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ses and factors inherent in this process. The period under consideration has been divided into 
four parts: 1955–1961, 1961–1977, 1977–1988 and 1988–2001.  

The research uses three different sources: documents, interviews and artefacts. The docu-
ments include both national and local aspects. To increase the understanding of the work and 
education 9 interviews have been made with current teacher educators. The artefacts show the 
transformation of the educators’ intentions and aims, which are expressed in the documents 
examined, into a physical entity by the students.  

In the investigation of what changes the concept of practical knowledge will be used. Prac-
tical knowledge is considered to form the core of textile education. Practical knowledge is 
assumed to consist of action, professional knowledge and reflection.  

Government directives have influenced textile education. Economical and structural as-
sumptions have shaped how the courses have been run and what elements have been included 
in these. In the change that gradually occurred during the investigated time, the inherent pride 
in the subject area and the traditions linked to the courses seems to have slowly diminished. 
The redefinition of textile education as part of the university minimized the value of the edu-
cation’s core based in action and domestic history. The continued production of artefacts 
within the course, suggests that despite the use of scientific and research terminology, the 
manual skills and action were seen as an essential part of the education.  
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Förord 

Vad ska det var bra för? Så frågade min morfar när jag berättade att jag skul-
le doktorera. Frågan var inte ställd för att kritisera mitt ämne eller vetenska-
pen som företeelse utan snarare en fråga ställd till mig. Vad skulle arbetet ge 
mig?  

Det är en fråga jag ofta återkommit till under de här åren, i varierande 
sinnesstämning. Liksom morfar nöjer jag mig varje gång med det svar jag 
gav första gången: jag vill få en möjlighet att lära mig mer, läsa massor och 
faktiskt få lön för det! Bättre jobb är svårt att hitta. Doktorandtiden har för 
mig inneburit en fantastisk tid med möjlighet att träffa underbara och inspi-
rerande människor. En möjlighet och framför allt tid att lära mig se och för-
stå det som tycktes omöjligt eller var dolt i okunskap.  

Inledningsvis går det varmaste av tack till hela projektgruppen som gav 
mig förtroendet att vara en del av projektet När praktikgrundad kunskap 
möter högskolan – kontinuitet och förändring i lärarutbildning. Tack Agneta 
Linné, Boel Englund, Birgitta Sandström, Ingrid Heyman, Mariana Eriksson, 
Eva Trotzig och Margareta Nockert för att ni så generöst har delat med er av 
er klokhet och visat på en väg in i vetenskapen.  

Tack till mina doktorandkollegor i projektet; Eva Eliasson och Britt Tell-
gren. Tack Eva för alla konstruktiva och kloka, om än ibland förtvivlade 
diskussioner om den eviga frågan: vad ska det här vara bra för. Tack Britt för 
dina positiva och jordnära råd. Jag hoppas att vi alla tre i framtiden kommer 
att hitta flera möjligheter att samarbeta. 

Under hela avhandlingsarbetets tid har mina biträdande handledare Eva 
Trotzig och Mariana Eriksson varit ett ovärderligt stöd. Utan deras aldrig 
sviktande förtroende och uppmuntran hade jag varit chanslös! Ständig upp-
muntran, tålamod och konstruktiva råd har gjort detta arbete möjligt, jag 
unnar alla doktorander handledare som er. Ett stort tack till min huvudhand-
ledare Margareta Nockert som såg till att jag fick möjligheten att skriva detta 
arbete. Tack även för all tid du har lagt på att läsa och kommentera mina 
texter. Till Margareta och Mariana måste ytterligare ett varmt tack riktas för 
ert hårda arbete och osvikliga entusiasm som möjliggjort att forskarämnet 
Textilvetenskap etablerats.  

För att ett arbete skall bli gjort krävs inte bara en arbetsinsats utan också 
trevliga stunder. Utan doktorandkollegor i textilvetenskap hade arbetet inte 
bara varit svårare utan även tråkigare! Cecilia Aneer, Cecilia Candreus, Lena 
Dahrén, Rose Ericsson, Mary Pousette, Pernilla Rasmussen och Ingela 
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Wahlberg tack för att ni läst mina texter, lyssnat, druckit te, ätit choklad, 
druckit te, ätit kanelkakor och aldrig tvivlat över vad det här ska vara bra för!   

I arbetet med en avhandling är läsare viktiga. En läsare vars stöd betytt 
mycket för mig är Kajsa Borg. Tack för att du läst och bidragit med kon-
struktiv hjälp men kanske mest för att du uppmuntrat mig genom att visa att 
forskning inom slöjdområdet är viktig och har en framtid. Tack även Marie 
Fagerlind som har varit en god läsare och ett stöd, Sandra McAuley som 
språkgranskat engelsk text och min gode vän Björn Thuresson för kloka, 
lugnande råd.  

Stor tacksamhet riktas till de bidragsgivare som på olika sätt varit en hjälp 
i arbetet. Avhandlingen har tillkommit med medel från Vetenskapsrådet och 
Agnes Geijers fond för nordisk textilforskning. Tryckning av färgbilder i 
avhandlingen har möjliggjorts av bidrag från Stiftelsen Engelbrekts Barna-
vårds & Husmodersskola, Åke Wibergs stiftelse och Estrid Ericsons stiftelse. 
Ett tack riktas även till Lärarförbundet som genom ett generöst stipendium 
möjliggjorde en fantastisk och intensiv arbetsvecka i Åre.  

Utan informanter och föremål hade avhandlingen inte bara blivit livlös 
utan också tråkig att arbeta med. Stort tack till er alla som har bjudit så gene-
röst på era upplevelser och minnen som yrkesverksamma inom textillärarut-
bildningen i Uppsala. Tack ni som har låtit mig få studera alla fina textiler 
och ta del av minnen från er tid som student. Av etiska skäl kan jag inte 
nämna er alla vid namn men jag vill att ni skall veta att det ni gjort är ovär-
derligt. 

Vänner och övrig familj har varit ett fantastiskt stöd. Utan underbara 
grannar, världens bästa dagmamma, uppmuntrande föräldrar, en klok syster 
Ulrika och goda vänner hade detta arbete inte  bara varit svårare utan kanske 
omöjligt. Till sist en stor varm kram till min familj Morthen, Otto, Axel och 
Figge – trots och tack vare er har jag blivit klar. Tack för att ni alltid ger mig 
perspektiv och får mig att förstå vad som verkligen betyder något. Jag hop-
pas att ni genom mitt arbete förstått att allt är möjligt, det handlar bara om 
vilja och att liera sig med rätt människor.  

Så här i avhandlingsarbetets sista sekunder måste morfars fråga besvaras 
utifrån dessa års erfarenheter. Det viktiga resultatet är inte avhandlingen utan 
den spännande resa som arbetet varit. Det här har varit bra för mig. 

 
 
 

Sundbyberg december 2008 
 

Annelie Holmberg 
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Inledning 

När jag var student vid textillärarutbildningen i Uppsala under åren 
1993�1996 var jag kritisk till min utbildning. Skulle jag verkligen klara mig 
som textillärare med de kunskaper utbildningen gav mig och vilka kunskaper 
var det jag behövde? När jag började arbeta som lärare i en låg- och mellan-
stadieskola var jag ofta frustrerad, hur hade utbildningen förberett mig på 
detta, kan man verkligen förbereda någon inför arbetet som lärare och i så 
fall hur? Jag ringde kurskamrater, frågade om råd och hur de klarade sig. 
Efter en tid landade jag i yrkesrollen men inom mig gnagde ofta frågan om 
utbildningens utformning. När jag fick en förfrågan om jag ville delta i ett 
forskningsprojekt som berörde frågor om hur textillärarutbildningen föränd-
rats de senaste femtio åren kändes det fantastiskt rätt.1 Äntligen skulle jag få 
vetskap om bakgrunden till dagens utbildning, om hur den praktiska textillä-
rarutbildningen förändrats och om vad som föranlett förändringen. Hur har 
man kommit fram till att utbildningen idag är den lämpliga för dagens textil-
lärare?  

Textilvetenskap 
Avhandlingen skrivs inom ämnet textilvetenskap. Vad är det som gör att 
ämnet är textilvetenskap, inte pedagogik eller etnologi? De frågor som ställs 
kommer i första hand att behandla de praktiska textila ämnenas utveckling 
och vad som bidragit till utvecklingen. Kanske handlar det om praktisk-
estetisk utbildningshistoria från 1950–talet fram till nutid? I avhandlingen 
kommer jag att använda min textila kunskap om till exempel textila tekniker 
samt kvalitets- och materialkännedom som hjälpmedel, något som är typiskt 
i ämnet textilvetenskap. Den textila förförståelsen består av kunskaper och 
erfarenheter från såväl kurser i vävning, knyppling och sömnad som yrkes-
arbete i en konstvävnadsateljé. Dessutom tillkommer, som tidigare nämnts, 
textillärarutbildningen och yrkeserfarenheter från grundskolans årskurs 2-9. 
Dessa kunskaper används i såväl dokument- som föremålsstudier. I doku-
menten beskrivs undervisningsmoment, tekniker och material, ställningsta-
ganden tas angående vad som skall ingå i ett ämne eller en kurs. I studien av 
samtliga dessa olika moment bidrar min textila bakgrund till ökad förståelse. 
                               
1 Projektet beskrivet under rubriken Projektbeskrivning. 
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När föremål bestående av de studerandes textila arbeten studeras är förför-
ståelsen central, genom den kan föremålen läsas som källor. Inom textilve-
tenskap är föremål som källa jämbördiga med skriftliga källor.   

Skillnaden mellan pedagogik och textilvetenskap kan tyckas hårfin i det 
här fallet. Eftersom de praktiska textila ämnenas utveckling studeras är den i 
många fall knuten till de metoder och den pedagogik som använts. Den pe-
dagogik som används inom textillärarutbildningen grundar sig på handens 
arbete, textila hantverkspraktiker och estetiska traditioner. Eftersom pedago-
gik och metodik är en del i de textila hantverksämnena ger det ämnet textil-
vetenskap en pedagogisk aspekt, samtidigt som tyngdpunkten på textilämnet 
behålls.  

Avhandlingens relevans kan förstås utifrån såväl ämnet textilvetenskap 
som det projekt den ingår i. Det är viktigt att påpeka värdet av att studera en 
textilutbildning med en textil förförståelse och i ett ämne där den textila kun-
skapen inte bara är legitim utan en norm. Självklart är det också relevant att 
visa hur den textila ämnesutbildningen påverkas av strukturella och normati-
va förändringar. I projektansökan uttrycks ambitionen på följande sätt Vi vill 
genom forskningsinsatserna ge studenterna tillgång till sina områdens hög-
skolehistoria. Här finns en intention att belysa en utbildningshistoria som 
tidigare inte kommit på pränt.    

Projektbeskrivning 
Avhandlingen är en del av projektet När praktikgrundad kunskap möter hög-
skolan – kontinuitet och förändring i lärarutbildning. Projektet syftar till att 
belysa hur vårdlärarutbildningens, förskollärarutbildningens och textillärar-
utbildningens kunskapskulturer2 och kunskapsområden tagit form under 
perioden 1950–20053. Viktigt i studierna av de tre utbildningarna är det fak-
tum att högskolereformen 1977 medförde att utbildningarna kom att tillhöra 
universitet och högskolor. Detta innebar att de tre tidigare icke akademiska 
utbildningarna med lokala kulturer var tvungna att välja vilken väg de skulle 
gå inom den akademiska världen. Vad kunde vinnas och vad kunde gå förlo-
rat i en anpassning eller ett bevarande av utbildningen?  

Projektet genomförs vid tre olika högskolor/universitet. Vid Örebro uni-
versitet utbildas förskollärare, vid Lärarhögskolan i Stockholm4 vårdlärare 
och vid Uppsala universitet utbildas textillärare. Vid vart och ett av de olika 
lärosätena arbetar en doktorand med en studie angående den där belägna 

                               
2 Kunskapskultur är enligt projektansökan: det som i stort förenar medlemmar i en grupp i 
deras sätt att uppfatta, bedöma och tillskriva värde i fråga om kunskap och lärande. Projekt-
ansökan s. 5.  
3 Den period som beskrivs här avviker något från den ursprungliga i projektet. Anledningen 
till den nya periodiseringen presenteras under rubriken: Avgränsningar. 
4 Sedan 2008 anordnas utbildningen av Stockholms universitet.  
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utbildningen. Eftersom de tre utbildningarna är olika till såväl struktur som 
traditionstillhörighet kommer avhandlingarnas tolkning av projektet att skilja 
sig åt. Exempel på detta är vårdlärarutbildningen där de studerande är sjuk-
sköterskor som genomgår sin andra högskoleutbildning. Förskollärarutbild-
ningen i Örebro bygger på en utbildningstradition av barnträdgårdslärarinnor 
och har sina rötter i Fröbelska traditioner. Trots att det finns likheter mellan 
de tre utbildningarna, vilka samtliga har sin bas i praktikgrundad kunskap, 
finns även olikheter. Genom de tre avhandlingarna synliggörs utbildningar-
nas nutidshistoria, före och efter högskoleanknytningen. En målsättning bor-
tom skriftliga arbeten är att bygga upp nätverk mellan projektmedlemmar 
från olika städer och forskarmiljöer. Ett nätverk som förhoppningsvis består 
efter projekttidens slut och som kan generera nya tankekonstellationer inom 
olika kunskapskulturer.5    

Avgränsningar 
I ett arbete görs alltid val av vad som skall presenteras eller analyseras. Här 
har hänsyn tagits till de förutsättningar som materialet ger, projektintentioner 
samt mina personliga dispositioner. Här presenteras avgränsningarna utifrån 
rubriker som behandlar dessa och den undersökta tidsperioden.    

De textila hantverksämnena  
Den del av textillärarutbildningen som studeras är den textila hantverksut-
bildningen. Det innebär att undervisningen i ämnena broderi, sömnad, väv-
ning och garntekniker är det centrala. Dessa fyra ämnen har under den un-
dersökta perioden haft olika namn, ämnet broderi har till exempel under 
första delen av den undersökta tidsperioden benämnts konstsömnad, ämnets 
kärna har dock varit densamma. Under de första årtiondena har ämnet söm-
nad varit uppdelat i flera moment, till exempel var linnesömnad före år 1977 
ett fristående ämne. Fackteckning, textil- och dräkthistoria samt ämnesmeto-
dik innehåller i perioder textila moment eller samverkar tätt med de rent 
textila ämnena, varför dessa ämnen till viss del finns med i de olika kapitlen.  

Som ett grundläggande motiv bakom valet att studera de textila hant-
verksämnena finns en intention att belysa ämnen som ofta är osynliga och 
ibland kan upplevas som malplacerade inom universitetet. Projektets titel 
När praktikgrundad kunskap möter högskolan – kontinuitet och förändring i 
lärarutbildning och dess grundintention kan belysas tydligt genom dessa 
ämnen.  

                               
5 Deltagare i projektet är: Agneta Linné, Boel Englund, Mariana Eriksson, Ingrid Heyman, 
Margareta Nockert, Birgitta Sandström, Eva Trotzig och doktoranderna Eva Eliasson, Annelie 
Holmberg och Britt Tellgren. 
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I avhandlingen studeras textillärarutbildningens textila ämnen. Övrigt 
kursutbud, som enstaka kurser, kommer ej att beröras. Ettämnesutbildning-
en6 inom textilämnet kommer fram till den senaste lärarutbildningsreformen 
att vara det centrala. Tvåämnesutbildning i grundskollärarutbildningen 
kommer inte att tas upp specifikt eftersom dessa studerande i hög grad del-
tog i samma kurser som de som studerade vid ettämnesutbildningen, även 
om de läste färre poäng.7 I grundskollärarlinjen med inriktning textilslöjd 
och annat ämne för undervisning i årskurserna 4-9 ingick 60 alternativt 70 
poäng textil ämnesutbildning medan det vid samma tid i ettämnesutbildning-
en ingick 80 poäng textil ämnesutbildning.8      

I benämningen av de olika undervisningsämnena används ordet hantverk. 
Att valet föll på hantverk och inte till exempel slöjd grundar sig på hant-
verksskickligheten som under stora delar av den undersökta tidsperioden 
funnits inom utbildningen. Hantverksskicklighet har alltid varit viktigt inom 
utbildningen av textillärare i Uppsala. Termen hantverk innebär här ett ma-
nuellt arbete och skall inte förväxlas med det yrkesmässiga begreppet. Ordet 
slöjd används som benämning på det ämne som de studerande utbildas för 
att undervisa i som examinerade textillärare.9 Ämnesbeteckningar där ordet 
slöjd används finns i textillärarutbildningen inom ämnen som har den fram-
tida eleven i centrum. Ämnena är olika former av ämnesmetodik där en stör-
re eller mindre del textilt hantverk ingår. Exempel är metodisk slöjd eller 
ämnet textilslöjd. Ordet slöjd är även det begrepp som används i läroplaner. 

Undersökningsperioden  
Den tidsperiod som belyses är åren 1955�2001. Perioden är till viss del gi-
ven utifrån det projekt som arbetet ingår i där tidsramen är åren 1950�2005, 
perioden har modifierats så att den kan anses relevant för denna avhandlings 
syfte. Vad som grundlagt valet av start- och slutår redovisas nedan.     

Obligatorisk slöjd 
År 1955 blir slöjd ett obligatoriskt ämne i grundskolan. Från 1945 fram mot 
början på 1960�talet var tidsandan positiv till de så kallade praktiska ämne-
na. Tvärt emot tidigare strömningar att dela in ämnen som teoretiska eller 
praktiska tog 1946 års skolkommission, 1948 års konstutredning och 1957 
års skolberedning ställning till och menade att skolan hade ansvar för både 

                               
6 Ettämnesutbildning inom textilämnet innebär att de studerande erhåller behörighet för att 
undervisa i textilslöjd. För att kunna undervisa inom gymnasie- och eftergymnasial utbildning 
ger utbildningen inte behörighet att undervisa i vävning. 
7 Med poäng menas här det system som användes fram till 1/7 2007 och som innebar att en 
veckas studier räknades som en poäng.  
8 Kursplan textilslöjd, grundskollärarlinjen, 1989-06-06. (NA) 
9 Det är dock viktigt att påpeka att trots att de flesta textillärare antagligen arbetar inom 
grundskolan finns även en arbetsmarknad inom till exempel folkhögskola och gymnasieskola. 
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teoretisk och praktisk fostran. Skolans uppgift var att ge de praktiska syssel-
sättningarna ett socialt värde och likställa dem med de teoretiska. Ett argu-
ment för slöjden var att den bidrog till elevernas skapande förmåga, vilket 
innebar att slöjdundervisningen anpassades för att bli kreativ och skapande.10  

I en tidsanda som vill likställa praktiska ämnen med teoretiska och vid 
den tid då slöjden formellt får sin plats i skolan tar detta arbete sin början. 
När slöjden blir ett obligatoriskt ämne påverkar det lärarutbildningen och 
fler lärare måste utbildas. År 1955 utbildades endast ettämneslärare i textil-
ämnet eftersom tvåämnesutbildningen med inriktning textil och hemkunskap 
hade lagts ned.11 

En av källorna i denna avhandling är informanter. Den informant som an-
ställdes tidigast av de som intervjuats anställdes 1955 och därmed finns en 
muntliga källa från detta år.12    

Utbildningsreform 
Slutår för arbetet är 2001. Detta år genomgick lärarutbildningen ännu en 
reform. En förändrad lärarutbildning behövdes för att tillgodose den utveck-
ling som skett inom skolväsendet. Samarbete i arbetslag, integration av för-
skoleklasser och fritidsverksamhet är exempel på förändring som ledde till 
ett behov av en bredare gemensam lärarutbildning.13 En reform som bland 
annat innebar att alla lärarstudenter oavsett inriktning nu skall läsa samma 
allmänna kurs. Strukturen med gemensamma kurser för alla lärarutbildningar 
ger en flexibilitet i valet av ämnen och fördjupningskurser.  

År 1997 tillsatte riksdagen Lärarutbildningskommittén som bland annat 
skulle reformera lärarutbildningen. Förslaget var att utbildningen mer än 
tidigare skulle förankra kunskaper i konkreta och praktiska erfarenheter. De 
ämnesteoretiska studierna skulle struktureras med hänsyn till den kommande 
yrkesrollen och kopplas tydligt till den verksamhetsförlagda delen av utbild-
ningen. Detta kom att realiseras bland annat genom verksamhetsförlagd ut-
bildning (VFU).14 Lärarutbildningen skulle göras mer flexibel och anpassad 
till efterfrågan på lärare och stimulera människor med olika etnisk bakgrund, 
intressen och yrkeserfarenheter att välja den. 15 Uppdelningen att undervisa i 
årskurs 1-7 eller årskurs 4-9 skulle ge en flexibilitet med möjlighet att följa 
elever under en längre tid och underlätta rekrytering när barngruppers storlek 
varierade.16 
                               
10 Hartman, Thorbjörnsson & Trotzig (1995) s. 34. 
11 Holmvall (1975) s. 21. 
12 Informanternas anställningstider presenteras i metodkapitlet. 
13 Hartman (2005) s. 154-155. 
14 Detta ansåg informanterna vara en av de stora förändringarna i denna lärarutbildningsre-
form. 
15 SOU 1999:63. 
16 Uppdelningen i dessa i åldersspann fanns redan i Proposition 1984/1985: 122 om en ny 
lärarutbildning för grundskolan med två inriktningar inom utbildningslinjen samt i den centra-
la utbildningsplanen från 1988. 
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Syfte och frågeställningar 

Målet med arbetet är att undersöka hur den praktiska delen av textillärarut-
bildningen i Uppsala förändrats under tiden 1955-2001. Vad har mötet med 
akademisk, vetenskaplig tradition inneburit för den textila hantverksunder-
visning som bedrivits på institutionen? Syftet är att beskriva handlingsför-
loppet samt att analysera och försöka förstå bakomliggande orsaker och fak-
torer. Perioden har delats upp i fyra delar utifrån strukturella förändringar 
som enligt dokument och informanter påverkat utbildningen. De olika delar-
na är synonyma med åren: 1955–1961, 1961–1977, 1977–1988, 1988–2001. 
 

• Hur påverkades textillärarutbildningens textila ämnesutbildning av 
dokument från lokal och central nivå?    

 
• Hur har lärarutbildare realiserat direktiv och hur har de som indivi-

der påverkat och upplevt utvecklingen?    
 

• Hur kan förändring spåras i de textila arbeten som de studerande 
producerat under sin utbildning? 

 
• Vilka bärande värden och föreställningar som påverkar den textila 

ämnesutbildningen framträder i materialet?   

Tidigare forskning  
I forskningsfokus finns ett syfte som i sig själv berör flera olika ämnesområ-
den. Ämnet är textillärarutbildningens ämnesutbildningshistoria, det gör att 
den litteratur som behandlar textillärarutbildning och dess historia har varit 
betydelsefull som bakgrund. Vidare finns den textila slöjden, i egenskap av 
skolämne, som en del av avhandlingsämnet. Även om det är textillärarut-
bildningen jag studerar så finns undervisning i textilslöjd där som en mål-
sättning för utbildningen. Genom att studera litteraturen om den textila slöj-
dens historia och utformning ökar förståelsen för textillärarutbildningens 
målsättningar och innehåll. Det som skrivits om textillärarutbildning och den 
textila slöjden tangerar ofta varandra och kommer att presenteras under en 
gemensam rubrik. 

Den utbildning som studerats är en lärarutbildning, det innebär att forsk-
ning om högre utbildning har kunnat tillföra arbetet relevans. Ämnesområdet 
har jag valt att inte prioritera i mitt arbete. Det som inom detta område kan 
anses viktigt tas upp som utbildningshistoria, det vill säga forskning om 
textillärarutbildning.  

De textila hantverksämnena handlar till stor del om en praktisk kunskap, 
vilket medför att praktisk kunskap är ett centralt begrepp. De begrepp som 
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används i analysen kommer från olika kunskapstraditioner men knyts här till 
praktisk kunskap. Den litteratur som belyser begreppen presenteras eftersom 
den varit central. Vidare finns forskning om praktisk kunskap som legat till 
grund för förståelsen av det lärande som förekommer inom den textila hant-
verksutbildningen och vad som är specifikt för den. I ett arbete som berör en 
utbildning och en tradition som med sådan självklarhet anses kvinnlig under 
den undersökta tidsperioden och i svensk kultur och tradition är begreppet 
genus viktigt. Könsrollers bildande och förankrande i olika yrken och sysslor 
belyser kärnan i problemområdet.  

Forskning inom flera av de ovan nämnda ämnesområdena tas upp eller 
används i arbetet. Den forskning som redovisas är den som varit mest bety-
delsefull, som en viktig inspirationskälla, som underlag till mitt förhållnings-
sätt eller som arbetsmetod. Det som inte tas upp i litteraturgenomgången är 
forskning som använder föremål som källa. Metoder som materiell kultur 
liknar den arbetsmetod som använts och redovisats i Material och metodka-
pitlet men kan inte sägas vara en del av den tidigare forskningen. Den före-
målsforskning som varit en förebild eller inspirationskälla utgår från littera-
tur och diskussioner inom ämnet textilvetenskap. Tidigare forskning innehål-
ler titlar från de ovan redovisade ämnesområdena och visar på avhandlingens 
multidisciplinära inriktning.  

Textillärarutbildning   
Merin Trapp behandlar i rapporten Svensk skolslöjd. Några utvecklingslinjer 
från dess förhistoria till Lgr-69, skriven vid Institutionen för pedagogik vid 
Uppsala universitet, såväl textilslöjd som ämnesutbildningshistoria.17 Den 
första delen i hennes arbete består av en genomgång av de argument och 
syften som legat till grund för undervisning i slöjd. Dessa argument grundas 
i historiska data för både slöjdundervisning och lärarutbildning. Slöjdens 
plats i Lgr-69 och den nya grundskolan behandlas och slutsatser dras om 
varför slöjden bör ha en plats i framtidens skola. Trapp arbetade på textillä-
rarutbildningen i Uppsala och hade en framträdande roll som bland annat 
studierektor och prefekt. Rapporten är viktig eftersom den är ett av de första 
arbeten som skrivits om slöjd. Den speglar även en del av den tidsperiod 
som undersöks i denna avhandling.   

Den historiska bakgrunden till slöjdundervisning och textillärarutbildning 
i Sverige har skrivits av Eva Trotzig i ”qvinnan bär hemmets trefnad på spet-
sen af sin synål” och ”sätta flickan i stånd att fullgöra sina husliga plik-
ter”.18 Skolämnet textilslöjds framväxt under några decennier runt sekelskif-
tet 1800-1900 och fyra kvinnor som under denna tid kom att ägna sig åt ut-
formning och publicering av utbildningsplaner för kvinnlig slöjd presenteras. 

                               
17 Trapp (1973). Skriften var länge kurslitteratur och har tryckts i många upplagor. 
18 Trotzig (1992), (1997). 
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I den förstnämnda undersökningen fokuserar Trotzig på hur kvinnlig skol-
slöjd blev ett etablerat skolämne med utgångspunkt från Stockholms folk-
skolor. Hulda Lundins roll i formandet av den svenska slöjdundervisningen 
studeras. Sven Hartman, Hans Thorbjörnsson och Eva Trotzig skildrar i 
Handens pedagogik skolslöjden i Sverige vid sekelskiftet 1900.19 Här be-
skrivs slöjdens position i den allmänpedagogiska debatten och slöjden som 
ett medel att vitalisera och reformera skolarbetet. Ulla Johansson skildrar i 
sin avhandling Att skolas för hemmet ämnena slöjd, trädgårdsskötsel, huslig 
ekonomi och nykterhetsundervisning under perioden 1842-1919 och ger 
exempel på hur undervisningen fungerade i Sköns församling i Medelpad.20 
Samhällets argument för ämnenas uppgift samt vilken betydelse dessa äm-
nen hade för individen och samhället belyses. De olika ämnenas innehåll 
studeras. Den här angivna litteraturen bidrar med sina berättelser om det 
förflutna med en historisk bakgrund som i undersökningen av nutiden ökar 
förståelsen och fördjupar analysen. Med hjälp av litteraturen kan nutid och 
dåtid knytas samman. 

I avhandlingen Slöjdämnet, intryck – uttryck – avtryck skildrar Kajsa 
Borg hur slöjdämnet upplevs av eleverna.21 Vuxna tidigare elever i slöjd 
samt erfarna lärare i textil- samt trä- och metallslöjd har intervjuats. Fokus 
ligger på vad som upplevs som specifikt för slöjdämnet. I citat och slutsatser 
framkommer slöjdlärarnas olika förhållningssätt och bedömningar av vad 
som är primärt eller specifikt för slöjd. Läroplaners målsättningar och lärar-
nas personliga erfarenheter och intressen formar den egna undervisningen, 
allt tas sedan emot och ger avtryck i elevernas upplevelser och minnen. Här 
finns en berättelse om det arbete som väntar de textillärare som utbildas, en 
berättelse om hur lärare har realiserat sin utbildning och hur det upplevts av 
eleverna. Avhandlingen har varit av betydelse för hur jag ser på den slöjdun-
dervisning som bedrivits i den obligatoriska skolan, bland annat genom att 
slöjdlärarnas uppfattning om vad som är deras uppdrag med undervisningen 
kategoriserats. Dessa kategorier är: konstnärligt uppdrag, pedagogiskt upp-
drag eller ett uppdrag som hantverkare. Uppdragen påverkar slöjdlärarnas 
undervisning och elevernas upplevelser. I studien av textillärarutbildningen i 
Uppsala kan dessa kategorier vara en hjälp för att synliggöra om valet av 
dessa vägar eller uppdrag finns redan i utbildningen.      

Icelandic craft teachers curriculum identity av Gudrun Helgadottir be-
handlar textillärare och trä- och metallslöjdlärares förhållande till sina un-
dervisningsämnen.22 Hur de definierar sitt ämne och identifierar sig med 
ämnet förklaras med begreppen kön och klass. Det material som analyseras 
består av 42 intervjuer med lärare inom de båda slöjdarterna födda mellan 

                               
19 Hartman, Thorbjörnsson, Trotzig (1995). 
20 Johansson (1987). 
21 Borg (2001). 
22 Helgadottir (1997). 
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1913-1960. De delar i avhandlingen där textillärarna beskriver sin utbild-
ningstid bidrar med förståelse för det som informanter, dokument och före-
mål berättat om i avhandlingsarbetet. Den utbildning som beskrivs utvecklar 
en egen kultur där hantverksskicklighet, höga krav och hårt arbete är i cent-
rum. De studerandes hårda arbete med att bland annat framställa en stor 
mängd prover och lärarutbildarnas varierande målsättningar beskrivs utifrån 
de studerandes och lärarutbildarnas minnen. Vid utbildningen på the Textile 
Department behålls det som anses som central kunskap trots organisatoriska 
förändringar. Marginaliserad och ensam, men samtidigt självständig, fortgår 
utbildningen av textillärare i Island under många år. 

Praktisk kunskap 
I antologin Kunskap i det praktiska har redaktören Bernt Gustavsson samlat 
olika bidrag som handlar om kunskap inom praktiska verksamheter.23 Med 
praktiska verksamheter menas här verksamheter där kunskapen är hand-
lingsbaserad och syftet är att synliggöra kunskapsformerna. Det bidrag som 
intresserar mest i detta sammanhang behandlar en båtbyggarlinje.24 Här be-
skrivs den läroprocess som används i hantverket och en kunskap som inlär-
ningsmässigt liknar de praktiska textila ämnenas sätt att lära sig. Kunskapen 
förmedlas av lärare med egen erfarenhet, genom handlingar som upprepas 
och genom att de som ska lära sig reflekterar över sitt lärande. Båtbyggarut-
bildningen använder sig i högre grad än textillärarutbildningen i Uppsala av 
en pedagogik som sätter individens utvecklingsbehov i centrum. Trots olik-
heten bidrar texten med kunskap om hur ett lärande av en praktisk färdighet 
kan upplevas av lärare och elever och med en verbalisering av denna form av 
lärande.   

Lärandeprocessen i hattmakaryrket, studeras och analyseras av Elisabet 
Jernström i Lärande under samma hatt.25 Jernström vill beskriva, förstå och 
försöka förklara ett lärande där mästare, gesäller och lärlingar verkar. Här 
beskrivs lärandet som ett samspel, även om lärlingen är ensam vid ett avgö-
rande lärandeögonblick eftersom lärlingen utför handlingen. I lärandet hand-
lar lärlingen med hjälp av sina sinnen, främst syn och känsel och sitt egna 
verbala- och kroppsliga språk i möte med mästarens/lärlingens sinnen samt 
egna verbala och kroppsliga språk.26 Lärandet kan jämföras med lärandet i 
de textila hantverksämnena där syn och känsel är centrala, genom att se en 
vävd kvalitet samt genom att känna och nypa i tyget lär en studerande sig 
något om täthet, teknik eller material. Genom ett sådant arbetssätt kan ett 
resultat utvärderas och leda vidare till nästa uppgift eller produkt. Även här 

                               
23 Kunskap i det praktiska (2004). 
24 A.a. bidraget av Lena Sjöman. 
25 Jernström (2000). 
26 A. a. s. 139. 
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är språket såväl verbalt som kroppsligt. Lärarutbildaren visar ett handgrepp 
och berättar om sina erfarenheter och den studerande omvandlar dem till sitt 
verbala- och kroppsliga språk. Jernström förtydligar i sitt arbete att lärandet 
är ett samspel inte bara mellan mästare och lärling utan även mellan lärling-
arna. I lärarsituationen finns en pendling mellan verbalt och kroppsligt språk 
som går fram och tillbaka mellan lärling och mästare. Denna slutsats stäm-
mer väl överens med det lärande som beskrivs vid textillärarutbildningen i 
Uppsala, en av informanterna uttalar att gruppen ses som en resurs i lärande-
situationen.  

Boken Kunskap i handling av Bengt Molander uppges av informanter, yr-
kesverksamma vid tiden, vara en viktig bok för lärarutbildarna vid textillä-
rarutbildningen i Uppsala.27 Molander har som mål att försöka förstå det som 
han kallar kunskap i handling. I begreppet kunskap i handling är ordet i vä-
sentligt, kunskapen är nämligen förankrad i eller genom mänsklig aktivitet. I 
lärandet inom den textila ämnesutbildningen är handlingen central. Det är 
genom att sticka nålen genom tyget som kunskapen om broderiets förutsätt-
ningar växer. Material och kvaliteter måste upplevas för att förstås. Molan-
der fortsätter sin analys med att gå igenom begrepp och traditioner med an-
knytning till kunskap i handling. Exempel på det är tyst kunskap eller tystad 
kunskap samt kunskapen som ständigt föränderlig och påverkad av sin kon-
text. Till denna handlingsbaserade kunskap kopplar Molander begreppet 
reflektion och då använder han sig av Donald Schöns exempel och tankar. I 
The Reflective Practitioner beskriver Schön skapandeprocessens framväxt 
genom pendling mellan handling och reflektion.28 Reflektionen definieras 
som ett tänkande som kan ske under en handling eller efter en handling. Re-
flektionen i eller under handlingen påverkar resultatet under processens gång 
medan reflektionen efter en handling påverkar nästa steg i processen eller 
nästa gång denna handling utförs genom att den som utför handlingen tänker 
tillbaka på den. Tillfället, eller möjligheten, till reflektion kan vara under en 
sekund eller sträcka sig till månader eller år, allt beror på handlingen och 
dess kontext. Schöns analys av begreppet reflektion är viktig i denna av-
handling genom att ett av de centrala begreppen därmed tolkas, ett begrepp 
vars synlighet påverkas av de centrala riktlinjerna och styrdokumenten. Vi-
dare berättar Schön om den handlingsberedskap som finns hos den som utför 
en handling, en handlingsberedskap som måste brukas men även vara möjlig 
att ompröva. I utförandet berättar handlingen något och den som utför måste 
vara beredd att lyssna och ompröva – allt i reflektionens anda.     

I de intervjuer som gjorts har samtliga informanter vid samtal om begrep-
pen praktik och teori påpekat att dessa inte går att separera. De ämnen som 
informanterna undervisar i anses i allmänna sammanhang som rent praktiska 
ämnen medan de som är insatta i dem anser att det inte är så enkelt. Teore-

                               
27 Molander (1993). 
28 Schön (1983). 
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tiska moment vävs i realiteten samman med praktiska och de bidrar båda 
med viktiga beståndsdelar. Boken The Concept of Mind av Gilbert Ryle tar 
upp, granskar och analyserar denna uppdelning av mind and matter.29 Ryle 
utgår från att kropp och tanke är ett och inte kan separeras. Samma sak gäller 
tanke och handling. Tanken kan inte separeras som en operation som utförs 
före en handling utan är något som finns med i hela handlingen. För att utfö-
ra handlingen behövs ständigt tanken. Begreppen knowing how och knowing 
that myntas och används. Det första begreppet innefattar en kunskap som 
resulterar i handling medan knowing that är det som traditionellt kan kallas 
teoretisk kunskap. Ryles förhållningssätt  antas i mitt arbete, den praktiska 
kunskapen är en helhet även om den kan bestå av olika beståndsdelar.  

Genus 
Varför återskapas fortfarande klass- och könssegregerade utbildningsvägar 
för den uppväxande generationen? Den frågan ställer Britt-Marie Berge i 
inledningen till sin avhandling Gå i lära till lärare, en grupp kvinnors och en 
grupp mäns inskolning i slöjdläraryrket, en fråga som funnits med mig un-
der hela min arbetsprocess.30 Berge tar upp frågan i sitt arbete om textillärar-
studenters och trä- och metallslöjdlärarstudenters väg in i sitt blivande yrke. 
De studerandes uppväxtvillkor, syn på utbildning och kunskap samt värde-
ringar av den utbildning de genomgår presenteras och analyseras. Berge 
konstaterar att de blivande lärarna sannolikt kommer att verka för att de kul-
turella och könsmässiga arv som finns i vårt samhälle kopplat till dessa ut-
bildningar kommer att bestå. För mitt arbete har det varit viktigt att inse att 
de studerande varit så färgade av sin uppväxt och kultur samt hur en genus-
analys genomförts på ett ämne som behandlar textilslöjd.    

Genom Yvonne Hirdmans bok Genus – om det stabilas föränderliga for-
mer har verktyg lämpliga för genusanalys erhållits.31 En noggrann förklaring 
och utredning av begreppet genus, dess betydelse och hur det kan användas 
har bidragit till att se ämnet med hjälp av begreppet. Hirdman ansluter sig till 
ståndpunkten att genus är en social konstruktion, vi skapar de roller och 
handlingsmönster som enligt en kultur anses knutna till ett kön. Vad som 
anses kvinnligt eller manligt inom ett yrke är alltså beroende av den omgi-
vande kulturen. Resonemanget som förs om kvinnliga sfärer, eller rum, som 
skapats av statsmakter har synliggjort och i flera fall gett förklaringar till 
såväl bakgrundsfaktorer som hur företrädare för textillärarutbildningen age-
rat. Begreppet genus sätts av Hirdman in i ett historiskt sammanhang, något 
som förtydligar den flexibilitet som finns i begreppet. En flexibilitet som i 

                               
29 Ryle (2000). 
30 Berge (1992). 
31 Hirdman (2001). 
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det här ämnet riskerar att förbli osynlig eftersom den undersökta tidsperio-
den, ca 50 år, är förhållandevis kort.  

The subversive stitch. Embroidery and the making of the feminine är som 
titeln anger en bok som beskriver broderi och broderandet ur ett genusper-
spektiv.32 Rozsika Parker beskriver broderiets historia och placerar in det i ett 
könsmässigt sammanhang. Broderi i Storbritannien undersöks från renässan-
sen och framåt med strävan att se hur kvinnor använde eller blev påverkade 
av rådande tiders feministiska ideologier eller strömningar. Här studeras 
såväl makt som klass. Även Louise Waldén skriver i sin artikel Den tidskrä-
vande onyttighetens betydelse om broderi ur ett genusperspektiv.33 Waldén 
resonerar kring samhällens könsetikettering av broderi, hur detta påverkats 
av tid och teknikutveckling. Broderiet degraderades från ett manligt yrke till 
att bli en improduktiv kvinnlig sysselsättning men samtidigt en källa till 
lycka och välmående. I artikeln Att hävda det textila av Birgitta Svensson 
och Louise Waldén utvecklas resonemanget från den tidigare nämnda arti-
keln.34 Här förs ett resonemang om det textila hantverkets könskodning och 
vilka följder detta får i form av till exempel status i ett samhälle. Olika tiders 
krav eller möjligheter som kan kopplas till det textila hantverket belyses. 
Parkers, Waldéns och Svenssons sätt att resonera kring textiltillverkning och 
genus samt att placera in dem i ett sammanhang ökar min förståelse för sam-
hälleliga strukturers genusskapande. Den förändring som det textila hantver-
ket i textillärarutbildningen genomgår kan med dessa artiklar sättas in i ett 
textilt samhällsperspektiv.         

Avhandlingens disposition 
Historisk bakgrund syftar till att redogöra för den historia som textillärar-
utbildningen i Uppsala bär med sig. Redogörelsen för slöjdämnet och textil-
lärarutbildningens framväxt ger utbildningen en bakgrund. Skildringen av 
Fackskolans för huslig ekonomi historia förmedlar en bakgrund till den kul-
tur och de handlingsmönster som under årens lopp utvecklats inom utbild-
ningen. 

I kapitlet Material och metod presenteras de tre olika källor som an-
vänts: dokument, intervjuer och föremål. Källorna kräver olika metoder och 
metodologiska överväganden, dessa presenteras i samband med att respekti-
ve källa beskrivs.  

I kapitlet Kunskap och genus belyses de teoretiska redskap som används 
i analysen av empirin. Begreppen handling, fackkunskap och reflektion pre-

                               
32 Parker (1984). 
33 Waldén (1988). 
34 Den feminina textilen. Makt och mönster. Waldén & Svensson (2005). 
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senteras och anknyts till exempel. Begreppet genus som genomsyrar arbetet 
redovisas och även detta kopplas till ett för arbetet relevanta exempel. 

I och med kapitlet Fackskolan för huslig ekonomi 1955-1961 påbörjas 
redovisningen av empirin. Åren som privat utbildning beskrivs och analyse-
ras. En bild av en grundlig hantverksutbildning uppdelad i många ämnen 
beskrivs.  

Genom kapitlet Seminarieutbildning 1961-1977 förmedlas en redogörel-
se över utbildningen de här aktuella åren. Utbildningsanstalten blev år 1961 
statlig och den centrala styrningen blir under denna period tydligare. Ledord 
som samverkan och kreativitet börjar under perioden påverka den detaljstyr-
da undervisningen.   

Textilt hantverk vid universitetet 1977�1988, skildrar den period när 
textillärarutbildningen liksom andra lärarutbildningar blir universitets- eller 
högskoleutbildning. Verksamheten skulle nu bygga på vetenskaplig grund 
och forskningsanknytas. Här presenteras hur denna förändring har tolkats 
och realiserats inom verksamheten. 

I det sista resultatkapitlet, Ämnesinstitution 1988-2001, presenteras den 
textillärarutbildning som bedrevs vid Institutionen för hushållsvetenskap 
(IHV). Vid inledningen av tidsperioden flyttades den praktiskpedagogiska 
utbildningen till Institutionen för lärarutbildning och därmed kom endast 
ämnesutbildning att bedrivas på IHV. 

I det avslutande kapitlet Har lärandet av praktisk kunskap förändrats? 
presenteras det sammanfattade resultatet. Ett resonemang förs kring resulta-
tet utifrån frågeställningarna som arbetet belyser. Här diskuteras den föränd-
ring som skett, dess orsaker och vilka som främst påverkat de studerandes 
lärande.    
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Historisk bakgrund 

Den historiska bakgrunden har delats upp i avsnitt om textilslöjd som skol-
ämne, textillärarutbildning generellt och utbildningen i Uppsala. Detta har 
gjorts för att den praktiska undervisningen skall kunna placeras i en kontext 
som inte enbart innehåller utbildningen i Uppsala utan även ett större sam-
manhang med textilslöjden i fokus. 

