar till nackdel för 

kvinnor när det gäller lön och status. När kvinnor har kommit in på vissa yrken så tappar det 

status och män förlorar intresse för det. Jag tror att skolan spär på detta könsmönster då man 

inte har mer teknisk undervisning i textilundervisningen. Mer teknik i textilundervisningen 

kan öka pojkars intresse för textilslöjd, samtidigt som flickors intresse för teknik kan öka. Att 

bryta detta könsmönster är en av mina många uppgifter att arbeta med som pedagog. 

 

Det viktigaste innan man syr är att man gör grunderna rätt dvs. att man trär symaskinen rätt 

och att trådspänningen är rätt inställd. Om över och undertråden är korrekt spända så korsar 

de varandra mitt i tyget. Följer man instruktionerna så ska det gå bra att sy. Har man förståelse 

och teknisk kunskap så kan man lösa enklare fel och man förstår vad förändring av 

inställningarna innebär. Minst lika viktigt är det att sköta underhållet på maskinen eller sitt 

redskap så det håller längre och inte krånglar när man använder det. Symaskinens vanligaste 

användningsområden är klädsömnad och sömnad av hemtextilier. Och om jag själv tänker 
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efter så är det inte många i min släkt eller bekantskapskrets som inte äger en symaskin. Det 

sys, lappas och lagas ofta bland mina nära och kära. Symaskin är, i mina kretsar, inte en helt 

ovanlig present till en ung kvinna som flyttat hemifrån eller väntar barn. 

 

Det var väldigt roligt att hitta så mycket historik om symaskiner. Att man på grund av krig 

behövde mer kläder fort var en stor bidragande orsak till uppfinnandet. Att man började 

tillverkningen av symaskiner i fabriker vars ordinarie produktion var riktad mot armén visar 

på stor flexibilitet för mig. 

 

För Huskvarna var det kanske räddningen för byn när man började med tillverkning av 

symaskiner. De kulturella förutsättningarna var utmärkta och arbetskraft fanns. Vattenfallen 

bidrog med energi till gevärsfabriken. Satsningen på symaskiner blev efter alla krig mer 

lönsam då armén inte behöver mycket material i fredstider. Tycker det är konstigt att 

människor som krigat i så många år inte gör något annat istället som gynnar hela jordens 

befolkning än att kriga. Symaskinen blev en statussymbol i början, men tack vare 

avbetalningsplaner så hade även mindre rika familjer råd att investera i en symaskin. Hela 

familjen fick del av investeringen då kläder kunde sys fort och lagning av kläder gick också 

fort. Plaggen kunde sys i valfritt tyg som man väft själv eller köpt. Hushållskassan kunde 

drygas ut om man sydde åt andra mot betalning. Det gick bra för företaget och byn växte. 

Huskvarna är ett av många exempel som visar att det går bra om förutsättningarna är bra. Det 

som företaget gjorde bra då var att de månade även om familjen till den anställda, idag flyttar 

företag snabbt och helt utan hänsyn till de anställda eller deras familjer. När man ska söka 

arbete via arbetsförmedling idag så tas väldigt lite hänsyn till att man har familj, enligt min 

egen erfarenhet. Som samhället ser ut idag så behöver man mycket teknisk kunskap och man 

får vara beredd på att flytta dit jobben finns. Konkurrensen om jobben hårdnar och man ska ha 

så mycket kunskap och utbildning som möjligt. Elevens uppbyggnad av sin kunskap börjar 

vid födseln och fortsätter i skolan och det är bl.a. jag som pedagog som ska se till att eleven 

får med sig så mycket kunskap som möjligt. 

 

Då jag är medlem i två textillärarlistor på internet så var det inte svårt att veta vart jag skulle 

vända mig för att få tag på informanter. Enkäten utformades och en förfrågan skickades ut på 

textillärarlistorna om man ville svara på enkäten. De som svarade mig fick enkäten och de 

flesta svarade. Bortfallet kan bero på att de fick skriva sina svar själva istället för att sätta 

kryss vid färdiga svarsalternativ. Jag vet ju hur jag själv reagerat när man fått hem en enkät 

full med frågor, man har inte tid för den om den kräver för mycket arbete. Om jag ska utforma 

en enkät senare så gör jag nog fler frågor med en enkel svarsmetod och bara någon fråga där 

de får skriva själva. Samt att vara tydligare i förfrågan så kanske bortfallet blir mindre. Om 

någon vill forska mer inom detta så kan man lägga in aspekter som t.ex. informanternas kön, 

ålder, utbildning, yrkesverksamma år mm. och se om det har någon betydelse. 