Slöjd som skolämne 
Slöjd ingick under tiden fram till mitten av 1800�talet i barns uppfostran 
såväl i hemmet som vid institutioner utanför hemmet. Från medeltiden och 
fram till mitten av 1800�talet fanns slöjd som en del av den undervisning 
som bedrevs. Den bestod främst av slöjd lämpad för pojkar eftersom pojkar-
na var de som främst undervisades. Slöjdundervisning för flickor förekom 
dock inom såväl barnhem som i hemundervisning. Tankarna var att förbere-
da barnen för ett framtida yrke eller hemliv och berika deras sinnen. Prak-
tiskt arbete eller kroppsarbete har för stora delar av befolkningen varit en 
självklar del av vardagen och en naturlig del av barnuppfostran. Det medför-
de att slöjdens praktiska arbete var en given del av barnens uppfostran och 
vardag.35 

Textilslöjd har funnits som ett frivilligt ämne i den svenska skolan sedan 
1800�talets mitt.36 Att slöjden togs upp som skolämne var bland annat grun-
dat i en rädsla för att industrialismens masstillverkning skulle medföra att 
den genuina hemslöjdens kunskaper utarmades. De slöjdkunskaper barnen 
erövrade sågs av föräldrarna som ett möjligt sätt för barnen att bidra till fa-
miljens försörjning och gav kunskap som barnen som vuxna senare kunde 
använda i ett kommande yrkesliv. Slöjden ansågs främja sparsamhet, trivsel 
och hygien hos folket. En bieffekt skulle vara att slöjden ansågs motverka 
missbruket av alkohol. 

Åren 1880�1920 ses som en blomstringstid för slöjden. Under denna tid 
var slöjden ett viktigt ämne på grund av sina pedagogiska dimensioner, det 
var inte hantverket som stod i centrum. Ämnet ansågs ta såväl kroppen som 
intellektet i anspråk. Slöjd var karaktärsdanande samt skulle uppmuntra bar-

                               
35 Wiberg (1939).  
36 Denna framställning bygger på Hartman, Thorbjörnsson & Trotzig (1995) s. 32-36.  
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nen till flit, noggrannhet och arbetsglädje. Statliga anslag för att kunna driva 
den då så kallade flickslöjden infördes 1896, gosslöjden erhöll statligt bidrag 
redan år 1878. Under åren 1920�1950 utvecklas slöjundervisningen från 
färdighetsträning där teknikerna var viktigast mot ett friare aktivitetspedago-
giskt arbetssätt. Elevens möjligheter att uttrycka sig och att skapa blev av 
större vikt.    

Slöjd för både flickor och pojkar blev ett obligatoriskt skolämne först 
1955. I och med enhetsskolans införande och den nya läroplanen 1962 änd-
rades slöjdundervisningen till att fokusera på elevernas självförverkligande 
och personliga utveckling. Elevernas eget skapande ställdes i fokus och nog-
grannhet eller tekniska färdigheter ansågs inte längre så viktigt. 

I och med den nioåriga grundskolans införande1969 blev det obligatoriskt 
för alla elever att ha båda slöjdarterna textil- samt trä och metallslöjd.37 Detta 
medförde för textilslöjdens del att både pojkar och flickor nu deltog i under-
visningen. När nästa läroplan kom 1980 kompletterades dessa värderingar 
med en betoning på jämställdhet i slöjdandet. 

På 1990�talet fördes en utbildningspolitik som verkade för att återigen 
göra slöjden till ett frivilligt ämne. Skolan skulle fokusera på de teoretiska 
ämnena och högpresterande elever, på så sätt skulle Sverige få ”Europas 
bästa skola”. Förslaget blev mycket debatterat och allt slutade med att obli-
gatoriet kvarstod men timantalet minskade.  

Lärarutbildning inom textilslöjd genom historien 
Slöjdundervisningen i folkskolor och flickskolor under 1800�talet genom-
fördes trots att det inte fanns utbildade lärarinnor inom ämnet.38 Oftast var 
det en lärarfru eller en lärarinna som undervisade flickorna men det kunde 
lika gärna vara lärarens syster eller en annan ”lämplig” kvinna till hands. 

Runt sekelskiftet 1800�1900 startade flera kurser som gav utbildning för 
undervisning i textilslöjd. De tre kvinnorna Hulda Lundin, Maria Nordenfelt 
och Andrea Eneroth drev vid sekelskiftet 1800�1900 kurser och de publice-
rade alla var sin handbok. Hulda Lundin var den som kom att få den mest 
framträdande rollen. Lundins metoder publicerades i böckerna Klädsömnad 
och Handledning i metodisk undervisning i kvinnlig slöjd. Den sistnämnda 
trycktes om så sent som 1923. Anledningen till att just Lundins metoder blev 
de dominerande var att de kom att användas vid Stockholms skolor, där hon 
arbetade som skolinspektör, samt att hennes handledning användes som lä-
robok på alla lärarinneseminarier. Lundins handbok följdes upp av Skolslöjd 
för flickor. Stockholmsmetoden författad av Elsa Valentin 1932. Boken kom 

                               
37 Läroplan för grundskolan 1969. 
38 Första delen av lärarutbildningens historik bygger på Hartman, Thorbjörnsson & Trotzig 
(1995) samt Trotzig (1997), fotnot anger byte av litteratur. 
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ut i en tredje och sista upplaga 1946 och Valentins avsikter, som gammal 
elev till Lundin, var att fullfölja och bevara Lundins intentioner. På detta sätt 
kom Lundins metoder att användas av lärare in på femtiotalet. 

Lundin, Nordenfelt, Eneroth kom att påverka textillärarutbildningen un-
der lång tid eftersom deras utbildningar senare utvecklades till seminarier i 
olika former. Lundins skola blev en del av Handarbetets vänners utbildning-
ar. Nordenfelts skola utvecklades till det seminarium dit textillärarutbild-
ningen i Göteborg blev förlagd. Eneroth startade ett seminarium som utbil-
dade textillärare i Stockholm, vilket lades ner på 1960�talet. Eneroth under-
visade även i Uppsala på Fackskolan för huslig ekonomi. 

För att påvisa hur textilläraryrket formats citeras här Lundin när hon be-
skriver hur en handarbetslärarinna bör vara. Hulda Lundin skrev om textillä-
rare att Utom teknisk färdighet bör hon även äga pedagogisk skicklighet39. 
Lundin betonar att den pedagogiska dimensionen i textilläraryrket var lika 
viktig som hantverkskickligheten. På det sättet bidrar hon till att påverka och 
belysa textillärarens yrkesroll.  

Parallellt med facklärarutbildningen i slöjd upptogs slöjd som ett ämne i 
folk- och småskollärarutbildningen. Detta innebar att lärare från dessa ut-
bildningar fick behörighet att undervisa i slöjd. Behörigheten ingick i folk- 
och småskollärarutbildningen mellan åren 1894 och 1968. Att både facklära-
re (ämneslärare) och folk- och småskollärare hade behörighet till ämnet 
medförde att en kamp om undervisningstid utbröt på skolor där det var ont 
om arbete. Kampen framkallade samarbetsproblem mellan klasslärare och 
facklärare och bidrog eventuellt till de förändringar som sedan gjordes inom 
lärarutbildningen. Behörigheten i slöjd togs bort för lärare som undervisade 
på mellanstadiet i och med att lärarutbildningen förändrades 1968, endast 
facklärare var efter detta behöriga i slöjd.40    

Från Fackskola till hushållsvetenskap  
År 1895 grundades Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala. Bakom grun-
dandet av skolan låg Johan August Lundell, Ida Norrby samt den sistnämn-
das fostermor Jane Norrby.41 Den första så kallade lärarinneutbildningen 
startades detta år och var en utbildning för både flickskola och folkhögskola 
i huslig ekonomi med inriktning mot kost. På direkt förslag av förestånda-
rinnan Ida Norrby utökades lärarinnekurserna 1898 med en valfri kurs i ”me-
todik för kvinnliga handarbeten”. Anledningen till att ämnet handarbete togs 
upp på utbildningen för hushållslärarinnor var att dessa hade problem att få 

                               
39 Lundin (1913) s. 7. 
40 Trapp (1973) s. 45-46. 
41 Fackskolan blev en självständig avdelning inom, det av bland andra Lundell skapade, Upp-
sala enskilda läroverk. Lundh (1945). 
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fulla tjänster, en breddning av utbildningen ansågs göra lärarinnorna mera 
attraktiva på arbetsmarknaden.42 Viktigt att påpeka är att Ida Norrby och den 
utbildning hon drev ansåg att huslig ekonomi innefattade flera utbildningar 
med olika inriktning men att de alla var lika viktiga delar i huslig ekonomi. 

Ida Norrby ägde inte personligen några större färdigheter i slöjd men en-
gagerade sig ändå för slöjdens sak. Hon var engagerad i Sveriges Slöjdlära-
rinneförening och verkade som vice ordförande för obligatorisk undervis-
ning i handarbete vid små- och folkskola samt att denna undervisning skulle 
ledas av fackutbildade lärarinnor. Norrby var under många år engagerad i 
Uppsala läns hemslöjd och kanske kan hennes omsorg för slöjdämnet spåras 
till intresset för hemslöjd.43 År 1927 promoverades Ida Norrby till medicine 
hedersdoktor för sina insatser inom Fackskolan. Utmärkelsen väckte viss 
kritik och Norrby omnämndes som en ”övermatlagerska med doktorstitel”. 
Trots kritiken var doktorstiteln ett erkännande för Norrby, Fackskolan och 
insatserna för folkhälsan.44 

Lärarinna på kursen i metodik för kvinnliga handarbeten var Hedvig von 
Bahr som hade genomgått den så kallade ”Lundinska kursen” för Hulda 
Lundin. År 1902 övertog Andrea Eneroth undervisningen i handarbete på 
Fackskolan. Tre år senare 1905 inrättade man en lärarinnekurs med inrikt-
ning mot kvinnligt handarbete. Kursen omfattade fyra terminer varav cirka 
tre till fyra månader användes till undervisning i handarbete. För att utöka 
tiden för handarbete förlängdes utbildningen 1912 till fem terminer.45 

Förutom undervisning bedrev Fackskolan verksamhet som syftade till att 
öka kunskapen och intresset för kosthållning och hushållning. Hemmets kok-
bok gavs ut första gången 1903, år 1945 beräknades den ha sålts i en halv 
miljon exemplar. År 1905 startades tidskriften Tidskrift för hemmet.46 Ida 
Norrby var ansvarig utgivare och syftet med tidskriften var att vara ett fack-
organ för de sysslor och intressen som tillhörde det husmoderliga kallet.47 
Norrbys och Lundells intention vid grundandet av Fackskolan var att skapa: 
en kvinnohögskola från vilken impulser av värde skulle utgå till de svenska 
hemmen48. I en artikel i Tidskrift för hemmet år 1932 reserverade sig Lundell 
mot ambitionen genom att poängtera att Fackskolan inte var så äregirig att 
den trodde sig kunna utvidgas till forskningsinstitut. Med universitetsmått 
kan Fackskolans undervisning på sin höjd uppnå kandidat- eller magisternivå 
för studenterna.49 För att stärka högskoletanken utsågs ett vetenskapligt och 
tekniskt råd av sakkunniga som skulle samarbeta med ledningen. Ekonomin 
                               
42 Lundh (1945) s. 103-104. 
43 Nordin & Barkfeldt (1995) s. 69-71. 
44 Abrahamsson & Nordin (1987)  s.10. 
45 Lundh (1945) s. 94. 
46 Inte att förväxla med Tidskrift för hemmet som startades av Sophie Leijonhuvud och Rosa-
lie Roos-Olivecrona och fanns under åren 1859-1885.  
47 Lundh (1945) s. 119-121. 
48 A. a. s. 263.  
49 Tidskrift för hemmet, häfte 3-4 årgång 28, 1932. 
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gjorde sedan att denna verksamhet och ambition begränsades.50 De ambitio-
ner som fanns om att arbeta som en högskola tog sig uttryck främst inom 
kostinriktningarna eftersom utbildningarna deltog i utställningar och utred-
ningar och hade professorer och docenter som undervisade studenterna. När 
det gäller den textila utbildningen nämns endast lärarutbildaren Andrea Ene-
roths studier av handarbetsundervisning i Frankrike och Tyskland och att 
flera andra lärare studerat vid Tillskärarakademin och Handarbetets vänner. 
En textil publikation som producerades var Eneroths Handledning vid un-
dervisning i handarbete i högre flickskolor, boken utkom i Fackskolans serie 
av läroböcker 1904.51 År 1914 poängterade Norrby i ett anförande om högre 
kvinnoutbildning att den bildning unga människor bör ha omfattar männi-
skans samtliga kunskaper. Bland dessa kunskaper är praktiskt arbete lika 
viktigt som boklig kunskap, hon poängterade den praktiska kunskapens stora 
värde som bildningsmedel för intelligens, vilja och känsloliv.52  

Åren 1920�1933 var år av stora ekonomiska bekymmer. Fackskolan var 
inte, likt två andra seminarier i huslig ekonomi, statlig utan räknades som 
privat. Trots detta hade skolan statligt stöd och var på grund av detta en 
halvstatlig institution. Eller som det beskrivs: 

 
Fackskolan för huslig ekonomi äges nominellt av Sällskapet Uppsa-
la Enskilda Läroverk, men är att betrakta som en publik stiftelse. En-
ligt sällskapets stadgar förvaltas nämligen dess tillgångar som of-
fentlig egendom och får ej användas till medlemmarnas enskilda 
fördel.53  

 
För att få verksamheten att fungera var skolan beroende av att sälja under-
visning och erhålla donationer från privatpersoner. Den utbildning som sål-
des kunde vara hemkunskapsundervisning till elever vid flickskolor eller 
liknande. Donationer, från bland andra familjen Wallenberg, var avsedda för 
investeringar utöver den vanliga verksamheten men under de nämnda åren 
användes anslagen bland annat för att täcka sänkta statsbidrag. Trots detta 
räckte inte pengarna utan skuldbördan ökade.  Byte av ecklesiastikminister 
och den nya ministerns minskade förtroende för Fackskolans ledning gjorde 
att de statliga anslagen minskade. När Norrby och Lundell 1933 lämnade 
verksamheten uppgick skuldbördan till 230 050 kr. Tiden präglades av eko-
nomiska bekymmer i så hög grad att hela verksamheten förlorade den ska-
parlust och reformiver som tidigare präglat verksamheten. Den nya ledning-
en med föreståndarinnan Anna Schenström i spetsen sanerade ekonomin 
genom personalminskning, indragning av ämnen och samläsning. Trots detta 
visade skolans bokslut formellt sett förlust samtliga år 1933�1945.54  
                               
50 Lundh (1945) s. 264.  
51 Abrahamsson & Nordin (1987) s. 22-27. Eneroth (1904). 
52 A. a. s. 12. 
53 Redogörelse för Fackskolan för Huslig Ekonomi i Uppsala läsåret 1960-1961. (FA)  
54 Lundh (1945) kap. 10-11.  
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På 40�talet rådde det brist på handarbetslärarinnor. År 1948 beslutade 
Skolöverstyrelsen att Fackskolan måste öka det antal som utbildades. Därför 
utarbetades en tvåårig kurs för vad som kallades slöjdlärarinnor. De tidigare 
utbildningarna som innefattat handarbete var tvåämnesutbildningar där kost 
och textil ingick. Den nya kursen kom att dominera och 1954 lades tvåäm-
nesutbildningen ner.55     

Antalet timmar i de textila ämnena varierade under årens lopp. Det kan 
nämnas att på 1950�talet utökades den metodiska slöjden, på bekostnad av 
de andra ämnena.56 Lärarutbildarna ville genom en ökning av den metodiska 
slöjden inspirera studenterna så att slöjden i skolorna skulle bli ett stimule-
rande led i en estetisk och praktisk fostran. År 1950 gjordes en utredning 
inom Skolöverstyrelsen (SÖ) som bland annat föreslog att samtliga husliga 
utbildningsanstalter i landet skulle övergå i statlig regi utom utbildningen i 
Uppsala. Motiven till Fackskolans särbehandling var att det enskilda initiati-
vet ansågs vara viktigt inom undervisningen och att detta gynnas av frihet. 
Fackskolans utbildningar skulle dock få ekonomiska bidrag så att de inte fick 
en ogynnsam position i relation till övriga seminarier. Vidare diskuterades i 
utredningen lärarutbildarnas kompetens som enligt utredarna skulle höjas 
och stimuleras genom stipendier.57 Fackskolans kollegium och styrelse tog 
avstånd från förslaget att Fackskolan skulle undantas vid förstatligandet. Det 
fanns en rädsla att Fackskolan skulle få problem med elev- och personalre-
krytering eftersom de statliga seminarierna kunde tänkas ge en tryggare till-
varo. Det betonades även att de husliga utbildningarna borde utredas och tas 
upp samtidigt som övriga lärarbildningar.58  

Ida Norrbys Fackskola utvecklades under slutet av 1900�talet till Institu-
tionen för Hushållsvetenskap vid Uppsala universitet. De lärare som får sina 
textila ämneskunskaper på institutionen kallas numer för lärare med textil 
inriktning och den textila ämnesutbildningen omfattar minst 60 poäng. För 
de studenter som vill arbeta på gymnasiet finns en behörighetsgivande på-
byggnadsutbildning som omfattar 40 poäng. I Uppsala finns sedan 2003 
ämnet Textilvetenskap som forskarämne med en professur. Syftet är att ge 
den textila ämnesutbildningen en forskningsanknytning och på så sätt ut-
veckla ämnet.       

                               
55 Holmvall (1975) s. 21. Ettämnesutbildningen kallas i dokument först för B II sedan för H-
kursen. 
56 Fakta till hela detta stycke hämtade ur Holmvall (1975).  
57 SOU 1950: 46. 
58 Holmvall (1975) s. 26-29. 
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Material och metod 

Tre olika källmaterial har använts: dokument, intervjuer och föremål. Förut-
om dessa primärkällor har litteratur använts. Litteraturen består främst av 
texter som bidragit till den vetenskapliga analysen. De dokument som stude-
rats har varit såväl officiella dokument på nationell nivå som lokala doku-
ment utformade vid textillärarutbildningen i Uppsala. För att öka förståelsen 
för det arbete och den undervisning som bedrivits under tidsperioden har 
intervjuer genomförts med vid tiden verksamma lärarutbildare. I intervjuerna 
finns en strävan att få veta hur dokumentens målsättningar har realiserats och 
hur den processen har upplevts genom att den personliga upplevelsen berät-
tas. För att ytterligare öka förståelsen för verksamheten har föremål tillver-
kade av studerande använts som källa. I dessa föremål är det tydligt hur lä-
rarutbildarnas och de lokala dokumentens budskap omvandlas till handling 
av de studerande.  

Dokumenten, intervjuerna och föremålen vägs samman i en analys. När 
de ställs mot, eller med varandra skapas en helhet. I helheten styrker eller 
motsäger källorna varandra, ett resonemang kring skeenden och förändringar 
växer fram. Här fungerar källorna växelverkande och tolknings- och förstå-
elseprocessen kan liknas vid en hermeneutisk spiral där alla källor tillsam-
mans bidrar till en helhet med ny förståelse.59 Här används begreppet spiral 
framför cirkel eftersom en cirkel symboliserar en sluten process, om än stän-
digt pågående, medan en spiral är en process utan slut. En spiral av förståelse 
kan se ut på följande sätt: de centrala styrdokumentens mål ger förståelse för 
vilka förutsättningar och regler som gavs, de lokala dokumenten som till 
exempel studieplaner berättar hur detta förverkligades, intervjuerna ger en 
personlig dimension från lärarutbildarna och föremålen bidrar med de stude-
randes realisering av lärarutbildarnas undervisning. Arbetet växer fram ge-
nom att den ena källan leder vidare till, eller tillbaka till, någon av de andra 
källorna.      

För att analysen av ett material ska bli relevant är det viktigt att klargöra 
forskarens egen roll i tolkningen av det material som studeras. Alltid närva-
rande är min egen bakgrund, yrkesroller som textillärare och hantverkare 
samt egen forskarutbildning bidrar till förförståelse. Denna påverkar sättet 
att läsa texter, den innebörd som orden ger, val av ämne och vilka slutsatser 
som dras. Kunskaper inom de textila hantverksämnena är en nödvändig för-
                               
59 Ödman (2001) kap. 7, Gilje & Grimen (2007) s. 187.  
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utsättning för förståelse och tolkning av ämnen, dokument, produkter och 
begrepp, tolkningen hamnar genom förförståelsen nära den textila praktiken 
på utbildningen. Bedömningar kan till exempel göras av hur ett arbete med 
ett föremål genomförts, hur lång tid framställningsprocessen tagit, den hant-
verksmässiga kvaliteten och svårighetsgraden. Den del av förförståelsen som 
här beskrivs kan kallas den individuella erfarenheten, andra delar av förförs-
tåelsen kan vara språk och begrepp samt trosuppfattningar.60 Detta hjälper 
mig och ger förståelse för informanternas språk och begrepp och de textila 
föremålen. En risk för feltolkningar kan dock finnas i likheten. Att uppfatta 
saker lika medför en risk att allt verkar rimligt och sant! Förförståelsen ger 
därför inte bara fördelar utan kräver medvetenhet och att man inte tar något 
för givet. 

Varje kapitel avslutas med en analys av de bilder som källorna ger av tex-
tillärarutbildningen i Uppsala. Den gemensamma bilden analyseras med 
hjälp av begreppen: handling, fackkunskap, reflektion som beskrivs i teori-
delen. De tre begreppens relevans, vikt och synlighet under de olika perio-
derna granskas i en ambition att tydliggöra arbetet inom utbildningen och 
vad som ansågs viktigt för en textillärare att kunna under de olika tidsperio-
derna. Förutom dessa tre begrepp studeras materialet ur ett genusperspektiv. 
Analys av den enkönade utbildningskulturen, med hjälp av genus, görs med 
målsättning att detta kan bidra till ökad förståelse av utbildningens kärna.       

Dokument 
De dokument som använts är främst primärkällor, skrivna under tiden 
1955�2001. Dessa kan delas upp i tryckta och otryckta dokument. De tryckta 
är i första hand de centrala medan de otryckta är de lokalt framställda doku-
menten. De lokala har främst skrivits för den egna verksamheten, delats ut 
och arkiverats inom den.   

De dokument som används är till stor del styrdokument, eller policydo-
kument, från olika nivåer. Det kan vara officiella dokument som statliga 
betänkanden, rapporter, utredningar eller lagar. Högskoleförordningarna från 
åren 1977 och 1993 samt centrala utbildningsplaner utformade av Universi-
tets- och högskoleämbetet är exempel på viktiga centrala styrdokument. Ur-
valet har skett utifrån relevans för ämnet. Textillärarutbildning och de textila 
hantverksämnena har varit det centrala i urvalet av dokument. Lagstiftning 
och utredningar som berör lärarutbildning i allmänhet har tagits upp i den 
mån de har ansetts betydelsefulla. I dessa dokument anges strukturella och 
styrande förutsättningar för textillärarutbildningen, riktlinjer som de anställ-
da formade utbildningen utifrån.    

                               
60 Gilje & Grimen (2007) s. 180. 
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Dokument på den lokala nivån kan vara formulerade av universitetets 
ledning eller inom en fakultetsnämnd. Exempel på sådana skrifter är utbild-
ningsplaner eller skriftliga målsättningar. På den lokala nivån finns även 
dokument som skrivits eller beslut som fattats inom textillärarutbildningen. 
Denna sfär har under tidsperioden 1955�2001 organisatoriskt fungerat olika. 
Vid inledningen var det en rektor i ledningen av organisationen medan denna 
tjänst i och med universitetsinträdet och pensionsavgångar omvandlades till 
en prefekttjänst. Många dokument kan härledas till rektor eller prefekt efter-
som dessa personer skrivit under dokumenten. Därigenom kan vissa perso-
ner tyckas drivande eller mera inflytelserika än de i verkligheten var, deras 
tjänst krävde att de undertecknade eller formulerade dokument som repre-
senterade flera personers åsikter. Utöver de här nämnda dokumenten an-
vänds till exempel utvärderingar, skrivelser av såväl enskilda anställda som 
utsedda grupper och protokoll från institutionsstyrelse. Många dokument är 
otryckta och ofta formulerade för den egna verksamheten och står för ett 
verksamhetsnära berättande. Exempel på sådana dokument är protokoll från 
möten och studieplaner. Dokumenten förutsätter att läsaren har kännedom 
om verksamheten.    

De lokala dokumenten har valts utifrån en strävan om att komma nära den 
undervisning som bedrivits inom de textila hantverksämnena. Detta har 
gjorts med en förhoppning om att förändringar, i form av ändrade förhåll-
ningssätt till ämnena eller skiftande ämnesfokus, skulle bli synliga.  

I studien av dokument finns två huvudsakliga processer som påverkar el-
ler styr arbetet och resultatet. Dessa är urvalsprocessen och granskningspro-
cessen. I valet av relevanta dokument har fyra teman varit centrala: 

 
• de textila hantverksämnenas utformning och innehåll  
• fakta som bidrar till att ge en bakgrundsbild av verksamheten vid ut-

bildningen, exempelvis personalförhållanden 
• utsagor kopplade till utbildningen och dess undervisning  
• utbildningens, eller de anställdas, kontakt med och förhållningssätt 

till forskning och forskningsanknytning 
 
Granskningsprocessen, det vill säga studier av dokumenten, har liksom in-
tervjuerna och föremålsstudierna skett genom att frågor ställts till materialet. 
Frågorna följer de teman som nämnts ovan och frågorna vad, hur och varför 
har ställts.  
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Källkritik 
De dokument som studerats kommer i stor omfattning från den egna utbild-
ningens två arkiv61. I arbetet med arkivering tycks målsättningarna och nog-
grannheten ha varierat över tid. Enligt ansvariga för arkiv vid Uppsala uni-
versitet finns brister och luckor i de genomsökta arkiven. Förklaringen till 
detta kan finnas i bristande rutiner vid arkivering eller att verksamheten med 
att driva en utbildning och dess undervisning prioriterades före arkivering. 
Vid tider av besparingar har nutiden prioriterats framför historieskrivning. 

Brister i arkiveringen har gjort att det kan saknas information som skulle 
kunnat bidraga här. Det är viktigt att understryka att den bild som förmedlas 
utgår från de dokument som bevarats. Kanske är bilden inte hela sanningen, 
men de dokument som finns arkiverade är den sanning som företrädare för 
utbildningen valt att bevara, att arkivera. Även metoderna för arkivering 
berättar något om verksamheten. Arkivet ser olika ut inom den undersökta 
perioden. Exempel på detta är de utförliga och samlade redogörelser över 
verksamhetsåren som trycktes varje år fram till förstatligandet 1961. Ett 
annat exempel är att under perioden 1961�1977 finns protokoll från ämnes-
kollegier och studieplaner noggrant arkiverade. Den ojämnhet som finns i 
arkivet har till viss del kompletterats med dokument som tillhandahållits av 
tidigare eller nuvarande anställda inom utbildningen.  

Gemensamt för de dokument som använts är att de är ursprungskällor el-
ler primärkällor, det vill säga material som är samtida med den händelse som 
studeras. Även primärkällor kan vara otillförlitliga genom att de kan vara 
skrivna för att medvetet förmedla en viss bild eller rent av baserade på hör-
sägen. I det primära materialet kan det finnas delar av sekundärmaterial.62 
Exempel på det är de tillbakablickar som inleder vissa dokument, tillbaka-
blickar som hjälpt mig att återskapa händelser. Tillbakablickarna har skrivits 
med en senare händelseutveckling i medvetandet. Det som dokumenterats 
kan ha valts utifrån de senare skeendena.    

Intervjuer 
Intervjuer med lärarutbildare har genomförts i ett sökande efter hur de do-
kument som presenterats ovan har realiserats. Hur har de människor som läst 
och ibland även utformat dokumenten tolkat och förverkligat dem i sitt arbe-
te, sin undervisning. Hur har högskoleförordningarnas målsättningar verk-
ställts av individerna? Genom intervjuerna har den mänskliga, personliga, 

                               
61 Institutionen för hushållsvetenskaps gamla och nya arkiv. Det så kallade gamla arkivet (FA) 
har flyttats till Landsarkivet i Uppsala och kallas där Arkiv för Fackskolan för huslig ekonomi 
1895–1961, det nya arkivet (NA) finns kvar på institutionen som dock 2008 bytt namn till 
Institutionen för kostvetenskap. 
62 Tosh (1994) s. 42-43. 
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dimensionen tillförts undersökningen i en strävan att krypa närmare den av 
informanterna upplevda, verkligheten. Användningsområdena för intervjuer-
na kan sägas ligga i att de hjälper till att spåra skriftliga källor, de fungerar 
som en illustration genom att de ger de skriftliga källorna en levande form, 
kompletterar ett skriftligt material, öppnar nya problemställningar, ger upp-
lysningar på individnivå, ger ökade möjligheter att förmedla inlevelse, mot-
verkar de eventuella skevheter som dokument ger och ger upplysningar som 
inte finns på annat håll.63  

De intervjuer som gjorts kan sägas vara av karaktären halvstrukturerade 
kvalitativa forskningsintervjuer. Det innebär att intervjuerna genomförts 
enligt en mall, där frågor eller teman presenterats.64 Vid intervjun har mallen 
inte följts slaviskt utan mera varit en metod för att säkerställa att det som 
ansetts vara av relevans diskuterats.65 Frågorna har bedömts olika betydelse-
fulla eller intressanta av informanterna, något som har bidragit till förståelse 
av intervjun i arbetet med analyser. Vid intervjuerna kretsade frågorna 
främst kring informanternas yrkesliv. Utbildningsbakgrund har prioriterats 
framför uppväxtvillkor och familjebakgrund. Dessa val har gjorts utifrån en 
strävan att skriva om textillärarutbildningen i Uppsala och dess verksamhet, 
inte informanternas livshistoria. Informanternas bakgrund, som till exempel 
klass, har i den mån de kan antas ha påverkat arbetet tagits upp. I intervjusi-
tuationen har informanterna i olika omfattning tagit upp till exempel upp-
växtvillkor. Denna olikhet har jag tolkat som att alla människor har olika 
mått av integritet och valt att inte inkräkta allt för mycket på denna, eftersom 
området inte anses primärt.  

Arbetet med intervjuerna genomfördes i inledningen av avhandlingsarbe-
tet. Detta medförde att studier av dokument och föremål inte var gjorda och 
därmed inte påverkade intervjuerna. Samtidigt hade det till följd att intervju-
erna omfattade ett bredare problemområde än det som behandlas i avhand-
lingen. Om intervjuerna gjorts vid ett senare tillfälle av arbetet hade de even-
tuellt utformats på ett annat sätt.  

Intervjuerna har gjorts antingen hemma hos informanterna, i deras arbets-
rum eller i någon lokal på min arbetsplats. Dessa rum är bekanta för infor-
manterna som en nuvarande eller tidigare arbetsplats. Valet har styrts av 
informantens önskemål och ibland hälsa. Platsen för intervjuerna har påver-
kat samtalen på så vis att de som gjorts i hemmen genomfördes i en person-
lig atmosfär. Hemmiljön ger ytterligare en bild av informanten, något som 
kan ha medfört att förtroligheten ökat. Samtidigt finns i de intervjuer, som 
gjorts på arbetsplatsen, i vissa fall en känsla av igenkännande, de som nu är 
pensionerade kommer tillbaka medan de som fortfarande är verksamma be-
finner sig i bekant miljö. Även denna intervjumiljö har på dessa grunder 

                               
63 Kjeldstadli (1998) s. 186-187. 
64 Kvale (1997) s. 32. 
65 Intervjumall se bilaga. 
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bedömts som om inte familjär så naturlig och bekant. Vid analysen av de 
transkriberade intervjuerna har inte valet av intervjuplats noterats eftersom 
det inte bedömts ha påverkat resultatet.  

Intervjuerna har spelats in på band för att sedan transkriberas ordagrant. 
Utifrån informantens önskemål har sedan hela den utskrivna intervjun 
och/eller en sammanfattning av intervjun skickats till informanten för att 
kontrollera att inget har missuppfattats. Responsen har i allmänhet varit posi-
tiv. Två av informanterna har haft åsikter om sammanfattningen och bett mig 
förtydliga några detaljer. Önskemål har även framförts om att jag skulle se 
över språket i de citat som jag valt. Dialekt och talspråk har därför i viss mån 
omvandlats till skriftspråk. 

Två intervjuer gjordes med samma intervjumall vid en annan textillärar-
utbildning i Sverige. Intervjuerna gjordes med målsättningen att bekräfta 
eller dementera en hypotes om att en speciell utbildningskultur rådde i Upp-
sala. Jag ville veta om de två ledande kvinnorna vid den andra utbildningen 
uttryckte samma ambitioner angående den utbildning de arbetade inom och 
om de tacklat förändringar på ett likartat sätt som informanterna i Uppsala. 

Informanter 
Informanterna har valts med målsättningen att hela den undersökta tidsperi-
oden skall belysas. Samtliga möjliga informanter från senare år har inte in-
tervjuats eftersom de sista tio åren då skulle kommit att dominera arbetet. 
Istället har ett urval gjorts, vilket givetvis medför en risk att information kan 
ha uteblivit. Valet av informanter har gjorts utifrån ambitionen att främst 
lärarutbildare verksamma i de praktiska hantverksämnena intervjuats, i den 
mån det varit möjligt har representanter från flera av dessa ämnen under 
samma tid intervjuats. 
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I diagrammet visas de tidsperioder som informanterna varit anställda. Under 
tidsperioderna finns ibland avbrott för studier eller föräldraledighet, dessa 
har inte redovisats.66 Som kan avläsas i diagrammet finns det största antalet 
informanter under åren i början på 80�talet. Åren i början av undersökning-
ens tidsrymd är de som är minst representerade. Från och med 1967 fram till 
tidsperiodens slut finns alltid minst fyra informanter.  

Informanternas uttalanden har anonymiserats genom att de fått nya namn 
och eventuell dialekt omvandlats till rikssvenska. Informanterna har infor-
merats om ambitionen att anonymisera deras uttalanden men samtidigt har 
svårigheterna i detta diskuterats eftersom kretsen av lärarutbildare vid textil-
lärarutbildningen i Uppsala är liten. Samtidigt måste det påpekas att de lärare 
som inte längre arbetar på utbildningen främst finns i sina tidigare arbets-
kamraters och studerandes minnen, inte i den verksamhet som bedrivs 2008. 
Givetvis kunde alla informanters uttalanden eller återberättade minnen om-
vandlats till en gemensam berättelse för varje tidsperiod. Den möjligheten 
har övervägts men eftersom informanternas individuella berättelser då riske-
rade att bli osynliga har den inte använts.  

Informanterna är alla lärarutbildare. Inger Erixon Arreman definierar i sitt 
arbete om lärarutbildningen vid Umeå universitet lärarutbildare som: 

 
högskolelärare som har egen utbildnings- och yrkesbakgrund som lä-
rare, eller annan pedagogisk utbildning till fritidspedagog, förskollä-
rare och studievägledare, etc., och som har arbetsuppgifter vid enhe-
ter inom tidigare lärarutbildningsorganisation, eller institutioner di-
rekt underställda nuvarande Fakultetsnämnden för lärarutbildning. 
Till lärarutbildare räknas även högskollärare som i stor utsträckning 
undervisar blivande lärare i ämnen som ingår i lärarutbildningspro-
gram vid institutioner inom andra fakultetsnämnders ansvarsområ-
den. Därutöver inkluderas individer med ledningsuppdrag, som är 
beslutsfattare inom universitetet och lärarutbildningsområdet. 67  

 
Jag instämmer i definitionen ovan, dock med vissa tillägg för att förtydliga 
vad som här menas med en lärarutbildare. Informanterna är lärarutbildare 
främst i de textila hantverksämnena, en lärarutbildare undervisade i didaktik 
och forskningsmetodik, en i textil- och konsthistoria och en i fackteckning 
samt de textila hantverksämnena. Alla informanter utom två, som undervisa-
de i didaktik och forskningsmetodik samt i textil- och konsthistoria, är utbil-
dade textillärare, yrkeslärare i sömnad eller vävlärare. Arreman använder sin 
definition i ett arbete som behandlar hela lärarutbildningen, här studeras 
endast de textila hantverksämnena inom textillärarutbildningen och när jag 
skriver lärarutbildare avses endast de som arbetar med ämnesutbildningen.  

                               
66 Endast det längre uppehållet hos Gun redovisas. 
67 Erixon Arreman (2005) s. 52. 
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Risk och tillgång 
Hur säkert är resultatet av en intervju? Vid val av informanter, plats för in-
tervjun, vilka frågor som ställs, dokumentationsmetod samt slutligen tolk-
ningen av intervjun finns risker för validitetsproblem.68 Validitet som be-
grepp används här med den innebörd som Ken Plummer anger, det vill säga 
att validitet främst handlar om att se huruvida det som är syftet med studien 
studeras. Är metoden rätt medel för att nå målet?69  

En risk är min bakgrund som textillärare utbildad vid utbildningen som 
studeras. Flera av informanterna har varit mina lärare och en informant är nu 
biträdande handledare. Här finns risk att min tidigare roll som elev påverkar 
och att respekten för informanterna påverkar intervjusituationen. Vidare kan 
textillärarbakgrunden samt hantverkarbakgrunden bidra till att ett inifrånper-
spektiv antas i utförande och tolkning av intervjuer med människor med 
likartad bakgrund. Jag förstår intuitivt vad de menar och kräver kanske inte 
de förklaringar, som eventuellt kan behövas för att tydliggöra ett resultat. 
Fördelarna med ett inifrånperspektiv har ansetts överväga riskerna och en 
medvetenhet om dessa risker har iakttagits. Samtidigt finns här något som 
kanske inte bara är en risk utan en tillgång. Inifrånperspektivet möjliggör en 
öppenhet och en förståelse som sannolikt annars hade krävt flera eller längre 
intervjuer.   

Vid intervjuer finns möjligheten för informanten att skapa sin egen berät-
telse, att välja vad som känns viktigt att förmedla.  Detta val kan göras med-
vetet som en strategi för att framhålla sin roll och verksamhet eller omedve-
tet på grund av påverkan av den omgivande kontexten. Som Elliot G Mishler 
uttrycker det: 

 
narrative accounts are not simply expressions of a story, the one 
true story already and always inside the person. Rather, all ‘sto-
ries’ are situated retellings. They are responsive to the context of 
their production, in our case, a life history interview.70      

 
Givetvis kan det även ske omedvetet i samverkan med den som gör inter-
vjun. Intervjuaren och informanten utövar ett ömsesidigt inflytande på var-
andra som kan vara känslomässigt och/eller kognitivt. Den mellanmänskliga 
relationen skulle kunna ses som en väg mot felaktiga källor, men samtidigt 
får detta faktum inte förminska vikten av de insikter som dessa relationer 
kan leda fram till.71 Den relation som är specifik för de här utförda intervju-
erna har beskrivits ovan. Relationen som finns med vissa av informanterna 
kan leda fram till ett förtroende som öppnar dialogen och påverkar intervju-
situationen positivt. Det ovan nämnda faktum, att intervjun skapas tillsam-
                               
68 Plummer (2001) s. 156. 
69 A. a. s. 154. 
70 Mishler (2004) s. 51. 
71 Kvale (1997) s. 39. 
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mans, visar på att det finns mer än en sanning. Sanningen kan se olika ut 
beroende på hur en berättelse skapas och används. 

I intervjun finns förutom det gemensamma skapandet av en berättelse in-
formantens formande av en berättelse, från ett minne av en tid som varit. 
Minnet av något som hänt har filtrerats genom det liv som kommit efter hän-
delsen eller skeendet. Som Tosh uttrycker det: Det ’förflutnas röst’ är ofrån-
komligen även nuets.72 Liksom i dokumenten går det inte att bortse från det 
faktum att nutid och dåtid påverkat varandra. Minnet är inte en process där 
något sparas för att sedan plockas fram intakt vid behov, istället är minnet en 
aktiv process som konstruerar en bild av ett minne som vi själva kan accep-
tera. Bilden kan ha justerats av värderingar som förändrats eller av insikten 
om vad som hände efter det specifika minnet.73       

Föremål    
Den tredje källan i undersökningen är föremål som de studerande tillverkade 
i de textila hantverksämnena. Det är textila föremål, skriftliga arbeten eller 
en kombination av båda dessa. De kommer att studeras som ett resultat av 
den praktiska utbildningen från 1955�2001. Förändringar som skett i de 
praktiska momenten blir synliga i de arbeten som producerats, vilka tekniker 
som ansetts viktiga, kreativitetens omfattning samt hur kursplanernas uppgif-
ter tolkades och realiserades. Vid bearbetning och analys av materialet an-
vänds textila kunskaper och erfarenheter från textilutbildning och yrkesverk-
samhet. Föremålen binder ihop de två andra källorna samtidigt som de i sig 
själva bidrar med svar på till exempel vilka krav lärarutbildarna hade på de 
studerandes arbete. 

För att få tillgång till föremål presenterades syftet med avhandlingen och 
en önskan om att få se vad de studerande tillverkat vid textillärarutbildning-
en vid en sammankomst för tidigare studerande.74 En kvinna från vardera 
perioden 1961�1977, 1977�1988 och 1988�2001 lånade ut material från 
utbildningen. Ytterligare en kvinna som studerat under den sista perioden 
kontaktades genom en av de tidigare nämnda kvinnorna. Arbeten från perio-
den 1955�1961 fattades länge och i stället gjordes telefonintervjuer med två 
studerande från denna tid. I slutfasen av arbetet kontaktades en kvinna som 
studerat under det första tidsintervallet och de föremål hon bevarat från sin 
studietid har studerats. För en utomstående kan det tyckas märkligt att de 
flesta som tillfrågats har allt material kvar från sin utbildning. En förklaring 
kan vara att allt sparades i en förhoppning att det skulle kunna komma till 
nytta i yrkeslivet. En annan förklaring kan sökas i den tidsmässigt omfattan-

                               
72 Tosh (1994) s. 221. 
73 Kjeldstadli (1998) s. 188-189. 
74 Fackskolans elevförbunds studiedagar, Uppsala universitet våren 2007.  
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de och ofta känslomässiga process som ligger bakom tillverkningen. Kanske 
är det lättare att slänga en bok man läst än ett broderi som man själv formgi-
vit och sedan lagt möda bakom varje stygn.  

I urvalet av föremål har det varit viktigt att alla textila hantverksämnen 
representerats, eftersom olika lärarutbildare undervisade i olika ämnena vars 
karaktär kan skilja sig åt. Undervisning i vävning har i högre omfattning än 
broderi en möjlighet att bli teoretisk med fokus på bindningar och dessas 
konstruktion medan broderi ofta blir kreativt och fritt. I inledningsskedet 
studerades det material som de tidigare studerande visat. Föremålen fotogra-
ferades och bilderna kompletterades med anteckningar om exempelvis mate-
rial eller arbetets omfattning. Föremålen som ansetts representativa för sin 
period, eller som har något speciellt att berätta, har valts ut och presenteras 
med bild och text.  

Arbetet med att studera föremålen har liksom i intervjuer med informanter 
och studierna av dokumenten gått så tillväga att frågor ställts till materialet 
eller föremålen. Frågorna har formulerats för att öka förståelsen för vad som 
ansågs som viktig kunskap för en textillärare utbildad i Uppsala, vilka bä-
rande värden och föreställningar fanns. Målet var till exempel att studera hur 
mötet med en akademisk, vetenskaplig, tradition påverkat den faktiska un-
dervisning som de studerande fick. Med hjälp av textila kunskaper kan sva-
ret läsas ut eller bli synligt.  

 
Frågorna är: 
 

• Vad har tillverkats under de olika perioderna? 
• Vilka tekniker har ansetts viktiga? 
• Hur lång tid har den studerandes arbete tagit? Viktigt är att göra en 

jämförelse mellan de olika produkterna för att förstå de studerandes 
arbetsinsats på utbildningen som helhet och utifrån de olika ämne-
na. 

• Hur är arbetet utfört, till exempel med tanke på noggrannhet och de-
taljrikedom? Skiljer detta sig åt under olika perioder?  

 
En metod att studera föremål finns inom Material culture, använd inom ex-
empelvis ämnesområden som etnologi eller arkeologi. Ett synsätt här är att 
föremål kan användas som primärkällor vilket innebär att de har något att 
berätta, de kan läsas liksom skriftliga eller muntliga källor.75  
 

Material culture as a study is based upon the obvious fact that the ex-
istence of a man-made object is concrete evidence of the presence of 
a human intelligence operating at the time of fabrication. […] The 
term material culture thus refers quite directly and efficient, if not 

                               
75 Prown (2001),  McClung Fleming (1974).   
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elegantly, both to the subject matter of the study, material, and to its 
purpose, the understanding of culture. 76   

 
Det material som studeras är föremål, artefakter, som är gjorda av människor 
eller på något vis påverkade av människor, till exempel är målningar, kläder 
eller en stenmur. I den metod som används inom material culture ställs ett 
antal frågor systematiskt till samtliga föremål i en undersökning. Frågorna 
varierar i olika undersökningar men kretsar ofta kring ämnen som identifie-
ring, bedömning av föremålets olika kvaliteter, värde och särprägel. Frågor 
kring föremålets kulturella tillhörighet och funktion ställs även.77 Vid Dan-
marks Pædagogiske Universitet78 finns ambitionen att prioritera forskning i 
materiell kultur.79 Föremål beskrivs i denna forskarmiljö som något som är 
omedelbart begripligt, något som man uppfattar med sina sinnen. I forsk-
ningen kommer sannolikt forskaren att använda sina sinnen tillsammans med 
intellektuell förmåga i både beskrivning, förståelse och värdering av såväl 
föremål som kontext.80 Liksom inom material culture är grundtanken att ett 
föremål kan användas som primär källa. Inom de danska studierna poängte-
ras vikten av textil utbildning i analysen. Med erfarenhet och kunskap från 
tillverkning av textilier följer en förståelse av processen som så ofta förblir 
osynlig inom forskning där föremål är en källa. Forskarna inom materiell 
kultur i Danmark har såväl hantverksutbildning som forskarutbildning, det 
leder till att dessa områdens praktik och teori berikar varandra. Den metod 
som beskrivs av Kragelund är liksom tidigare beskrivna metod systematisk 
och bygger på att frågor ställs till föremålet.81  

 
the study will be in two large circles, which are connected with a 
shuttle between a chain of analysis and argumentation. In the left 
circle, where the technical analysis of the artifact are carried out, 
conclusions are made, which give rise to questions in the theoretical 
element in the circle to the right. In the right circle you find theories 
with cultural, gender specific, sociological or didactical perspec-
tives.82      
 

De svar som framkommer i de olika cirklarna ger nya frågor, på så vis fort-
går arbetet med analysen. Nyckelordet för cirkeln med föremålet är hur me-
dan den andra cirkelns nyckelord är varför. Den centrala frågan för den ked-

                               
76 Prown (2001) s. 70. 
77 McClung Fleming (1974), Elliot (1985).   
78 Nu Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. 
79 Jag skiljer i denna text på material culture och materiell kultur för att tydligt visa på att de 
källor de olika begreppen här bygger på kommer från olika länder och att materiell kultur har 
ett uttalat didaktiskt syfte. 
80 Som en fisk i vandet – håndarbejde mellen tradition og refleksion. Kragelund (1997) s. 28. 
81 Kragelund (2001) s. 49-61. 
82 A. a. (2001) s. 57. 
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ja som bildas mellan cirklarna är: vad/vilken mening eller konsekvens har 
analysen i relation till det formulerade problemet.83 

I detta arbete används en metod vid föremålstudier som kan liknas vid 
material culture eller materiell kultur. Den övertygelse om föremålens möj-
ligheter som källa, som dessa båda discipliner företräder, stämmer väl över-
ens med forskningen inom ämnet textilvetenskap. Inom textilvetenskapen 
anses textil erfarenhet och utbildning, liksom inom ”materiell kultur”, myck-
et viktig för forskningen om textilföremål. Förståelse för tillverkningspro-
cessens konstitution ger en bredare och djupare insikt. Jag har i mitt arbete 
inslag av material culture eller materiell kultur men kan inte säga att jag helt 
använt dessa metoder även om jag inspirerats. Snarare har de hjälpt till att 
sätta ord på en metod som redan använts och som känns naturlig. Genom 
beskrivningen av dessa metoder finns en förhoppning att arbetssättet bli mer 
begripligt och tydligt.  

Urvalsproblematik 
Enbart ett urval av vad som producerats har undersökts. I den tidiga mer 
styrda utbildningen där alla förväntades producera i stort sett samma saker är 
risken för validitetsproblem mindre än i den mer individualiserade utbildning 
som bedrivits de senaste femton till tjugo åren. Om de arbeten som studerats 
i den sista perioden representerar de mest kreativa och fria produkterna ris-
kerar slutsatsen bli att alla studerande gjorde sådana arbeten. Under denna 
tid har därför två studerandes arbeten studerats, utifrån min förförståelse som 
student vid berörda utbildning kan jag se att dessa två studenter valt olika 
vägar när de löst uppgifter och att deras arbeten därför kompletterar var-
andra. Vikt har lagts vid att göra ett urval av produkter där ämnen, vävning, 
sömnad, garntekniker och broderi, var representerade. Genom att ämnena 
har olika inriktning och olika lärarutbildare undervisar i ämnena kan indivi-
duella målsättningar, visioner och personlighet påverka undervisningens 
resultat. De studerande känner vad lärarutbildaren vill ha för resultat, hur 
något värderas, detta kan påverka studenternas val av produkt och tyngd-
punkt på kreativitet eller hantverksskicklighet. I urvalet av källorna finns en 
medvetenhet om dessa risker. 

I föremålsanalysen måste teknikutveckling samt materialutveckling beak-
tas. Förändringar i föremålen kan bero på att nya material, metoder och ma-
skiner utvecklas och introduceras.  

                               
83 A. a. (2001) s. 57. 
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Kunskap och genus  

I undersökningen av hur och varför den praktiska ämnesutbildningen vid 
textillärarutbildningen i Uppsala förändrats, eller inte förändrats, under åren 
1955 fram till 2001 kommer begreppet praktisk kunskap att användas. Kär-
nan i ämnet är den praktiska kunskapen. Utifrån en genomgång av litteratur 
kring begreppet praktisk kunskap har jag tagit ställning till vad jag anser 
vara de relevanta beståndsdelarna. Dessa kommer sedan att användas vid 
analyser i resultatkapitlen. Därtill antas ett genusperspektiv. Att inte vara 
observant på att val av undervisningsinriktningar eller anpassning till nya 
arbetsmetoder kan vara påverkat av genus vore som att bortse från det textila 
ämnets historia och könsmässiga laddning.  

I genomgången av begreppen kommer dessa att relateras till ett undervis-
ningsexempel från den textila hantverksbildningen. En uppgift i vävning på 
A-nivå har använts sedan 1998. Undervisningsexemplet återfinns i intervju-
materialet och i dokument. Syftet med att använda detta exempel är att för-
tydliga och förankra de teoretiska begreppen.  

Exemplet är följande: de studerande får i uppgift att väva tre vävar. En 
väv med relief, en som är lätt och luftig och en med otraditionella material 
och grundskoleanpassning. I kursen ingår föreläsningar i vävteori där en 
mängd bindningar som kan användas i de olika uppgifterna introduceras. På 
dessa föreläsningar för lärarutbildaren en diskussion med de studerande 
kring vilka bindningar som passar till vilken uppgift. Målet för lärarutbilda-
ren är att uppmuntra de studerande att göra egna val och se olika möjligheter 
i tekniker och material. Syftet i uppgiftens frihet är att ge möjlighet till en 
anpassning efter de studerandes olika kunskapsnivåer, alla skall kunna hitta 
en utmaning i uppgiften. I planeringen och utförandet av uppgiften får de 
studerande individuell handledning med lärarutbildaren och möjlighet till 
diskussioner i grupp. I valet av teknik och hantverksteknisk process har de 
studerande, förutom de kunskaper som erbjuds inom kursen, en bas av för-
kunskaper. Förkunskaperna är en förutsättning för att de studerande skall 
komma in på utbildningen. I dessa förkunskaper finns baskunskaper som hur 
en väv sätts upp, hur vävning utförs samt grundläggande material- och tek-
nikkunskap. När uppgiften är färdig redovisas den för hela gruppen och de 
delaktiga lärarutbildarna. I redovisningen presenterar den studerande hur 
uppgifterna har lösts och motiverar sina form-, material- och teknikval.      
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Vad är praktisk kunskap   
För att kunna föra ett resonemang kring praktisk kunskap måste den praktis-
ka kunskapen definieras. Vad är praktisk kunskap och vad skiljer den från 
andra former av kunskap? När praktisk kunskap diskuteras tenderar begrep-
pen praktik och praktiskt respektive teori och teoretiskt användas och ofta 
ställas mot varandra. Ordet praktiskt kommer från det grekiska ordet prakti-
kos som betyder duglig till handling. Ordet kan ha flera betydelser, det kan 
betyda funktionell och ändamålsenlig eller beskriva att en person har ett gott 
handlag. Den tredje betydelsen är den som är intressant här, där beskrivs 
ordet som konkreta företeelser och händelser i verkliga livet. Betydelsen som 
är intressant i detta sammanhang är praktisk övning i ett yrke. Övningen kan 
bestå av yrkeserfarenhet eller praktisk tillämpning.84 I ett flertal studier med 
syfte att beskriva praktiska kunskapsformer används Aristoteles kategorise-
ring av kunskap.85 De ämnesområden som beskrivs är relevanta för denna 
avhandling vilket medför att kategoriseringen presenteras. Aristoteles delade 
in praktisk kunskap i två former som hänger samman med två former av 
handling, poiésis och praxis. Poiésis är en handling som är inriktad på till-
verkning, produktion och skapande. Syftet med denna kunskap ligger utanför 
själva handlingen, det viktiga är resultatet. Kunskapen om poiésis benämns 
som techne, ordet techne gav oss ordet teknik. Techne har i nutid fått två 
olika betydelser, det vi kallar konst och teknik. Konst och teknik har efter-
hand fått en ny innebörd och betraktas nu som varandras motsatser.86 Den 
andra formen av praktisk kunskap, praxis, där handlingarnas ändamål eller 
syfte är den centrala delen i handlingen.87 Detta kan sättas i kontrast till tech-
ne som är den praktiskt-produktiva kunskapen, det vill säga kunskapen om 
hur man tillverkar eller framställer något.88   
  Ordet teoretiskt kommer från det grekiska ordet teoria som betyder under-
sökande eller kontemplation. Numera menar man att det har att göra med 
teori och att det är en motsats till empirisk och praktisk. Teori förklaras som 
ett antagande grundat på noggranna överväganden om faktiska förhållanden, 
ofta för att förklara något89. Platon kallade den säkra kunskapen, den som 
inte handlar om en åsikt eller en tro, för episteme. Aristoteles förklarar ett 
tillstånd av vetande som:  
 

Det är nämligen då man på ett visst sätt är övertygad om ett sakför-
hållande och känner anledningarna till det, som man vet någonting. 
Om man däremot inte känner orsakerna bättre än slutsatsen, har man 

                               
84 Nationalencyklopedins ordbok. (2002) Uppslagsord: praktisk. 
85 Se till exempel Kunskap i det praktiska. Sie Kronberg. 
86 Liedman (2001) s. 85. 
87 Gustavsson (2002). 
88 A. a. (2002) s. 54.  
89 Nationalencyklopedins ordbok. (2002) Uppslagsord: teoretiskt. 



 47 

kunskap endast i villkorlig bemärkelse. Vetandet får följaktligen de-
finieras på detta sätt.90 
 

Denna vetenskapligt-teoretiska kunskap syftar till att förklara världen, natu-
ren, samhället och människan.91 En vanlig förklaring till vad vetenskaplig 
kunskap består av är att det är kunskap som framkommit genom forskning. 
Forskning bedrivs ofta vid universitet, andra akademier eller centra.92 På 
detta vis knyts den vetenskapliga kunskapen till den akademiska världen. 

När man läser om det antika synsättet på kunskap framstår det som om 
den praktiska kunskapen är detsamma som techne. Om det praktiska arbetet 
definieras som techne kan det liknas vid den manuella inlärningen genom 
upprepning som när en gesäll upprepar eller kopierar en mästares arbete. För 
att gesällen skall kunna arbeta individuellt måste den manuella färdigheten 
kompletteras med fackkunskaper som kan liknas vid episteme, samt förmå-
gan att reflektera över det som utförts, techne räcker inte. Ryle påpekar att 
kunskapen inte kan separeras i en del av handling som är avskild från veta 
att. Även om Ryle myntade de olika begreppen veta att och veta hur och på 
detta vis får dem att framstå som separata så säger han att de finns med i 
varandra. Viktigt är att tänka på att veta hur inte är en handling likt en vana 
eller en reflex utan att detta styrs av den kontext det befinner sig i, likväl 
som veta att är olika i olika kontexter.93 

Praktisk inbegriper reflektion94 i den handling som är en del av den prak-
tiska kunskapen. Tanken kommer inte bara före eller efter utförandet utan 
reflektionen finns i handlingen. Det är i handlandet och reflekterandet som 
kunskapen har möjlighet att växa.95  
           

När veta hur och reflektion förenas i en individ eller i ett samarbete 
mellan individer föreligger kompetens. Den praktiska kunskapen 
kan då utvecklas genom samverkan – i harmoni eller konflikt – mel-
lan veta hur och reflektion över veta hur.96 

 
Schön konstaterar att reflektion inom kunskap i handling är något som inte 
inträffar eller uppkommer bara ibland, reflektion finns naturligt om kunska-
pen tillåter eller inte begränsar dess existens.97 En förutsättning för reflektion 
är med stor sannolikhet att det sammanhang som den praktiska kunskapen 
används i önskar eller kräver att kunskapen skall utvecklas. Om inte utveck-
ling är önskvärd kan praktisk kunskap ändå finnas och då främst bestå av en 

                               
90 Aristoteles (1988) s. 162.  
91 Gustavsson (2002) s. 54 . 
92 A. a. (2002) s. 56.  
93 Ryle (2000) s. 46, begreppen förklaras nedan under rubriken Teori och praktik – förenade i 
praktisk kunskap. 
94 Begreppet reflektion förklaras nedan under rubriken Reflektion. 
95 Gustavsson (2002) s. 87.  
96 Rolf, Ekstedt & Barnett (1993) s. 42-43.  
97 Schön (1993) s. 275.  
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form av produktion som ”går på rutin” eftersom inte samverkan mellan veta 
hur och reflektion finns. I dessa fall får den praktiska kunskapen mera medi-
tativa kvaliteter, en syssla som ger vila i handlingen och glädje över resulta-
tet. 

Praktisk kunskap är likställt med det Bengt Molander kallar kunskap i 
handling. Den västerländska98 praktiska kunskapstraditionen består inte av en 
tradition utan flera, det gemensamma för dem är att de bygger på deltagande 
och dialog. I kunskapen ingår ett förhållningssätt att leva med material, verk-
tyg och liknande. Vidare ingår en tro att kunskapen inte är statisk utan leder 
från fråga till svar och från uppgift till fullgörande samt att kunskapen är 
förankrad i levande traditioner.99 I handlingens natur ingår att när man utför 
en handling ändrar den identitet, varpå kunskapen blir tydligt bunden till den 
person som utför handlingen. På detta vis leder praktisk kunskap hela tiden 
vidare och visar en riktning mot vidare handling.100 Den bild Molander ger 
av praktisk kunskap är att den kan liknas vid en hermeneutisk spiral, vid 
användning av kunskapen leder den vidare till nya insikter, som ger nya 
kunskaper och så vidare. Kunskapen utvecklas på detta vis genom sitt eget 
utförande. 

Lena Sjöman skriver om att lärarna vid en båtbyggarutbildning var över-
ens om att hantverkskunskaper är kroppsliga men att det inte bara handlar 
om manuella färdigheter utan att det även är ett intellektuellt arbete. I det 
praktiska arbetet måste manuella färdigheter varvas med planering, logiskt 
resonemang och pendling mellan reflektion, erfarenheter och handling. Viss 
kunskap ”sitter i kroppen” men för att kunna utveckla sitt praktiska arbete 
måste en beredskap att ta sig an nya utmaningar och handlingar finnas.101 För 
att förtydliga det professionella i dessa kunskaper så kan de ställas mot det 
som i allmänt tal kallas pyssel. Detta utförs utan att regler och lagbundenhe-
ter är medvetandegjorda.102 När frågan, angående vad den praktiska kunska-
pen består av, ställts till professionella svarvare har de angivit vikten av öv-
ning samt goda förebilder. De goda förebilderna fungerar som en mästare 
som lärandet sker i samspel med. Övningen är enligt svarvarna överlägsen 
undervisning, det är långvarig övning som är det viktiga.103  Båda dessa refe-
renser vilar på erfarenheter som yrkesverksamma inom ett yrke som bygger 
på praktisk kunskap dragit. Erfarenheterna ger en antydning om hur mångfa-
setterad den praktiska kunskapen kan vara. 

Praktisk kunskap är en kontextualiserad kunskap. De olika beståndsdelar-
na handling, fackkunskaper och reflektion har haft olika stor betydelse i oli-

                               
98 Lägg märke till att Molander här markerar att det finns skillnader mellan olika kulturers 
praktiska kunskap, samt att denna definition endast behandlar den västerländska.  
99 Molander (1993) s. 70.  
100 A. a. (1993) s. 255.  
101 Kunskap i det praktiska. Sjöman (2004) s. 36.  
102 Lindfors (1991) s. 15. 
103 Slöjdforskning. Cederblad (2004) s. 27. 
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ka miljöer och tidsperioder. Mängden av de olika beståndsdelarna är även 
beroende på den eller de människor som innehar den praktiska kunskapen, 
beroende av deras förmågor samt intentioner. Enligt Molander måste det 
ingå intresse och en vilja att hålla kunskapen levande i den praktiska kun-
skapen, kunskap i handling. Intresset och viljan är en del av kunskapen och 
att hålla kunskapen levande är ett ansvar som utföraren har.104 Kunskap och 
förståelse är beroende av större handlingssammanhang, där tiden har en stor 
betydelse.105 Traditioner kan fungera som en hämmare av kunskapsbildning, 
om den gamla kunskapen vördas genom att det inte reflekteras över om kun-
skaperna är en rutin eller tradition medför det att kunskapen konserveras och 
inte utvecklas.106 

Techne och episteme är enligt Sie Kronberg två delar av den praktiska 
kunskapen i konstnärligt skapande. Frågan är hur det är med fronesis. När 
det gäller konstnärligt skapande så hävdar Kronberg att förutom techne och 
episteme så måste en mening, ett syfte vara med i processen. I syftet ingår 
konstnärens ansvar mot samhället och människorna.107 Om nu fronesis finns i 
konstnärligt skapande finns det då i den praktiska kunskapen? Här väljer jag 
att separera den praktiska kunskapen från det konstnärliga skapandet, trots 
att det innehåller en del praktisk kunskap, allt för att renodla begreppet prak-
tisk kunskap. Fronesis som klokhet och etik beträffande vad som är bra för 
människan finns eventuellt i reflektionen, i den process som praktisk kun-
skap är. När en produkt framställs görs en mängd val och reflektioner, om 
dessa präglas av etik så kan fronesis sägas finnas med i processen. Valen kan 
till exempel bestå i vilket material som är lämpligast att bruka, när det gäller 
taktila, funktionella, produktionsmässiga och miljömässiga värden. För att 
praktisk kunskap skall utvecklas och produkter anpassas till den tid och de 
människor som skall ha nytta av produkter och kunskap så bör fronesis ingå 
som en del eller en grund i reflektionen. Huruvida fronesis får vara en del 
eller inte av den praktiska kunskapen bör vara beroende på om den praktiska 
kunskapen tillåts ta tid och dessa överväganden får en plats i processen. 

Teori och praktik - förenade i praktisk kunskap 
Den praktiska kunskapen har beståndsdelar som är såväl teoretiska som 
praktiska. Som exempel kan nämnas att Polanyi använder ordet knowing för 
att tala om såväl praktisk som teoretisk kunskap.108 Det är också så att det 
engelska ordet knowledge har en vidare betydelse än det svenska ordet kun-

                               
104 Molander (1993) s. 265-266.  
105 A. a. (1993) s. 256.  
106 A. a. (1993) s. 74.  
107 Kunskap i det praktiska.  Kronberg (2004) s. 98-102.  
108 Polanyi (1983) s. 7.  
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skap, knowledge innefattar faktiska förhållanden, ”know how” och färdighe-
ter.109        

I boken The Concept of mind introducerades begreppen knowing that, 
veta att, och knowing how, veta hur. Bakgrunden till dessa begrepp var en 
önskan att ifrågasätta de traditionella begreppen angående kunskap, att påta-
la att all kunskap inte skall tas för given som uppkommen ur endast tanken 
och att den kunskap som är uppkommen ur tanken inte är viktigare än någon 
annan. År 1949 kom boken som är skriven av Gilbert Ryle.110 Kunskap i 
handling kan enligt Ryle inte delas upp i en tvådelad process där förberedel-
ser, föreskrifter och utförande är två olika processer.111  

Gemensamt för veta att och veta hur är att båda lärs in och att båda kan 
glömmas bort. Ryle anger som exempel på detta att kunskapen om hur man 
knyter en speciell knop liksom kunskapen att kniv heter Messer på tyska 
båda är kunskaper som lärs in.112 Ännu en gemensam nämnare för veta att 
och veta hur är att de båda är en form av aktivitet, när det gäller veta att 
handlar det främst om logiska slutledningar och veta hur handlar främst om 
själva utförandet av en handling.113  

Något som skiljer de båda begreppen från varandra är hur de lärs in. En-
ligt Ryle är det möjligt att fråga vid vilket tillfälle någon lärt sig en sanning 
medan en skicklighet inte lärs in vid ett tillfälle utan kräver en längre pro-
cess. Att delvis veta hur är mera accepterat än att vara delvis informerad.114 
När det gäller att missförstå något så är det en förutsättning att veta hur för 
att kunna missförstå något. På detta vis är missförstånd en biprodukt av veta 
hur.115 Veta hur kan förändras genom att de professionella insatserna skapar 
ett nytt veta hur. Detta sker genom en systematisk procedur som innefattar 
reflektion och avgörande för förändringen är en hög kompetens.116 

De två kunskapsformerna veta hur och veta att kan enligt Ryle inte sepa-
reras och utföras var för sig utan de utförs i ett gemensamt sammanhang, 
eller som han uttrycker det: 
          

So far I hope to have shown that the exercise of intelligence in prac-
tice cannot be analysed into a tandem operation of first considering 
prescriptions and then executing them.117  

 
Det finns ingen teori utan praktik, i alla teoretiska manualer krävs något mått 
av praktisk handling, en förmåga att utföra moment118. Konst ses som ett 

                               
109 Rolf (1991) s. 28.  
110 Ryle (2000) s. 40.  
111 A. a. (2000) s. 40.  
112 A. a. (2000) s. 28.  
113 Gustavsson (2000) s. 104.  
114 Ryle (2000) s. 59.  
115 A. a. (2000) s. 60.  
116 Rolf, Ekstedt & Barnett (1993) s. 40-41.  
117 Ryle (2000) s. 40.  
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område som ligger mellan de praktiska och teoretiska områdena. Det är 
omöjligt att säga att den är enbart praktisk eller teoretisk utan bildar ett tredje 
territorium.119 Bernt Gustavsson överbryggar denna eventuella motsättning 
genom att säga följande: 

           
Den stora skillnaden mellan kunskap och icke-kunskap går alltså 
inte mellan att använda själen, medvetandet, och att använda krop-
pen. Den går istället mellan det man gör av enbart vana och rutin, 
och det man ständigt är beredd att förbättra och modifiera genom att 
reflektera och lära nytt. 120   

 
Citatet kan tolkas som att skillnaden mellan kunskap eller icke-kunskap, 
teoretisk eller praktisk, är villigheten eller intentionen att reflektera och lära 
nytt snarare än vilken del av kroppen som främst används.  

I Jernströms avhandling om lärandet hos en hattmakare drar hon slutsat-
sen att lärlingarna under lärandet bygger en egen teoretisk modell. Denna 
modell innefattar en konstruktion av hatten och har samma kännetecken som 
teoretiska modeller generellt har, det vill säga den är inte en exakt beskriv-
ning av hatten utan en förenkling av denna. Lärlingen skapar sig tidigt i ar-
betet en teoretisk modell och arbetar sedan i praktiken i relation till denna 
genom ett ständigt teoretiserande och prövande av den teoretiska model-
len.121 På detta sätt påvisar Jernström att teori och praktik inte är varandras 
motsatser utan integrerade i en och samma process. I hattmakargesällens 
inlärningsprocess tycks pendlingen mellan teori och praktik vara en förut-
sättning för att lärlingen skall hitta en egen väg, tillsammans med mästaren, 
till en slutprodukt.    

Förankring i undervisningsexemplet 
Teoretisk och praktisk kunskap är inte med självklarhet separerade processer 
utan båda är delar i de flesta processer, något som blir tydligt i undervis-
ningsexemplet. De studerandes veta hur förändras genom att de förkunska-
per de har i vävning utvecklas i den nya uppgiften. Studenterna kan, genom 
sina förkunskaper, sätta upp och väva tuskaft men föreläsningar ger dem 
idéer om nya sätt att använda tuskaften och nya användningsområden eller 
material. Tuskaften kan skedas glest eller kombineras med karelsk spets, 
materialet kanske är metall istället för bomull och användningsområdet inte 
en handduk utan en rumsavdelare. Vid föreläsningar och handledning pre-
senteras fackkunskap, veta att, i form av muntlig information och genom att 
föremål studeras. Fackkunskapen som är en del av den praktiska kunskapen 
är inte bara en vetenskapligt belagd kunskap utan kan bygga på personlig 

                                                                                                                             
118 Eriksson (1979) s. 15. 
119 Liedman (2001) s. 85. 
120 Gustavsson (2002) s. 86.  
121 Jernström (2000) s. 153.  
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eller traditionsbunden beprövad erfarenhet. När de studerandes veta hur för-
ändras i arbetet med uppgiften finns reflektion och avgöranden genom att de 
studerande i planeringen och genomförandet av uppgiften ser och känner122 
resultatet av arbetsprocessen och då måste ta ställning till om deras resultat 
är det önskade eller hur det kan förändras. Studenterna måste ta ställning till 
eventuella förändringar som ny faktainhämtning eller provning av nya mate-
rial eller tätheter. För att den praktiska kunskapen skall utvecklas är det en-
ligt Ryle viktigt att den är genomtänkt och skickligt utförd, präglad av veta 
att. Att de studerande utför en uppgift skickligt och genomtänkt är givetvis 
varje lärares önskan men när det gäller skicklighet i vävning finns det olika 
estetiska normer liksom olika handlag att anpassa sig till. Det läraren kan 
bidra med i dessa fall är tillfällen att lära sig det som behövs för att uppgiften 
skall lösas samt tillfällen, handledning, där studenten kan kontrollera med 
läraren att det veta att som studenten tycker sig behöva är det korrekta. 

Reflektion             
Att reflektera är att ta ett steg tillbaka eller ett steg åt sidan och att i detta 
steg granska det som gjorts samt den egna insatsen, allt för att få perspektiv 
på situationen.123 Reflektionen kan ske över eller i en handling.124 Den först-
nämnda har den begränsningen att den utförs efter handlingen och kan på 
grund av detta ej påverka just denna handling, reflektionen är snarare att 
tänka tillbaka på något som utförts. Reflektion i handling är till exempel när 
en musiker medan han spelar ett stycke tänker på vad han gör och i denna 
process utvärderar sin prestation och är beredd att ändra den. Denna reflek-
tion kan vara snabb men kan i andra situationer pågå under timmar eller 
dagar.125  

 
When someone reflects-in-action, he becomes a researcher in the 
practice context. He is not dependent on the categories of estab-
lished theory and technique, but constructs a new theory of the 
unique case.126  

 
Reflektion kan få den som utför praktiken eller handlingen att komma vidare 
i sin kunskapsutveckling så att kunskapen utvecklas bortom etablerad teori 
och teknik. Detta kan innebära att reflektera över om en metod är den bästa 
för det som utförs eller att reflektera över sitt materialval, är de val som 
gjorts ultimata eller gjorda av vana? En vanlig fördom är att tänkande kom-
mer i vägen för eller stör görandet, praktiken. Detta sker genom att praktiken 

                               
122 I textilproduktion är det viktigt att känna om en kvalitet är rätt för ändamålet. 
123 Molander (1993) s. 151.  
124 Schön (1983) s. 55.  
125 A. a. (1983) s. 61-62.  
126 A. a. (1983) s. 68.  
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anses vara obeskrivbar, vilket gör reflektion omöjlig, samt att tänkandet gör 
att det praktiska görandet avbryts, lamslås. Detta kan motsägas genom att 
praktiker i reflektion av praktiken beskriver sin egen förståelse, vilket inne-
bär att praktiken måste kunna beskrivas för att reflektionen skall komma till 
stånd. Att det reflektiva tänkandet bara kan komma till stånd genom att stan-
na upp och avbryta praktiken motsägs av att man kan lära sig hitta en stund 
för reflektion utan att för den skull helt avbryta handlingen. Praktiken kan till 
exempel som i vävning innehålla perioder av görande som inte kräver tanke-
verksamhet utan som praktikern har införlivat i sitt kunnande och inte behö-
ver tänka på medan han utför.127 Medan en individ provväver en kvalitet är 
tanken inte upptagen med att trampa, skyttla och slå utan tanken kretsar 
kring reflektionen. Hur skall jag få denna kvalitet perfekt, vad skall jag ändra 
på? Schön fastslår istället att tanke, såsom tanken i reflektion, och praktik 
kompletterar varandra, de föder varandra och begränsar varandra.128 

Professionalism är intimt förknippad med teknisk kunnighet och inte med 
reflektion. Reflektion är inte accepterad som en form av professionell kun-
skap trots att reflektion inte är något ovanligt utan snarare en kärna eller 
förutsättning för praktiken. Genom att studera reflektion i handling finns en 
möjlighet att denna kan närma sig eller sammanlänkas med vetenskap. För 
att detta skall vara möjligt bör en praktikens eller handlingens vetenskapste-
ori skapas där tekniskt problemlösande bör sättas i ett sammanhang av re-
flektiv undersökning. 129 

Det finns faktorer som begränsar i förmedlingen eller förutsättningarna av 
reflektion samt dialogen av reflektionen. När det gäller reflektion är den i 
hög grad beroende av den känsla som praktikern har för sitt ämne. Känslan 
för praktisk kunskap kan göra det svårt för en person som inte har känslan, 
eller är nybörjare, att förstå det som praktikern vill förmedla. Det medför en 
svårighet att förmedla kunskap endast språkligt eller genom att visa. Språk är 
dock viktigt för att praktikern skall kunna föra en reflektiv konversation 
kring situationer i handlingen.130 Det finns även begränsningar genom att 
olika värdesystem eller ramar av förkunskaper dominerar inom olika prakti-
ker eller inom olika utbildningstraditioner. Detta kan medföra olika an-
greppsmetoder eller svårigheter att förstå andra och andras resonemang samt 
olika produkter.131 Dessa begränsningar gäller även praktikern själv, det vik-
tigaste är dock viljan att fördjupa och utöka reflektionen-i-handling.132   

                               
127 Schön (1983) s. 276-279.  
128 A. a. (1983) s. 280.  
129 A. a. (1983) s. 69.  
130 A. a. (1983) s. 271-272.  
131 A. a. (1983) s. 272-274.  
132 A. a. (1983) s. 283.  
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Förankring i undervisningsexemplet 
I undervisningsexemplet finns möjlighet till reflektion dels i grupp under 
föreläsningar dels under arbetets gång i de gemensamma vävsalarna. Genom 
att läraren uppmuntrar till diskussioner kring tekniker och material finns 
möjligheter att reflektera över tidigare och nya erfarenheter tillsammans med 
lärarutbildaren och studentgruppen. Möjligheten finns sedan även under 
planering och utförande vid gemensamma samlingar eller handledning. Den 
egna reflektionen pågår under hela arbetsprocessen, vävning innehåller som 
tidigare nämnts moment där tankarna kan löpa fritt, handling och tanke stör 
inte varandra utan handlingen kan förbättras genom att tanken reflekterar 
över handlingen. Studentens egen reflektion grundas på den förkunskap eller 
förförståelse studenten har. När jag var student på utbildningen hade jag 
flera års erfarenhet av vävning som student och i yrkesliv. Detta formade 
mitt sätt att se vad som var fint eller fult, bra eller dålig kvalitet. Det var 
inom dessa ramar jag reflekterade, tyckte att jag kunde nog, slutade att re-
flektera över vad jag gjorde och slutade utveckla mina vävkunskaper. Viljan, 
ambitionen och förkunskapen begränsade mina reflektioner, handlingar och 
min utveckling.           

Konklusion 
Jag väljer att i det fortsatta arbetet tolka praktisk kunskap som en kunskap 
där handling, fackkunskap och reflektion är de tre viktigaste beståndsdelar-
na. Handling består i det faktiska görandet, hantverkets rörelser. Fackkun-
skapen är kunskap som kan förmedlas muntligt eller skriftligt. Kunskapen 
kan bestå av såväl beprövad erfarenhet som vetenskapligt belagda rön. Re-
flektionen är en analys av ett arbete som kan ske såväl spontant som beord-
rad, i en arbetsprocess eller efter att något färdigställts. Jag påstår inte att de 
tre begreppen eller beståndsdelarna är allenarådande utan helt enkelt verktyg 
som skall göra arbetet och analysen tydlig och relevant. Beståndsdelarna är 
alla lika viktiga och verkar omväxlande i den process som praktisk kunskap 
är. Om kunskapen skall vara levande och utvecklas måste en vilja eller ett 
intresse för detta finnas och den måste befinna sig i en miljö som stimulerar 
utveckling. Fronesis har en funktion i den praktiska kunskapen men inte som 
en av de centrala beståndsdelarna utan kan fungera som motivation för ett 
bättre resultat. 

Kunskapens värde 
De värderingar som kopplas till begreppen praktiskt och teoretiskt går tillba-
ka till antikens värderingar. Ordet skola, som kommer från det grekiska ordet 
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skhole, hade som ursprunglig betydelse frihet från kroppsarbete. Under anti-
ken sköttes allt arbete av slavar, på grund av detta skedde en nedvärdering av 
praktiskt arbete.133  

Ofta läggs värderingar till begreppen teoretiskt och praktiskt och det är 
vanligt att de placeras som varandras motsatser. Passiv kopplas till teoretisk 
och aktiv kopplas till praktisk. Den kunskap som inte är vetenskapligt belagd 
uppfattas av praktiker ibland som mindre värd än den teoretiska.134 Den teo-
retiska kunskapen kopplas till den sorts kunskap som en dator har, teoreti-
kern är datorlik och hanterar stora informationsmängder.135 Teoretisering och 
verbalisering är enligt den rådande vetenskapssynen det som kännetecknar 
vetenskapliggörande. Praktiken blir i tider då datorn och vetenskapliggöran-
de tar hand om kunskap endast en informationskälla eller ett område för 
tillämpning.136 Konst och vetenskap är två andra områden som även de ofta 
behandlas som motsatser. I en universitetsvärld där konstutbildningar ingår 
och forskarutbildning bedrivs blir den eventuella dikotomin tydlig. Frågan är 
om dikotomin är skenbar eller kommer att upplösas genom att konstnärliga 
utbildningar måste närma sig vetenskapen eller vetenskapen närma sig kons-
ten. Konst och vetenskap har under flera perioder i historien mer eller mind-
re närmat sig varandra och den stora frågan är inte huruvida begreppen är 
dikotomier utan snarare om hur dessa kan få nytta av varandras teorier, me-
toder, värderingar och verksamhet.137 

En förklaring, som Schön anger som orsak till den praktiska kunskapens 
lägre ställning i universitetsvärlden, är att den inte alls passar in i de katego-
rier som positivismen delar in kunskap i. För att kunna ta ställning till den 
praktiska kunskapen och få den att passa in i positivismen förflyttades fokus 
i den praktiska kunskapen från frågan ”hur skall jag göra?” till frågan ”vad 
behöver jag för att uppnå detta mål?”. Till den sistnämnda frågan kopplades 
en relevant vetenskapsteori och på så vis omskapades den praktiska kunska-
pen till vetenskap. På det viset förändrades utbildningarna till läkare och 
ingenjör, som till viss del var praktiska, medan konst och hantverk enligt 
positivismens vetenskapsteori inte hade någon plats i den noggranna praktis-
ka kunskapen.138 När de flesta av de etablerade yrkesutbildningarna flyttade 
in på universiteten i USA under mitten av 1900-talet blev det universitetsba-
serade vetenskapsmän och lärda som utformade den vetenskapsteori som 
kom att styra och användas inom de praktiska yrkesutbildningarna. På detta 

                               
133 Eriksson (1979) s. 15. 
134 Josefsson (1991) s. 21. 
135 Liedman (2001) s. 86, 109. Det som här bortses från är att kunskap inte är samma sak som 
information. Datorn kan utan glömska lagra information och resultat men ej utföra den 
mänskliga jakten, sökandet efter lösningar som ibland leder till oväntade resultat. 
136 Molander (1993) s.38-39. 
137 Karlsson (2002) kap 2.  
138 Schön (1983) s. 30-34.  
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vis implementerades positivismen i den praktiska kunskapen och förändrade 
utbildningarnas fokus.139   

Måste praktisk kunskap vara tyst? 
Termen tyst kunskap började diskuteras under 1960– och 70–talet men fick 
först på 80–talet genomslag i Sverige. Tyst kunskap blev ett centralt begrepp 
i forskningen kring yrkeskunnande på Arbetslivscentrum i Göteborg.140 Den 
svenska termen tyst kunskap har sitt ursprung i den engelska termen tacit 
knowledge. Viktigt är att notera att den engelska termen inte är silent know-
ledge och att ordet tyst kan ha tolkats på fel sätt. Tyst kunskap antas ofta 
innefatta all kunskap som inte tar sig uttryck i ord medan den verkliga inne-
börden är kunskap som inte uttalas men som likväl är möjlig att uttala.141 Den 
praktiska kunskapen tas i många sammanhang upp som typisk för den tysta 
kunskapen. Personliga erfarenheter av praktiskt hantverk avfärdas ofta som 
tyst kunskap, vilket visar på vikten av att resonera kring begreppet i relation 
till praktisk kunskap. Ännu en anledning att ta upp begreppet är att infor-
manter vid intervjusituationen resonerat kring huruvida den kunskap de lär 
ut är tyst eller inte.  

Michael Polanyi utgår från det faktum att vi vet mer än vi kan säga eller 
förklara. För att förklara detta faktum förankrar han det i människors förmå-
ga att känna igen ett ansikte, men svårighet i att förklara med ord hur ansik-
tet ser ut. Ord kan inte förmedla en korrekt eller otvetydig bild i lyssnarens 
föreställning.142 Den tysta kunskapen är inte en kunskap som skiljer humanis-
tiska ämnen från naturvetenskapliga utan denna kunskap finns i alla observa-
tioner inkluderat de som tidigare kallats för inneboende kunskap. Inneboen-
de kunskap kan även fungera som ett tyst ramverk som styr våra beslut och 
vårt moraliska agerande.143 Om nu den tysta kunskapen är en oumbärlig del 
av all kunskap så strider detta mot tanken att vetenskap är baserad på objek-
tiv sanning, vilket innebär att idealet med en exakt vetenskap är en omöjlig-
het eftersom människornas individuella tysta inneboende kunskap påverkar 
vetenskapen.144  

Tyst kunskap kan delas in i tre kategorier: kunskapens uppkomst, kunska-
pens innehåll samt kunskapens funktion. Kunskapens uppkomst innefattar 
hur man fått kännedom om den tysta kunskapen, det kan vara genom träning, 
erfarenheter, berättelser eller i ett mästar-lärlingförhållande. Detta är upp-
komstfaktorer, hur personerna kommit att nå den tysta kunskapen. Kunska-

                               
139 A. a. s. 36.  
140 Molander (1993) s. 35-37. 
141 Liedman(2001) s. 115. 
142 Polanyi (1983) s. 4.  
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pens innehåll är det personen vet: påståenden, färdigheter, värderingar eller 
hållning. Enligt Polanyi är denna kunskap ett redskap för att handla eller 
inhämta annan kunskap, det är kunskapens tysta funktion.145 

Molander presenterar tre betydelser av begreppet tyst kunskap. Den första 
innebörden är att tyst kunskap är något som inte kan beskrivas eller uttryckas 
i ord. Enligt den andra innebörden är tyst kunskap det förutsatta eller det 
underförstådda exempelvis handlingsvanor och trosföreställningar inom en 
kultur som man lär in utan att någonsin fundera över dem. Den tredje inne-
börden av begreppet är den kunskap som är tystad. Kunskapen har inte fått 
röst eller inte tillåtits få röst. Kravet på att ge en kunskap röst, en verbalise-
ring behöver inte alltid vara positiv för kunskapen den kan på grund av kra-
ven försvinna och tigas ihjäl.146 Ett annat sätt att se på den tysta kunskapen är 
att all kunskap, även det fokala vetandet både praktiskt och vetenskapligt, 
har en tyst bakgrundskunskap. Vissa delar av kunskapen är synlig medan 
andra delar är bakgrund, tysta förutsättningar eller tidigare vetande.147  

Ännu en förklaring av den tysta kunskapen är att kunskapsformen är en 
del av en process som mobiliserar vetande, kunnande, attityder, känslor samt 
generella begrepp och regler. Den tysta kunskapen kan på detta vis ses som 
ett mönster för hur en person handlar och detta kan i efterhand verbaliseras. 
För att den tysta kunskapen skall förbättras är reflektion viktig, reflektionen 
bidrar med distansering, presentation av alternativ, kritik och rättfärdigande. 
Innan ett försök till förbättring sker bör det beaktas att viss kunskap är ore-
flekterat automatisk och kanske inte alltid möjlig eller skälig att motivera.148        

Frågan är om kunskap kan vara tyst? Sven-Eric Liedman säger att det är 
lika omöjligt att hitta en kunskap som är helt bunden till språkliga uttryck 
eller ord som att hitta en som är helt tyst. Även den tystaste kunskap beled-
sagas av eller kommenteras med ord. Orden kan vara av olika slag, kanske 
förtydligar de en rörelse, är rekommendationer eller frågor.149 Den tysta kun-
skapen förväxlas lätt med kunskap som har tystnat. Ett exempel på kunskap 
som har tystnat är att pianisten inte hela tiden måste tänka på vilken tangent 
som notpapperet anger. När pianisten började spela efter noter var antagligen 
varje nedslag på en tangent noga uttänkt men när detta är inlärt finns kun-
skapen införlivad i kroppen.150 Jernström kritiserar begreppet tyst kunskap 
och anser att den praktiska kunskapen som ofta förknippas med begreppet 
både går att höra och få syn på. När mästaren instruerar eller arbetar bredvid 
sin lärling finns ett inre språk som ibland är hörbart, förutom detta inre språk 

                               
145 Rolf (1991) s. 27-28.  
146 Molander (1993) s. 44-46. 
147 Gustavsson (2002) s. 90.  
148 Rolf, Ekstedt & Barnett (1993) s. 41-42.  
149 Liedman (2001) s. 119. 
150 A. a. s. 116. 
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finns ett kroppsspråk samt de muntliga metaforer och skrönor som ger kun-
skapen liv och förankring.151   

Förankring i undervisningsexemplet 
Vävning som de studerande skall utföra och lära sig genom undervisnings-
exemplet verbaliseras traditionellt inte, det är den vävda produkten som be-
rättar eller visar vad de studerande kan. Frågan är då om en väv är tyst eller 
bara ett språk som inte uttalas?  Samtidigt är de studerande i en redovis-
ningssituation tvungna att berätta vad de gjort och hur de uppfattar resultatet 
av den process som tillverkningen är. Är denna kunskap i och med detta inte 
tyst? 