 

Informanterna hade många bra förslag på vad teknik är för dem. Som förväntat så ville man 

skilja ämnena åt, fast textilen innehåller väldigt mycket teknik. Jag blev inspirerad av en 

informants arbetssätt med att ha en ”slaktad” gammal symaskin för att visa eleverna hur den 

fungerar inuti. Jag har en tänkbar kandidat (symaskin) i min källare som jag kommer att 

”slakta” till förmån för mina elever. Man får väl ha plastskydd på den eller ställa undan den 

när man är klar så ingen elev klämmer sina fingrar om de vill peta i den. 

 

Det kan vara bra att introducera nya saker för dem i grupper för att ge dem individuell hjälp 

vid behov. Jag är lärd på Uppsala universitet, där jag läst textilt hantverk i tre terminer, att 

hjälpa eleven att klara saker på egen hand. För vem hjälper dem hemma i sin vardag, inte jag. 
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Men jag blir glad för varje elev som vågar och kan bemästra tekniken som textilen innehåller 

och att den får en teknisk självkänsla som är positiv. Att nästan hälften av eleverna inte ens lär 

sig att byta nål tycker jag är skrämmande. För att klara av tekniken så måste man ha 

grundläggande kunskaper. Man blir även beroende av andra om man inte själv klarar av vissa 

saker. Som lärare ser jag det som slöseri med tid om jag ska byta nålar åt eleverna, den tiden 

behövs åt de som har behov av hjälp på annat sätt. Då skolorna har en stram budget så blir det 

inte mycket service, utan jag har sett många symaskiner som får stå och vänta tills det är dags 

med den avtalade årliga servicen. 

 

Att eleverna börjar med samma produkt är jag personligen emot av egen negativ erfarenhet. 

Jag upplevde det som väldigt tråkigt och jobbigt att tvingas göra en produkt som jag inte hade 

användning för eller ville ha. Personligen tror jag att om eleverna kan påverka produktvalet så 

har de kvar skaparglädjen. Jag tror det är bra om eleverna har några olika modeller att välja 

på. Givetvis behöver man ha enkla modeller i början så de inte berövas sin lust, skaparglädje 

och nyfikenhet. Tipset om att göra en lappkudde av barnens provlappar var en idé som kan 

komma att användas. Barnen gör då en gemensam produkt där alla är inkluderade och får lika 

stor del i produkten. En kul sak som jag själv minns är att få ett körkort på symaskinen när 

man klarar vissa moment. En förhoppning jag har är att kunna göra pärmar till eleverna där 

deras ”övningskörningspapper” samlas och alla andra arbeten de gör med t.ex. fotografier och 

kunna ge dem pärmen när de slutar skolan i år 9 eller vid flytt. Pärmen vill jag även ska 

innehålla tekniska förklaringar och instruktioner som eleven kan ha nytta av senare i livet. 

 

Många upplever det nog svårt att ta praktisk tid till teori av olika slag på textilslöjden och 

därför inte har mycket historik, teknik eller andra genomgångar. Eleverna är nog själva mer 

intresserade av att äntligen få arbeta praktiskt, en svår balansgång samtidigt som förståelse 

ibland bara kan ske teoretiskt. 

 

Informanterna har på ett bra sätt ramat in de olika anledningar som de anser ligger bakom 

pojkars och flickors val av ”fel” slöjdart sett ur ett könsmönsterperspektiv. Det går igenom 

igen att textil är mer ett kvinnligt val och trä- och metall är ett manligt val. Det skulle vara 

intressant att se hur det fungerar när de går fritt mellan slöjdarterna beroende på vad de 

arbetar med. Risken för mycket spring kan vara stor och närvaron måste kontrolleras på ett 

bra sätt. Jag vet själv inte om mer data i textilslöjden kan locka fler killar. Förarbetet blir 

enklare men de måste ändå arbeta praktiskt för att få fram en produkt. Om man behandlar 

elever olika beroende på deras kön så hoppas jag att det sker omedvetet och att man blir 

medveten om det så man kan undvika det. Det är viktigt med analyser och reflektion av sitt 

egna arbete och att någon observerar hur man arbetar. Tyvärr finns sällan tid för observationer 

av varandras förhållningssätt. Det man kan tänka på är att ha ett varierat material så lusten 

växer och inspireras hos eleverna oavsett etnicitet, klass, kön och ålder. 