När lärarutbildaren instruerar och föreläser för de studerande berättar hon, 
visar schematiska bilder på bindningar och tygprover. I dessa situationer 
verbaliserar hon det de studerande förväntas lära sig. Denna introduktion av 
kunskap, uppkomstfaktorerna, är inte tyst men som komplement till det ver-
baliserade finns det lärarutbildaren visar och som studenterna erfar eller 
känner samt de studerandes förkunskaper. En verbaliserad beskrivning av 
den taktila känslan hos en bindning med glesa bindepunkter, jämfört med en 
bindning med täta bindepunkter, kan beskrivas som hårdare eller tätare men 
detta täcker inte in känslan i fingertopparna. Kunskapens innehåll är tyst, 
kanske på grund av brist på tradition, eller rutin att verbalisera eller på grund 
av brist på ord som beskriver händelseförlopp. De schematiska bilderna som 
lärarutbildaren visar har ett språk som de studerande via sina förkunskaper 
kan läsa, den som lärt sig bindningslära kan läsa trådarnas väg genom väven. 

Själva utförandet av det praktiska kan beskrivas eller verbaliseras men det 
tenderar att låta krångligare än det gör visualiserat. Givetvis ger verbalt 
språk och demonstration tillsammans en tydlig bild av den praktiska kunska-
pen. I reflektionen över det praktiska arbetet kan studenterna använda såväl 
verbalt språk som visuellt. Att visa och diskutera det som utförs med andra 
studenter, lärare eller sig själv är en metod att reflektera. 

Vid iakttagande av undervisningssituationen verkar inte Polanyis sätt att 
se på tyst kunskap som ett verktyg eller redskap för att inhämta annan kun-
skap vara användbart. Snarare är Liedmans utsaga att ingen kunskap är helt 
tyst och Jernströms konstaterande att den praktiska kunskapen inte är tyst 
utan både går att höra och få syn på den bild som stämmer med den praktiska 
kunskap som förmedlas till textillärarstudenterna.        

Läroprocesser förknippade med praktisk kunskap 
Tre metoder eller skolformer, mästarlära, seminarietradition och beprövad 
erfarenhet, har valts ut på grundval av att de berör problemområdet eller ofta 
                               
151 Jernström (2000) s. 152-153.  
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kopplas till praktisk kunskap. Mästarlära är en kunskapsform som ofta i litte-
ratur eller människors tankar kopplas samman med praktisk kunskap. Textil-
lärarutbildningen, numera ämnesutbildningen, i Uppsala har varit ett semina-
rium men är nu en del av universitetet. Beprövad erfarenhet är ett nyare be-
grepp som ofta används när ett lärande av praktisk kunskap beskrivs. 

Mästare-gesäll-lärling 
Mästarlära gör inte åtskillnad mellan lärande och att använda det som lärts. 
Mästaren lär ofta upp lärlingen i det sammanhang där kunskapen senare skall 
användas och lärlingen är på så vis delaktig i en given social praxis. Fyra 
huvudaspekter på denna typ av lärande kan sägas vara praxisgemenskap, 
tillägnande av yrkesidentitet, lärande utan formell undervisning och utvärde-
ring genom praktik.152 Ett exempel är en väverskelärling som varje dag lärs 
av en mästare genom att arbetet utförs sida vid sida. Lärlingen lär sig färglä-
ra, vävtekniker och materiallära genom att se hur mästaren arbetar och själv 
utför arbetet. Lärlingen växer in i en yrkesidentitet på den verkstad som se-
nare kan bli arbetsplats. Slutligen bedömer mästaren när lärlingen är redo för 
att avlägga gesäll- eller mästarprov. Detta prov bedöms dock av en utomstå-
ende bedömningsgrupp.  

Att lära av en mästare bygger inte på imitation utan på en omvandling av 
mästarens ord och handlingar till lärlingens egna ord och handlingar. Att 
lärlingen gör en liknande rörelse som mästaren kan vara en reflex, även om 
lärlingen inte har rätt verktyg i handen provas rörelsen som mästaren utför. 
Att observera mästaren är viktigt inte för själva observationen utan för att 
träna sig att läsa av en situation, en situation av lärande.153  

Slöjdlärarens roll i slöjdsalen och det lärande som sker där kan innehålla 
stora likheter med mästarlära. Lärarens liksom mästarens instruktioner, för-
klaringar och anekdoter har stor betydelse när eleverna skall lära sig och 
göra sig bekanta med ett hantverksmoment. Både lärlingen och eleverna lär 
sig genom att utföra, konkretisera, det som läraren eller mästaren har visat.154 
Ännu en likhet är bristen på stöd genom litteratur. Den litteratur som finns i 
hantverksämnen är inte alltid metodiskt skriven utan fungerar ofta som inspi-
ration och bidrar därvid endast marginellt vid en inlärningssituation.155    

Seminariekultur 
En informant berättar att seminarietiden präglades av en undervisning som 
möjliggjorde djupa hantverkskunskaper och en helhetsbild i de kunskaper 

                               
152 Mästarlära. Lärande som social praxis. Nielsen & Kvale (2000) s. 29-34.  
153 Jernström (2000) s. 151-152.   
154 Slöjdforskning. Cederblad (2004) s. 39.  
155 A. a. (2004) s. 27.  
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som de studerande erövrade. Tiden att undervisa studenterna fanns och tiden 
gav glädje och inspiration.156 Detta är en bild som överensstämmer med den 
som Inga Elgqvist-Saltzman beskriver i sin bok om Rostadsseminariet. För-
utom de detaljerade kunskaper som de studerande förväntades få präglades 
seminariet av en stämning, en gemenskap. Informanten talar om undervis-
ning som bedrevs på 1960�talet men likheterna är stora i jämförelse med den 
undervisning som de studerande vid Rostad berättar om på 1920�talet. Om-
fattande ämneskunskaper och lärarförebilder gjorde att studenterna var väl 
förberedda vid avslutade studier. 157 Studierna beskrivs inom en seminarietra-
dition som undervisningstät, och byggd på modellinlärning eller mästar-
lärling-relation. Utbildningen hade en tydlig yrkesinriktning och genom detta 
faktum var det folkskolans behov som i hög grad styrde utbildningens ut-
formning.158 Manliga och kvinnliga seminarier jämförs av en lärare som ar-
betat på två sådana arbetsplatser. Enligt denne man framstår det kvinnliga 
seminariet som hemtrevligt till skillnad mot den korrekthet som härskade på 
det manliga seminariet.159 Seminarierna var inte delaktiga i universitetets 
studentkårer istället förekom ett livligt föreningsliv.160 I årsberättelser från 
Fackskolan för huslig ekonomi berättas om traditionsenliga sångstunder och 
fester, hur all personal och de studerande samlas och informeras om viktiga 
händelser i samhället. Lärarutbildarna och utbildningens ledning har en sam-
lande roll, en roll av familjeöverhuvud.161   

Genom sin utformning kan seminarieutbildningar upplevas som om de 
befann sig mellan folkskola och högre utbildning.162 Detta gjorde att semina-
rieutbildningsformen från och med 1920 och framåt ständigt debatterades 
och utreddes, huruvida seminarierna skulle närma sig universitetet, vilka 
förkunskaper som var lämpligast samt den geografiska spridningen av semi-
narier. Ett exempel på debattens resultat var att folkskollärarna 1940 fick 
tillträde till universitet och högskolor under vissa angivna villkor.163  

Beprövad erfarenhet som en del av universitetet  
År 1977 införlivades textillärarutbildningen i universitetet. I och med detta 
ändrades förutsättningarna för utbildningen eftersom den nu kom att lyda 
under Högskoleförordningen.164 I Högskoleförordningen, från 1992, står att 

                               
156Intervju med Ingrid. Seminariekultur beskriver inte bara det som genomsyrade utbildningen 
den tid då utbildningen i Uppsala var ett statligt seminarium utan även tiden före på den då 
privata Fackskolan. 
157 Elgqvist-Saltzman (1993). 
158 Hartman (2005) s. 103. 
159 Elgqvist-Saltzman (1993). 
160 Hartman (2005) s. 107 
161 Se de två: Redogörelse för Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala… (FA) 
162 Linne (1996) s. 315.  
163 Linné (1996) kap 7 o 8.  
164 SFS 1977: 263. 
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staten skall som huvudman anordna högskolor för utbildning som vilar på 
vetenskaplig eller konstnärlig grund samt på beprövad erfarenhet165. Detta 
öppnar för en utbildningstradition som inte bygger på akademisk tradition.   

Beprövad erfarenhet är ett begrepp som används mycket inom medicinsk 
forskning. Inom medicinen definieras det som kunskap som kanske inte är 
vetenskapligt belagd utan erfarenhetsmässigt. Ett exempel från en sjukskö-
terskas yrkesliv är att vissa kunskaper erhålls genom att man utsätter sig för 
något om och om igen och lär sig på så vis. Kunskapen är inte verbal utan 
bygger på att det är i den praktiska verkligheten som kunskapen får liv.166 
Vad är då kunskap som bygger på beprövad erfarenhet inom hantverk? 

Den som någon gång har planerat och satt upp en väv vet att det finns viss 
kunskap eller vissa moment som man kan inhämta från en vävbok och annat 
som man måste prova för att lära sig. Att knyta upp trampor eller hur det 
skall solvas tillhör det som man kan läsa sig till. Hur man spänner en trasslig 
linvarp på bästa vis vid pådragning eller hur stor båge ett inslag måste läggas 
i för att en väv inte skall dra in i kanterna och inte heller bli vågig är kunskap 
som måste provas fram för individer och enskilda situationer. De sistnämnda 
kunskaperna är sådana som jag definierar som beprövad erfarenhet. Samti-
digt får det inte glömmas att den kunskap som en lärobok förmedlar kan vara 
resultat av beprövad erfarenhet. En författare kan i sin bok presentera sina 
eller andras erfarenheter och därmed är även den kunskap som en läsare får 
byggd på beprövad erfarenhet.   

Institutionens genusfördelning 
För att förtydliga vikten av att använda ett genusperspektiv bör könsfördel-
ningen på institutionen presenteras. Ämnena har i nutid en feminin laddning 
och de har lärts ut i en genuint feminin miljö. I klädsömnaden sys korsetter 
och konstrueras klänningar av kvinnliga studenter under handledning av en 
kvinnlig sömnadslärare. När studenterna sedan kommer ut i skolan som fär-
diga lärare skall de, sedan 1969, undervisa såväl pojkar som flickor.  

Textillärarutbildningens i Uppsala ämnesutbildning är en, i princip, ho-
mogent kvinnlig miljö. Två manliga studenter har förekommit under de år 
denna studie berör. När det gäller lärarkåren har det under tidsperioden inte 
funnits någon manlig lärarutbildare i de textila kärnämnena. Det fåtal män 
som funnits har till exempel undervisat i konsthistoria och fackteckning. Av 
dokumentationen framgår att den personal som varit anställd inom utbild-
ningen ofta arbetat långa perioder och många har slutat först vid pensionsav-

                               
165 SFS 1992:1434  kap 1, 2§.  
166 Josefsson (1988) s. 60-61. 
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gång. Några personer har gjort korta inhopp för att vikariera under tjänstle-
digheter eller sjukdom.167  

Genusteori  
Denna text vilar på en övertygelse om att samhälle och kultur formar de 
individer som lever inom dess ramar. Det innebär i detta sammanhang att 
könssammansättning inom en yrkeskår formas av det sammanhang och den 
kultur som yrkeskåren befinner sig i. Genushistoriker menar att vad som är 
kvinnligt och vad som är manligt inte enbart bestäms av naturen utan stän-
digt blivit normerat och skapat i mellanmänskliga relationer168. Vad som är 
en kvinnlig syssla eller ett kvinnligt arbete påverkas av vad som är manligt, 
man kan säga att genus är ett relationellt begrepp. Genusformerande pågår 
kontinuerligt utan att vi kvinnor eller män, flickor eller pojkar nödvändigtvis 
lägger märke till det. Eller som Hirdman skriver: 

         
genus är något som häftar inte bara vid kroppar, utan vid allt: tan-
karna om manligt/kvinnligt, man/kvinna genomsyrar världen om-
kring oss och fyller platser, situationer, tyg, mat, politik, arbete.169   

 
Textillärarutbildningen har sin upprinnelse i en tid då yrket hette handarbets-
lärarinna och dessa lärarinnor förväntades undervisa flickor.170 Dagens textil-
lärare undervisar barn och vuxna av båda könen i ett kvinnligt definierat 
ämne. Hur genusformeras studerande som undervisas av kvinnliga lärarut-
bildare i ett ämne vidhäftat med kvinnligt genus? Målet för att anlägga ett 
genusperspektiv är att genom detta hitta en väg för att se, eller tydliggöra, 
hur lärarutbildarna i förmedlandet av sina föreställningar om utbildningen 
påverkas av den genusnorm som råder. Vidare finns en ambition att syn-
liggöra hur denna kvinnliga utbildningstradition tas emot i den manligt ko-
dade universitetsvärlden. Finns det en underordning eller genuskonflikt? 
Genuskonflikten innebär att genusordningen, segregeringen mellan könen, är 
hotad av omgivande faktorer. Faktorer som i de fall där en genuskonflikt inte 
uppstått gör att genusordningen med säkerhet kan bestå utan att den är ifrå-
gasatt. En viktig fråga vid användandet av genusperspektiv är att försöka se 
huruvida genus har haft betydelse för informanternas föreställningar om 
lärande. Textillärarutbildarna har i sitt yrke en möjlighet att förbereda de 
studerande på den genusladdning textilämnet har, en förberedelse som kan 
ske genom att ett traditionellt kvinnligt skapande ämne vågar ta plats i en 

                               
167 Personalkataloger 1962-1977. (NA) 
168 Wikander (1991) s. 11. 
169 Hirdman (2001) s. 16. 
170 Det förekom att pojkar hade lite textilslöjd i de lägre klasserna. Denna slöjd var främst 
riktad mot vad pojkarna ansågs behöva kunna om klädvård. Se. T.ex. Lundin (1913) s. 8. 
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traditionellt manlig värld som universitetets vetenskapliga. Kan genus spåras 
i informanternas föreställningar?  

Genom historien har vissa förmågor tillskrivits kvinnor och andra tillskri-
vits män. Givetvis finns det inom den biologiska uppdelningen kvinnor och 
män en stor variation i mäns och kvinnors förmågor eller sätt att vara men 
den uppdelning som finns handlar om den stora massan, inte om avvikelser 
från massan. Pierre Bourdieu definierar genus som ett relationellt begrepp, 
på så vis är kvinnor och män beroende av varandra. Män står för det officiel-
la, det yttre. Kvinnor står för det inre, det som finns i eller nära hemmet. 
Manligt genus är förknippat med begreppet hårt och kvinnligt genus med 
begreppet mjukt.171  Hillevi Lenz Taguchi172 och Browyn Davies173 räknar 
upp egenskaper eller dikotomier som de anser kan kopplas till just män eller 
kvinnor. Egenskaper som anses manliga är intellekt, skriven text, kultur, 
målorientering och kunskap. Kvinnliga egenskaper anses de nämnda egen-
skapernas dikotomier som mjukt, kropp, talad eller muntlig tradition, natur, 
processorientering och okunskap vara.  Dikotomierna ”det offentliga” kontra 
”det privata” tillskrivs vara manliga respektive kvinnliga egenskaper. 

Hirdman visar på att de skillnader som kan sägas finnas mellan män och 
kvinnor kan spåras långt tillbaka i historien och att kvinnan eller kvinnlighe-
ten alltid jämförs med mannen, det är mannen som är normen.174 

Genus i textilt hantverk 
Ett relevant exempel på tillämpningen av ovan presenterade genusteorier är 
att textilt hantverk i vårt svenska nutida samhälle ofta ses som ett kvinnligt 
hantverk. Textilt hantverk kan delas upp i en professionell del och en del 
avsedd för den textila produktionen till hemmet. Här måste tilläggas att syf-
tet med det textila arbetet inte alltid måste vara produkten utan att själva 
arbetsprocessen kan ge frihet från andra sysslor eller samvaro med andra. 
Genom att sy textilier till hemmet var kvinnorna sysselsatta fast de satt stilla 
och samtalade med andra kvinnor. Här finns uppdelningen att det manliga är 
offentligt och det kvinnliga privat, uppdelningen är inte statisk eller absolut 
sann eftersom det alltid funnits kvinnor som sålt sina hemgjorda arbeten och 
att samtliga familjemedlemmar troligen ofta arbetade i familjeverkstäder. 
Kvinnor och barn var verksamma i arbetet trots att det var mannen som stod 
som mästare.175 Under förindustriell tid var kvinnans plats i hemmet och i 
hemmet skötte hon såväl arbete med djur och mark som hushållsarbete. I 
hushållsarbetet var textilframställning och sömnad en del av arbetet.176 

                               
171 Bourdieu (1999) s. 19-47. 
172 Lenz Taguchi (2004) s. 31. 
173 Davies (2000) s. 51. 
174 Hirdman (2001). 
175 Exempel på sådan verksamhet anges i Candreus (2008) kap. Pärlstickare i huvudstaden.  
176 Det evigt kvinnliga. Sommestad (1994) s. 216.  
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Handarbete var en viktig del av en flickas uppfostran. Vilken typ av handar-
bete en flicka skulle kunna var bundet till klass. Undervisning om skötsel 
och underhåll av vardagstextilier genom lappande och lagande minskade ju 
högre klass en flicka ansågs inneha medan andelen broderi ökade enligt 
samma parameter.177 Under 1800-talets industrialisering fanns kvinnorna i 
den växande textilindustrin, kvinnorna var i majoritet i industrin men arbetet 
organiserades av män och den tekniska utvecklingen drevs även den av 
män.178 Kvinnorna blev i den professionella framställningen av textilier un-
derordnade männen i en kunskapstradition som tidigare kvinnorna fört ge-
nom främst muntlig tradition från kvinna till kvinna inom hemmet. Industria-
liseringen förde även med sig att tillverkningen av hemmets textilier nu till 
viss del överfördes till industrin, därmed förändrades de sysslor som kvin-
norna förväntades utföra i hemmet.179 I och med förändringen riskerades en 
urholkning av den kunskapstradition som tidigare förts från mor till dotter.180 

Att företeelser i samhället anses manliga eller kvinnliga påverkas av det 
normsystem som råder vid tillfället som könsetiketten sätts. Under den vikto-
rianska epoken i England ansågs broderi vara en av de sysslor som var pas-
sande för en dam, broderi var något som kunde utföras hemma, ansågs inte 
kräva intellektuella förmågor och var en stillsam, vacker sysselsättning. 
Samtidigt var broderi som sysselsättning en markör, en aktiv del i skapandet 
av en kvinnoroll.181 Det var viktigt att kvinnor eller flickor av klass hade 
sysslor som passade deras ställning i samhället. Den etikett som vid tiden 
sattes på broderi, en onyttig syssla som skulle kunna benämnas förspilld 
kvinnokraft182 eller handarbete, är det som dominerar även i nutid. Även om 
broderi, eller annat textilt arbete kan tyckas onödigt så kan det ge, som tidi-
gare nämnts, positiva bieffekter som möjlighet att uttrycka åsikter och upp-
leva glädje. Dimensioner som kan vara oberoende av sysslans kvinnlighet 
eller manlighet.183 Känslor som består trots förändrade livsbetingelser: 

 
Än i dag har handarbetet en stark ställning i kvinnokulturen. Det är 
t.ex. en av de två vanligaste fritidssysselsättningarna bland dagens 
unga LO-kvinnor (den andra är bokläsning). Nytta, nödvändighet 
och lönsamhet räcker inte som förklaring. Skapandebehov, skön-
hetslängtan och anknytningen till ett kvinnligt kulturarv är viktigare 
faktorer om man vill förstå varför många (men långt ifrån alla) 
kvinnor fortsätter att prioritera textilt hantverk högt. Trots att dub-

                               
177 Clayhills (1991) s. 169. 
178 A. a. (1991) s. 496. 
179Kvinnohistoria: om kvinnors villkor från antiken till våra dagar. Wikander (1992) s. 125. 
180 Waldén (1994) kallar den textila tillverkningen i hemmen för hem-lighetens kultur, en 
kultur som var såväl reproduktiv och osynlig som produktiv, gav glädje och kopplad till den 
symboliska kvinnligheten.  
181 Parker (1984) kap 1. 
182 Se även Ellen Keys Missbrukad kvinnokraft ny upplaga (1981) 
183 Den feminina textilen. Makt och mönster. Waldén & Svensson (2006), Waldén (1988) 
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belarbetet knappast borde ge plats för den tidskrävande onyttighet 
som handarbete är i dagens samhälle.184 

 
På grund av förändringar i samhället, förändrad arbetsmarknad och indust-
rialisering samt ett överskott på kvinnor, tvingades en förändring fram inom 
utbildning och arbetsmarknad för kvinnor. Detta gällde främst medelklassens 
kvinnor som enligt rådande normer inte kunde ta vilka arbeten som helst. 
Arbetarklassens kvinnor hade en möjlighet att få tjänster inom hushåll och 
industri medan lärarbanan eller post- och telegrafverken erbjöd yrken som 
ansågs lämpliga för medelklasskvinnor. Utbildning för att kunna nå de sist-
nämnda arbetena var i regel avgiftsbelagd och på så vis styrdes rekryteringen 
socialt bort från arbetarklassen.185 För att förhindra en genuskonflikt skapa-
des en utvidgning av arbetsmarknaden genom att till exempel utbildningar 
som flickskolor startades. Då fick kvinnor och flickor den utbildning de be-
hövde men konkurrerade inte med männen. En annan väg att gå var att se 
den speciella läggning som kvinnor ansågs inneha. Genom att fokusera på 
detta skapades verksamheter speciellt lämpliga för kvinnor, utmärkande för 
sådan verksamhet var att inga manliga förebilder fanns.186 

Ett exempel på ett sådant kvinnligt rum är Institutionen för hushållsveten-
skap i Uppsala187, en hushållsskola med kost och textil inriktning. Valet av 
ämnena textil och kost stämmer väl in i de presenterade dikotomierna. Äm-
nena var riktade till den privata sfären genom att de kunskaper som förmed-
lades i förlängningen skulle fostra eleverna. Här fanns en möjlighet att fostra 
folket i hur de skulle sköta ett hushåll. Lärandet av ämnena, som kallas hus-
liga, är djupt förknippat med praktisk, handlingsburen, kroppslig kunskap. 
Genom att de husliga kunskaperna är kroppsliga, del av en talad tradition 
och naturligt kvinnliga, finns i sig en spänning mot ämnen som anses manli-
ga, intellektuella och verbaliserade. Denna spänning leder till en värdering 
av ämnen, en värdering där den manliga normen erhåller ett överläge.188 

Den kvinnliga dominansen vid utbildningen i Uppsala har under åren be-
varats genom att endast två manliga studenter och ett fåtal manliga lärarut-
bildare förekommit. Arbetsmarknaden som de studerande utbildades för var 
även den ett eget rum.  I en minnesskrift över institutionen framställs att 
ledarna för utbildningen hade en tanke om att alla samhällsklasser skulle få 
gagn av kunskapen på utbildningen. Förutom att de studerande skulle få 
förståelse för alla samhällsklassers hemförhållanden fanns en strategi att anta 
studenter från hem på landet på den lägre lärarinnekursen. Detta var för att få 

                               
184 Waldén (1994) s. 28. 
185 Ambjörnsson (1992) s. 141. 
186 Hirdman (2001) s. 115.  
187 När institutionen startades 1895 hette den Fackskola för huslig utbildning. 
188 Viktigt att påpeka att uppdelningen inte är oföränderlig eftersom även trä- och metallärar-
utbildningen vid en jämförelse med andra universitetsutbildningar kan antas uppleva en lik-
nande värdering. 
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en lämplig social blandning av elever samt för att få studenter som sedan 
sökte sig tillbaka till landsbygden för att få huslig ekonomi att slå igenom 
där.189 Återskapandet av könssegregerade yrken återges i en undersökning 
om textillärarutbildning och trä- och metallslöjdlärarutbildning. Intressant är 
att inom den textila utbildningen fanns inga män medan det vid den andra 
inriktningen fanns kvinnliga studerande, om än väsentligt färre än antalet 
män.190 Förutom könsskillnaden upptäcktes att de två grupperna hade olika 
uppväxtvillkor och studievana.191 Den totala kvinnodominansen vid den tex-
tila inriktningen och som i stort bestått vid utbildningen i Uppsala tyder på 
att det textila hantverkets kulturella laddning som kvinnlig har reproducerats 
i yrkesval, och att faktumet kvarstår över tid så länge utbildningarnas separe-
rade utformning består. Samtidigt är kanske inte en syssla eller en utbild-
nings könssammansättning det viktiga utan att könskodningen för med sig en 
status. Eftersom manlighet är normerande medför det att textilämnet troligen 
skulle ha haft en högre status om det kulturellt ansetts som manligt.192       

Manligt definierad textilverksamhet återfinns idag fortfarande främst i 
professionella sammanhang. Under olika tidsperioder har textilt handarbete 
varit en mera samhälleligt accepterad sysselsättning för män. Ett exempel är 
att det under 1960�talet var populärt för både män och kvinnor att knyta 
ryamattor. Vår historiska bakgrund har gett hantverk kön och denna kultu-
rellt betingade könsroll lever vidare med små korrigeringar. För att ytterliga-
re belysa detta faktum kan nämnas att i andra kulturer kan textilthantverk 
vara en synnerligen manlig syssla.  

Förankring i undervisningsexemplet     
Hur mycket vi än vet att pojkar liksom flickor skall ha textilslöjd enligt läro-
planer och hur mycket vi än hävdar att det inte finns något hinder för manli-
ga textillärare så gör samhällets genuskodning ständigt att denna vetskap 
sätts ur spel, är ovidkommande. Individers val i situationer då de kan välja 
följer regler utifrån samhällets referensramar och individens möjligheter till 
välbefinnande. I undervisningsexemplet är lärarutbildaren liksom de stude-
rande kvinnor. När vävning introduceras för grundskoleelever relaterar de 
till mormödrar som vävt men aldrig har jag hört morfar nämnas. 

I det lärarutbildaren vill förmedla till de studerande finns den praktiska 
kunskapen med dess beståndsdelar men förutom detta finns ett moment då 
studenterna måste redovisa vad de gjort. I redovisningen finns moment av 
anpassning till den traditionellt vetenskapliga traditionen, om än muntligt. I 
redovisningen finns dikotomierna intellekt och huvud kontra vävningens 
kropp och okunskap. Redovisningen med presentation och reflektion kan 

                               
189 Lundh (1945) s. 148-149.  
190 Denna utveckling har fortsatt och antalet kvinnor inom trä- och metallslöjd ökar. 
191 Berge (1992). 
192 Den feminina textilen. Makt och mönster. Waldén & Svensson (2006) s. 11. 
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kopplas till intellekt, huvud och akademisk tradition medan vävningen har en 
tydlig koppling till kroppen och det kroppsliga arbetet samt en tradition som 
inte har en självklar plats på universitetet utan ofta kopplas till tyst kunskap 
eller beprövad erfarenhet. Arbetsformen i undervisningsexemplet är exempel 
på att hantverkets traditionellt kvinnliga anknytning kan närma sig eller 
kombineras med traditionellt manliga egenskaper, kanske kan en genuskon-
flikt skapa nya normer och värderingar.  
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Fackskolan för huslig ekonomi 1955�1961 

Vid startåret för arbetet, 1955, fanns i Uppsala en utbildning för det vi i dag 
kallar textillärare. Då kallades den för en utbildning av slöjdlärarinnor och 
var tvåårig.193 År 1955 blev den textila slöjden ett obligatoriskt ämne i folk-
skolan. Detta faktum bör ha medfört en känsla av bekräftelse på att den texti-
la slöjden var viktig och att en tryggare arbetsmarknad skapades för de stu-
derande. År 1955 är även det år då den äldsta av informanterna anställdes på 
Fackskolan. Fackskolan beskrivs under perioden som den största, äldsta och 
mest traditionsrika lärarutbildningsanstalten på det husliga området.194 Slut-
året för perioden fick Fackskolan för huslig ekonomi staten som huvudman. 

De skriftliga källor som ligger till grund för den beskrivna perioden är 
uppdelade under rubriker som beskriver den nivå som de har sitt ursprung i. 
För att komplettera den bild dokumenten ger redovisas en informants min-
nen från perioden. En tredje källa består av föremål som tillverkats av en 
studerande vid utbildningen. Två studerandes muntliga redogörelser bifogas 
för att berika föremålens berättelse.       

Central nivå 
Till den centrala nivån räknas de beslut som reglerade verksamheten och 
som de anställda endast i liten mån kunde påverka. Remissvar skrevs av 
utbildningens företrädare, men beslut och utredningar utfördes av politiker 
och sakkunniga. Dokumenten förmedlar en bild av hur de husliga ämnena 
värderades och hur de ansågs kunna utvecklas. Till den centrala nivån räknas 
inte timplaner. De fastställdes av Kungliga skolöverstyrelsen (SÖ) men arbe-
tades fram inom Fackskolan.  

När det gäller de husliga utbildningarna i Sverige var den centrala led-
ningen splittrad. Utbildningarna sorterade under SÖ, Överstyrelsen för yr-
kesutbildning eller Lantbruksstyrelsen. Fackskolans utbildningar av lärarin-
nor stod under central ledning av SÖ. Verksamheten påverkades av fördel-
ningen av statsbidrag, vilken Fackskolan inte kunde styra. Styrelsen för 
Fackskolan och Uppsala enskilda läroverk ansökte om dessa bidrag hos SÖ 
för att täcka bland annat lönekostnader. Bidragen stod för en stor del av 

                               
193 Ordet slöjdlärarinnor är det som används i den gällande kursplanen. 
194 SOU 1957:28 s.181. 
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verksamhetens finanser, till exempel finansierades under budgetåret 1953/54 
två tredjedelar av verksamhetens utgifter av statsbidrag.195 

Överordnat verksamheten på Fackskolan var de värderingar som utred-
ningar och andra officiella handlingar förmedlade angående den praktiska 
kunskap som utbildningarna hade sin grund i och förmedlade. Ett exempel 
på detta är att i SOU 1957:28 beskrivs skicklighet i de praktiska ämnena som 
beroende på anlag och förmåga till arbetsorganisation. Detta faktum jämförs 
med de teoretiska ämnena där en lärare kunde förkovra sig, i de praktiska 
ämnena fanns inte jämförbara förhållanden.196 Det ansågs även att lärarin-
norna inom det husliga området hade en ovanligt stark anknytning till det 
praktiska livet. På grund av detta måste utbildningen planeras så att den teo-
retiska och praktiska utbildningen växelverkade men ändå bildade en enhet. 
Den starka anknytningen till det praktiska livet sågs som en anledning till att 
utbildningarna skulle bedrivas på seminarier inte på lärarhögskolor.197 Nyttan 
av textila hantverkskunskaper ansågs vara av stor betydelse för hemmens 
ekonomi. De praktiska textila kunskaperna använde en husmor när hon vår-
dade och tillverkade hemmets textilier och kläder. Detta ansågs vara av na-
tionalekonomisk betydelse eftersom en kunnig husmor genom sitt arbete 
kunde göra stora besparingar i hushållets utgifter.198     

Forskning på de husliga områdena   
År 1954 gjordes en inventering av forskningsläget inom Fackskolans ämnes-
områden. Inventeringen av forskningsresurserna på konsumentvaruområdet 
gjordes av Kungliga Handelskammaren. Konsumentvaruområdet omfattade 
såväl livsmedel, textilier som teknisk utrustning. Fackskolans rektor redogör 
i sitt svar till Kungliga Handelskammaren om en omfattande provnings- och 
försöksverksamhet som förekom inom skolan, såväl på kost- som textilom-
rådet, men menar att detta snarast kunde kallas tillämpad forskning. Innan 
Hemmens Forskningsinstitut grundades anges att Fackskolan bedrivit viss 
utprovningsverksamhet på begäran av institutioner vid Uppsala universitet 
eller enskilda fabrikanter. Något anslag till forsknings- eller försöksverk-
samhet utgick inte till Fackskolan 1954.199 

År 1953 påbörjades arbetet med att utreda en vetenskaplig hushållsutbild-
ning på nordisk basis. År 1956 kom det första betänkandet med ett förslag, 
en följd av inofficiella möten i Danmark och Sverige. Efter dessa möten 

                               
195 A. a. Exemplet gäller åren innan undersökningsperioden men exempelvis bevarade ansök-
ningshandlingar för statsbidrag tyder på att de ekonomiska bidragen var likartade under de 
följande åren.  
196 SOU 1957:28 s. 157. 
197 A. a. s. 44. 
198 A. a. s. 58. 
199 Korrespondens angående inventering av forskningsresurs, hösten 1954. (FA)  



 71 

bildades, på uppmaning av danska undervisningsministeriet, de nordiska 
ecklesiastikministrarna en kommitté med sakkunniga. Denna kommitté av-
löstes av ytterligare en. År 1960 föreslogs, som ett resultat av kommittéernas 
arbeten, att studier vid en nordisk akademisk utbildning i hushållsämnen 
skulle leda till en nordisk vetenskaplig kandidatexamen. I förslaget påpekas 
att utbildningen borde ordnas även inom det textila facket. Utbildningen var 
ämnad för bland annat lärare vid seminarier på det husliga området, veten-
skapliga ledare, assistenter vid institutioner för forsknings- och upplysnings-
arbete samt befattningshavare vid berörd industri. Förslaget på textilutbild-
ning var en 3-årig Textillinje som skulle förläggas till Chalmers tekniska 
högskola i Göteborg. Utbildningen fordrade att de studerande var lärarutbil-
dade inom det textila området men tycks främst ha haft ett textil- och materi-
altekniskt fokus.200 

Det ovan redovisade förslaget skickades på remiss till såväl styrelse som 
personal på Fackskolan. Styrelsen svarade med att ifrågasätta den föreslagna 
organisationen av utbildningen och konstaterade att det fanns ett behov av 
fortbildning för lärare vid seminarier och fackskolor, men undrade om inte 
denna kunde organiseras genom en kombination av seminarieutbildning och 
redan befintliga akademiska ämnen. Styrelsen ifrågasatte vidare huruvida de 
som genomgått den föreslagna utbildningen skulle komma att få tjänster med 
en lön som motsvarade de höga akademiska meriterna. Styrelsen valde att 
avstyrka förslaget i dess dåvarande form. Personalen var positiv till förslaget 
på högre utbildning inom det husliga området och ville att utbildningen skul-
le starta snarast. De menade att det faktum att utbildningen förlades till uni-
versitet och högskolor garanterade en hög akademisk nivå. Den textila ut-
bildningen ansågs dock vara alltför teknisk och tangera textilingenjörsut-
bildningen. Akademiska 2-betygsstudier i kemi kombinerade med studier i 
textil materiallära ansågs bättre svara mot textillärarnas önskemål om vida-
reutbildning. Personalen ansåg även att det var angeläget att en konsthisto-
risk linje med speciell inriktning på textil konst- och dräkthistoria skulle 
komma till stånd vid universitetet.201  Förslaget resulterade i en textilteknisk 
utbildning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg.  

Verksamheten vid Fackskolan  
I beskrivningen av verksamheten vid Fackskolan finns en strävan att visa de 
mål och riktlinjer som fanns för de textila hantverksämnena och hur dessa 
realiserades för de studerande. Vilka ämnen som ansågs nödvändiga för en 
blivande slöjdlärarinna visar vad en slöjdlärarinna utbildad i Uppsala skulle 

                               
200 Brev från Skolöverstyrelsen angående upprättandet av en akademisk utbildning i hushålls-
ämnet (Den nordiska hushållnings högskolan). (FA)  
201 Utlåtanden angående en nordisk akademisk utbildning i hushållsämnet. (FA) 
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kunna och vilken kunskapssyn som rådde under denna tid. Det redovisas 
också vilka förkunskapskrav som krävdes för att bli antagen, något som kan 
visa på vilken kunskap som värderades. Under perioden är före detta rektorn 
Karin Holmvalls bok, Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala 1945�61, en 
av de viktigaste källorna. Holmvall var utbildad skolkökslärarinna på Fack-
skolan. Efter tre års tjänstgöring i bland annat Enköpings skolor återvände 
hon till Uppsala för att undervisa och var under åren 1947�1969 rektor på 
Fackskolan. Holmvall bidrar i sin bok med uppgifter som är svåra eller 
omöjliga att nå på andra vägar. Hon får en roll som informant, vilken bara 
yttrar sig skriftligt.  

Enligt Holmvall har Fackskolan strävat efter: 
 
• att ge eleverna en fast grund att stå på när det gäller kunskaper,  
       teoretiska och praktiska, 
• att göra dem lyhörda för de krav på förändringar som en ny tid 

kräver på deras speciella arbetsområden, 
• att hjälpa dem förstå orsak och verkan, inte minst när det gäller 

mänskliga relationer t.ex. mellan lärare-elev, anställd-arbetsgivare, 
barn-vuxna, 

• att väcka deras intresse för allmänna samhällsfrågor, 
• att lära dem våga ta ansvar.202 

 
De lärare som Fackskolan enligt Holmvall utbildade skulle ha en kunskap 
som var allomfattande. Utbildningen gav inte bara ämneskunskaper utan 
formade även de blivande lärarnas personliga egenskaper som en ansvarsta-
gande, lyhörd, kunnig och allmänbildad människa.  

Inom den textila hantverksutbildningen undervisade 8�10 lärarutbildare. 
Vår och höst antogs 24 studerande till lärarutbildningen i slöjd. Det totala 
antalet studerande vid Fackskolan var årligen runt 220.203 

Timplan som reglerade undervisningen fastställdes av SÖ 12/7 1955 och 
skulle gälla tills vidare.204 De ämnen som studerades under de två utbild-
ningsåren finns angivna i tabellen nedan. Den praktiskpedagogiska utbild-
ningen var integrerad med ämnesutbildningen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                               
202 Holmvall (1975) s. 71. 
203 Redogörelse för Fackskolan i huslig ekonomi i Uppsala läsåret 1960-1961. (FA) 
204 Timplan och kursplan för Kurs för utbildning av slöjdlärarinnor vid Fackskolan för huslig-
ekonomi, Uppsala. 12/7 1955. (FA) 
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Läroämne Termin 1 Termin2 Termin 3 Termin 4 
Psykologi och pedagogik 3 3   
Allmän konsthistoria 2 2   
Textilkonsthistoria med 
kostymhistoria 

  2 2 

Materiallära 1 1   
Kemi  2   
Textilvård  2  2 
Ekonomilära   1 1 
Samhällslära   1 1 
Hygien   2  
Röst och talvård  1   
Pedagogiskt arbete med  
speciell metodik 

10 6  2 

Linnesömnad 4 4 4  
Klädsömnad 7 7 6 6 
Mönsterkonstruktion med 
mönsterformning 

4 2 2  

Konstsömnad 5 5 4 4 
Vävning   4 5 
Vävteori   2 2 
Fackteckning 3 3 4 2 
Elevföredrag i aktuella frågor 0,5 0,5 0,5 0,5 
Studiebesök  0,5 0,5 0,5 
SUMMA VECKOTIMMAR 39,5 39 33 28 
Förutom dessa timmar tillkom växtfärgning 3 veckotimmar samt hospitering och  
undervisningsövningar ca. 150 timmar per elev.205      
 
När det gäller fördelningen av antalet veckotimmar, som var lektioner om 45 
minuter, låg merparten, 46 veckotimmar206, på sömnadsrelaterade ämnen 
som linnesömnad, klädsömnad och mönsterkonstruktion med mönsterform-
ning.207  De andra textila hantverksämnena vävning, vävteori och konstsöm-
nad förfogade tillsammans över 31 veckotimmar varav merparten tillhörde 
konstsömnaden. Ämnet linnesömnad innebar att undervisningen fokuserade 
på sömnad av hemmets textilier samt de kläder som bars närmast kroppen. I 
undervisningen ingick även symaskinens användning och vård. Klädsömna-
den bestod av sömnad av olika plagg, övning i provning, pressning, verk-
tygslära samt tids och kostnadsberäkningar. I undervisningen i vävning var 

                               
205 A. a. 
206 Veckotimmarna är här sammanslagna från utbildningens fyra terminer. Detta är gjort för 
att det synliggöra hur de olika ämnenas mängd timmar skiljer sig åt. Antalet timmar i olika 
ämnen skiljer sig åt under terminerna. 
207 Att tonvikten inte låg på ämnet vävning kan förklaras med att det fanns en vävlärarutbild-
ning som gav behörighet för undervisning i vävning.  
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det centrala uppsättning och vävning av olika tekniker med särskild tonvikt 
på färg och kvalitet. Ämnet vävteori innefattade även växtfärgning. I konst-
sömnad ingick förutom traditionella broderitekniker och montering även 
knyppling. 

Det är dokumenterat att man undervisade i garntekniker som stickning el-
ler virkning. Dessa tekniker ingick i något av de tidigare nämnda ämnena 
men att de inte nämns ger indikationer eller kan tolkas som om de var mind-
re viktiga. I personalkataloger finns inte garnteknik omnämnt som undervis-
ningsområde för någon av lärarna.208 Enligt muntliga källor fanns teknikerna 
som en del i ämnet pedagogiskt arbete med speciell metodik.209  

Förutom de rent textila hantverksämnena fanns ämnen som stod för den 
historiska faktabakgrunden och fackkunskapen om textiliers uppbyggnad 
och egenskaper. Den historiska bakgrunden delades upp i ämnena allmän 
konsthistoria och textil konsthistoria med kostymhistoria. I det förstnämnda 
ämnet fokuserades på en översikt av olika konststilars uppkomst och utveck-
ling med tonvikt på inredningskonst och konsthantverk. Det andra ämnet 
hade ett tydligare textilt syfte och behandlade förutom dräkthistoria och tex-
tilhistoria också hemslöjdsrörelsen. Eftersom två timmar varje vecka ägna-
des åt något av dessa två ämnen var den historiska bakgrunden alltid närva-
rande i de blivande lärarnas arbete. Fakta om textiliers uppbyggnad och 
egenskaper delades upp i de tre ämnena kemi, textil och materiallära samt 
textilvård. Av dessa ämnen låg merparten timmar på textilvård. Förutom att 
de studerande i detta ämne fick kunskap om olika tvättprocesser ingick även 
till exempel avsnitt om inredning av garderober och förvaringsutrymmen. 

  

 
Lektion i fackteckning, akvarellmålning.  

Lesson in painting with water-color.  
                               
208 Redogörelse för Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala läsåret 1955/1956. (FA) 
209 Detta är sannolikt eftersom ämnet motsvarar det ämne som under senare perioder hette 
textilslöjd eller metodisk slöjd där garntekniker var en del. Muntlig källa. 



 75 

Ämnena röst- och talvård samt hygien befinner sig i ett gränsland mellan de 
praktiskpedagogiska ämnena och de textila hantverksämnena. Röst- och 
talvård samt hygien var ämnen som påverkade de studerandes personliga 
framtoning och var en del av formningen till lärarpersonlighet. I de nämnda 
ämnena skulle de studerandes röst och ljudbildning främjas. Även personlig 
hygien, yrkes- och skolhygien och klädedräktens hygien kunde avhandlas. 
Att främja röst och ljudbild kan ha varit frågan om att öva bort dialekter till 
förmån för rikssvenska liksom att öva retorik. I ekonomilära ingick enkel 
bokföring och kalkylering tillsammans med allmänna synpunkter på hem-
mets ekonomi. 

De praktiskpedagogiska ämnena representeras av psykologi, pedagogik, 
pedagogiskt arbete med speciell metodik och samhällslära. Av dessa ämnen 
låg merparten av timmarna på pedagogiskt arbete med speciell metodik. Här 
hade de studerande 18 veckotimmar medan de resterande tre ämnena upptog 
8 veckotimmar tillsammans. I det dominerande ämnet skulle de studerande 
lära sig hur de praktiska textila kunskaperna skulle förmedlas till eleverna i 
skolan. Bland annat studerades slöjdens betydelse som medel för uppfostran 
och bildning, författningar och undervisningsplaner samt vad som ansågs 
vara lämpliga arbetsmetoder. Dessutom studerades mer verksamhetsnära 
objekt som undervisningsmaterial, verktyg, läroböcker. Slöjdmodeller för 
skilda åldersstadier producerades. 

Behörighetskrav 
För att få bli elev vid lärarinnekursen i handarbete vid Fackskolan måste de 
studerande uppfylla vissa förkunskapskrav. 210 Kraven visade vilka kunska-
per och färdigheter som ansågs viktiga. Genom att studera förkunskapskra-
ven synliggörs dels vad den färdiga lärarinnan förväntas ha för kunskaper 
men även hur olika kunskaper och ämnen värderas. Förkunskapskraven var:   

 
• att genom läkarintyg enligt formulär, som användes vid sökande 

av anställning i statens tjänst, styrka sig vara fri från sjukdom och 
lyte, som gör den sökande olämplig för lärarkallet,  

• att ha uppnått eller före slutet av det kalenderår, då inträde sökes, 
uppnå 19 års ålder, 

• att ha förvärvat godkänt avgångsbetyg från kommunal flickskolas 
teoretiska eller praktiska linje eller annan flickskola med normal-
skolekompetens, eller ha avlagt realexamen eller praktisk realex-
amen på huslig linje eller  

• att på annat sätt styrka sig äga ovan angivna kunskaper, 
• att ha förvärvat vitsordad färdighet i sömnadsarbeten av olika slag 

och vävning. 
 

                               
210 I detta dokument används inte det tidigare använda benänmingen slöjdlärarinna.  
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I skolbetygen fästes särskilt avseende vid vitsorden i modersmålets 
skrivning, matematik, kemi, teckning och slöjd.211 

 
Som ett tillägg till de ovan nämnda förkunskaperna angavs ytterligare krav i 
form av praktik: 

 
• Den sökande bör ha genomgått någon längre sömnadskurs, cirka 1 

termin vid till exempel yrkesskola. 
• Kurs i vävning och vävteori 3-4 månader 
• Kurs vid Tillskärarakademin, minst 7 månader. 
• Förberedande lärarinnekurs /anordnas vid Andrea Eneroths högre 

handarbetsseminarium samt Nordenfeltska skolan. 
Eller 

 
• 2-årig verkstadsskola för klänningssömmerskor samt vävkurs. 
• Dessutom är någon form av pedagogisk eller social verksamhet, 

till exempel hospitering vid slöjdundervisning eller fritidssyssel-
sättning, koloniverksamhet eller liknande en merit.212 

 
Som ytterligare ett tillägg till antagningskraven anges att den sökande borde 
ha god syn, normalt färgsinne och skulle vara högerhänt.213 Sammanfatt-
ningsvis kan det sägas att de studerande skulle ha förkunskaper i teoretiska 
ämnen, omfattande textila hantverkskunskaper och någon form av erfarenhet 
från verksamhet med barn eller förberedande lärarinnekurs. Förutom detta 
selekterades eleverna utifrån kroppsliga medfödda egenskaper som höger-
hänthet och färgseende. 

Eftersom utbildningen på Fackskolan var privat innebar det att den var 
avgiftsbelagd. Under hela perioden tycks avgiften varit densamma. Första 
terminen kostade 205 kr och de tre följande terminerna kostade vardera 175 
kr. Till dessa avgifter tillkom en inskrivningsavgift på 5 kr samt ett kris-
tidstillägg på 35 kr per termin.214 Vid en jämförelse av penningvärdet mot-
svarar den totala kostnaden för utbildningen en utbildningsavgift på drygt 
10 000 kr år 2005.215 I elevkataloger kan det inte spåras hur avgifterna påver-
kade rekryteringen eftersom endast namn och hemort anges, inte social bak-
grund.  

                               
211Prog. 52. Fackskola för huslig ekonomi, Högsk. för praktisk kvinnoutbild. i Uppsala. (FA) 
Prog. 53. Fackskolan för huslig ekonomi, Seminarium för huslig utbildning i Uppsala. (FA) 
212 A. a. 
213 PM angående fodringar för 2-årig Handarbetslärarinnekurs, sept. 1956. (FA) 
214 A. a. sept. 1956. 
215 http://www.myntkabinettet.se/räknare.htm 
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Undervisningen 
En källa till kunskap om vad de studerande gjorde på sin utbildning inom de 
textila hantverksämnena är dokument som beskriver examen och utställning-
ar. För att komplettera dessa uppgifter har samtal förts med två tidigare stu-
derande som gick i samma klass under åren 1960�1961.216 De studerande har 
förmedlat sina minnen av den undervisning de erhöll. Poängen med att för-
söka ta reda på var fokus låg i undervisningen och vad de studerande gjorde 
på lektionerna är att komma så nära undervisningen som möjligt. I Lärarin-
neutbildningen på det husliga området skildras undervisningen vid samtliga, 
liknande utbildningar: 

 
Den nuvarande undervisningen vid de olika seminariernas skilda 
undervisningslinjer är som känt av såväl teoretisk som praktisk art. 
Den försiggår delvis i skolmässiga former, d.v.s. i form av lektioner 
och tillämpningsövningar. Inom alla utbildningslinjer överväger den 
praktiska undervisningen. Denna utformning med tonvikten lagd på 
den praktiska undervisningen och med dominans av katederbundna 
lektioner när det gäller teoretiska ämnen har utsatts för kritik från 
många håll. Såväl lärare som elever torde vara ense om att den nuva-
rande undervisningsformen vid seminarierna icke är i allo tillfred-
ställande.217    

 
Den bild som förmedlas stämmer med de timplaner som reglerade verksam-
heten, tonvikten låg på de praktiska ämnena. Trots att det i citatet påstås att 
viss undervisning är katederbunden menas det även i utredningen att friare 
former av undervisning länge prövats på seminarier med gott resultat. Det 
gäller seminarieövningar, demonstrationer, grupparbeten och enskilda arbe-
ten som anses vara av högskolekaraktär.218 Alltså var utbildningarnas under-
visningsformer på väg att reformeras genom användning av arbetssätt som 
kan kopplas till högre utbildning.    

Genom de utställningar som ordnades under utbildningen kan undervis-
ningens utveckling följas. Här illustreras hur vissa sömnadstekniker kommer 
eller försvinner. Stora arbeten byts ut mot vad som ansågs som lika vackra 
men mindre arbetskrävande produkter, skicklighet och fantasi påvisas hos 
både lärare och de studerande.219 Trots att det berättas att stora och tidskrä-
vande arbeten bytts ut mot mindre tidskrävande ges i en plan för linnesöm-
nad/mönsterkonstruktion en bild av en undervisning där de studerande sydde 
stora mängder produkter, av såväl avancerad som enklare art. Bara när det 
gällde örngott skulle de studerande sy tre olika varianter.  

 
 

                               
216 Utbildningen följde denna tid inte läsår utan kalenderår. 
217 SOU 1957:28 s. 101. 
218 SOU 1957:28. s. 103. 
219 Holmvall (1975) s. 46. 
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Flera olika förkläden och nattlinnen skulle sys och ett av förklädena skul-
le vara av:  

 
valfri modell, ev. annat plagg sys som självständigt arbete. Bör vara 
ur alla synpunkter praktiskt. Bör dessutom garneras trevligt, utan 
någon extra kostnad.220  

 
Notera i citatet den möjlighet till självständigt arbete som fanns. Den prak-
tiska aspekten betonas, det var inte aktuellt att producera flärdfulla eller kre-
ativa plagg. Det kreativa inslag som anges är garnering, dock med ett krav på 
att denna bör vara trevlig och utan extra kostnad. 
        

 
Elevutställning. Produkterna är troligen tillverkade i ämnet pedagogiskt arbete 
med speciell metodik. Föremål som ansågs lämpliga som arbetsmaterial för en 
yrkesverksam textillärare.  

Student exhibition. The objects shown were assumed suitable as working material 
for a teacher in textile.           

 
Förutom dessa arbeten sys ett flertal plagg som exempelvis BH eller solsnibb 
och herrpyjamas. När det gäller sömnadsdetaljer anges ett tjugotal och flera 
av detaljerna tar upp olika tekniker. I mönsterkonstruktion för linnesömnad 
skulle tre olika babyskjortor konstrueras. I de studerandes egna mått skulle 

                               
220 Plan för linnesömnad jämte maskinlära och mönsterkonst. i lärarinnekurserna  
H och B. (FA) 
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såväl köksförkläden, daglinnen, byxor, shorts, nattlinnen, pyjamas, under-
klänning, herrskjorta och nattskjorta konstrueras.    

Vid slutet av 1940�talet och början av 1950�talet ingick tre stora exa-
mensskrivningar förutom de ordinarie tentamina i olika ämnen. Det var en 
teoretisk, en praktisk och en metodisk examensskrivning. De studerande fick 
välja bland ämnen som föreslagits av lärarutbildarna. Under 50�talet mins-
kade examensskrivningarna till en skrivningsdag och vid förstatligandet 
1961 togs de bort.221 En av de studerande beskriver examensskrivningarna 
som första gången de skrev något på egen hand och inte efter diktamen. Hon 
minns skrivningarna som svåra och synnerligen genomgripande. Frågeställ-
ningarna var omfattande och kunde till exempel vara:  

 
• Planera en kurs för husmödrar över ämnet ”Att vara välklädd.” (6 

föreläsningar på 1.5 tim. Utförlig disposition över 2 föreläsningar).  
• Vad fordrar vi att en flicka skall ha för kunskaper i ämnet kvinnlig 

slöjd efter avslutad folkskola? 
• God slöjdundervisning – god nationalekonomi. 
• En handarbetslärarinnas insats i ungdomens fritidsarbete. 
• Planera undervisningen i textil materiallära i femåriga realskolans 

tredje klass (10 st. 30 min. lektioner).222 
 
Samtliga ämnen eller frågor krävde goda kunskaper i både metodik och de 
textila ämnena. De studerande måste behärska såväl materiallära som möns-
terkonstruktion och dräkthistoria för att kunna lösa uppgifterna. Ämneskun-
skaperna skulle användas för att lösa uppgifter med förankring i de studeran-
des kommande lärarroll. I de årliga redogörelserna omnämns att under tiden 
höstterminen 1955 till vårterminen 1958 genomfördes både muntlig och 
skriftlig examen. Från höstterminen 1958 nämns endast att de studerande 
examinerades i diverse kurser, inte examinationens beståndsdelar.223 

Studiebesök och externa föreläsare 
De studerande gjorde under läsåren studiebesök vid utbildningar, museer och 
tillverkningsindustrier i såväl Uppsala som Stockholm. De flesta av åren i 
denna period gjorde man en tvådagars studieresa till Norrköping. Där besök-
tes AB Förenade Yllefabrikerna och Norrköpings Bomullsväveri (Tuppen). 
På Lennings textiltekniska institut deltog de studerande i textilprovningar 
och demonstrationer samt lyssnade på föreläsningar. När det gäller externa 
föredragshållare omnämns två som direkt bör kunna kopplas till den textila 
utbildningen, dessa var fil.doktor Eva Bergman, intendent på Hallwylska 
museet, och textilkonstnärinnan Ingrid Skerfe-Nilsson. Förutom dessa före-
läsare finns arkitekter, yrkeslärare eller representanter från försäkringsbolag 

                               
221 Holmvall (1975) s. 50. 
222 Examensskrivningar 1955, 1956. (FA) 
223 Redogörelser för Fackskolan i huslig ekonomi i Uppsala, 1955–1960. (FA) 
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omnämnda. Det kan inte med säkerhet fastställas för vilka kurser de före-
läst.224 

Litteratur 
Litteratururvalet förändras inte nämnvärt under perioden, men några titlar 
tillkommer.225 Bland litteraturen i metodisk slöjd och speciell metodik märks 
FIB:s stickskolan,226 vilket visar att garnteknik varit en del av ämnet. En titel 
i allmän konsthistoria är på danska medan all annan litteratur är på svenska 
av svenska författare. Litteraturen i de textila hantverksämnena bestod 
främst av handböcker som TS: korrespondensskola, Utskottet för Vadstena-
spetsar inom Östergötlands läns hemslöjdsförenings Kort handledning i 
knyppling för nybörjare227 eller Textil-Informations studiehäfte.228 För att 
exemplifiera användningen av litteratur kan nämnas att de två ämnena linne- 
och klädsömnad tillsammans anger fyra titlarna i listan över läroböcker.229 
Till denna litteratur kommer sannolikt kompendier som producerats av lära-
re. Några exempel är de kompendier i textilhistoria, konstsömnad och 
knyppling som vävläraren Louise Fehr sammanställde för Fackskolans ele-
ver.230 Kompendierna bygger på forskning i berörda ämnen, men saknar hän-
visningar i texten. Den använda litteraturen finns endast presenterade i en 
litteraturlista. Som exempel på använd litteratur kan nämnas Agnes Branting 
– Andreas Lindblom: Medeltida vävnader och broderier i Sverige231, Agnes 
Geijer: Birka III. Die Textilfunde aus den Gräbern.232, Elisabeth Thorman: 
Äkta spetsar: en kortfattad handbok233 samt Emelie von Walterstorff: Textilt 
bildverk.234 Även utländsk litteratur finns på litteraturlistorna, exempel på 
detta är Moriz Dreger: Entwicklungsgeschichte der Spitze235, Mary Symonds 
& Louisa Preece: Needelwork through the ages236 och Emily Leigh Lowes: 
Chats on old Lace and Needelwork.237  

                               
224 A. a. 
225 Kurslitteratur förtecknas inte i litteraturlistan utan endast i fotnot. 
226 Här menas antagligen Stickskolan: Gamla tekniker i nya modeller. Serie: FIB:s  
hemböcker. Redaktör Willy Maria Lundberg (1954) Stockholm: Folket i bild. 
227 Kort handledning i knyppling för nybörjare (1951) Stockholm: Lantbruksförbundet. Utgi-
ven av Utskottet för Vadstenaspetsar inom Östergötlands läns hemslöjdsförening  
228 Ingen information finns om detta häfte. 
229 Redogörelser för Fackskolan i huslig ekonomi i Uppsala, 1955-1960. (FA) 
230 Textilkunskap av Louise Fehr. (FA) 
231 Branting & Lindblom (1928) Medeltida vävnader och broderier i Sverige. Stockholm. 
232 Geijer (1938) Birka III. Stockholm.  
233 Thorman (1942) Äkta spetsar: en kortfattad handbok.  Stockholm. 
234 von Walterstorff (1925) Textilt bildverk. Stockholm. 
235 Moriz (1910) Entwicklungsgeschichte der Spitze. Wien.  
236 Symonds & Preece (1928) Needelwork through the ages. London. 
237 Leigh Lowes (1908) Chats on old Lace and Needelwork. London. 
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Minnen av verksamheten  
Informanten Britta berättar om verksamheten under tiden 1955�1961.238 
Bilden är subjektiv eftersom endast en informant uttalat sig. Britta arbetade 
vid utbildningen under åren 1955�1979.  

När Britta berättar om sin undervisning skildrar hon tiden fram till 1977. 
De ekonomiska förändringar hon berättar om kan relateras till förstatligandet 
1961.  

 
När vi började terminen började vi med att sätta upp några små vä-
var som vi fort fick igång. Vi gjorde inte sådana där enkla saker som 
handdukar, vi höll oss ganska mycket till olika vävsätt. Vi jobbade 
med till exempel daldräll, att man skulle göra lite annorlunda. Man 
skulle försöka experimentera fram olika mönster, där har man ju så 
många möjligheter. Rosengång till exempel, man skulle kunna an-
vända tekniken på annorlunda vis. Men det vävdes inte experimen-
tella vävar som det varit mycket på senare år utan det var väl mer in-
riktat på att det skulle vara praktiskt, användbart.   
   Man kan säga att vi arbetade på en hög nivå och det var mycket 
bindningslära, mycket mönsteranalyser, kolossalt mycket. Det måste 
jag säga att vi hade knappt och jämt skrivmaskin och det var först på 
senare år som man kunde ha en overhead eller något sånt att använ-
da sig av. Så det var mycket prover jag satt och analyserade innan 
jag skulle ha lektioner. Då i början var det så att när man arbetade 
med till exempel gåsögon så skulle man sedan använda tekniken till 
en väv med gåsögon, men på annorlunda sätt. Tekniken skulle ut-
vecklas men inte i annorlunda material, jag var nog ganska inriktad 
på att det skulle vara användbara saker och inte vara dekoration. 

 
Britta berättar om en vävundervisning som var fokuserad på teknik i stället 
för material. Britta säger inget om hur utvecklingen av teknikerna gick till. 
Om de studerande provade sig fram i vävstolen, arbetade fram något nytt i 
konstruktionen av bindningsmönster eller om teknikerna utvecklades och 
formades efter skisser den studerande gjort. För att de blivande lärarna skulle 
arbeta experimentellt med tekniker krävdes stora kunskaper om hur bind-
ningar är konstruerade och hur de kunde utvecklas. Dessa kunskaper förmed-
lades i bindningslära och mönsteranalyser. Det var viktigt att det de stude-
rande producerade var användbart, att något var dekorativt var inte nog. I 
förhållandet kring produktens användbarhet ser Britta materialvalet som det 
centrala.   

I vävundervisningen ger Britta en bild av att anknytningen till de stude-
randes blivande yrke som lärare var viktig inom undervisningen:   

 
Vi hade mycket vävar för grundskolan, sådant som vi ansåg att de 
skulle kunna använda när de kom ut i skolan. Så att de pedagogiskt 
skulle kunna använda det de gjorde. Det kunde ju inte vara inveck-

                               
238 Endast en av de lärare som var verksamma under denna period har intervjuats.  
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lade saker. Vi gjorde ganska mycket sånt och vi hade ganska många 
timmar som vi använde till grundskoleväv just med tanke på att de 
skulle komma ut som textillärare i skolorna.  

 
Britta talar här om det praktiska textila arbetet, vävningen, integrerat med 
metodik. Inom ämnet vävning tillverkades alltså undervisningsmaterial så att 
de studerande skulle vara materiellt förberedda för lärarrollen. Samtidigt 
förutsatte dessa undervisningsmoment att lärarutbildare, som Britta, hade 
insyn i arbetet som textillärare, vad som kunde förväntas av de blivande 
eleverna. Det framkommer inte om denna undervisning kopplades till ämnet 
pedagogik med speciell metodik eller om undervisningen i vävning hade ett 
metodiskt fokus.       

Angående eventuella förändringar som hon minns inför förstatligandet 
1961 säger Britta:  

           
 Då i samband med att Fackskolan skulle bli statlig kändes det som 
om det blev ganska gyllene tider ekonomiskt, jämfört med vad det 
hade varit förut. Jag kommer till exempel ihåg att rektorn mot års-
slutet eller terminsslutet kom och sa att -är det nu något ni behöver i 
nyanskaffning, nya vävstolar eller något annat så skriv det nu så att 
vi får söka innan första juni. Då fanns det pengar att ta. 

 
Här talar Britta om att hon upplevde det som om det äntligen fanns pengar, 
som om bytet från privat till statlig verksamheten medförde en förbättrad 
ekonomi. Det Britta minns är inte verksamheten som statlig utan hur den 
privata Fackskolan rustades inför förstatligandet. Det är viktigt att notera att 
hon talar om årsslutet eller terminsslutet, vilket kan innebära årsskiftet 
1960/1961 eller eventuellt vårterminen 1961 precis innan förstatligandet av 
verksamheten. Det Britta här förmedlar är en positiv känsla, det var gyllene 
tider och ett förstatligande av verksamheten innebar möjligheter till en rustad 
verksamhet.    

Resultat av undervisningen  
Vad de studerande verkligen gjorde har undersökts genom samtal med tre 
kvinnor som studerade under perioden samt analyser av en de studerandes 
textila arbeten. En av kvinnornas arbeten presenteras nedan, hon kallas här 
Margareta och studerade åren 1957�1958.  

Vid samtal med de tre kvinnorna framkommer en bild som stämmer väl 
med den som presenterats ovan. Utbildningen i de textila ämnena beskrivs 
som grundlig och den textila hantverkskunskapen som viktig. De studerande 
tillverkade många prover som monterades och samlades i pärmar. Pärmarna 
visades för och bedömdes av lärarutbildarna. I de produkter som tillverkades 
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tillämpades ofta de kunskaper som redovisats i proverna. Utbildningen upp-
levdes av de studerande som styrd och i vissa fall auktoritär.  

Ämnet metodisk slöjd var det de studerande hade mest nytta av i sin un-
dervisning inom grundskolan, produkterna som framställdes fungerade som 
en bas i undervisningen. En bas som de studerande sedan kunde utveckla 
eller göra sig fria från. Övriga textila hantverksämnens undervisning förbe-
redde för undervisning på såväl enhetsskola, grundskola som gymnasium 
och folkhögskola. De kreativa inslagen representerades främst av ämnet 
fackteckning där produkter till övriga ämnen formgavs. 

En av kvinnorna berättar om den kursdräkt som syddes inom ämnet kläd-
sömnad. Ett exempel på en sådan kursdräkt är den som visas på bilden. 
Dräkten knäpptes i ryggen och bars med en vit blus under. Snittet kom att 
variera över tid men de studerande i en årskurs sydde alla sin dräkt av sam-
ma slags tyg. Dräkten användes till exempel när de studerande hade provlek-
tioner på skolor utanför Fackskolan.239 Förutom kursdräkten syddes även en 
avslutningsdräkt som bars på examensdagen. 

Produkter från klädsömnaden saknas bland Margaretas bevarade textila 
produkter. Antagligen användes plaggen och har därför inte sparats i 50 år. 

Kläderna beskrivs i en tidningsartikel som sydda i 
väl valda textila material, med omsorgsfulla de-
taljarbeten. Modellerna ansågs sobra men för den 
skull inte utan aktuella modelinjer. Artikeln av-
slutas med ett konstaterande om att det alltid är 
kvalitet över det som gjordes vid Fackskolan.240 

 
 
 
 
 
 
 

                               
239 Muntlig information Katarina Åstrand och Anita Lundin. 
240 Artikeln saknar datum och tidning men är antagligen ur UNT eftersom denna tidning 
traditionsenligt rapporterade från utställningar i samband med examen på fackskolan. (PA) 

Kursdräkt från år 1957. Dräkten bestod av en klän-
ning som knäpptes i ryggen. Under klänningen bars 
en vit blus. Dräkten skulle bäras då de studerande 
hade praktik i skolor. 
 
Course suit from 1957. The suit consisted of a dress  
buttoned in the back worn over a white blouse. The 
students wore the suit when they attended schools. 
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Bevarat av Margaretas textila produktion är prover insatta i pärmar. Marga-
reta berättar att hon vid avslutad utbildning räknade ut att hon fyllt 13 pär-
mar med prover. Prover som är tillverkade med noggrannhet och gott hand-
lag. I pärmen från ämnet linnesömnad är skriftliga beskrivningar och sydda 
prover monterade. Beskrivningarna illustreras ibland med teckningar för att 
förtydliga moment. Proverna är ofta utförda så att tillverkningens olika steg 
demonstreras på ett och samma prov. Exempelvis har tråckeltråd sparats på 
en del av en fåll medan resten av fållen är färdigsydd. Provernas utförande 
och montering visar på en stor arbetsinsats och perfektionism. Margareta 
anser själv att hennes prover kanske inte alltid motsvarar det alla studerande 
gjorde, kanske var hon extra noggrann. Eventuellt var det hennes förkunska-
per från Fredrika Bremerförbundets skola för kvinnlig yrkesutbildning som 
påverkade det hon gjorde. Margaretas betyg visar också att hon i alla textila 
ämnen utom vävning fick ett högt betyg: Med utmärkt beröm godkänt. Även 
om Margaretas prover är lite utöver det ordinära så tillverkade alla studeran-
de samma prover så omfattningen är korrekt. Även om utförandet av andra 
studerande kan ha varit något sämre är kvaliteten här så fantastisk att även 
ett sämre resultat bör ha varit bra. 

Konstsömnadspärmen består liksom linnesömnadspärmen av en del pro-
ver som illustrerar arbetsprocessen. I provet på skånsk bottensöm har botten-
tygets trådar bara bitvis dragits bort så att hälften av en ruta är färdigbrode-
rad medan resterande halva illustrerar hur arbetet gått till. Proverna har mon-
terats med tyg- och garnkvalitet angiven. Genom detta utförande framstår 
konstsömnadspärmen som avsedd att användas i kommande undervisning. I 

Prover från ämnet linnesömnad, 
skriftliga beskrivningar och sydda 
prover monterade. Beskrivningar-
na illustreras ibland med teckning-
ar för att förtydliga moment. Pro-
verna är ofta utförda så att till-
verkningens olika steg demonstre-
ras på ett och samma prov eller 
efter ett tema som på det visade 
uppslaget.  

Samples presented in a folder as 
part of the subject “Linnesöm-
nad”, complete with written in-
structions. To make it easier to 
follow the written instructions they 
were sometimes illustrated with 
drawings. The samples may dem-
onstrate consecutive steps in a 
process, or as those shown here be 
a part of a theme.     
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pärmen finns även två skisser på produkter som tillverkats. Skissen visar den 
produkt som Margareta ämnade tillverka, tygprover och kostnadsberäkning.  

De stygnövningar som gjorts kompletteras med skisser, som Margareta 
själv utfört, av hur stygnen sys. Pärmen i konstsömnad visar ett ämne där 
färdigheterna tränades genom tillverkning av prover, ett förfarande som är 
genomgående i de flesta ämnen. Färdigheterna manifesteras sedan i de färdi-
ga produkterna. Ett exempel på detta är den aftonväska som Margareta till-
verkade av siden med silkebroderi i schattersöm. Väskans broderi är tätt och 
prefekt anpassat till det högblanka sidenet. Montering, komposition och ma-
terial samverkar och resulterar i en utsökt produkt.       

 

      
Till vänster skiss med materialberäkning och tygprover. Till höger den färdiga af-
tonväska som Margareta tillverkade. I konstsömnad tränades de studerandes hant-
verksmässiga skicklighet och en kunskapsbas med olika stygn byggdes upp genom 
att prover syddes. Färdigheterna visades sedan i de produkter som tillverkades efter 
egna skisser. 

On the right is the evening bag made by the student. To the left is  the preparatory 
sketch complete with material and fabric sample information. The student both de-
signed and produced the artefacts. This created an opportunity to practice skills 
inherent in the craft tradition and to develop a deeper knowledge of different sewing 
and embroidery stitches.           

 
Från undervisningen i ämnet vävning har Margareta sparat en trasmatta i 
tuskaft med bårder i inslagsrips med färgeffekt. Mattan är vävd utifrån egen 
formgivning. Teknikerna är enkla, tuskaft utgör grunden för vävning och 
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färgeffekter är en av de tekniker som ofta utgör en av de tidigaste metoderna 
som de studerande lär sig för att bygga upp mönster. Kvalitet och material är 
traditionella. Att de är traditionella och inte experimentella kan här främst 
ses som ett tecken på att det som producerades var av en kvalitet som var 
lämplig för mattor.   
 

 
Matta i tuskaft med ränder i inslagsrips med färgeffekt. Teknik och kvalitet 
är traditionella för mattor. Färgsättning och randning är gjord efter förlaga 
av Margareta.  

Carpet woven  in tabby with of colour and weave effect stripes. Both the 
techniques and the quality (in terms of thread count) used are traditional 
for carpet weaving. The positioning and colour of stripes were designed by 
Margareta in an initial sketch.       

 
Vidare vävde Margareta en bild i HV-teknik, efter egen förlaga. Materialva-
len och tätheten följer den traditionella normen, varpen är av lin och inslaget 
lin och ull. Inslagen i den färgade ullen bildar mönstret medan lininslaget 
bildar ram och bakgrund. Mattan och HV-tekniken är de två produkter som 
Margareta sparat från tiden vid Fackskolan. I ämnet vävteori berättar Marga-
reta att de studerande tillverkade en pärm med bindningslära, ett arbete som 
Margareta minns som mycket tids- och tålamodskrävande. 
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Bildväv i HV-teknik efter egen komposition, varp av lin och inslag av lin och 
ull. Kvalitén är traditionell för tekniken. Margareta har vävt en komposition med 
partier där inslaget är i lin som kontrasterar mot partier med inslag i ull. Linets 
blanka glesa yta, som även återfinns i ramen, kombinerat med ullens egenskaper 
bidrar till en kompositionen byggd på textila effekter.  

Picture woven in HV-technique based on the student’s own sketch using flax in 
the warp and flax and wool in the weft. These are the traditional materials for 
this technique. The student has used the flax to create a contrast to the wool in 
areas of the weft in the composition. The flax creates a thin, shiny surface (also 
used to create a frame around the composition), and generates textile effects in 
combination with the wool’s characteristics.              

 
I knyppling, som var en del i ämnet konstsömnad, tillverkades såväl prover 
som någon produkt. Margareta gjorde närmare 30 olika spetsprover. Spet-
sarnas garnkvalitet och teknik täcker upp knypplingens möjligheter och svå-
righetsgrader. En fjärdedel av spetsarna är kompletterade med en, av Marga-
reta gjord, ritning över hur knyppelmönstret skulle stickas. Utöver proven 
tillverkade hon en ask monterad med en knypplad spets monterad på. 
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Ask tillverkad i en uppgift i knyppling som ingick i ämnet konst-
sömnad. Den studerande tillverkade en omfattande mängd prover 
förutom produkten på bilden. Asken är enastående i såväl material-
val, tekniskt utförande som montering. 

The box was made using bobbin lace as an assignment for the sub-
ject Embroidery. This is just one of an extensive number of samples 
worked for this subject area. This is a particularly fine example, not 
only in the choice of material, but also in the technical design and 
assembly.       

 
Asken har Margareta tillverkat för uppgiften och den är klädd med ett linne 
som i kvalitet korrelerar med spetsens kvalitet. Monteringen är mycket nog-
grant gjord, såväl monteringen av spetsen som den lilla knoppen av linne på 
locket är utförd med stygn som är i det närmaste osynliga. Liksom till den 
tidigare presenterade aftonväskan har Margareta tillverkat en skiss komplet-
terad med kostnadsberäkning och material, allt på samma åskådliga vis som 
för aftonväskan. Det som inte verkar ha förekommit inom knypplingen är 
någon form av fri knyppling, en form som inte främst resulterar i spetsar 
lämpliga att montera på hemtextilier. Det som knypplats kan främst karakte-
riseras som traditionellt. 
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Fingervante från provpärm i stickning, vuxenstorlek. De 
studerande tillverkade många prover i garnteknikerna 
stickning och virkning. Proverna bestod av såväl färdiga fö-
remål som teknikprover. Antalet stickprover dominerade 
det totala antalet prover. 

Woollen glove in the knitting folder. The students made an 
extensive number of knitting and crocheting samples, al-
though knitting samples dominated. These include both 
garments as well as technique samples.  

 
Garntekniker ingick i ämnet pedagogiskt arbete med speciell metodik. Mar-
gareta tillverkade en stor mängd stickade prover, färdiga tumvantar, en fing-
ervante och provbitar. Som ett exempel på omfattningen kan nämnas att fyra 
olika hälar stickades och fyra olika hoptagningar för stickning med fyra 
stickor. Virkning var också representerad om än i mindre omfattning, 9 tek-
nikprover, 4 uddprover och 2 mellanspetsar tillverkades. Värt att notera är att 
inga prov tillverkades i till exempel nålbindning eller tvåändsstickning.      
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Växtfärgning var ett moment som ingick i ämnet vävning och undervisning-
en bedrevs på gården Brogård241. Prover på en stor mängd färger tillverkades 
och monterades som visas ovan. De studerande monterade även färgat ull-
garn på kartongbitar där den växt som använts för att färga med pressats och 
monterats högst upp på kortet. Olika nyanser och färger som växten kan ge 
illustreras på så vis pedagogiskt. Kartongerna var avsedda att användas som 
undervisningsmaterial i de studerandes kommande yrke. Trots den mängd 
prover som färgades framstår lektionerna i växtfärgning som ett uppskattat 
inslag i undervisningen. Fotografier visar arbetsklädda och skrattande lärar-
utbildare och studerande som samlar in växter i säckar och färgar utomhus. 

Analys   
I analysen av verksamheten används begreppen handling, fackkunskaper och 
reflektion. Verksamheten kommer på så vis att kopplas till de teorier som 
brukas för att förstå den. Analysen vilar på en övertygelse, enligt Ryle, att 
kunskap i handling inte kan delas upp i två olika separata delar, först tanke 
och sedan handling, utan att dessa delar bildar en helhet.242 Begreppet reflek-
tion tolkas utifrån Schöns definition att reflektionen kan ske över eller inom 
en handling.243 Reflektion finns naturligt inom kunskap i handling om den 
tillåts och inte begränsas.244 Centralt i analysen är att se hur begreppen hand-
ling, reflektion och fackkunskaper har varit en del av textillärarutbildningens 
praktiska ämnesutbildning. Textillärarutbildningen i Uppsalas värden och 
föreställningar genomsyras under tiden 1955�1961 av en kvinnlig kontext. 
Utbildningens totala dominans av kvinnliga studerande och anställda samt 
kvinnligt definierade ämnen gör att analysen måste beakta genus som ett 
centralt begrepp. Genus tolkas här enligt tanken att det är något som inte 

                               
241 Gård som tillhörde Fackskolan. 
242 Ryle (2000) s. 40, se även Molander (1993) och Jernström (2000). 
243 Schön (1983) s. 55. 
244 A. a. (1983) s. 275. 

Prover av ullgarn från undervisning i växtfärg-
ning. Prover monterade på höger sida kan läsas 
om provkartan vänds. Garnprover färgades och 
monterades på kartor som ovan eller på kartong 
med den pressade färggivande växten illustrativt 
monterad.  

Wool samples from a course in dyeing with 
natural dyestuffs. Typically wool samples were 
mounted in this way, although an alternative 
was to dry the plant from which the dyestuff had 
come, and use this as an illustration. 
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bara finns i eller på våra kroppar utan även i all vår omgivande kultur och 
miljö.     

Kunskapen om praktisk handling beskrivs i centrala dokument som en 
medfödd förmåga. Om kunskapen är medfödd innebär det att denna förmåga 
inte är ett resultat av lärande på samma sätt som teoretiska kunskaper. När 
det gäller de förutsättningar som Fackskolan anger för att bli antagen till 
slöjdlärarinneutbildningen är högerhänthet, god syn och normalt färgsinne, 
det vill säga medfödda egenskaper, viktiga för att de studerande skulle bli 
goda slöjdlärarinnor.  

Tankar kring vikten av huslig utbildning har genomsyrat och styrt utbild-
ningen i Uppsala alltsedan Ida Norrby och Johan August Lundell grundade 
skolan. En grundläggande tanke vid starten av Fackskolan för huslig ekono-
mi var att utbildningen skulle ge kunskaper i de husliga ämnena på en hög 
nivå samt att utbildningens kunskaper skulle förmedlas vidare till hemmen. 
Genom de traditioner som fanns från starten av utbildningen blev den centra-
la och lokala nivåns ambitioner och strävanden på dessa punkter desamma. 
Informanter, dokument och föremål ger en bild av en utbildning som är for-
mad av sin tid. I utbildningen till slöjdlärarinnor hade samtliga studerande 
stor möjlighet att förvalta och utveckla sina praktiska kunskaper inom en 
undervisning där den praktiska kunskapen värderades högst. De kunskaper 
som de studerande skulle förmedla som yrkesverksamma lärarinnor ansågs 
nationalekonomiskt viktiga. Det husliga området, med såväl ämneskunska-
per som forskning var viktigt. Här finns en motsättning i de signaler som 
kom från central nivå. De praktiska ämnena var så viktiga att de påverkade 
nationalekonomin men kunskapen ansågs i grunden vara medfödd. Varför 
utbilda och forska i ämnen som man kunde av sig själv? Här verkar kvinnor-
na på den lokala nivån, på Fackskolan för huslig ekonomi, inte ha tagit till 
sig tankarna om att de kunskaper de förmedlade till de studerande inte var 
lämpliga eller ens möjliga att lära. De har däremot tagit till sig tankar om 
värdet av sitt ämne.  

Dokument på central och lokal nivå, informanter och föremål skildrar en 
utbildning där de praktiska ämnena dominerar, den praktiska textila kunska-
pen var den viktigaste för de blivande slöjdlärarinnorna. I timplanen domine-
rar de textila praktiska ämnena med flest undervisningstimmar inom söm-
nadsrelaterade ämnen. Denna tonvikt på sömnad stämmer väl överens med 
den utbildning som dominerat den textila slöjdens historia med Hulda Lun-
din som föregångsgestalt.245 I den omfattande mängd lektioner de studerande 
hade varje vecka kan av litteraturlistan utläsas att fokus var handling. Litte-
raturen i de praktiska ämnena var ringa och inriktad på att vägleda de bli-
vande lärarna i deras utveckling inom ämnen som vävning och sömnad. Om 
ordet fackkunskap tolkas som facklitteratur så var detta inte prioriterat under 
perioden. I den litteratur som använts saknas många verk författade under 
                               
245 Lundin (1913), Trotzig (1997). 
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och före perioden i de olika ämnenas litteraturlistor. Standardverk inom äm-
nena saknas medan häften och instruktionsböcker finns på listan. Varken 
verk av Agnes Branting, Sigfrid Svensson, Anna-Maja Nylén eller Emelie 
von Walterstorff finns på litteraturlistorna, de nämnda författarna har publi-
cerat sig inom de olika textila ämnena textilhistoria, dräkthistoria och väv-
ning. Detta trots att den tidigare vävläraren Louise Fehr enligt uppgift var 
bekant med textilforskaren Agnes Geijer och genom denna vänskap hade 
byggt upp en bas av vetenskaplig litteratur i utbildningens bibliotek.246 Flera 
av de nämnda författarna finns dock som referenslitteratur i de kompendier 
Louise Fehr sammanställde och använde i undervisningen. Här ges de stude-
rande färdiganalyserade och sovrade fakta enligt vad Fehr ansåg som viktig 
kunskap. På detta vis förmedlas den kunskap som ansågs lämplig och de 
studerande fick inte själva dra slutsatser eller göra reflektioner vid läsning av 
forskningsanknuten litteratur. Fackkunskap behöver inte bara finnas i den 
tryckta litteraturen utan kan lika väl förmedlas muntligt i instruktioner eller 
som en del av den praktiska kunskapen. Det förekom inom andra utbildning-
ar under denna tid att fackkunskap förmedlades genom diktamen.247  På så 
sätt kan fackkunskap från tryckt litteratur muntligt ha förmedlats utan att de 
studerande använt, eller vet vilken, litteratur som refereras. Möjligheterna till 
kunskapsförmedling muntligt bör ha varit stora eftersom de lärarledda un-
dervisningstimmarna var många. Lärarutbildaren fanns till hands för att hjäl-
pa och berätta. Detta gav stora möjligheter till lärande förmedlat, eller styrt 
av, lärarutbildaren men få möjligheter för de studerande att själva prova, 
grubbla och lösa problem utan vägledning. Kunskapen var serverad, inte 
något de studerande var tvungna att söka genom ett eget aktivt lärande. När 
det gäller just fackkunskap ger timplanen en bild av en utbildning där de 
studerande förväntades förvärva breda kunskaper. I undervisningen ingår vitt 
skilda kunskaper inom det textila området, exempelvis angående tvättmedel 
och dess inverkan på textilier och en översikt av de olika konststilarnas upp-
komst. Undervisningen var främst katederbunden och bestod av stora delar 
fakta utan moment av reflektion.  

Ovan beskrivs en utbildning där den praktiska kunskapen dominerar, det-
ta trots att offentliga utredningar under perioden slagit fast att växelverkan 
mellan praktisk och teoretisk utbildning var viktigt inom utbildningar och i 
synnerhet inom husliga utbildningar. Hur skulle detta kunna ske om större 
delen av alla undervisningstimmar ägnas åt de ämnen som traditionellt anses 
som praktiska? Här antar jag att uppdelningen av praktiska och teoretiska 
ämnen ser olika ut beroende på vem som utför den. Det finns enligt en prak-
tiker ingen praktisk kunskap eller undervisning som saknar inslag av teore-

                               
246 Om forskningsanknytning och analys av ämnet Konstsömnad (broderi) vid institutionen 
för BEHT, textillärarlinjen. (PA) 
247 Muntlig information. 
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tisk kunskap.248 Denna övertygelse stämmer väl överens med Ryles tanke att 
kunskap i handling inte kan delas upp som en tvådelad process där förbere-
delser, föreskrifter och utförande är två olika processer. Ett moment inom till 
exempel konstsömnad består inte av att de studerande först får all fackkun-
skap och regler och sedan utför uppgiften. Den studerande måste få tillgodo-
göra sig vissa kunskaper för att kunna börja. Det teoretiska momentet är inte 
ett isolerat tillfälle utan fackkunskap måste finnas med i handlingen. Vissa 
fackkunskaper, eller teoretiska kunskaper, kan med svårighet omsättas till 
kunskap utan handling. Handlingen, eller den praktiska kunskapen växelver-
kar med den teoretiska kunskapen. 

Reflektionen inom den praktiska undervisningen är inte synlig i doku-
menten. Eventuellt fanns den med i den praktiska undervisning som Britta 
beskriver. Reflektion var nödvändig för att de studerande skulle kunna arbeta 
nytänkande med bindningar inom vävning. I den praktiska undervisningen 
fanns tiden att reflektera genom många undervisningstimmar. Trots skenbar 
tillgång på tid berodde möjligheten till reflektion till viss del på hur tiden var 
tänkt att nyttjas. Fanns tid att reflektera eller var all tid planerad till hand-
ling? Studier av de bevarade textila arbetena visar att arbetet med dessa bör 
ha tagit en stor mängd timmar i anspråk. Det bör till stor del ha varit ett arbe-
te där handling dominerade, när obligatoriska prover tillverkades efter skrift-
liga beskrivningar. Trots detta styrda lärande bör även reflektion över de 
egna handlingarna ha funnits. Tankar om huruvida stygnen är bra eller om 
tråden ska sträckas mer är reflektioner och finns i moment av handling, kan-
ske främst om handlingen utförs av en person som ser och värderar sitt resul-
tat. När det gäller förmågan att reflektera över kunskapen tycks det ha varit 
viktigt att knyta den praktiska kunskapen till en förberedelse inför den kom-
mande lärarrollen. Ett exempel på detta var det fokus som examensfrågorna 
inom utbildningen hade. Den praktiska kunskapen måste för att besvara des-
sa frågor vara omfattande och den praktiska kunskapen skulle sedan för att 
kunna besvara frågorna omsättas till en undervisningssituation. För att göra 
detta borde de studerande reflektera över vad som var viktig praktisk textil 
kunskap att förmedla i relation till den fråga de skulle besvara, under förut-
sättning att undervisningen inte varit så styrd att de studerande redan givits 
svar av lärarutbildarna angående vad som ansågs viktigt. På detta vis är ”veta 
att” och ”vet hur” inte separerade utan dessa olika kunskapsformer knyts 
ihop.     