 

Jag kommer att försöka arbeta ämnesövergripande så mycket som det går. Informanternas 

svar på vilka ämnen de arbetar ämnesövergripande med blev i stort sett de jag hade förväntat 

mig. I diskussion på VFU-perioder så har det även där framkommit att de vanligaste ämnena 

som man arbetar ämnesövergripande med är trä- och metallslöjden, bild och matematik. Bild 

använder man sig av vid skissande på produkter eller om man målar med olika färger för att 

se olika färgvals betydelse för produktens utseende. Att arbeta ämnesövergripande med 

tekniken var nytt för mig, men positiv då teknik finns i textilslöjden. Om man verkligen vill så 

kan alla arbeta ämnesövergripande oavsett ämne. 
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För att få en förståelse som bidrar till en hållbar utveckling så är det för mig viktigt med 

materiallära och att eleverna vet vad som händer hela kedjan från fiber till produkt. Blir man 

medveten om miljöpåverkan så kan man välja produkter med en mer miljövänlig 

tillverkningsprocess. Även vad vi gör med produkten när vi inte använder den mer är viktigt. 

Hela produkter kan man ge till hjälporganisationer och det finns företag som återvinner fibrer 

för att tillverka nytt tyg till nya produkter. Det kan vara med i olika temadagar historiskt om 

teknikutveckling av redskap och maskiner, fiberns väg tillprodukt och återvinning av fibern. 

 

Förslag till vidare forskning är att undersöka om pojkars intresse för textilslöjd ökar om man 

har mer teknisk undervisning i textilslöjden. Man kan även undersöka om flickors intresse för 

teknik ökar om man har mer teknisk undervisning i textilslöjden. 

 

För att nu knyta ihop säcken så har detta arbete gett mig svar på att den tekniska 

undervisningen i textilen av främst symaskinen är under all kritik. Jag får vara en av dem som 

bryter den trenden och får elever med ett tekniskt självförtroende. Samtidigt måste man arbeta 

för att få bort könsmönstret att flickor väljer textil och att pojkar väljer trä- och metall. 

Eleverna ska känna sig välkomna vart de än vill vara oavsett kön eller slöjdart. 

 

Arboga 2008-06-02 
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BILAGOR 

BILAGA 1: ENKÄTFÖRFRÅGAN PÅ E-POSTLISTA 

Hejsan! 

Jag undrar om det finns några textillärare som vill svara på min enkät om textil och teknik. 

Jag går min sista termin på utbildningen och skriver mitt examensarbete om textil och teknik. Om du vill 

svara på min enkät så maila mig privat så får du enkäten. 

MVH 

Irene Lindgren 

ir.lindgren@telia.com 
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BILAGA 2: LÄRARENKÄT 

Hej! 

Tack för att du vill hjälpa mig med att svara på min enkät. Om du har  

frågor så hör gärna av dig till mig. 

Jag bifogar enkäten längst ner i detta mail, klicka att du vill svara  

mig och du fyller i dina svar och skickar tillbaka mailet till mig.  

Tack på förhand för din medverkan. 

MVH 

Irene Lindgren 

 

 

Enkät textil undervisning 

1.Vad är teknik för dig? 

 

 

 

2.Hur introducerar du symaskinen? Grupp eller enskilt och hur  

ingående? 

 

 

 

3.Går ni igenom teknik för hur något redskap ,t.ex. symaskinen eller  

vävstol, fungerar, uppbyggnad eller dess historik och i så fall hur  

mycket? 

 

 

 

4.Har du någon erfarenhet om varför vissa flickor väljer träslöjd och  

vissa pojkar textilslöjd? 

 

 

 

5.Arbetar du ämnesövergripande eller ämnesintegrerat med andra ämnen?  

Vilka och hur? 

 

 

 

6.Lär sig eleverna enklare reparationer/service/underhåll? Vilka? 

 

 

 

7.Vem utför enklare reparationer/service/underhåll? Ge gärna exempel  

på vad du eller någon annan gör? 

 

 

 

8.Tror du att mer teknisk undervisning inom textilen skulle få pojkar  

mer intresserade av textilslöjd? 

 

 

 

9.Uppfattar du att textilundervisningen skiljer sig beroende på  

elevens kön? I så fall hur? 

 

 

 

10.Går du igenom vägen från idé och från råvara till färdig användbar  

produkt med eleverna? För vilka tekniker t.ex. sy kläder, från fiber  

till stickad tröja? 

 

 

Om jag har följdfråga, beroende på hur alla inkomna svar ser ut, kan  

jag återkomma med någon mer fråga? 

 