Dikotomin, det offentliga/det privata, blir väl synligt under denna period. 
Det var en utbildning för det offentliga slöjdläraryrket, men den kunskap 
som de studerande, som färdiga lärare, förväntades förmedla till sina elever 
var riktad mot den privata sfären. Genom lärarollen rubbas dikotomin och en 
kvinnlig roll blir offentlig. Den praktiska kunskapen var inriktad mot de 

                               
248 Samtliga informanter har definierat praktisk kunskap som en kunskap med inslag av teore-
tiska kunskaper. 
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kunskaper en kvinna behövde i hemmet. Utbildningen genuspositionerar sig 
inom det Louise Waldén kallar ”hem-lighetens kultur”, vilket här innebär 
något som kan kopplas till kvinnans arbete i hemmet. Ett arbete som var 
reproduktivt genom att en familjs kläder och textilier tillverkades eller laga-
des. Det som producerades blev ofta osynligt eftersom det tillverkades för att 
återställa en normalitet – allt som behövdes skulle finnas. 249 Viktigt att för-
tydliga här är att de studerandes utbildning var skapad för slöjdlärarinnor 
som endast skulle undervisa flickor. Undervisningen kunde på grund av detta 
fokusera på de färdigheter flickor förväntades ha. Dessa färdigheter blir syn-
liga i den textila undervisningens fokus på brukstextilier. De studerande 
tillverkade till exempel många prover i linnesömnad och garnteknik. Läran-
det om hur man tillverkade produkter som örngott, förkläden, sockor och 
vantar var central i undervisningen och detta manifesteras i de noggrant till-
verkade textila arbetena. God teknik som gav hållbara produkter var viktiga-
re än kreativ utsmyckning. Denna syn kan tyckas konservativ då den stäm-
mer väl överens med det samhälle som fanns och eftersträvades under 1800-
talets slut250. Frågan här är om det var slöjdlärarinnornas kvinnoroll som var 
föråldrad eller om det var hela samhällets kvinnoroll som var konservativ? 

De studerande kan inte ha varit unga kvinnor från allt för enkla förhållan-
den, alternativt måste de ha fått möjlighet att låna pengar för att utbilda sig. 
Förutom att utbildningen var avgiftsbelagd krävdes allmänna förkunskaper 
och praktiska förkunskaper i närmare två år. Flera av de skolor som anges 
som möjliga och lämpliga förkunskapsutbildningar, som Andrea Eneroths 
seminarium och Tillskärarakademin, bör även de ha varit avgiftsbelagda.251 
När det gäller de allmänna förkunskaperna är det värt att notera att matema-
tik och kemi var två av de fem ämnen som angavs som extra viktiga i de 
studerandes betyg. Detta visar på hur viktigt det ansågs att de blivande lärar-
na skulle kunna tillgodogöra sig undervisningen i kemi och textil materiallä-
ra samt att denna undervisning kunde ligga på en hög nivå. Det kan också 
visa på att även inom de ämnen som de studerande hade minst undervisning i 
förväntades de erhålla djupa och stundtals avancerade kunskaper.  

Bärande begrepp 
Noggrannhet, detaljrikedom, stolt tradition, huslig ekonomi nationalekono-
miskt viktig, kontrollerat och strukturerat lärande, lärarutbildarna kontrolle-
rar fackkunskap och handling, utbildning för hemmet. 

                               
249 Waldén (1994) s. 25-28. 
250 Se t.ex. Key (2006). 
251 Tillskärarakademin bedriver fortfarande avgiftsbelagd utbildning.  
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Seminarieutbildning 1961�1977 

Utbildningen vid Fackskolan för huslig ekonomi övergick 1961, från att ha 
varit en privat utbildningsenhet, till statligt seminarium i huslig utbildning. 
Personalen trädde in i den nya organisationen med förhoppningar om bättre 
ekonomi och en säkrare tillvaro. De såg till att lokalerna var i god ordning så 
att den verksamhet som överläts var i bästa skick. Den barnomsorg som 
Fackskolan bedrivit övertogs av Uppsala stad. Genom avtal mellan staten 
och skolans styrelse överläts fastigheter med inventarier och undervisnings-
gården Brogård till staten.252 Fackskolan för huslig ekonomi bytte namn till 
Seminariet för huslig utbildning i Uppsala och var därmed en statligt finansi-
erad utbildningsenhet. Utbildningen bytte namn till textillärarutbildningen 
och blev treårig. Inför förstatligandet gick representanter från skolan till 
kungs för att få behålla sitt namn, Fackskolan för huslig ekonomi, som ett 
tillägg till Seminariet för huslig utbildning, detta godkändes. Efter några år 
antogs en fackskolereform på gymnasienivå och därmed ströks tilläggsnam-
net för att förhindra förväxlingar med gymnasiala utbildningar.253  

De studerande utbildades under den föregående perioden för arbete i en 
skola där undervisningen i inledningen av perioden var styrd och ett av må-
len med textilslöjd var att väcka respekt och intresse för handens arbete.254 
Undervisningen vid Fackskolan var detaljstyrd av lärarutbildarna och präg-
lad av handling. De studerande lärde sig noggranna hantverkskunskaper 
genom att tillverka prover som gav de studerande en handlingsberedskap. 
Reflektion fanns i handlingen men var inte verbaliserad. Fakta var en del av 
handlingen, en del som var så styrd av lärarutbildarna att källorna förblev 
osynliga för de studerande.  

Då både gymnasiet, läroverket och Fackskolan (nu seminariet) blivit stat-
liga skulle Sällskapet Uppsala Enskilda läroverket, som Fackskolan tidigare 
var en del av, endast sköta förvaltningen av fonder med anknytning till Fack-
skolan/seminariet.255  

Följande kapitel är strukturerat med utgångspunkt i de tre källorna doku-
ment, intervjuer och föremål. Inledningsvis presenteras det förarbete som 
ledde fram till förstatligandet av verksamheten 1961.  

                               
252 Holmvall (1975). 
253 Det är nationalekonomiskt att satsa på hemutbildning. UNT 21/5 1969. 
254 Undervisningsplan för rikets folkskolor 1955.  
255 Proposition nr. 95 1960. s.88 
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Vägen mot ett förstatligande av Fackskolan 
Inför Fackskolans förstatligande 1961 hade frågan om de husliga utbildning-
arnas tillhörighet utretts i drygt tio år. Betänkandet Lärarutbildningen på det 
husliga området följde år 1957 upp det så kallade Osvaldska betänkandet 
från 1950256. Karin Holmvall var ledamot i den lärarinnekommitté som för-
fattade betänkandet. Yrkesbeteckningen lärarinna föreslås i betänkandet från 
1957 bytas ut mot lärare för att framhålla att utbildningarna var öppna för 
såväl män som kvinnor. Utbildningarna inom det husliga området ansågs 
leda till typiskt kvinnliga yrken och i diskussionen kring yrkestitlarna fram-
kommer att beteckningen lärarinna borde användas. Titeln lärare skulle te sig 
egendomlig i ämnen som menades kvinnliga och representanter för kommit-
tén ansåg att yrkesbeteckningar som barnavårdslärare eller textillärare kunde 
få svårt att vinna erkännande.257     

Fackskolans styrelse och kollegium lämnade under hösten 1957 ett ytt-
rande angående betänkandet. Styrelsen och kollegiet var i stort sett eniga. En 
tacksamhet uttrycktes över att de grundligt och sakkunnigt utretts och det 
sågs med tillfredställelse att utbildningarna skulle fördjupas. Vi understryker 
vikten av att de blivande lärarna under sin utbildningstid bibringats en god 
allmänbildning och når en högre kompetensnivå än tidigare och härigenom 
blir bättre rustade att följa den framtida utvecklingen i sina specifika områ-
den.258 När det gäller ett förstatligande av verksamheten ansågs detta välmo-
tiverat. Dock ville företrädare att Fackskolan skulle få behålla sitt gamla 
namn och det föreslås att skolan skulle heta ”Fackskolan för huslig ekonomi, 
Seminarium för huslig utbildning i Uppsala”. Anledningen till förslaget var 
att det gamla namnet ansågs vara förknippat med betydelsefulla insatser på 
det pedagogiska området och förpliktande traditioner.  

En förändrad organisation och struktur av de husliga utbildningarna var så 
efterlängtad att en kvinnoopinion, som innehöll bland annat Fredrika-
Bremerförbundet, L.O:s  Kvinnoråd, Högerns Kvinnoförbund och Sveriges 
Socialdemokratiska Kvinnoförbund år 1959 hemställde att regeringen sna-
rast skulle presentera ett förslag till lösning för utbildningen av samtliga, vad 
de kallar, hushållspedagoger.259   

Kunglig proposition 1960 
Den efterlängtade propositionen var en direkt följd av de presenterade utred-
ningarna. Propositionens dröjsmål förklarades med att en lösning av hela 
utbildningsområdets problematik måste presenteras på en gång. En del av 
problemet låg i att de husliga utbildningarna bestod av ett flertal utbildningar 
                               
256 SOU 1957: 28, Osvaldska betänkandet är en benämning på SOU 1950:46. 
257 SOU 1957: 28 s. 64.    
258 Holmvall (1975) s. 58. 
259 A. a. s. 59. 
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av yrkeskategorier som var verksamma inom flera olika skolformer av såväl 
allmänbildande som yrkesutbildande slag. Det fanns även svårigheter att 
bedöma utbildningsbehovet eftersom förändringar pågick inom skolorgani-
sationen. Propositionen ansågs viktig eftersom utbildningsområdet hade stor 
betydelse för såväl ekonomi, hälsa som trivsel i varje enskilt hem och sam-
hället. Förutsättningar och möjligheter inom området ansågs kunna förändras 
snabbt av vetenskap och tekniska rön.260       

Enligt propositionen skulle utbildningen vara treårig och de befintliga teo-
retiska antagningskraven skulle inte förändras. Eftersom utbildningen nu 
förlängdes menade man att det var viktigt att anpassa de praktiska förkun-
skaperna så att utbildningstiden inte förlängdes.261           

I ämnesfördelningen eftersträvades att psykologi, pedagogik, metodik och 
undervisningsövningar skulle få en starkare ställning än de haft inom tidiga-
re utbildningar. Specifikt för textillärarutbildningen understryks vikten av att 
de estetiska momenten inte skulle få för lite utrymme. Vidare föreslås en 
allmän modernisering av kursupplägg och arbetsmetoder. De friare arbets-
former som vid tiden eftersträvades borde i lämplig utsträckning införas. Det 
av kommittén föreslagna enskilda arbetet skulle provas först i begränsad 
omfattning.262 

De husliga utbildningarna skulle enligt propositionen vara förlagda till 
statliga seminarier och starta läsåret 61/62. Seminarierna skulle enligt förslag 
vara förlagda till de befintliga utbildningarna i Umeå, Göteborg, Uppsala 
och Stockholm. I Malmö föreslås att en tillfällig utbildning skulle starta för 
att täcka det stora behovet av textillärare.263 När det gällde Fackskolan i Upp-
sala fanns ett behov av nya lokaler men det ansågs inte lika akut som i ex-
empelvis Göteborg. Den centrala elevintagningen som föreslagits av kom-
mittén var redan igång och föreslogs fortsätta.264  

Angående tjänster på utbildningarna följer propositionen kommitténs för-
slag på alla punkter utom en. De så kallade lektorstjänsterna i fackämnen, 
kallades i propositionen istället för speciallärartjänster. En speciallärare var 
en lärare som utöver sin vanliga utbildning hade ytterligare utbildning med 
specialisering på ett visst ämne eller en ämnesgrupp. När det gäller textillä-
rarutbildningen förslås speciallärare finnas i speciell metodik och övnings-
undervisning, textil materiallära och i sömnad eller vävning.265         

                               
260 Proposition nr. 95 1960 s. 75. 
261 Här föreslås en övergångsutbildning för de studerande som har gått den tvååriga verk-
stadsutbildningen för att meritera sig inför textillärarutbildningen. 
262 Proposition nr. 95 1960 s. 75-85. 
263 Här går propositionen emot kommittén som föreslår andra utbildningsorter, en av anled-
ningarna till förändringen är att stockholmsutbildningarnas lokalproblem lösts och genom 
detta blir ett seminarium i Stockholm möjligt igen. 
264 Proposition nr. 95 1960 s. 85-94.  
265 A. a. s. 94-96. 
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Verksamheten organiserades i enlighet med propositionen. Efter beslutet 
inleddes förhandlingar mellan Fackskolan, dess huvudman Sällskapet Upp-
sala Enskilda Läroverk och staten.266  

Inför förstatligandet erbjöds de anställda på institutionen söka en statlig 
tjänst som motsvarade den de hade, detta utan att tjänsterna ledigförklarades 
eller annonserades ut. Andra följder av förstatligandet var att den så kallade 
”försäljningen” och elevhemmet lades ned.  

Personalen arbetade in i det sista för att förbereda så att den skola de läm-
na till staten skulle vara i så gott skick som möjligt. Trähuset på Trädgårds-
gatan målades utvändigt, ”stora salen” fick ny inredning och omvandlades 
till aula. Undervisningsmaterial, apparatur och teknisk utrustning utökades 
så långt pengarna räckte. Allt arbete var en förberedelse inför en verksamhet 
där personalen visste att de och de studerande skulle få en tryggare tillvaro 
men att anslagen för inventarier och undervisningsmaterial skulle komma att 
vara tilltagna i underkant.267 

Central nivå 
Skolöverstyrelsen (SÖ) var under tidsperioden tillsynsmyndighet för textillä-
rarutbildningen. Den kontakt med SÖ som framkommer i dokumenten gäller 
bland annat antagnings- och personalärenden, nyanställningar och lönefrå-
gor. SÖ påverkade verksamheten genom organiserade studiedagar för perso-
nalen där föreläsningar i ämnen som ansågs relevanta för de textila hant-
verksämnena, liksom för de praktiskpedagogiska ämnena, ingick.268 Det an-
ordnades möten och utbildningar där lärarutbildare från de olika textillärar-
utbildningarna i landet möttes för att till exempel diskutera nya tim- och 
kursplaner. Vidare styrde SÖ verksamheten genom att i samverkan med de 
olika utbildningarna arbeta fram tim- och kursplaner. SÖ framförde komplet-
terande riktlinjer som undervisningen skulle anpassa sig efter, ett exempel är 
att samverkan inte bara skulle bedrivas mellan ämnen inom textillärarutbild-
ningen utan även mellan seminariets olika utbildningar. 

När det gäller den övergripande styrningen av textillärarutbildningen var 
det alltså SÖ som beslutade. Skolinspektrisen Greta Davidsson var den per-
son textillärarutbildningen främst hade kontakt med, hon var knuten till både 
SÖ och Kungliga Överstyrelsen för Yrkesutbildning (KÖY). Dokument un-

                               
266 Holmvall (1975) s. 65. 
267 A. a. s. 68. 
268 Som exempel kan nämnas att Signhild Wiklund var på seminariet i Uppsala och föreläste 
1962 enligt: Diarium 1955-1965. (FA) Signhild Wiklund (1909-1983) var lärare i textil och 
materiallära vid Seminariet för husligutbildning i Stockholm och författare till bland annat 
boken Textil materiallära. 
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dertecknade av Greta Davidsson finns i såväl SÖ:s arkiv för husliga ämnen 
som inom KÖY, något som kan bero på att yrkeslärarutbildning i till exem-
pel sömnad var organiserad under KÖY och att personal med lämplig kom-
petens att arbeta med frågor kring såväl textillärarutbildning som yrkeslärar-
utbildning var anställd vid KÖY. 

I 1960 års lärarutbildningssakkunnigas utredning beskrivs de lärarutbild-
ningar som bedriver utbildning av övningslärare, bland annat textillärarut-
bildningen, som något otidsenliga. Detta trots att utbildningen nyligen hade 
reviderats. De ansågs inte vara anpassade efter de förändringar som skedde i 
den skola som de blivande lärarna skulle arbeta i.269 

Tim- och kursplan 
Under perioden 1961�1977 var tim- och kursplanen densamma för samtliga 
textillärarutbildningar. Genom att studera planerna framträder en bild av hur 
utbildningen såg ut. Viktiga värden och föreställningar om kunskap och lä-
rande och hur dessa implementeras hos de studerande förmedlas. Landets 
textillärarutbildningar skulle med hjälp av denna plan vara likvärdiga. Under 
utarbetandet fick de olika berörda utbildningarna möjlighet att granska för-
slag och framföra åsikter.270 Främsta invändningen bestod av ett yttrande mot 
den blockläsning som föreslogs. Enligt förslaget skulle klädsömnaden inte 
enbart förläggas till årskurs 1 och 3 utan timmarna skulle fördelas även över 
årskurs 2. Kollegiet uttalade en förståelse för nödvändigheten i att minska 
timantalet men önskade samtidigt en radikal förändring av det fastställde 
antalet timmar i respektive ämne för hela utbildningstiden. Timmarna kunde 
då fördelas över terminer av rektor vid respektive utbildning.271  

Timplanen nedan är från 1971. Tim- och kursplanen är en reviderad ver-
sion av planen från 1961, med endast några smärre förändringar.272 Förutom 
dessa revisioner hade rektor rätt att göra förskjutningar i timtalet mellan 
årskurser, en rätt som bara ansågs vara lämplig att utnyttja om de övriga 
seminarierna i landet med samma utbildning gjorde liknande förskjutning.273 
Tim- och kursplanen från 1971, fastställd av SÖ, är utformad så att varje 
ämne redovisar mål, huvudmoment samt anvisningar och kommentarer. 
Skillnad finns mellan de ämnen som kan karaktäriseras som mer teoretiska 
och de mer praktiska. De teoretiska redovisar vad de olika huvudmomenten 
innehåller. De praktiska hantverksämnena som vävning, sömnad, textilslöjd 
och konstsömnad redovisar huvudmomenten i form av rubriker som red-

                               
269 SOU 1965:29, kap. 15. 
270 Inkomna och utgående skrivelser från SÖ. (NA) 
271 Angående förslag till samordning av närbesläktade ämnen samt viss justering av timpla-
nen. 1968. (NA) 
272 PM beträffande utvärdering av utbildningen på textillärarlinjen, Seminariet för huslig 
utbildning Uppsala maj 1975. (NA) 
273 Protokoll fört vid kollegium 25/5 1976. (NA) 
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skapslära eller provning men inte vad momenten innehåller, vilket medför 
betydligt mindre beskrivande text om de ämnen som är avhandlingens hu-
vudintresse. Till skillnad från tim- och kursplaner från tidsperioden 1955-
1961 ger kurs- och timplanen från 1971 även riktlinjer om hur undervisning-
en skulle bedrivas, inte bara direktiv om vad den skulle innehålla. 
 
 

Ämnen Termin             

 1 2 3 4 5 6 

Summa 
veckotimmar 

för 
helt läsår 

Psykologi och pedagogik 3 3 2 2 2 2 7 
Metodik (utom ämnesmetodik) 2[1] 2 1 1 1 1 4 
Kemi 3 3 - - - - 3 
Fysik 1 1 - - - - 1 
Textilkunskap - - 3 3 - - 3 
Hälsolära med skolhygien 0,5 0,5 - - - - 0,5 
Allmän konsthistoria 3 3 - - - - 3 
Textil- och dräkthistoria - - 3 3 - - 3 
Vävteori - - 2 2 - - 2 
Ekonomi- och konsumentkunskap - - - - 2 2 2 
Samhälls- och familjekunskap - - - - 1 1 1 
Textilvård 2 2 - - - - 2 
Textilslöjd 4 4 2 2 2 2 8 
Mönsterkonstruktion och mönsterformning 1 1 1 1 1 1 3 
Klädsömnad 7 7 6 6 7,5 7,5 20,5 
Hemtextilier 2 2 - - - - 2 
Konstsömnad 5 5 4 4 - - 9 
Vävning - - 9 9 - - 9 
Fackteckning 3 3 3 3 3 3 9 
Arbetsfysiologi med tillämpningsövningar 1 1 - - - - 1 
Föredrag 1 1 - - - - 1 
Demonstrationer - - 1 1 2 2 3 
Auskultationer och undervisningsövningar - - 3 3  5 8 

Summa 38,5 38,5 40 40 26,5 26,5 105274 

                                                                                                                                       
 
 
                               
 
274 Tim- och kursplan 1971. (NA) 
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Antalet undervisningstimmar för de blivande textillärarna var liksom under 
tidsperioden 1955�1961 omfattande. Antalet varierade mellan 26,5 och 40 
veckotimmar. De första två åren hade de studerande undervisning mellan 38 
och 40 timmar i veckan medan det tredje och sista årets undervisningstim-
mar uppgick till 26,5.275 Antalet veckotimmar innebar inte att de studerande 
hade detta antal timmar varje vecka eftersom till exempel växtfärgning och 
en viss del av vävningen var förlagd till några veckor på sommarloven. En 
veckotimme var i praktiken 45 minuterslektioner, fram till och med att 5-
dagarsvecka infördes, då 40 minuters lektioner infördes. På tim- och kurs-
planen anges 23 ämnen. Vid en jämförelse med föregående tidsperiod visar 
det sig att den ökade mängden ämnen beror på att några delats upp och blivit 
självständiga ämnen. Flera ämnesbeteckningar infördes i tim- och kurspla-
nen liksom schema men samma moment eller innehåll behandlades i under-
visningen som under tidigare period. Fördelningen mellan de praktiska och 
de praktiskpedagogiska ämnena består vid en jämförelse med tidigare peri-
od.276 Ämnena psykologi och pedagogik har fått en större ökning av antalet 
timmar än metodik. Vävning har fått fler timmar medan konstsömnaden har 
samma antal som under tidigare period.  

Tim- och kursplanen ger en bild av en utbildning där de studerande skulle 
erhålla detaljerade och djupa kunskaper i alla ämnen som en textillärare 
kunde komma i kontakt med. Dessutom förbereddes de blivande lärarna för 
omkringgivande strukturer och faktorer som de skulle komma att möta och 
arbeta med som färdiga lärare, såväl aktuella samhällsfrågor i massmedia 
som skoladministrativa och fackliga frågor togs upp. Två ord som återkom-
mer i planen för många ämnen är samverkan och grupparbete. I undervis-
ningen skulle de olika ämnena samverka med varandra och bidra till var-
andras undervisning.277 Exempel på samverkan mellan ämnen var att ämnet 
kemi borde samverka med materiallära, textilvård, fysik, färglära i fackteck-
ning och växtfärgning. Ett annat exempel är ämnet konstsömnad där det 
skrivs att:  
 

De studerande bör tränas till samverkan inom lärarutbildningen, inom 
den egna slöjdarten och med andra ämnen inom respektive skolfor-
mer. Särskilt betonas samverkan mellan trä-, metall- och textilslöjd i 
grundskolan.278  

 

                               
275 Uträkningen tycks komplicerad. Enligt muntlig information skall den läsas utifrån det 
faktum att de studerande hade 40 minuters lektioner och delas upp med tanke på antal läsår de 
olika ämnena studerades. 
276 Enligt tabell i SOU 1972:92 var undervisningen fördelad på 78% ämnesstudier eller äm-
nesmetodik, 10,5% psykologi, pedagogik och allmän metodik, 11,5% praktisk lärarutbildning. 
277 Samverkan mellan slöjden och skolans övriga ämnen är något som bör ske varje termin 
enligt Läroplan för grundskolan 1969, den läroplan som var aktuell under denna tidsperiod. 
278 Tim- och kursplan 1971, 17:2. (NA) 
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Grupparbeten i textillärarutbildningen bör förekomma enligt 1971 års tim- 
och kursplan eftersom de ansågs vara till fördel för undervisningen. Detta 
var något som stämde väl in i tidsandan och bland annat betonas i Lgr 69.  

I de textila hantverksämnena skiljer sig inte intentionerna eller huvud-
momenten i denna plan från tidigare perioders. Eftersom utbildningen nu var 
treårig fanns utrymme för att öka antalet timmar. Samtidigt hade förkun-
skapskraven ändrats i en riktning som innebar att de studerande inte behövde 
lika omfattande praktisk förutbildning. Denna minskning kunde täckas upp 
under utbildningstiden. Huvudmoment i de praktiska ämnena beskriver en 
utbildning som mycket grundligt gick igenom den kunskap som en textillära-
re vid tiden borde inneha.279 Ett exempel på grundligheten är att i knyppling, 
som ingick i ämnet konstsömnad, fanns huvudmoment som mönsteranalys 
och mönsteröverföring samt experiment efter egna kompositioner. Dessa 
avancerade knyppligskunskaper var bara en del av det som ingick i ämnet. 
Undervisningen skulle bygga på de förkunskaper som de studerande hade 
och endast två av ämnet konstsömnads veckotimmar var avsatta till knypp-
ling. Inom de olika ämnena klädsömnad, hemtextilier och vävning är hu-
vudmomenten heltäckande. De studerande behövde inte välja om de skulle 
väva mattekniker eller konstvävnader, tveka inför pressning eller provning 
allt var viktiga moment och delar av utbildningen.   

Ämnet linnesömnad kallas nu hemtextilier men innehållet var i princip 
detsamma som tidigare, tids- och kostnadsberäkningar hade flyttats till äm-
net klädsömnad. I konstsömnad betonas nu, till skillnad från tidigare, egna 
kompositioner och experimenterande. Ordet experimentell återfanns även 
inom ämnet vävning. Även i fackteckning skulle de blivande textillärarna 
uppmuntras att lösa sina uppgifter på ett personligt sätt även om uppgifterna 
i sig var bundna till någon specifik teknik, motiv eller arbetsområde. 

Det tidigare ämnet ”pedagogiskt arbete med speciell metodik” kallades nu 
textilslöjd. Ämnet framstår som metodik men med textilslöjden i fokus rent 
handgripligt. Ämnesmetodiken fanns som en integrerad del i alla de olika 
praktiska ämnena men det var de studerandes blivande lärarfärdigheter som 
var viktiga. I ämnet textilslöjd stod de blivande eleverna i centrum för de 
studerandes lärande, vilket kan ses i exempelvis huvudmoment som: stadie-
anpassade arbetsmetoder, träning i lämpliga tekniker och sömsätt i anslut-
ning till gällande läroplaner i ämnet och skilda materials lämplighet för olika 
tekniker och för skapande verksamhet på olika ålders- och utvecklingsstadi-
er. Moment ur de andra praktiska ämnena togs upp igen men nu med fokus 
på skolan. Liksom i den föregående tidsperiodens ämne, pedagogiskt arbete 
med speciell metodik, innehöll ämnet textilslöjd antagligen garntekniker som 
stickning, trots att detta inte framgår av huvudmomenten.280 Textilslöjd var 

                               
279 Detta vid en jämförelse med rådande Läroplan för grundskolan 1969 som grundligt ger 
såväl förslag på textila arbeten som samverkans områden.  
280 Enligt informanter. 
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när det gäller antalet timmar, i princip lika omfattande som ämnena fack-
teckning, vävning eller konstsömnad var för sig. Dessa ämnen förfogade 
dock över knappt hälften så många timmar som klädsömnad.281  

Förutom de ämnen som fanns inom timplanen var tre kurser obligatoriska. 
Den första är en kurs i tal- och röstvård. Detta ämne rymdes före förstatli-
gandet inom timplanen. De övriga kurserna är tekniska läromedel och biblio-
tekskunskap. Förutom dessa kurser fanns även frivillig undervisning i till 
exempel språk eller fackteckning, av dessa kurser fick de studerande endast 
delta i en ämneskurs.  

Verksamheten vid Seminariet för huslig utbildning  
Den verksamhet som bedrevs vid seminariet presenteras här utifrån fakta om 
utbildningen och dokument producerade vid densamma. Karin Holmvall var 
rektor 1947�1969. Gunvor Fridén efterträdde rektor Holmvall 1969 och var 
kvar på tjänsten till 1981, dock med Merin Trapp och Gun-Britt Falk som 
vikarier åren 1979�1981. Den övriga personalen, bestående av lärarutbilda-
re, var anställda som lektor, adjunkt, huvudlärare och extra ordinarie special-
lärare, ordinarie facklärare, extra ordinarie lärare eller timlärare.282 Enligt 
personalkataloger var mellan 8�10 lärarutbildare anställda inom de praktiska 
textila ämnena. Till detta kom personal som var anställd korta tider som 
vikarier. Anställningscyklerna var ofta långa och endast någon lärarutbildare 
tycks ha slutat efter 4�5 års anställning. Perioden 1961�1977 är personalby-
ten eller pensionsavgångar spridda över tid. Inga tydliga generationsskiften 
ägde rum. När det gäller utbildningsnivån på de anställda var de flesta utbil-
dade vid Fackskolan i Uppsala eller vid motsvarande textilutbildningar i 
Stockholm. En lärarutbildare var utbildad i Göteborg och två var yrkeslärare 
i sömnad från till exempel Fredrika Bremerförbundets skola för kvinnlig 
yrkesutbildning. Två av lärarutbildarna hade förutom sina ämnesutbildningar 
en högre utbildning som filosofie doktor eller filosofie licentiat när de an-
ställdes, en av dessa undervisade i textil konsthistoria och den andra i konst-
sömnad. Ingen av de anställda inom de textila hantverksämnena hade trots 
högre akademisk utbildning lektors- eller adjunktstjänst. De flesta lärarutbil-
dare var extra ordinarie lärare medan två var ordinarie facklärare.283 Under 
perioden fortbildade sig flera av lärarutbildarna genom kurser vid universite-
tet i till exempel pedagogik eller konstvetenskap.284 Inga tjänster omvandla-
des till lektors- eller adjunktstjänster efter fortbildningen.  

                               
281 Liksom under tidigare period fanns nu för de lärare som ville undervisa i vävning en speci-
ell vävlärarutbildning, något som kan förklara antalet timmar i ämnet vävning. 
282 Lektor och adjunkt var yrkestitlar som kunde erhållas av personer som hade högre utbild-
ning inom exempelvis pedagogik.  
283 Personalkataloger 1962�1977. (NA) 
284 Muntliga källor. 
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Antalet studerande var under perioden i stort sett oförändrat. År 1962 var 
24 studerande antagna till den tvååriga utbildningen och 59 till den treåriga 
utbildningen. Den tvååriga utbildningen var då under avveckling. I slutet av 
perioden fanns endast den treåriga utbildningen och läsåret 1976/1977 var 80 
studerande antagna.285 

Textillärarutbildningen var fram till 1976 förlagd till Trädgårdsgatan 14. 
På grund av lokalbrist hade seminariet sökt efter ytterligare lokaler och 
sommaren 1976 började flyttningen av textillärarutbildningen till en näralig-
gande lokal på Drottninggatan. Vävundervisningen flyttades först våren 
1977.286 Genom denna flyttning fick textillärarutbildningen egna lokaler, 
separerade från övriga utbildningar vid seminariet.     

Protokoll 
Verksamheten organiserades och styrdes av olika grupperingar av anställda. 
Närmast textillärarutbildningen och de studerande fanns ett textilkollegium, 
vid möten deltog endast de lärarutbildare som arbetade med textila ämnen. 
Dessutom fanns en Utbildningsnämnd för textillärarlinjen där ärenden av 
mera strukturell karaktär till exempel bedömningssystem, utredningar och 
jämförelser av studieplaner från andra liknande utbildningar avhandlades. 
Utöver dessa två grupperingar fanns sammankomster där all personal på 
seminariet var delaktig och rektor ordförande. De ärenden som behandlades 
där bestod främst av elevärenden, läsårsdata, personalärenden och olika sti-
pendiefonders användning.  

Undervisningen inom de textila hantverksämnena diskuterades vid äm-
neskonferenser.287 Konferenserna hölls ibland för några utvalda ämnen men 
oftast för samtliga ämnen. Vid möten i slutet på 1960�talet diskuterades till 
exempel samverkan mellan fackteckning och vävning eller konstsömnad. 
Protokoll från konferenserna förmedlar en bild av ett samtal om hur under-
visningen skulle bedrivas. Vad de studerande skulle tillverka för produkter, 
vilka undervisningsmoment som eventuellt skulle förändras eller studiebesök 
diskuterades. Litteratur tas upp under biblioteksärenden men främst i form 
av ordningsfrågor som var ny litteratur skulle placeras och hur lång utlå-
ningstiden borde vara på nya böcker. År 1968 beslutades att studerandere-
presentanter skulle närvara vid ämneskonferenserna. Huruvida detta genom-
fördes konsekvent framgår inte av protokollen, ibland finns studerande med 
och ibland inte. De studerande deltar dock konsekvent vid utvärdering och 
planering av undervisning. Vid ett tillfälle nämns i protokollet att delar av 
personalen efterfrågade möten där de studerande inte deltog. Planering äm-
nesvis i respektive årskurs och klass diskuterades. Kommande teman, pro-

                               
285 Kataloger 1961�1977. (NA) 
286 Protokoll fört vid kollegium 25/5 1976. (NA) 
287 Protokoll förda på ämneskonferenser 1961�1977 (NA) 
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dukter och kursupplägg föreslås och studeranderepresentanternas åsikter 
tycks påverka de beslut som fattades. Till exempel beslutades om att två 
studiebesök per termin och kurs skulle tillåtas och att de studerande inte 
skulle ha mer än två timmars hemarbete per praktiskt ämne och vecka288. 
Meddelanden från SÖ läses upp och diskuteras, främst var det förfrågningar 
framställda av konsulenten Greta Davidsson.  

Behörighetskrav 
För att bli antagen till den treåriga utbildningen från 1961 krävdes förkun-
skaper. Vissa krav var desamma som under tidigare period. Nytt var minsk-
ningen av kurser som berodde på att utbildningstiden blev längre. Inträdes-
kraven var formulerade på följande sätt: 

 
• att vara 19 år; 
• att kunna förete friskintyg; 
• att ha avlagt realexamen på allmän linje eller huslig dito och där- 

vid eller i vederbörlig fyllnadsprövning erhållit högre vitsord än 
godkänd i svenska språket och svensk skrivning, i engelska och i 
de naturvetenskapliga ämnena eller styrka sig äga motsvarande 
kunskaper (det tillkommer Skolöverstyrelsen att avgöra vilket al-
ternativ inom olika skolformer som motsvarar de nämnda linjerna 
i realskolan); 

• att ha genomgått en kurs i sömnad med undervisning i såväl kläd-
sömnad som linnesömnad och konstsömnad på minst en termin 
samt att ha genomgått kurs i vävning om minst en termin. Detta är 
givetvis minimifordringar. Lämplig merpraktik är utökad söm-
nadskurs, kurs vid tillskärningsakademi, någon form av social-
praktik t.ex. på barnkoloni eller dylikt samt hospitering vid under-
visning i textilslöjd. Socialpraktik kan ev. förläggas till ferier un-
der seminarietiden.289  

 
Enligt uppgifter i SOU 1972:92 angående Sveriges textillärarstudenters be-
hörighetskrav skedde en förändring under perioden 1961�1977. År 1965 
ansökte de flesta till textillärarutbildningen med real- eller flickskoleexamen 
(det vill säga normalskolekompetens). År 1971 hade de antagnas förkunska-
per förändrats och antalet sökande som hade studentexamen dominerade, 
dock hade antalet antagna med bara grundskolebehörighet fördubblats.290 
Enligt en enkät angående textillärarstudenters yrkesval, utförd av Lärarut-
bildningskommittén, bestämde 65 % av de studerande redan i tonåren vad de 

                               
288 Protokoll fört vid ämneskonferens för textillärarlinjen vid Seminariet för huslig utbildning 
den 23/8 1968. (NA), Ämneskonferens 27/8 1962. (NA) 
289 PM angående inträdesfordringar till utbildning av textillärare. 1960. (FA) 
290 SOU 1972:92, s. 37. 
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skulle utbilda sig till. De övriga 35 % valde i första hand läraryrket och efter 
information valde de ämnet textil.291 

Undervisningen 
När undervisningen beskrivs är det med en strävan att berätta vad som var 
viktigast att förmedla till de studerande under denna period. Vad gjorde de 
på lektionerna på textillärarutbildningen åren 1961�1977? Eftersom de stu-
derande inte intervjuats är det skriftliga källor som berättar.292 Enligt Trapp 
skulle de studerande som färdiga textillärare lära sina elever de rätta hand-
greppen eftersom det var onödigt att alla skulle göra samma misstag, utta-
landet tyder på att de studerande i sin utbildning lärde det som ansågs vara 
de rätta metoderna. Utbildningen ansågs av Trapp som av god kvalitet och 
nytänkande genom att till exempel metoder som rationell sömnad utarbeta-
des.293 I undervisningen skulle finnas grupparbeten i de flesta ämnen under 
förutsättning att dessa tillförde arbetet något. Syftet med grupparbete var att 
de studerande skulle vänjas vid sådana arbetsformer. De blivande textillärar-
na skulle uppmuntras att lösa sina uppgifter på ett personligt vis, även om 
vissa givna förutsättningar fanns i uppgiften. Samverkan mellan ämnen före-
språkades.294 För ämnet konstsömnad anges att de studerande skulle utföra 
ett antal detaljprover och att dessa prover kunde vara likartade för samtliga 
studerande. Vidare skrivs att de studerande skulle utföra ett antal helt färdi-
ga mindre arbeten i varierande tekniker och monteringar efter egna kompo-
sitioner där tillfälle till experiment ges295.  För att effektivisera undervisning-
en anges att självinstruerande och tekniska läromedel skulle användas.296 I 
ämnet textilslöjd anges det att undervisningen inte fick låsas till förebilder 
eftersom de studerandes förmåga till fritt skapande skulle tränas. 

Den samverkan mellan ämnen som föreslås i tim- och kursplanen genom-
fördes i flera ämnen. En samverkan emellan olika ämnen ansågs av textilkol-
legiet vara viktig för att de blivande textillärarna skulle få med sig redskap 
för samverkan, redskap som de kunde använda i sitt kommande yrkesliv. De 
studerande fick konkret undervisning om hur de praktiska och teoretiska 
ämnena kunde kombineras. Kunskapen ansågs stärkande för de studerandes 
självkänsla, de fick lära sig en modell för hur samverkan mellan ämnen kun-
de bedrivas.297 Fackteckning var det ämne som främst samverkade med andra 
                               
291 Undersökningen finns refererad i ”Utbildningsnämnden på textillärarlinjen föreslår följan-
de yttrande som remissvar på LUK:s betänkande. (NA) 
292 Undantag är de kommentarer som tidigare studenter bidragit med när de visat de produkter 
de tillverkade under sin utbildning. 
293 Borg (1995) s. 95. 
294 Tim- och kursplaner 1971. (NA)  
295 A. a. 17: 2  
296 A. a. 17:1-3  
297 Konferens vid Sem. För husl. utbildning. 23/8 1971. (NA) 
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ämnen eftersom det var det ämne där de andra praktiska ämnenas uppgifter 
formgavs. Vid ämneskonferenser planerades teman och riktlinjer för de olika 
ämnenas uppgifter. Samverkan förekom även mellan andra ämnen. I kläd-
sömnad och dräkthistoria arbetade man till exempel 1976 i årskurs 2 med 
plagg som skulle ha dekorativa detaljer. I uppgiften skulle de studerande 
hämta inspiration från litteraturen. Uppgiften formgavs i fackteckning och 
utfördes sedan i klädsömnaden. I stickning och dräkthistoria arbetas det i 
årskurs 2 med inspiration från nordiska och utomnordiska stickade plagg. 
Här användes lärarutbildarens personliga samling och tidigare anställdas 
donerade pärmar med stickprover som inspiration för att lösa uppgiften.298 
Under 1970�talet bedrevs även, på rekommendation av SÖ, samverkan över 
linjegränserna. Gemensamma temaarbeten i grupper bestående av studerande 
från hushållslärarlinjen och textillärarlinjen och ibland även barnavårdslärar-
linjen och ekonomiföreståndarlinjen utfördes.299 Temaarbetena var uppskat-
tade av de studerande.300   

Lärarutbildarna var ålagda att skriva studieplaner och genom att studera 
dessa kan intentioner med undervisningen utläsas. I ämnet konstsömnad 
beskrivs en undervisning med moment av diskussioner mellan lärare och de 
studerande angående hur uppgifter skulle lösas, kritisk bedömning av littera-
tur och fördjupad förmåga att självständigt välja tekniker. Målsättningarna 
för undervisningen varierade från kurs till kurs men kunde exempelvis bestå 
av:  

• att väcka ingående förståelse för den gamla broderitraditionen i  
        Sverige,  
• att hela tiden arbeta med grundskolans målsättning för ögonen,  
• att kunna använda och bedöma befintlig litteratur för eget bruk samt 

för skolor,  
• att kunna tolka en skiss i stygn enligt nutida konstuppfattning. 301 

 
I lektionsplaneringen nämns en ansenlig mängd stygn och sömmar, de tek-
niska kunskaperna som de blivande textillärarna förväntades erhålla var dju-
pa. Exempel på tekniker är tvistsöm, petit-point, skarvsöm, påläggssöm-
underläggssöm, klyvsöm, schattérsöm och tyllbroderi. Genom en ständig 
diskussion kring hur kunskaper i konstsömnad kunde tillämpas i grundskolan 
var metodik en del av ämnet. I konstsömnaden ingick även knyppling.302 De 
studerande tillverkade en stor mängd prover. I mån av tid utfördes sedan 

                               
298 Fortsättning på konferens gällande Textil- och dräkthistoriska ämnets samverkansformer 
med övriga ämnen som klädsömnad, teckning, textilslöjd, konstsömnad etc. 7/9 1976. (NA)  
299 Detta var utbildningar som samtliga var förlagda till Seminariet för huslig utbildning. 
300 Exempel på ämnen som olika grupper arbeta med var samekultur, Grekland, Nordiska 
museet eller Albertus Pictor enligt: Protokoll från sammanträden angående temadagar. 
1974�1976. (NA) 
301 Studieplaner konstsömnad 1973�1976. (NA) 
302 A. a. 
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tillämpningar av olika tekniker. Omfattningen var de studerandes beslut. 
Enligt konstsömnadsläraren var tanken att de studerande i årskurs 1 skulle 
ägna sig åt bundna sömsätt, årskurs 2 var upplagd för studier och tolkning av 
stygn och mönsterkaraktärer inom traditionens kontext, i årskurs 3 skulle 
känsla för stygnrytm och uttryckssätt tränas.303 Mängden hemuppgifter i äm-
nena konstsömnad och textilslöjd diskuterades vid ett tidigare tillfälle och 
även här framkommer att de studerande själva delvis valde uppgifter eller 
uppgiftens omfattning. Lärarna i de två ämnena påpekar att de studerandes 
uppfattning om att det är mycket hemarbete i dessa ämnen berodde på deras 
oförmåga att begränsa uppgifternas storlek och viljan att utföra uppgifter 
som de fann meningsfulla.304 

Studieplanerna i vävning och vävteori ger en bild av en undervisning som 
var inriktad på det praktiska hantverket. Målsättningarna var att:  
 

• kunna analysera tygprov, konstruera bindningar,  
• kunna planera och räkna ut samt väva på 2-10 skaft,  
• anpassa gamla tekniker till nutida behov,  
• väva enkla vävnader anpassade för grundskolan.305 

 
De studerande skulle väva många tekniker och tempot förefaller ha varit 
högt. Det skulle vävas exempelvis flamsk, rölakan, rips, karelsk spets och 
förenklade drällar. I vävkursen ingick även spånad. I studieplanen finns inga 
moment som tyder på diskussion, anknytning till litteratur eller ämnesmeto-
dik.306 Arbetet startade med två vävar för grundskolan. Något som man enligt 
lärarutbildaren inte kunde hoppa över eller välja bort är mattor. Eventuellt 
kunde de studerande göra prover men om de valde att göra mattor så skulle 
de inte vara bredare än 80 cm. Det poängteras att det är viktigare att prova 
flera tekniker och material än att producera stora arbeten. De studerande 
uttalar önskemål om att vävningen i högre grad skulle anpassas till grund-
skolan eftersom de upptäckt att vävning sällan förekom ute i skolorna.307 
Några år senare beslöts, i linje med önskemålen, att ett arbetsmaterial för 
låg- och mellanstadiet i vävning skulle tas fram. Detta skulle ske i samarbete 
mellan tecknings-, konstsömnads-, textilslöjds- och vävlärare.308 I vävning 
liksom i konstsömnad och textilslöjd var mängden uppgifter utöver vad som 

                               
303 Rapport om konf. i konstsömnad och teckning vid Sem. för husl. utbildn. 23/8 1971. (NA) 
304 Protokoll fört vid ämneskonferens på textillärarlinjen vid Sem. för huslig utbildn. i Uppsa-
la den 14//12 1970. (NA) 
305 Studieplaner vävning och vävteori 1975, 1976. (NA) 
306A. a.  
307 Protokoll fört vid diskussion på textillärarlinjen ang. kursplaner. 8/1 1971. samt Protokoll 
fört vid ämneskonferens 28/8 1964. (NA) 
308 Protokoll fört vid ämneskonferens på Seminariet för huslig utbildning. 18/4 1968. (NA) 
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gjordes på lektionstid, enligt läraren i vävning, beroende av att de studerande 
hade en benägenhet att ta på sig allt för omfattande uppgifter.309 

I ämnet textilslöjd låg fokus på det textila arbetet i skolan och det ämne 
som de blivande textillärarna skulle undervisa i. Årskurs 1 hade en metodisk 
genomgång av olika tekniker och tillämpning av dessa, teknikerna var till 
exempel garntekniker. Årskurs 2 arbetade med applikation och barnbroderi 
med olika teman. I årskurs 3 bestod undervisningen av valfria arbeten, mon-
teringar och grupparbeten. De studerande gjorde arbetsbeskrivningar som de 
delade ut till varandra. Syftet med uppgiften var inte enbart att göra arbets-
beskrivningar utan även en övning i att använda stencileringsapparaten. Det 
ansågs viktigt att sätta sin personliga ”touche” på produkterna. Om detta inte 
gjordes ansågs undervisningen var tillbaka på tidigt 1900�talet då alla stude-
rande gjorde samma sak.310 Tekniker och redskap som användes i de andra 
textila hantverksämnena var även de inriktade på barn i olika årskurser. Ett 
moment som ständigt återkom var tillverkning av undervisningsmaterial, 
ibland med årskurser preciserade i uppgiften. Konstsömnad med studier av 
barnbroderi och grundstygn liksom grunderna i maskinsömnad var moment i 
undervisningen, så även garntekniker, spånad och tovning. Under vårtermi-
nen 1977 använde till exempel en årskurs 2 fem veckor av undervisningen i 
textilslöjd till olika former av virkning. Undervisningen i teknikerna hade 
moment av historik eller läromedelsanalys men tyngdpunkten låg på den 
praktiska handlingen.311    

År 1961 diskuterades hur undervisningen i klädsömnad skulle planeras 
för den då treåriga utbildningen. Undervisningen skulle vara progressiv och 
göra de blivande textillärarna kvalificerade för såväl enkel husbehovssöm-
nad som mer avancerad undervisning. Detaljsömnaden ansågs viktig, kolle-
gorna enades om ett understrykande av detaljsömnaden. Detaljerna skulle 
dock tillämpas genom sömnad av plagg, på så vis fick de både ett samman-
hang och en tillämpning.312 Vid en ämneskonferens 1963 diskuterades söm-
nadsundervisningen. Här framkommer att de studerande i årskurs 3 ville sy 
en långklänning att använda på Fackskolans höstbal som det plagg som räk-
nades som ”ett avancerat plagg”. Lärarutbildarna konstaterar att det tidigare 
inte sytts långklänning på utbildningen men ansåg att eftersom utbildningen 
nu var treårig kunde sömnaden vara mera varierad beträffande material och 
modell. Kollegiet beslöt att det ”avancerade plagget” kunde innebära såväl 
långklänning som ytterplagg. Det påpekas att sömnaden inte fick övergå de 
studerandes kunskapsmått och att det skulle komma att krävas mycket hem-
arbete. 

                               
309 Protokoll fört vid ämneskonferens på textillärarlinjen vid Sem. för huslig utbildn. i Uppsa-
la den 14//12 1970. (NA) 
310 Protokoll fört vid diskussion på textillärarlinjen ang. kursplaner. 8/1 1971. (NA) 
311 Studieplaner i textilslöjd, 1975�1977. (NA) 
312 Ämneskonferens 23/11 1961. (NA) 
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I klädsömnaden liksom i de andra ämnena fanns tankar om hur undervis-
ningen skulle anpassas till grundskolan. Ett lämpligt arbetsområde för sam-
verkan med ämnet textilslöjd var sömnaden av enkla plagg som krävde ett 
minimum av provning och var utförda med rationella sömnadstekniker. På 
detta vis kunde ämnet textilslöjd anknyta klädsömnaden till grundskolan.313 
De studieplaner som finns bevarade i ämnet klädsömnad är ibland utformade 
som en studieplan för klädsömnad och mönsterkonstruktion. I studieplanerna 
redogörs för den litteratur eller de stenciler som användes i de olika årskur-
serna som bestod av instruktiv, tillämpbar litteratur. Undervisningen tycks ha 
varit inriktad mot såväl grundskola och gymnasium som hantverksmässig 
sömnadsträning. De studerande skulle lära sig välja lämpliga metoder, mate-
rial och mönster utifrån den typ av plagg eller det skolstadium deras arbete 
syftade till. Målen för en tredje årskurs under två veckor kunde 1976 lyda:  

 
• att välja sömnadsdetalj lämpad för grund- och gymnasieskola, att bearbeta 

och vidareutveckla sömnadsmetoder och läromedel. 
• att genom mönsterformning kunna anpassa ett mönster till individuella öns-

kemål beträffande modell. 
• att få ökad kännedom om material och sömnadstekniker.  

 
För att uppnå dessa mål arbetade de blivande textillärarna med de tre arbets-
områdena:  

 
• sömnadsdetaljer t.ex. fickor, sprund, knäppningar, skärp.  
• modellförändringar med utgångspunkt från kommersiella mönster.  
• plagg i annorlunda material.314 

  
Ämnet textil- och dräkthistoria var under perioden en del av de olika sam-
verkansprojekt som förekom mellan de praktiska ämnena, vilket medförde 
att ämnet som enligt tim- och kursplanen bygger på litteratur och föremåls-
studier även blev praktiskt tillämpat. Textil- och dräkthistorisk litteratur och 
föremål fanns som inspirationsmaterial och i sömnad, vävning och konst-
sömnad skapades textilier där de studerande kunde bygga vidare och förank-
ra de historiska kunskaperna.315   

Året 1965 genomfördes i Uppsala stad ett försök med femdagars skol-
vecka. Kollegiet på seminariet beslutade att inte delta i försöket eftersom de 
ansåg att det skulle medföra organisatoriska problem. Undervisningen var 
uppdelad så att en veckodag var avsatt till undervisningsövningar, om de 
resterande fyra dagarna skulle innehålla femdagars undervisning skulle dessa 

                               
313 Protokoll fört vid ämneskonferens på Seminariet för huslig utbildning. 18/4 1968. 
314 Studieplaner i klädsömnad alternativt klädsömnad, mönsterkonstruktion och mönsterform-
ning. 1975�1977. (NA) 
315 Forstättning på konferens gällande Textil- och dräkthistoriska ämnets samverkansformer 
med övriga ämnen som klädsömnad, teckning, textilslöjd, konstsömnad ect. 7/9 1976. (NA) 
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bli för långa för de studerande.316 Ett annat problem som lärarna såg var att 
lördagarna var utmärkta för till exempel studiebesök. När utbildningen väl 
inför femdagarsvecka påpekas bristen på tid för just en sådan aktivitet.317  

Utställningar  
I och med förstatligandet 1961 infördes en ny examenstradition. Före 1961 
förväntades de studerande hålla ett muntligt examensanförande i ett valt 
ämne, vid förstatligandet togs detta bort. I övrigt tycks examensdagarna be-
drivas på sätt som liknade tidigare period. Ett stående inslag vid examen var 
de utställningar, dräktparader eller modevisningar där de studerande visade 
sina alster.318 Genom artiklar i Upsala Nya Tidning (UNT) förmedlas vad 
som gjordes på utbildningen åren 1962�1974. 319 Bilden stämmer väl överens 
med det som framkommer i den ovan beskrivna tim- och kursplanen och 
studieplaner. Omfattande arbetsinsatser i sömnad blir synliga genom att de 
studerande sytt såväl klänningar, barnkläder, ytterplagg som fritidskläder. 
Förutom färdiga plagg visades detaljprover i pärmar. Kläderna följer tidens 
färg- och kvalitetstrender. Omfattande arbeten i tekniker med få timmar som 
knyppling, makramé och batik finns beskrivna.  

Produkter som ansågs passa i grundskolan nämns i flera av artiklarna, 
främst genom att de studerande arbetat med broderi eller sömnad i mindre 
produkter, lämpliga för grundskolan. I artiklar från slutet av perioden nämns 
speciellt en anpassning av sömnadsundervisningen till den nivån. De stude-
rande sydde till exempel kläder efter mönster som var anpassade till grund-
skolan. En del av utställningen 1974 byggde på en studieplan för grundsko-
lan som de blivande textillärarna arbetat fram. Några gånger redovisas även 
uppgifter som var inriktade på pojkarna i textilslöjden. När det gäller eget 
skapande, kreativitet i undervisningen skrev UNT 1965 att:  

 
Det skall vara individualitet i slöjdundervisningen, det skall vara 
eget initiativ och det skall vara eget skapande. Blivande textillärare 
drillas numera efter den individuella principen. Vilket demonstreras 
i den med fantasi hopkomna årliga utställningen de färdigutbildade 
textillärarna från Seminariet för huslig utbildning visar under freda-
gen och lördagen.320     

 
Våren 1977 publiceras en artikel om en utställning på Upplandsmuseet som 
skiljer sig från dem som beskrivits tidigare år. Utställningen är en illustration 

                               
316 Protokoll fört på Kollegium 13/5 1965. (NA) 
317 Rapport om konferenser i konstsöm. Fre. den 22 och lör. den 23 augusti 1969. (NA) 
318 Diarium 1955-1965. (FA) 
319 Artiklar publicerade i UNT: 9/6 1962, 11/6 1963, 8/6 1964, 14/6 1965, juni 1966, 7/6 
1967, 10/6 1968, 10/6 1969, 12/6 1970, 5/6 1971, 7/6 1972, maj 1974. Se: Dagspress i Käll-
förteckning. 
320 Textillärarna visade nytt slöjdtänkande. UNT 14/6 1965. (NA) 
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till vad de studerande ville med textilslöjden och vad de ansåg att den hade 
för möjligheter. De studerande frågade vad som var viktigast – att eleverna i 
grundskolan lärde sig att sy ett knapphål för hand eller att de fick en 
slöjdundervisning som gav skaparglädje som eleverna hade glädje av under 
resten av livet? De blivande textillärarna tog även ställning för slöjdens möj-
ligheter att såväl anknyta till traditioner som att medvetandegöra eleverna 
om dagens samhälle och konsumtion.321 Även om den ovan nämnda artikeln 
skiljer sig från de övriga genom att den tydligt berättar om de studerandes 
intentioner med slöjden finns liknande tankar förmedlade i en artikel från 
1962, där den dåvarande huvudläraren Gunvor Fridén uttalar sig angående 
hur slöjdundervisningen borde se ut på skolorna. Fridén säger att de på Fack-
skolan arbetade för att deras studerande skulle bli lärare som lät sina elever 
slöjda roliga saker. Istället för handsömnad skulle symaskinen användas och 
tunna stickor bytas ut mot grova.322     

Studiebesök 
De studerande gjorde liksom under tidigare period studiebesök i såväl 
Stockholm som Uppsala. Vid några tillfällen genomfördes en studieresa till 
Dalarna. Under den tidigare perioden var de redovisade studiebesöken alltid 
desamma men efter 1961 tycks studiebesöken i högre grad anpassas efter 
aktuella utställningar och evenemang.323 Detta innebar att vid besök i Stock-
holm valdes mera flexibelt efter aktuella utställningar eller modevisningar. 
Vid resorna till Dalarna besöktes bland annat Wåhlstedts textilverkstad. Re-
sor gjordes liksom under tidigare period även till Norrköping och Linkö-
ping.324  

Litteratur 
Litteraturlistorna från åren 1970�1975 är oförändrade.325 Åren därpå ökar 
antalet titlar något. Nu förekom förutom kompendier producerade av utbild-
ningen eller KF, även vetenskaplig litteratur, det vill säga litteratur skriven 
av forskare. Det var främst svensk litteratur, men inom konstsömnaden före-
kom även engelsk. Litteratur skriven av såväl Anna-Maja Nylén, Ulla Cyrus-
Zetterström som Rudolf Broby-Johansen fanns på listorna. Bland de textila 
hantverksämnena utmärker sig kostsömnaden med omfattande och veten-

                               
321 Textillärare ställer ut: Skall skolslöjden erbjuda barnen ”en skjorta för livet eller skolan”? 
UNT 5/5 1977. (NA) 
322 Fackskolans nya textillärare vill göra slöjden roligare. UNT 9/6 1962. (NA) 
323Diarium 1955�1965. (FA) 
324Uppgifter från diverse protokoll förda på ämneskonferenser. (NA)  
325 Litteraturlistor för åren 1961�69 har inte hittats. 
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skapligt erkänd litteratur. De praktiskpedagogiska ämnena hade under hela 
perioden en större omfattning böcker och skrifter än de rent praktiska.326 

På litteraturlistorna finns kompendier producerade på utbildningen. En ti-
digare elev under åren 1964�1967 berättar att kompendier sammanställda av 
lärare på utbildningen fanns i samtliga praktiska ämnen.327 Detta medförde 
att det var möjligt att lärarna liksom under den tidigare perioden sammanfat-
tat litteratur de fann relevant. På så sätt förmedlades fakta eller handledning 
till de studerande utan att de själva var tvungna eller hade möjlighet att re-
flektera.          

Minnen av verksamheten. 
Minnen och uttalanden som vittnar om undervisningen under perioden 
1961�1977 redovisas för att ge en bild av verksamheten under dessa år. Fyra 
av informanterna arbetade under perioden.328  

Britta vars uttalanden finns citerade i den tidigare perioden, 1955�1961, 
uttrycker inte att undervisningen eller verksamheten förändrades under peri-
oden 1961�1977. De förändringar hon berättar om kan snarare kopplas till 
året 1977. Att Britta inte talar om några förändringar kan bero på att hon inte 
minns några eller att hon inte förändrade sin undervisning. Hennes minnen 
av tiden finns presenterad som citat i det föregående kapitlet.  

Britta berättar om en undervisning där de olika vävteknikerna var det vik-
tiga. De studerande skulle prova och lära sig många tekniker genom under-
visning i bindningslära och genom att praktiskt prova bindningsläran i analy-
ser av olika mönster och tyger. När de studerande sedan skulle väva förekom 
experimenterande i tekniker. Bindningar förändrades medan materialvalet 
var styrt och konservativt. Bindningar som daldräll, gåsögon och rosengång 
skulle använda så att teknikernas mönstring förändrades utanför den traditio-
nella ramen. I arbetet kom djupa kunskaper i bindningslära till bruk. Det var 
viktigt att de studerande gjorde produkter och kvaliteter som var användbara 
och praktiska.  
         
         Gun 

Jag har nog en uppfattning om att under den tiden [1961�1977] var 
kursplanerna centralt fastställda. Det var arbetsgrupper som arbetade 
fram kursplanerna och så gällde dom under ganska många år. Då 
hade läraren, den läraren som hade undervisningen på seminariet, 
väldigt stor betydelse. Jag hade olika lärare när jag själv gick på ut-
bildningen och det tror jag att många andra kan vittna om också att 
det fanns vissa lärare som sa –nu gör vi det och nu gör vi det och sen 

                               
326Litteraturförteckningar 1970�1977. (NA) 
327 Muntlig källa. 
328 Informanternas anställningstider redovisas i ett diagram i kapitlet: Material och metod. 
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gör vi det och möjligen kunde man få välja tygmönster. Var det ylle-
tyg, som gällde så var det ylletyg som gällde. Andra lärare, och det 
är det som är det intressanta egentligen, var mer flexibla man kunde 
få ganska stort utrymme även på den tiden. 

 
Gun beskriver undervisning som hon minns både som studerande och som 
lärarutbildare vid seminariet. Gun ger här uttryck för att denna tidsperiod av 
många ansågs som styrd medan hon anser att graden av styrning handlar om 
vilken lärarutbildare som hade undervisningen. Kursplanerna gällde många 
år och om lärarutbildarna ville anpassa undervisningen efter egna uppfatt-
ningar så gjorde de det. Eftersom den individuella lärarutbildaren kunde 
styra sin undervisning varierade metoder och riktlinjer inte bara mellan olika 
hantverk utan även mellan olika individer. Om lärarutbildaren var flexibel 
var den undervisning de studerande fick inte så styrd som den kan tyckas 
enligt tim- och kursplaner. En fråga som kvarstår efter att ha läst Guns min-
nen är vari det ”ganska stora utrymmet” bestod? 

          Kristina 
Som det var förr då hade studenterna kanske mer hantverkskunska-
per i mönsterkonstruktion och sömnad, för dom hade förutbildning. 
Många hade gått tvåårig verkstadsskola eller så hade man de obliga-
toriska förkurserna i textilkunskap/sömnad. Förutbildningen var mer 
enhetlig på den tiden. I textillärarutbildningen var det mycket man 
skulle lära sig sy, allt ifrån olika plaggtyper i skiftande material till 
hemtextilier och sömnadsdetaljer. Mönsterformning och provning 
var också viktiga inslag. Sömnadsdetaljer gjordes som undervis-
ningsmaterial och som metodbeskrivning för egen del. Man gjorde 
pärmar med detaljer som man kunde slå upp, man fick baskunska-
per, fingerfärdigheten och rutinen. Det hinner man inte på samma 
sätt nu. För det första är det mycket färre timmar nu, cirka 25 tim-
mar i veckan hade vi då när jag började och nu har det gått ner till 
cirka 10 timmar/poäng eller något sånt. […]  Så man kan säga att 
sömnadskunskaperna, finsömnaden, var både djupare och bredare på 
60/70-talet.     
A- Tror du att det är en förlust för själva yrkesutövandet? 
 - Nej det tror jag inte därför att man har fått andra saker istället och 
då är det just det här med det personliga uttrycket, kreativitet och att 
man arbetar mera undersökande och experimentellt. 

 
Kristina jämför här utbildningen på 1960-talet med utbildningen på 90-talet. 
Hon ser en förändring i de studerandes hantverksskicklighet som hon anser 
beror på såväl skiftande mängd förkunskaper som undervisningstid. Förkun-
skaperna kunde uppgå till två eller tre år av kurser. Enligt Kristina höll söm-
nadsundervisningen under denna period en hög kvalitet och träning i detaljer 
prioriterades. Den stora mängden undervisningstimmar samt prioriteringen 
av hög kvalitet gjorde det möjligt att öva upp det som Kristina kallar finger-
färdighet, rutin och flyt. 
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         Kristina 
Att få fram enkla rationella metoder inom sömnad var viktigt här, i 
alla fall det som vi bedömde vara rationella metoder. Lgr 69, då blev 
det aktuellt med pojkar i slöjden, obligatorisk slöjd på mellanstadiet 
var vi inte förberedda för. Men vi försökte. Jag minns ett ganska 
stort projekt, där också läraren i pedagogik deltog.  Vi gjorde upp 
kläder som skulle tilltala pojkar i olika årskurser. Dom finns kvar 
här och idag är de inte alls gångbara. 

 
Kristina arbetade för att anpassa utbildningen och i förlängningen de stude-
randes lärande till omgivande faktorer. Genom att textilslöjden i Lgr 69 blev 
obligatorisk för såväl pojkar som flickor tycks Kristina med fler ha upptäckt 
att textillärarutbildningen var anpassad till undervisning av elever som be-
stod av flickor. För att anpassa utbildningen startades projekt som skulle 
göra att inte bara rationell sömnad var i fokus utan även pojkarna. Genom 
sitt arbete gjorde Kristina bedömningar om vad som var lämpligt, eller tro-
ligt, att pojkar ville göra på textilslöjden. Samtidigt speglar projektet ett sär-
artstänkande, en tro på att pojkar och flickor ville göra olika saker. Att pro-
jektet utarbetades kan även tyda på att de studerande förbereddes på ett yr-
kesliv genom att tillverka undervisningsmaterial och att undervisningsmate-
rialet var könskodat.    
 

         Kajsa 
Jag gjorde studieplaner i konstsömnad och det var jag väldigt intres-
serad av. Dom finns tyvärr inte samlade någonstans.329 Dom är väl-
digt avslöjande för vad jag egentligen ville med ämnet och hur jag 
ville lyfta det till att bli ett akademiskt ämne och så vidare. De var 
ganska utförliga planer som jag skrev i motsats till dom andra lärar-
na.  

           A- Hur skrev du då? 
- Jaha, jag tog upp det som jag tyckte var viktigt och värdefullt, 
gjorde liksom olika kurser av det. 

 
Kajsa berättar om sina intentioner med de studieplaner som hon skrev under 
perioden 1967�1977. Hon anser själv att hennes intentioner och målsätt-
ningar var annorlunda än hennes kollegors. Det praktiska ämnet skulle lyftas 
och akademiseras genom hennes undervisning. Hon upplevde att hon arbeta-
de på ett annat sätt än sina kollegor genom sin vilja att undervisa på akade-
misk nivå och sitt sätt att formulera studieplaner.     

                               
329 Finns i NA. 
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Resultat av undervisningen 
I de studerandes praktiska och skriftliga arbeten syns resultatet av undervis-
ningen. I båda fallen är det frågan om föremål som förmedlar hur de stude-
rande valt att tolka de uppgifter som tim- och kursplaner, studieplaner och 
lärarutbildarnas intentioner resulterat i. Här berättar föremålen och de tolkas 
med hjälp av mina textila eller teoretiska erfarenheter. Inga skriftliga stu-
dentarbeten, i den mån de förekom, finns bevarade i arkiv varför det endast 
är praktiska arbeten som kan studeras. Enligt uppgift från en studerande un-
der åren beror detta helt enkelt på att det inte gjordes skriftliga arbeten. I den 
mån det förekom skriftliga moment bestod dessa av att sammanfatta fakta 
som presenterades av läraren, det som skrivits sattes sedan in i pärmar till-
sammans med textila prover.330  

Vävprover 
Pärmarna innehåller vävprover tillverkade under slutet av 1960�talet.331 En 
sådan pärm kan ha fungerat som materialsamling så att den undervisande 
läraren skulle komma ihåg vad de studerande olika år hade vävt. Det mest 
troliga är dock att vävproverna fungerat som material-, teknik- och kvalitets-
prover som läraren och de studerande kunde använda. Genom att se ett fär-
digt tygprov kan till exempel trådtäthet räknas ut och med hjälp av denna 
även garnåtgång. Val av garnkvaliteter underlättas även då uppvävda kvali-
teter kan studeras. 

Pärmarna innehåller kartongblad där vävprover klistrats eller tejpats fast. 
Under proverna står tillverkningsår, varp- och inslagskvaliteter samt sked. 
Ibland anges även tekniker och hur tyget planerades att användas. Pärmarna 
är märkta efter provernas material såsom ull eller lin.   

De vävprover som finns i de olika pärmarna är precis som Britta säger 
inte experimentella i sin användning av material. Proverna är vävda i de 
tekniker som Britta anger, tekniker som enligt min mening borde ha tagits 
upp inom de förkurser som utbildningen kräver. På grund av detta väcks 
frågor om de studerande inte använde den avancerade bindningslära och 
bindningsanalys som Britta talar om och som timplanen möjliggjorde eller 
om någon pärm fattas. Samtliga prover är av kvaliteter som kan bedömas 
som användbara och möjliga att tvätta i vatten. De estetiska moment som 
skulle betonas kan eventuellt spåras i den lek med färger som finns på flera 
prover. Färgrikedomen kan även vara ett utslag av de färgtrender som rådde 
under tiden 1961�1977. De fria arbetsformer som eftersträvades kan spåras i 
Brittas beskrivning av att de blivande textillärarna skulle experimentera fram 
                               
330 Kerstin Broberg 13/6 2007 
331 Ej arkivförtecknat material, Institutionen för Hushållsvetenskap. Skiljer sig genom sitt 
syfte från pärmar med prover som de studerande tillverkat, dessa återfinns under rubriken 
Bevarade arbeten. 
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olika mönster utifrån olika tekniker. Bland proverna finns flera olika varian-
ter på mönstring med till exempel rosengång eller hålkrus. 

Föremålen bekräftar det informanten och dokumenten berättar. De ger 
samtidigt en bild av vad experimentellt arbete kan ha inneburit, liksom in-
formation om den tid de producerats under. Eftersom provpärmarna bara 
innehåller små prover får vi, när det inte anges, inte veta hur den färdiga 
produkten skulle komma att se ut. 

  
Prover i Ullpärmen. Proverna användes troligen som material-, tek-
nik- och kvalitetsprover som lärarutbildaren och de studerande kunde 
använda vid planeringen av en ny väv. Varje prov kompletteras med 
uppgifter om tillverkningsår, varp- och inslagskvaliteter samt sked. 
De prover som finns i pärmen är vävda i enkla traditionella tekniker.  

Samples from the Wool folder. These samples were probably used as 
resource for the choice of material, technique and quality in the plan-
ning of new weaving projects. Every sample is complemented with in-
formation about what year it was made, warp and weft qualities and 
reed. The samples in the folder are woven in simple traditional tech-
niques.    

Bevarade arbeten  
En något fullständigare bild av vad de studerande gjorde på utbildningen 
under perioden 1961-1977 visar de pärmar och föremål som en tidigare stu-
derande, här kallad Anita, utförde. För att komplettera bilden berättade Anita 
också hur de föremål som nu saknades såg ut. Anita gick på utbildningen 
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under åren 1966-1969. Att pärmarna får stor uppmärksamhet korrelerar med 
den tid det tog att göra dem under utbildningen. Enligt Anita tog arbetet med 
pärmarna merparten av den tid som fanns för praktiskt arbete. Pärmarna 
skulle fungera som ett arkiv över praktiska moment.  

Pärmarna är utformade med faktablad, beskrivningar eller kompendier 
som förklarar såväl tekniker som deras historiska bakgrund. Till exempel 
visas hur en garnberäkning utförs inom vävning, vad en hautelisse är eller 
hur man väljer grovlek på virknål. Det skriftliga materialet delades ofta ut av 
läraren och i undantagsfall presenteras källor. Med andra ord var urvalet av 
litteratur redan gjort av lärarutbildaren och de studerande hade liten möjlig-
het att själv gå till bakgrundstexter för att dra egna slutsatser. Diktamen fö-
rekom endast i ämnet textilkemi. Texterna tillsammans med den omfattande 
mängden praktiska prover förmedlar en bild av en noggrann, allomfattande, 
utbildning. Ett exempel på grundligheten är att det inom linnesömnad lärdes 
ut fyra olika metoder att rynka ett tyg och samtliga finns dokumenterade i 
prover.  

 

                    
Fyra olika tekniker för rynkning som de studerande gjorde prover på var 
överst till vänster: rynkning med symaskin, lämplig och olämplig metod. 
Nedtill till vänster: rynkning med grovt garn. Överst till höger: rynkning med 
elastisk tråd. Nedtill till höger: rynkning med platt resår. Samtliga prover är 
utförda med noggrannhet och kvaliteten är hög.  

Four different ways of gathering fabric. Top left: using a sewing machine, to 
produce both an acceptable and a less acceptable result. Bottom left: using a 
thick tread. Top right: using elastic tread. Bottom right: using elastic tape. 
The samplers are accurately worked with a high level of craftsmanship.      
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Anitas totala antal pärmar är 13, och de lämnades in och bedömdes av un-
dervisande lärarutbildare i respektive ämne. Dessutom finns ytterligare en 
pärm som bedöms som arbetspärm, utformad utan syfte att lämnas in. Lik-
som timantalet dominerar klädsömnaden antalet pärmar. Tre pärmar med 
prover enligt en progressiv metod tillverkades. I de första proverna övas 
sammanfogningar och fållningar. I de sist insatta proverna övas till exempel 
dolda knäppningar och passpoalerade knapphål. Samtliga prover är mycket 
noggrant utförda och kvaliteten på sömnaden är hög. Stygnen är jämna och 
där de förväntas vara osynliga är de osynliga! Kvalitet och noggrannhet kun-
de givetvis variera mellan individer men den jämna kvaliteten i samtliga 
prover signalerar snarare att hög kvalitet och noggrannhet var ett krav i de 
arbeten de studerande presterade. Några av proverna är tydligt förknippade 
med de tekniker som var vanliga under 1960- och 70-talet men som kanske 
inte är lika använda på 2000-talet. Exempel på detta är användningen av 
snedremsa och passpoal som avslutning vilket förekommer i sex olika pro-
ver. Pärmen i vävning visar att vävnader i betydligt svårare bindningar än de 
som finns i provpärmen framställdes. Enligt Anita beror detta på att under-
visningen i vävning i viss mån individanpassades efter de studerandes för-
kunskaper. På grund av omfattande förkunskaper vävde hon såväl små-
landsväv som kypertvariation på 16 skaft.  

Några uppgifter utfördes i samverkan mellan fackteckning och ett textilt 
hantverksämne och andra i samverkan mellan dessa samt textilhistoria Ett 
exempel på det sistnämnda är ett par sydda vantar dekorerade med broderi, 
se nästa sida. Skissen till vantarna är utförd i akvarell och utförd med inspi-
ration av bygdebroderi. Inför omvandlingen av skissen till broderi provade 
Anita vilka stygn som motsvarade den bild hon skapat. Olika stygn har olika 
möjligheter och ger olika uttryck. De stygn som valdes finns illustrerade på 
en provbit som monterats intill skissen.  
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Vantar formgivna efter skisser gjorda vid besök på Nordiska museet i Stock-
holm. Till vänster akvarellskiss och stygnprov, till höger en färdig vante. Brode-
riet är utfört i efterstygn, stjälkstygn och schattersöm. I uppgiften framkommer 
samverkan mellan olika ämnen, speciellt syns fackteckningens roll som ett ämne 
där textila visioner ges möjlighet att omvandlas till produkter.  

Gloves designed based on sketches made during lessons at the Nordiska museet, 
Stockholm. On the left is a watercolour sketch and a stitch sample, to the right 
the glove. The embroidery uses backstitch, stem stitch and long and short stitch. 
The co-operation between different subjects is obvious in the assignment, The 
students have been able to work trough all the steps from idea to finished textile 
product.    

 
En produkt från konstsömnaden är den aftonväska som Anita gjorde. I fack-
teckningen skissades ett mönster som var lämpligt att använda i en uppgift 
med bottensömmar. Väskan är ett exempel på tillämpning av de tekniker 
som utfördes som prover. Sömmarna på väskan har genom val av stygn och 
tråd omvandlats till dekorativa mönster i guld. Anitas kunskaper om botten-
sömmar och fackteckningens formgivning ger ett föremål där de tekniska 
kunskaperna åskådliggörs. 

När det gäller konstsömnaden ger pärmen i ämnet, de bevarade produk-
terna och de produkter som finns skissade i fackteckningspärmen, en bild av 
ett ämne där ett stort antal tekniker provades. Det syddes prover i samtliga 
tekniker som här betecknas som bygdebroderier. Det viktiga var inte enbart 
att veta att de finns utan även att ha provat teknikerna. Proverna monterades 
sedan noggrant i passepartout, och material angavs. 
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Till vänster skiss och till höger den färdiga väskan dekorerad med hopdragssöm-
mar. I konstsömnad tillverkades prover i många tekniker. Lärandet skedde genom 
att de studerande provade olika stygn. Kunskapen tillämpades sedan i de produk-
ter som tillverkades, då med tekniker eller stygn som de studerande redan kunde.  

On the left is the preliminary sketch, with the finished product, a bag, to the right. 
The bag is decorated with drawn fabric work. The students´ course in Embroidery 
involved the production of a large number of samples. This practical experience 
was part of the learning process and provided a level of knowledge, which the 
students could then apply to practical course assignments.  

 
Bland de produkter som tillverkades i sömnaden måste kursdräkten näm-
nas.332 Samtliga studerande sydde denna dräkt och sedan förväntades de an-
vända den när de gjorde sina undervisningsserier, det vill säga när de hade 
praktik. Under den tidigare halvan av perioden 1961�1977 försvinner denna 
uppgift, antagligen under åren i slutet av 60-talet. Enligt informanten Kristi-
na verkade hon för att den skulle försvinna eftersom hon ansåg den otidsen-
lig. 

 

                               
332 Se bild i kapitel: Fackskolan för huslig ekonomi rubrik: Resultat av undervisningen. 
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Uppslag ur pärm med stickprover. Till vänster ökningar med hål och till höger 
utan hål. I den undervisning de studerande skulle bedriva kunde proverna an-
vändas som en exempelsamling. Antalet prover, den noggrannhet proverna är 
utförda med och monteringen tyder på att stickning och virkning var kunskaper 
som värderades högt inom utbildningen.  

A section from a folder of knitting samples. These show various methods of in-
creasing and decreasing, and could later be used as examples in classroom 
teaching. The great number of knitting and crochet samples clearly suggest 
that this area of textile education was highly valued.      

 
I ämnet textilslöjd tycks garntekniker ha upptagit en stor del av de studeran-
des tid. Anita har en pärm med stickade prover och en pärm med främst 
virkning, men även krokning. Proverna visar, liksom under den tidigare pe-
rioden, på en noggrann genomgång av moment som utökningar och minsk-
ningar av antal maskor. Liksom under tidigare period saknas tekniker som 
till exempel nålbindning. Ämnets inriktning på den kommande undervis-
ningen i skolan märks i de produkter som de studerande tillverkade. Tydliga 
exempel är den groda och det troll som Anita tillverkade. Grodan var enligt 
utsago något som alla gjorde och som det sedan var vanligt att eleverna syd-
de i skolorna. Undervisningen försåg de studerande med modeller som de 
sedan skulle kunna använda i sin undervisning. Lärarutbildningen formade 
på så vis handgripligen elevernas undervisning. 
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Groda tillverkad i strömmatyg och manchester, fylld med ris. Produkten 
är ett exempel på att undervisningsmaterial tillverkades. Genom tillverk-
ningen förbereddes de studerande för sitt yrke, en bild av de blivande 
eleverna och dessas möjligheter och begränsningar skapades.   

Frog made in two different fabrics, filled with rice. The product is an ex-
ample of an article intended to be used in a classroom lesson. This was 
part of the preparation for the students´ role as textile teachers, intended 
to relate to the limitations and possibilities of the classroom. 

Analys  
Begreppen handling, reflektion, fackkunskap och genus används konsekvent 
i samtliga resultatkapitels analyser för att tydliggöra och söka det som ut-
märker en period. Det är främst begreppen reflektion och fackkunskap som 
varierar under de olika perioderna medan handling återfinns som det centrala 
i utbildningen. Hantverket, görandet, motsvarar det som i analysen kallas för 
handling. Detta arbete är inriktat mot det som traditionellt kallas praktiska 
ämnena, det innebär här de textila hantverksämnena, där ett lärande i hand-
ling är basen. Enligt det uttryck Molander har som bas och utgångspunkt i 
sitt arbete ”kunskap i handling”, finns i det praktiska lärande kunskapen i 
och genom de praktiska handlingarna.333 Reflektion kan enligt Schön pågå 
såväl efter som i själva handlingen och anpassas tidsmässigt till det skeende 

                               
333 Molander (1993). 
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som den är en del av.334 Detta innebär att det alltid finns en möjlighet att 
reflektera, även när en produkt eller handling är klar. Det viktiga är att 
komma ihåg sina reflektioner och omsätta dem i lärande och handling. 
Schön menar emellertid att både professionella praktiker och folk i allmän-
het tenderar att tänka igenom sina handlingar, antingen under eller efter 
handlingen. Skillnaden mellan professionella praktiker och folk i allmänhet 
är att reflektionen i handlingen är central i praktikerns handling, för att de 
skall kunna vara professionella och för att handlingen skall kunna utveck-
las.335 Fackkunskap enligt den definition som valts i detta arbete överens-
stämmer inte med begreppet episteme, som likställer fackkunskap med ve-
tenskaplig teoretisk kunskap, istället är begreppet i denna analys likställt 
med den skriftliga och muntliga informationen de studerande erhöll.336  

Genus kommer under den beskrivna perioden få ett lite annat värde då ut-
bildningens kompakta kvinnliga laddning börjar luckras upp genom centrala 
påbud om att pojkar nu skulle undervisas i textilslöjd i grundskolan. Den 
kontext som textilämnet finns inom under den undersökta perioden har gjort 
att textillärarlinjen är en kvinnlig sfär. Det är denna miljö som formar genus 
medan påbud från exempelvis nya läroplaner blir som ett litet hack i den 
kvinnliga dominansen och knappast riskerar att starta en genuskonflikt. 

Om man ser till antalet undervisningstimmar under perioden 1961�1977 
låg merparten i de ämnen som kan kallas praktisk ämnesutbildning. Dessa 
timmar planerades utifrån den rådande tim- och kursplanen samt de studie-
planer som skrevs i ämnena. Tim- och kursplanen ser likadan ut för alla 
textillärarutbildningar i Sverige medan studieplanerna utformas lokalt av 
enskilda lärare och ämneskollegium. På så sätt påverkas undervisningen i 
hög grad av personliga tolkningar av tim- och kursplanen samt de ambitioner 
och målsättningar som studieplanens utformare hade. Gemensamt för studie-
planerna är att handlingen är central. De studerandes lärande skedde utifrån 
ett progressivt handlingssätt där detaljer sys och tränas i stigande svårighets-
grad innan de används i sömnaden av plagg, något som de studerandes arbe-
ten, prover, skisser och produkter vittnar om. Metoden är inte obekant eller 
märklig i en praktisk undervisning utan bottnar i viljan att när en produkt 
tillverkas skall resultatet bli så bra som möjligt. Metoden har traditionellt 
använts i textilslöjdsundervisning och kan bland annat ses i Hulda Lundins 
handböcker som låg till grund för den svenska textilslöjdsundervisningen 
under många år.337 Själva övningen, träningen i handling, har skett före till-
verkningen av produkten. I de olika sömnadsämnena och konstsömnad görs 
en mängd prover på detaljer och sömmar, som samlades i pärmar. Pärmarna, 
med noggrant och omsorgsfullt utförda och monterade arbeten, är inte bara 

                               
334 Schön (1983) s. 62. 
335 A. a. (1983) s. 50. 
336 Aristoteles (1988) s. 162.  
337 Lundin (1913).  
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en samling av redan utförda övningar utan också en kunskapsbank använd-
bar i det kommande arbetslivet. När en studerande införlivat en handling till 
sin egen kunskapsbank skulle detta omsättas i en produkt som till exempel 
en klänning. Sättet att arbeta med framställningen av prover där tekniker 
lärdes in på ett korrekt vis och som sedan användes som undervisningsmate-
rial omnämns även i Gudrun Helgadottirs arbete om slöjdlärarutbildning på 
Island. I proverna som skulle monteras snyggt manifesterades teknikskick-
lighet och noggrannhet.338 Pärmarna kan jämföras med användningen av 
provpärmar inom sömnadsundervisningen på gymnasienivå. I sömnadspär-
mar samlas detaljprover som en form av uppslagsverk för hur detaljer inom 
sömnaden skall sys. Trots att alla detaljer inte har sytts på plagg har eleverna 
provat detaljerna och har dem i sin pärm att studera.339  

Under perioden 1961�1977 hade de blivande textillärarna möjlighet att 
påverka sin undervisning genom att delta vid möten om ämnesplaneringen. I 
protokollen framkommer inte några invändningar mot hur utbildningen var 
utformad med handling i centrum utan främst önskemål om att få tillverka 
andra produkter än de lärarna planerat. Om de studerandes brist på krav om 
förändring berodde på att de var nöjda eller att de inte vågade säga sin me-
ning är tyvärr omöjligt att veta. Förändringar i form av sömnad av kjol före 
byxor påverkar strukturen och planeringen men inte målsättningar och 
grundtankar – handlingen eller görandet var fortfarande det centrala i läran-
det. Ämnens karaktär förändrades inte av de studerande utan styrdes av SÖ:s 
tim- och kursplaner samt de lärarutbildare som skrev studieplaner och be-
drev undervisningen. 

Som tidigare nämnts skrev företrädare för respektive ämne sin studieplan, 
vilket framgår av den personbundna utformningen. Studieplanerna speglar 
och visar tydligt lärarutbildarnas visioner med undervisningen. Givetvis kan 
det finnas ett glapp mellan den verkliga undervisningen och studieplanerna. 
Det är inte självklart att studieplanerna följs, kanske skrivs de främst för att 
det måste göras. Om så är fallet berättar de inte något om undervisningen. 
Här kan emellertid materialet i form av de studerandes arbeten verifiera stu-
dieplanerna. Exempelvis stämmer proverna och produkterna utförda inom 
ämnet konstsömnad väl överens med studieplanen. De studieplaner som 
studerats ser olika ut och utförligheten varierar stort. I en studieplan för äm-
net textilslöjd skrivs bara enstaka ord för att beskriva en period om två veck-
or medan samma tidsrymd i konstsömnad beskrivs med långa stycken text. 
Detta visar att lärarutbildarna själva kunde välja hur de skulle skrivas, vilket 
ökar tillförlitligheten om ett förverkligande av planerna i undervisningen.  

Studieplanen i konstsömnad utmärker sig vid en jämförelse med de andra 
studieplanerna genom att fackkunskap och reflektion skrivs fram som själv-

                               
338 Helgadottir (1997) s. 200-219. 
339 Lindberg (2006) s. 97. 
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klara delar av undervisningen. Litteraturen som presenteras är i vissa fall 
internationell och i de flesta fall vetenskapligt erkänd. Litteraturen skall se-
dan användas så att de studerande kan tränas i bland annat kritisk bedömning 
av litteratur. Vid en intervju berättar lärarutbildaren Kajsa att hon i sina stu-
dieplaner hade ambitionen att lyfta konstsömnaden till att bli ett akademiskt 
ämne. Kajsa berättar att hon är medveten om att de studieplaner hon utfor-
made skiljer sig från de andra. Här får lärarutbildarens personliga ambitioner 
och utbildningsbakgrund möjlighet att styra utbildningen av textillärare. 
Kajsas filosofie licentiatexamen i konstvetenskap och hennes övertygelse om 
att textila kunskaper är eller kan bli vetenskapliga syns i undervisningen där 
fackkunskap, handling och reflektion är tydliga delar.340 Det är viktigt att 
påpeka att i ämnen som sömnad undervisade flera lärareutbildare, trots att 
huvudläraren skrev studieplanen bör en högre grad av anpassning till de 
olika lärarnas utbildningsbakgrund och ambitioner ha förekommit. När un-
dervisningen blir personbunden finns givetvis möjligheten att den påverkats 
positivt av en persons ambitioner och drivkraft, men det finns även en risk 
att undervisningen konserveras och bevaras genom långa anställningscykler. 
Här påverkades undervisningen, i form av fackkunskap, handling och reflek-
tion, av hur förändringsbenägna eller aktiva lärarutbildarna var och hur styr-
ningen inom och utanför seminariet påverkar eller inspirerar undervisningen 
på utbildningen. De olika lärarutbildarna är inte så synliga i de praktiska 
arbetena under perioden, proverna som gjorts är av likartad mängd och kva-
litet i samtliga ämnen. Handlingens dominans är materialet total. 

Lärarutbildarna hade personligen möjlighet att utforma den faktiska un-
dervisningen men de styrande direktiven som utformade utbildningen kom 
från SÖ. I de dokument som hittats tycks kontakten mellan den centrala och 
lokala nivån vara tät. Kontakten visar att denna period var öppnare mot till 
exempel sina systerseminarier än den föregående då utbildningen var privat. 
Detta faktum är en självklarhet då seminariet, sedan det blev statligt, inte 
längre kunde vara en egen sfär utan var beroende och styrd av SÖ. De an-
ställda var antagligen tvungna att i högre grad ta ställning och yttra sig angå-
ende det SÖ ansåg relevant. Tydligt här är att de tim- och kursplaner som SÖ 
beslutar om verkligen realiseras enligt utformningen. Påbud om samverkan 
och anpassning till en ny läroplan tycks bli en självklar del av utbildningen. 
Om detta är ett tecken på att ledningen som hade det högsta ansvaret för 
realiserandet av direktiven inom seminariet fungerade väl eller om det var 
självbilden av den ordentliga Fackskolan ”som gjorde som man förväntades” 
som levde kvar är svårt att uttala sig om.         

                               
340 När det gäller studentarbetena syns Kajsas ambitioner tydligt i de arbeten som presenteras 
under nästa period. De broderier som studerats under perioden 1961–1977 tillverkades vid 
undervisning av Kajsas företrädare och vid en jämförelse med andra ämnen utmärker sig inte 
broderiämnet som det gör under Kajsas ledning.   
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Mängden facklitteratur har under perioden ökat. Liksom tidigare nämnts 
påverkade personbundna faktorer. Kompendier och litteratur i form av hand-
böcker fanns liksom under tidigare period, det är den litteratur som var för-
fattad av erkända forskare som har ökat. Vid granskning av de pärmar den 
studerande tillverkat blir det tydligt att lärarutbildaren ofta valde vilka fack-
kunskaper som var relevanta genom att dela ut färdiga sammanställningar 
som sedan fick illustreras med praktiska arbeten i form av prover. Detta visar 
att fackkunskaperna omsattes i handling utifrån lärarens urval och åsikter om 
relevans. Fackkunskaper behöver inte bara förmedlas i skriftlig form. Efter-
som undervisningen var lärarledd upp till 40 timmar i veckan fanns läraren 
ständigt där för att vägleda och hjälpa genom att muntligt förmedla sina egna 
fackkunskaper. Även i detta fall, liksom vid tidigare nämnda moment som 
utformning av studieplaner, blir kunskapen bunden till den person som för-
medlar den. Genom att en förändring sker under denna period uppstår en 
förskjutning från en muntlig tradition som anses kvinnlig mot en skriven text 
som av tradition anses manlig.341 Frågan är om utbildningen här anpassar sig 
av egen drivkraft eller om de som arbetar på utbildningen anser sig vara 
tvingade till denna förändring? Var det utredningar angående ett eventuellt 
samgående med universitetet som påverkade litteraturen eller har litteraturen 
funnits osynlig hela tiden eftersom den var redovisad i kompendier ibland 
utan källangivelser? Det här är frågor som mitt material inte ger svar på men 
som är relevanta att ställa.  

Det finns moment i till exempel konstsömnadens studieplan som kan tol-
kas som om reflektion var en del av undervisningen. Den undervisningstid 
som användes till handling var under perioden 1961�1977 omfattande men 
även det som de studerande skulle producera var omfattande och till viss del 
förutbestämt. Frågan är om reflektionen var en del av denna undervisning, 
fanns det tid och tilläts de studerande att reflektera över och under sina hand-
lingar?342 Reflektionen behöver inte ta tid utan kan vara en självklar del av 
ett arbete, men kanske är det lättare eller troligare, att reflektion förekommer 
om det uppmuntras. Faktum är emellertid att när de studerande arbetade 
enligt direktiv om personlig prägel, i något fall nämns att de studerande även 
skall arbeta experimentellt under denna period, bör reflektion ha varit en 
självklar del av ett sådant arbete. För att experimentera eller sätta personlig 
prägel på en produkt bör reflektion angående exempelvis teknikval, estetiskt 
uttryck och material vara självklara. Om de studerande inte löste dessa upp-
gifter mekaniskt fanns troligen reflektionen men inte i fokus, uppmuntrad 
eller verbaliserad. I uppgifter med koppling till ämnesmetodik som fanns i 
ämnet textilslöjd men även i de andra praktiska ämnena, fanns tillfällen att 

                               
341 Lenz Taguchi (2004) s. 31. 
342 Enligt Schön kan reflektionen vara reflektion på, över eller i en handling. 
Schön (1983) s. 62.  
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reflektera över hur de textila handlingarna borde och kunde användas eller 
anpassas i det kommande yrkeslivet. 

Genom förändrade arbetsmetoder och målsättningar började den stude-
randes personlighet att avspeglas i utökad grad i jämförelse med tidigare 
period. Nu fick de inte endast välja färg på det material som skulle användas 
utan i några uppgifter skulle de även arbeta experimentellt eller ge produk-
terna en personlig prägel. I ett sådant arbetssätt blir arbetsprocessen mera 
knuten till de studerandes personlighet och personlighetsutveckling. Arbetet 
anpassas efter den personliga smaken och visionen. I sökandet efter anpass-
ningen eller lösningen för att färdigställa ett arbete bör det finnas ett utökat 
lärande intimt knutet till personen, att jämföra med ett lärande där lite reflek-
tion eller få visioner finns utan främst handling. Reflektionen och handlingen 
är personlig och personbunden. 

Vilken textillärare ville utbildningen i Uppsala forma? Som tidigare låg 
basen inom undervisningen på handling även om både fackkunskaper och 
reflektion förekom. I handlingen fanns den hantverksmässiga säkerheten och 
tryggheten att kunna de textila tekniker som de blivande textillärarna skulle 
undervisa i. I handlingen fanns även under denna period alltid delar som 
behandlade hur de studerande skulle använda och förmedla handlingen på 
bästa sätt i sitt blivande yrke. I Uppsala skulle textillärarna formas till hant-
verksmässigt fulländade och ämnesmetodiskt säkra textillärare.343 Kanske 
låter det som självklara målsättningar men under perioden tycks detta ha 
varit det lärarutbildarna främst arbetade för. Tilläggas bör att eftersom un-
dervisningens tim- och kursplan var godkänd av SÖ var målsättningar och 
inriktning sanktionerade uppifrån. Viktigt är att påpeka att den ämnesmeto-
diska utbildningen utgjorde en del av handlingen, medan ämnen som psyko-
logi och pedagogik samt metodik inte kopplades samman med övriga ämnen. 

Tiden mellan 1961 och 1977 sker stora samhällsförändringar vilket ger ett 
utbildningsväsende med studerande som vill påverka och förändra sina ut-
bildningar. De studerande gav uttryck för att de bland annat ville planera sin 
utbildning och sätta betyg.344 Enligt informanten Lena ville även de blivande 
textillärarna på seminariet och textillärarlinjen vara med och påverka eller 
förändra sin utbildning. Dock är det så att Lena började arbeta först 1979 och 
hon upplevde inte själv denna period utan har främst hört kollegor berätta 
om hur de upplevde den och de informanter som arbetat under denna tid har 
inte nämnt något om sådana händelser. I dokument från utbildningen syns de 
studerande endast genom att de får vara delaktiga i möten. I protokollen 
framkom inte någon form av drastisk förändringsbenägenhet i de studeran-
des uttalanden. De framför önskemål om att moment i sömnaden kanske kan 
byta termin eller att undervisningen i vävning borde grundskoleanpassas i 

                               
343 Se även Borg (1995) s. 90, 95-96 Här görs en jämförelse av hur ämnesmetodiken var 
utformad vid Textillärarutbildning och Trä- och metallslöjdlärarutbildning. 
344 Se till exempel vårdlärarutbildningen beskriven av Eva Eliasson, avhandling under arbete. 
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högre grad. Frågan är då om uttalanden inte protokollfördes om de framstod 
som starka eller kritiska. Kanske fördes denna kamp i klassrummen eller på 
möten som inte dokumenterats. De studerandes vilja att debattera och ta 
ställning blir däremot synlig i några av de utställningar som presenterades i 
slutet av perioden, men då är det slöjden i skolan som är ämnet inte deras 
egen utbildning. Var det istället traditioner som gjorde att de studerandes 
förändringsbenägenhet inte syns? Skulle en ung kvinna utbildad till textillä-
rare på den tidigare Fackskolan inte vara revolutionär? I dokumenten finns 
inga ledtrådar att finna kring de blivande textillärarnas bakgrund. Det vi vet 
är att 65 % av textillärarstudenterna gjorde sitt val av kommande utbildning 
redan i tidiga tonåren, det vill säga medan de själva hade slöjdundervisning. 
Under perioden förändrades kraven och studentexamen kom att dominera. 
Enligt Britt-Marie Berge kom textillärarstudenter främst från vad hon kallar 
medelklassbakgrund.345 Lillemor Hallins uppsats i etnologi som bland annat 
syftar till att klargöra vilka faktorer som spelat in vid val av vävläraryrket i 
slutet av 1960-talet gör jämförelser mellan de som studerade vid den vävin-
riktade grenen och de som studerade vid den allmänna grenen vid Seminariet 
för huslig utbildning i Stockholm. De studerande vid den allmänna grenen 
kan jämföras med de studerande vid utbildningen i Uppsala. Enligt Hallin 
kom något flera av de studerande vid den vävinriktade grenen från lands-
bygden än de vid den allmänna grenen. De flesta av fäderna till de studeran-
de vid den allmänna grenen var verksamma inom tekniska yrken, exempelvis 
var de ingenjörer, civilingenjörer och arkitekter. Större delen av mödrarna 
till de studerande vid båda grenarna var hemmafruar. Båda studerandegrup-
perna hade redan vid skolstart grundlagt ett intresse för slöjd genom att tex-
tilverksamhet bedrevs främst av modern i hemmet. De studerande vid den 
allmänna grenen hade vid valet av yrkesutbildning påfallande ofta valt mel-
lan textillärarutbildning och andra lärarutbildningar, medan de studerande 
vid den vävinriktade grenen valt mellan denna utbildning och arbetsterapeut, 
textilkonstnär eller sjuksköterska. Som anledning till valet av yrke svarade 
de studerande vid den allmänna grenen att valet gjorts för att det pedagogis-
ka och det textila intresset här kunde kombineras. De studerande vid den 
vävinriktade grenen angav att det textila intresset kom i första hand.346  Om 
några slutsatser skall dras utifrån det Hallin och Berge kommit fram till i 
relation till detta arbete går tankarna till om det var så att dessa studerande 
kvinnor med rötter i medelklassen kanske hade ett handlingsmönster som 
innebar att de inte ansåg att det var deras uppgift att revoltera. De var inte 
uppfostrade till revolt från hemmet och den kultur som formats på textillä-
rarutbildningen stimulerade skapandet av skötsamma studeranden. Dessa två 
faktorer kan ha verkat tillsammans och skapat de handlingsmönster som kom 
att råda under perioden.  

                               
345 Berge (1992). 
346 Hallin (1969) kap. VI. 
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Eventuellt påverkades de studerande av den anda, eller utbildningsidenti-
tet, som av tradition fanns på skolan. Rektor Karin Holmvall uttalar sig om 
att flickorna på seminariet eller fackskolan ansågs vara ”bra” flickor som 
lättare kunde hitta husrum om de berättade var de studerade. Inför förstatli-
gandet renoverades skolan, som tidigare nämnts, för att den bästa av skolor 
skulle lämnas till staten. Det ger en bild av en anda och utbildningsidentitet 
som var speciell för seminariet och denna bild stämmer väl överens med den 
seminariekultur som Inga Elgqvist-Saltzman beskriver.347 Seminariets anda 
genomsyras av den privata sfären och det undervisas i ämnen som tydligt 
kan kopplas till det privata. Vidare tycks känslor av särställning finnas, en 
särställning som gör att seminariet med sina traditioner och husliga ämnen 
genererar företrädare som var lojala och alltid gjorde rätt för sig. Under peri-
oden 1961�1977 blir utbildningen en del av det offentliga men trots det finns 
en anda av privat sfär.       

När det gäller genus var perioden en tid då det inte på något vis kan be-
tvivlas att utbildningen för slöjdlärarinnor var en kvinnlig domän. Förutom 
att lärare såväl som studerande var kvinnor sågs de textila ämnena utan tvi-
vel som en kvinnlig angelägenhet. Det normgivande systemet gjorde textilt 
hantverk till en kvinnlig syssla. Samhället, här representerat av centrala do-
kument, ansåg att det de färdiga textillärarinnorna skulle lära sina kvinnliga 
elever i sitt yrkesvärv var kunskaper som var viktiga att kunna för en kvinna 
eller en flicka. Det kvinnliga i detta yrke, liksom övriga inom det husliga 
området, ansågs så självklart att det inte fanns någon vilja att anpassa yrkes-
titlarna till en könsneutral titel.348 Tvärtom verkar det som om beslutsfattare 
och utredare i utredningar och propositioner föreslog detta av tvång men 
med bifogad reservation att de könsneutrala titlarna antagligen inte skulle 
komma att användas utan snarare verka förlöjligande. 

Att ämnet har tydliga kvinnliga traditioner blir än tydligare av att pojkar-
nas inträde i textilslöjdsalarna är något som tas upp som moment i uppgifter. 
En av informanterna berättar om att det gjordes ett projektarbete angående 
pojkar i textilslöjden. Sålunda gavs de studerande en bild av vad som var 
möjligt eller lämpligt för pojkar att arbeta med i textilslöjden, pojkarna var 
speciella och det krävdes tankar kring hur de skulle komma att vara en del av 
textilslöjden. Allt gjordes med den goda intentionen att bredda ämnet textil-
slöjd. De kunskaper som förmedlades till de studerande var anpassade till 
flickor eller kvinnor eftersom det tidigare främst var detta kön som varit 
aktuellt att undervisa. 

                               
347 Elgqvist-Saltzman (1993). 
348 SOU 1957: 28 s. 64.   
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Bärande begrepp 
Teknikskicklighet, noggrannhet, central och lokal styrning, handlingsburen 
kunskap, ämnesmetodik, lärarutbildarna kontrollerar fackkunskaper och 
handling, textilslöjd för pojkar och flickor.   
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Textilt hantverk vid universitetet 1977�1988 

Under perioden 1961�1977 var textillärarutbildningen i Uppsala förlagd till 
ett statligt reglerat seminarium. Handens arbete var centralt i den textila äm-
nesutbildningen genom att hantverksämnena dominerade undervisningen. 
Den praktiska handlingen tränades i en progressiv undervisning. Lärarutbil-
darnas personlighet tycks under perioden påverka och styra undervisningen 
vilket framgår av studieplanerna. Trots att dokumenten visar på olikheter i 
ämnena, ger föremål som de studerande tillverkade, en bild av att undervis-
ningens resultatet var likartat i de olika ämnena. Fackkunskap förmedlades 
till stor del muntligt, men även utifrån kompendier producerade av lärarut-
bildaren eller vald litteratur. SÖ:s styrning gjorde bland annat att arbetsfor-
mer som präglades av samverkan och kreativitet kom att införas i undervis-
ningen. Reflektion som ett moment i den praktiska kunskapen var outtalad, 
men sannolikt närvarande i en högre grad än under tidigare perioder. För att 
de studerande skulle kunna arbeta kreativt och undervisningens resultat skul-
le bära en personlig prägel fanns reflektionen, om än oftast outtalad, med 
som en del av processen. Viktigt i undervisningen under perioden 
1961�1977 är att den genomgår en förskjutning mot ett något friare arbets-
sätt samtidigt som identiteten från fackskolan fanns kvar. Vid en tidsanda av 
revolt var de studerande vid Seminariet för huslig utbildnings skötsamma 
flickor med noggrannhet och textillärarrollen i fokus.  

Periodens förutsättningar 
Högskolelagen från år 1977 skulle från höstterminen 1977 komma att styra 
utbildningen av textillärare i Uppsala. Ambitionen i detta kapitel är att visa 
hur lagen togs emot och realiserades inom de textila hantverksämnena. Där-
för kommer en beskrivning av direktiven från styrande nivå och realisering-
en vid den lokala verksamheten att presenteras. I en ambition att komma 
närmare verksamheten presenteras några lärarutbildares hågkomster. Efter-
som införlivandet i universitetet kom att innebära att utbildningen skulle vila 
på vetenskaplig grund kommer detta att genomsyra studien. Även detta kapi-
tel får sin slutpunkt i de praktiska arbeten som presenteras och analyseras. 
Dispositionen är, liksom i de tidigare resultatkapitlen, gjord med tanke på att 
visa och presentera de förutsättningar som ledde fram till de textila arbetena.  

Tio år efter införlivandet i universitetet delades utbildningen när den prak-
tiskpedagogiska utbildningen flyttade, vilket skedde organisatoriskt år 1988. 
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Institutionens namn följer även i stort denna förändring, Mellan 1977 och 
sommaren 1987 var textillärarutbildningen förlagd till Institutionen för 
BEHT och från och med hösten 1987 bytte institutionen namn till Institutio-
nen för hushållsvetenskap.349 Förkortningen BEHT stod för Barnavårdslära-
re, Ekonomiföreståndare, Hushållslärare och Textillärare, det vill säga de 
utbildningar som var förlagda till institutionen. Valet av brytpunkt grundar 
sig på att flyttningen av de praktiskpedagogiska ämnena ändrade förutsätt-
ningarna för den hantverksmässiga undervisningen. Även det faktum att 
informanter påpekat att detta var en viktig förändring för utbildningen ligger 
till grund för valet av brytpunkt.  

Arbete inför en förändring  
Under åren som seminarium förbereddes på central och lokal nivå hur lärar-
utbildningen skulle förändras eller utvecklas för att följa med sin tid. Texten 
nedan beskriver förberedelserna och arbetet inför förändringen. Detta gällde 
inte bara textillärarutbildningen utan lärarutbildningar generellt. Förändring-
arna kan renodlas till två spår. Det ena spåret består av dokument angående 
en textillärarutbildning där de studerande utbildades till tvåämneslärare, det 
andra av dokument som behandlar textillärarutbildningens omvandling till 
en universitets- och högskoleutbildning. Dessa spår behöver inte med nöd-
vändighet vara parallella och utan beröringspunkter. Tvåämnesutbildningen 
planerades som en universitetsutbildning och på så vis förenas spåren. I tex-
ten nedan kommer det arbete som behandlar omvandlingen till universitets- 
och högskoleutbildning att redovisas medan det som handlar om tvåämnes-
utbildning kommer att presenteras i nästkommande kapitel eftersom det är 
då som reformer rörande denna realiseras. Förslag och utredningar från den 
centrala nivån varvas med yttranden från den lokala nivån vid Seminariet för 
huslig utbildning.   

Inför övergången till universitetet  
Under perioden 1961–1977 gjordes utredningar inför den förändring som 
genomfördes 1977. Personalen vid seminariet tog ställning till dessa och 
skrev yttranden. Styrelse och personal fattade beslut om den blivande institu-
tionens namn samt institutionsstyrelsens utformning och sammansättning.350 

I U68 föreslås hur det som kallades ”eftergymnasial” eller ”högre” utbild-
ning skulle dimensioneras, lokaliseras och organiseras. Utredningen föreslår 
att denna typ av utbildning skulle kallas för högskoleutbildning. En vidare 

                               
349 Verksamhetsvärdering 1986/87. (NA) 
350 Till exempel : Protokoll fört vid sammanträde ang. högskolereformen vid seminariet för 
huslig utbildning. 26/1 1976. (NA) 
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krets av utbildningar skulle enligt utredningen nu komma att tillhöra högsko-
lan. Högskolans mål redovisas under rubrikerna: personlighetsutveckling, 
välfärdsutveckling, demokrati, internationalisering och social förändring. 
UHÄ föreslås bli det organ som tar över SÖ:s roll. UHÄ får i den föreslagna 
organisationen ett övergripande ansvar för såväl grundläggande högskoleut-
bildning som forskning och forskarutbildning.351   

Vid Seminariet för huslig utbildning i Uppsala skrev man ett yttrande 
över U68. Kollegiet uttalar tydligast sina uppfattningar angående forskning 
och forskningsanknytning352 och vill kraftigt understryka slutsatsen att all 
högre utbildning bör ha ett samband med forskning. Det ansågs extra ange-
läget för de husliga utbildningarna eftersom utbildningarnas ämnesområden 
genom sin avsaknad av forskning blivit eftersatta. Kollegiet påpekade även 
att genom förslaget med skilda planerings- och ledningsorgan för grundut-
bildning och forskning kunde man gå miste om en möjlighet till utbyte dem 
emellan. Vidare protesterade kollegiet, av förklarliga skäl, mot ett förslag att 
flytta textillärarutbildningen till Linköping.353 De ansåg att en flyttning skulle 
innebära en geografisk snedfördelning ur rekryteringssynpunkt då utbild-
ningarna enligt förslaget skulle komma att vara förlagda till Göteborg, Umeå 
och Linköping. Ytterligare skäl som angavs till att inte flytta utbildningen 
var Uppsalas närhet till Stockholms kulturutbud och likartade utbildningar, 
Uppsala universitet med dess samarbetsmöjligheter och att i Uppsala hade 
textillärarutbildningen redan en god organisation med till exempel utbildade 
handledare.354 

Inför en kommande organisation inom universitetet anordnades ett möte i 
Uppsala med representanter från de husliga seminarierna i Uppsala, Umeå 
och Göteborg. Vid mötet skulle personalen informeras om de förändringar 
som den nya högskolelagen skulle komma att medföra. Stämningen vid mö-
tet var negativ vilket tolkades som att de farhågor som fanns hos bland annat 
företrädare för SÖ om svårigheten att införliva dessa utbildningar med sina 
ämnen inom universitetet inte var utan grund. På kvällen efter mötet hölls på 
uppmaning av fackliga företrädare vid utbildningen i Uppsala en omröstning 
bland den egna personalen om huruvida de ville att utbildningen skulle bli en 
universitetsutbildning eller inte. Nej-alternativet segrade.355   

                               
351 SOU 1973:2. 
352 I det statliga betänkandet från 1973 definierades forskningsanknytning som kunskapsbe-
redskap, metodskolning och studieträning. SFS 1977: 218. 
353 När det gäller detta hänvisar kollegiet till kap. 4 i SOU 1973:2 U68. I kap. 4 finns dock 
inte specificerat att utbildningen skulle flytta utan snarare en genomgång av olika orters be-
fintliga utbildningar samt ett uttalande att utbildningarna i t.ex. Linköping bör tillhöra samma 
art eller sfär. Trä och metallslöjdlärarutbildningen fanns sedan tidigare där. 
354 Protokoll fört vid sammanträde med arbetsgruppen för avgivande av förslag till yttrande 
över U 68. 27/9 1973. (NA) 
355 Muntlig information. 
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Högskolelagen 1977 
Inför en förändring av universitetens och högskolornas struktur arbetades det 
fram en ny högskolelag. Över detta arbete skrev förskoleseminariet, lärar-
högskolan och Seminariet för huslig utbildning i Uppsala ett yttrande. Ytt-
randet kompletterades med ännu ett från elevkåren vid Seminariet för huslig 
utbildning. Det elevkåren framför tyder på en rädsla från de studerandes sida 
att beslut rörande utbildningen skulle komma att fattas vid möten där vare 
sig de eller lärarutbildarna hade någon möjlighet att påverka sin egen verk-
samhet. I det yttrande som förskoleseminariet, lärarhögskolan och Seminari-
et för huslig utbildning i Uppsala lämnade välkomnas rent allmän först den 
lokala frihet som den nya högskolelagen tycktes komma att ge. Vidare påpe-
kas speciellt när det gäller Seminariet för huslig utbildning vikten av att det 
förslag på nya behörighetsbestämmelser i form av krav på att de studerande 
skulle ha genomgått ”en linje i gymnasieskolan som omfattade minst två 
läsår eller att de har motsvarande utbildning eller erfarenhet”356. Vidare an-
sågs det viktigt att poängtera att forskningen skulle vara fri och obunden. 
Forskning borde också bedrivas på de utbildningar som, liksom exempelvis 
utbildningarna vid Seminariet för huslig utbildning, saknade sådan. Här be-
tonas att en forskning inte bara i pedagogik utan även i metodik borde byg-
gas upp.357 Det är svårt att bedöma om dessa två yttranden påverkade arbetet 
med lagen men den går inte emot de åsikter som framförs i yttrandena.  

Den nya lagens uppgifter för högskolan kom att lyda:  
 

1 § Inom högskolan skall bedrivas utbildning, forskning och utveck-
lingsarbete. 
2 § Utbildningen inom högskolan skall bygga på vetenskaplig grund. 
Utbildningen skall anordnas så att de studerande förvärvar kunskaper 
och färdigheter samt utvecklar sin förmåga att kritiskt bedöma förete-
elser av skilda slag. […] 
3§ Forskningen inom högskolan skall syfta till att vinna ytterligare 
kunskaper och till att finna vetenskaplig grund för utbildning och an-
nan verksamhet.358 
 

Enligt den nya högskolelagen skulle nu textillärarutbildningen finnas där 
forskning bedrevs. Utbildningen skulle bygga på vetenskaplig grund och 
omfatta utbildningens samtliga ämnen. De första paragraferna överensstäm-
mer med de önskemål som framfördes från bland annat personalen vid Se-
minariet för huslig utbildning. I och med den nya tillhörigheten skulle det 
ställdas nya krav på utbildningen, krav som lärarutbildarna var intresserade 

                               
356 SFS 1977:218, § 9. 
357 Förskoleseminariets, lärarhögskolans och Seminariet för huslig utbildning i Uppsala ytt-
rande över utkast till högskolelag och andra författningar vid högskolan. 5/4 1976. (NA) 
358 SFS 1977:218. 
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av att realisera. Den nya högskolelagen trädde i kraft 1977359 och kom att 
gälla fram till och med 1993.            

Riktlinjer från UHÄ 

Den utbildningsplan som Universitets- och högskoleämbetet utarbetade vå-
ren 1977 gällde all textillärarutbildning i Sverige.360 Utbildningen skulle 
omfatta 120 poäng och vara en allmän utbildningslinje inom sektorn för 
utbildning för undervisningsyrken. Utbildningen skulle leda till arbete inom 
fler olika utbildningsformer: 

 
Utbildningen inom textillärarlinjen skall förbereda för verksamhet 
som lärare inom grundskola, gymnasieskola, kommunal och statlig 
högskola, arbetsmarknadsutbildning, kommunal och statlig vuxen-
utbildning och i övrigt inom den utbildningsverksamhet där linjens 
utbildningsämnen förekommer.361  
 

Högskolelagen från 1977 genomsyrar utbildningsplanens riktlinjer. Utbild-
ningen skulle bygga på vetenskaplig grund och textillärarstudenterna skulle 
utveckla sin förmåga att kritiskt studera företeelser av olika slag. Vidare 
fanns målsättningen att främja de studerandes personliga utveckling och 
arbeta för internationalisering. Dessa ambitioner gällde utbildningens alla 
ämnen, såväl textila hantverksämnen som teoretiska och praktisk-
pedagogiska. 

Syftet med utbildningen anges främst vara att förvärva färdigheter som 
har en tydlig koppling till lärarrollen. Den blivande lärarens ämnesutbildning 
kan bara tolkas in i meningar angående nödvändigheten att utvecklas inom 
sitt yrke genom kontinuerlig fortbildning samt att de studerande skall ges en 
allsidig utbildning vilken skulle ge en allmän beredskap för undervisning 
och skolans övriga verksamheter. I övrigt anges att syftet med utbildningen 
var att de studerande skulle förberedas för en skola med elever som har olika 
förutsättningar genom att bli förtrogna med specialundervisningens innehåll, 
arbetssätt och organisation. Internationalisering och demokratiska värdering-
ar finns i syftet genom att olika etnisk, språklig, kulturell och religiös bak-
grund borde uppmärksammas i utbildningen. I sammanhanget nämns även 
män och kvinnors olika villkor och hur dessa påverkar personernas framtid.  

Av de 120 poäng som utbildningen omfattade skulle 80 poäng bestå av 
ämnesutbildning. Dessa poäng delades upp i de fyra blocken: textil konsu-
mentkunskap, textil teknik-sömnad, textil teknik-vävning och textil teknik-

                               
359 A. a. 
360 Utbildningsplan för textillärarlinjen 30/3 1977 (UA) 
361 A. a. s. 2 
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konstkunskap362. Under blocken anges ämnesrubriker som kemi, maskin-
sömnad eller vävning. Det anges inte, som under tidigare perioder, vad äm-
nena skulle innehålla. Resterande 40 poäng var praktiskpedagogisk utbild-
ning som inkluderade ämnena pedagogik, metodik inklusive ämnesmetodik 
och praktik. 

När det gällde utbildningens uppläggning ansågs det viktigt att de många 
olika ämnena inte gjorde att studiegången blev splittrad. Utbildningen skulle 
bilda en helhet och planeras genom samverkan mellan de studerande, lärar-
utbildarna och utbildningsledningen. Samtidigt skulle kursplanerna vara 
utformade så att den aktuella studerandegruppen och dess lärare skulle kun-
na påverka och detaljutforma utbildningen.  

Behörighetskrav 
Behöriga att söka textillärarlinjen var de som genomgått årskurs 9 i grund-
skolan eller hade motsvarande kunskaper. Betyg i matematik, särskild kurs, 
och engelska, särskild kurs, eller motsvarande kunskaper var ett krav. Förut-
om dessa kunskaper var det ett krav att ha någon form av utbildning inom de 
praktiska hantverksämnena för att bli antagen. Dessa kunskaper kunde erhål-
las på följande vis: 
 

a) slutförd kurs i textilkunskap, sömnad (specialkurs i gymnasiesko-
lan) om en termin (knyppling ingår) och slutförd kurs i textilkun-
skap, vävning (specialkurs i gymnasieskolan) om en termin 
(konstsömnad ingår) 

b) slutförd tvåårig konsumtionslinje, gren för konsumtion med textil 
inriktning (konstsömnad ingår) och slutförd kurs i textilkunskap, 
sömnad (specialkurs i gymnasieskolan) om en termin (knyppling 
ingår) 

c) slutförd tvåårig beklädnadsteknisk linje oavsett gren samt slutförd 
kurs i textilkunskap, vävning (specialkurs i gymnasieskolan) om 
en termin (konstsömnad ingår) och slutförd kurs i knyppling om 
minst 60 timmar.363 

 
I antagningskraven anges förkunskaper i de praktiska hantverksämnena. 
Dessa förkunskaper har i perioder debatterats och ifrågasatts, men av lärar-
utbildare och ansvariga vid textillärarutbildningen i Uppsala ansetts som 
viktiga. Ett exempel på detta är att studierektor år 1982 berättar att hon på en 
UHÄ- konferens inte fick gehör för synpunkter om vikten av att behålla för-
kurserna.364 Förkurserna förvärvas innan de studerande påbörjade utbildning-

                               
362 Ordet konstkunskap är det som används i Utbildningsplan för textillärarlinjen 30/3 1977 
 innefattade de olika ämnena konst- och textilhistoria. 
363 Utbildningsplan för textillärarlinjen 30/3 1977, s. 6. (NA) 
364 Protokoll Textillärarlinjen 2/2 1982. (NA) 
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en, kunskaper som innebar att undervisningen på textillärarutbildningen inte 
behövde börja på grundnivå. 

Antagningskraven förändrades år 1985. Nu räckte det inte längre med 
grundskola utan de studerande måste ha genomgått någon gymnasielinje 
eller ha motsvarande kunskaper. Dessutom skulle de uppfylla villkoren för 
allmän behörighet i högskoleförordningens kapitel 5, § 14-15. Enligt en ut-
bildningsplan från UHÄ krävdes vid denna tidpunkt att de sökande skulle ha 
kunskaper som motsvarade två årskurser på gymnasienivå i ämnena historia, 
naturkunskap, bild och slöjd. Ämnet naturkunskap kunde bytas ut mot kun-
skaper i fysik och kemi från teknisk eller naturvetenskaplig linje. Från och 
med antagningen år 1987 ändrades kraven något, ämnena slöjd och bild byt-
tes nu ut mot textilkunskap sömnad, textilkunskap vävning och formgivning. 
Dessa tre ämnen kunde erhållas inom gymnasiets konsumtionsgren alterna-
tivt ersättas av terminskurser i vävning och sömnad där formgivning ingick. 
För studier inom tvåämnesutbildningen gällde de förkunskaper som upp-
ställts vid respektive ämnesutbildning. Det vill säga textilämnet hade sina 
förkunskapskrav medan till exempel ämnet engelska hade andra förkun-
skapskrav.365   

Verksamheten på Institutionen för BEHT 
Utbildningen vilade på en övertygelse sedan tidigare perioder om att institu-
tionens ämnen var viktiga för samhället. Fackskolans begrepp hushållning 
finns som en grundtanke inom såväl kostutbildning som den textila hant-
verksutbildningen. 

 
Syftet med verksamheten på Institutionen för BEHT är i första hand 
att bibringa yrkesutbildning och fortbildning inom flera för mänsk-
ligt liv vitala områden. Till detta kommer samtidigt en djupare mål-
sättning, nämligen den att positivt söka påverka vår miljö. Sålunda 
eftersträvar man vid vår institution att förbättra kost, boende och 
ekonomi inom såväl enskilda hem som offentliga institutioner. 
Samtliga utbildningslinjer vill dessutom förmedla kunskaper om vårt 
kulturella arv och dess integrering med den moderna människan och 
hennes livssituation.366 

 
Här förmedlas en ambition att påverka människors liv, att verksamheten var 
viktig vid BEHT. Kunskap om vår kultur integrerat med samtiden gav möj-
ligheter till ett bättre liv för människor såväl inom det egna hemmet som i 
det offentliga livet. I citatet nämns inte de textila utbildningarna. Det syfte 

                               
365 Central utbildningsplan 30/4 1985, UHÄ finns återgiven i Studiehandbok 1985�86. Textil-
lärarlinjen, Uppsala universitet. (UA) 
366 Abrahamsson & Nordin (1987) s. 7. 
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som anges kan dock appliceras även på de textila utbildningarna även om de 
här kan tyckas ha haft en undanskymd plats.   

Personal och studerande 
Året 1977 var Gunvor Fridén fortfarande rektor och kom att vara så fram till 
1981, men i realiteten var hon tjänstledig från och med höstterminen 1979. 
Fridén behöll titeln rektor trots att den nya titeln formellt var prefekt. Gun-
Britt Falk vikarierade under det första året för Fridén, hösten 1980 tar Merin 
Trapp över detta vikariat. Processen att utse vikarie för Fridén förefaller 
enligt protokollen ha varit en svår och något infekterad fråga.367 Ledamöter 
lämnar mötet och omröstning sker. År 1981 förordnas Merin Trapp som 
prefekt på Institutionen för BEHT. 

Antalet lärarutbildare som undervisade i de rent hantverksmässiga ämne-
na var cirka 10. De hade dock varierande omfattning av tjänst. Lärarutbildare 
i de mera omfattande ämnesblocken, som till exempel sömnad, hade heltids-
tjänster. En lärare var anställd i vart och ett av de ämnen som inte var textila 
hantverksämnen, fackteckning och textil- och dräkthistoria, men som sam-
verkade med de textila ämnena.368 Textillärarlinjen hade år 1978 så många 
som 789 sökande till de 108 platser som totalt fanns i Sverige, av dessa an-
togs 36 i Uppsala.369 Ekonomin kom att drastiskt försämras under 1986. För-
sämringen berodde på att antalet utbildningsplatser inom textillärar- och 
hushållslärarutbildningen minskades samtidigt som den ekonomiska tilldel-
ningen per capita minskade. Allt detta medförde att personalkostnaderna 
måste anpassas efter de minskade anslagen. Läsåret 1985/86 var totalt 58 
lärare/lärarutbildare anställda vid institutionen och 1990/91 skulle det totala 
antalet komma att vara 29.370    

Den faktiska undervisningen 
Undervisningen bedrevs i tre grupper om vardera 12 studerande och var till 
största delen lärarledd. Konkurrensen om utbildningsplatserna var hög, an-
tagningspoängen från treårigt gymnasium var 5,0 och från grundskolan 
4,9.371 Under det första läsåret förändrades inte undervisningen i någon större 
omfattning. Den bedrevs enligt den upphävda tim- och kursplanen från den 
tidigare perioden medan nya utbildningsplaner utarbetades av UHÄ. 

I en artikel i Upsala Nya Tidning från 1979 beskrivs en utbildning där 
hantverket dominerar. I undervisningen gick man grundligt igenom olika 
hantverk och efter att pärmar med undervisningsmaterial producerats fick 
                               
367 Institutionsstyrelseprotokoll 25/10 1979, Institutionsstyrelseprotokoll 29/5 1980. (NA) 
368 Katalog för utbildningen av BEHT.  1981/82. (NA) 
369 Protokoll fört vid textillärarnas linjekonferens 11/4 1978. (NA) 
370 Åtgärder för att nå ekonomisk balans i verksamheten vid institutionen. 6/5 1992. (NA) 
371 Rapport från arbetsgruppen vid institutionen för BEHT Uppsala. 1978. (NA) 
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studenterna arbeta med andra produkter.  De studerande hade ofta familj och 
reste långt för att delta i undervisningen, som pågick dagligen mellan 8.00 
och 15.45. Trots de långa dagarna räckte inte tiden till utan studenterna arbe-
tar ofta vidare på kvällstid, allt medan allmänhetens fördomarna om att de 
bara ”pysslade” frodades.372  

När det gäller små förändringar av undervisningsmetoderna ansågs de 
bero på allmänna samhällsförändringar som skulle ha påverkat undervis-
ningen oavsett om den var en del av universitetet eller ej.373 I den lokala 
kursplanen från 1978 anges att det totala antalet lärarledda timmar i kursen 
småvävar var 50 % och i alla sömnadsämnen 75 %.374 År 1984 kan det tolkas 
som om en minskning av den lärarledda tiden skett. Det varierade något 
mellan de olika ämnena, men för flertalet kurser gällde att 1 poäng motsva-
ras av 18-20 timmars lärarledd undervisning.375 Redan år 1980 påbörjades 
den process som innebar att den lärarledda tiden minskade, allt i enlighet 
med de besparningar som måste göras.376 Sju år efter att processen börjat 
görs en utvärdering av verksamheten och så vitt det går att bedöma verkade 
inte den minskade lärarledda tiden ha resulterat i försämrad utbildningskvali-
tet. Den minskade undervisningstiden kompenserades med ökad tid för lä-
rarutbildarnas förberedelser. Samtidigt kunde det fortsatt goda resultatet bero 
på att kursplaner förändrats med tanke på den lägre undervisningstätheten.377   

Läsåret 1979/80 genomfördes den första metodkursen för de studeran-
de.378 Från och med vårterminen 1980 började de studerande göra skriftliga 
specialarbeten. Specialarbetena omfattade 3-4 poäng.379 Målet var att under-
visningen kommande år skulle vara av en undersökande och forskande ka-
raktär utan att lärarrollen glömdes bort. I LUK-utredningen föreslogs att de 
praktiska ämnenas status skulle höjas genom ökade teoretiska inslag. Trots 
förändringar och vad som skulle kunna tolkas som en teoretisering av utbild-
ningen betonade Trapp att det var viktigt att komma ihåg att handens arbete 
inte kunde värderas högt nog.380 Ett uttryck för denna åsikt var kanske att 
lärarutbildarna i ett inledande skede arbetade ideellt som handledare, det vill 
säga handledartimmarna hade inte lagts in i tjänsterna. Arbetet med speci-
alarbetena uppfattades positivt av såväl lärarutbildare som studerande. För 

                               
372 Här studerar bara kvinnor. UNT 20/11 1979. 
373 Medel till pedagogiskt utvecklingsarbete inom högskolebildningen. Bilaga: Utvecklingsar-
bete inom ett par av lärarutbildningarna på inst. för BEHT vid Uppsala universitet. (NA) 
374 Lokal plan, kursplan textillärarlinjen 4/12 1978. (UA) 
375 Studiehandbok 1984-85. Textillärarlinjen. (UA) 
376 Verksamhetsvärdering 1980/81. (NA) 
377 Verksamhetsvärdering 1986/87. (NA) 
378 Förslag om åtgärder beträffande den grundläggande högskoleutbildningens forskningsan-
knytning budgetåret 1979/80. (NA) 
379 Redovisning av medel för forskningsanknytning av den grundläggande utbild. 1980. (NA) 
380 Nya BEHT-prefekten: Man glömmer bort vår högskolestatus. UNT 30/6 1981. 
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lärarutbildarna i hantverksämnena ansågs arbetet vara en god inskolning i 
undersökningsmetodik för det egna arbetet.381   

Personalen var under perioden aktiv i sina kontakter med andra textillä-
rarutbildningar såväl inom Sverige som i övriga Norden. Mötena inom Sve-
rige förefaller ofta vara organiserade av UHÄ för att samverkan skulle vara 
möjlig mellan de olika utbildningarna. Besök vid textillärarutbildningen i 
Helsingfors, Finland 1980 och Notodden, Norge 1983 var organiserade på 
eget initiativ för att få insikt och inspiration av dessa utbildningar.382     

Lokala kursplaner 
Av kursplanerna framgår vad den textila ämnesutbildningens hantverksäm-
nen skulle innehålla. Kursplanerna visar lärarutbildarnas intentioner med sin 
undervisning – om än i officiella ordalag. De ger också en möjlighet att läsa 
hur, eller om, den tidigare detaljstyrda och hantverksmässigt fokuserade 
undervisningen kom att påverkas av universitetstillhörigheten.    

En lokal kursplan fastställdes av nämnden för barnavårds-, hushålls- och 
textillärarlinjerna den 4 december 1978.383 I kursplanearbetet involverades 
förutom de anställda på institutionen även de studerande och handledare. De 
studerande gavs möjlighet att delta vid diskussioner om studieplanen och 
handledarna informerades vid en handledarkonferens.384    

Som tidigare nämnts bestod ämnesutbildningen av 80 poäng. Dessa 80 
poäng delades upp enligt följande: 
 

konsumentkunskap 11 poäng 
sömnad 19 poäng 
vävning 13 poäng 
material och garntekniker 7 poäng 
broderi 9 poäng 
konstkunskap 17 poäng 
specialarbete 4 poäng385 

 
Här har den blockbenämning som användes i Utbildningsplanen från UHÄ 
frångåtts, vilket är helt i linje med den ändring av de huvudgrupper eller 
block som textillärarlinjens lärarutbildare föreslog vid utarbetandet av 
UHÄ:s plan. Det var viktigt att ämnet nu kallas broderi inte konstsömnad.386 
                               
381 Verksamhetsvärdering 1979/80. (NA) 
382 Protokoll textillärarlinjen 1977�1987. (NA) 
383 Lokal plan, kursplan textillärarlinjen 4/12 1978. (UA) Allt under denna rubrik där annat 
inte anges hänvisas till den lokala kursplanen. 
384 Protokoll fört vid textillinjekonferensen, 10/11 1977. (NA) 
385 Lokal plan, kursplan textillärarlinjen 4/12 1978. (UA) 
386 Ordet konst ansågs värdeladdat och kunde tolkas felaktigt när ämnet skulle anpassas till 
grund- och gymnasieskolans läroplaner: Beredningsorganet vill efter behandling av ”Utbild-
ningsplan för textillärarlinjen” framföra följande önskemål om ändringar i skrivningen. 23/1 
1978. (NA) 
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Poängomfattningen i ämnet vävning har ökat i förhållande till sömnad. Detta 
kan jämföras med tidigare period då sömnaden hade drygt dubbelt så många 
timmar som vävningen, detta trots att det tidigare enskilda ämnet hemsöm-
nad nu ingick i sömnadspoängen. Garntekniker som tidigare var en del av 
ämnet textilslöjd är nu en synligare del i ämnet material och garntekniker 
och omfattningen har ökat något eftersom ämnet blivit mer renodlat. De 
poäng som ingick i ämnesmetodiken, som tidigare var en del av undervis-
ningen i de praktiska hantverksmässiga ämnena, fanns nu inom den praktisk-
pedagogiska utbildningens ämne metodik. Undervisningen bedrivs dock 
liksom tidigare i anslutning till den textila undervisningen i till exempel 
sömnad eller broderi. Det är viktigt att påpeka att de lärare som utbildades 
blev behöriga att undervisa i såväl grundskolan som gymnasiet i alla textila 
ämnen utom vävning. För att få undervisa på gymnasienivå i vävning kräv-
des en påbyggnadskurs.  

En tydlig nyhet är de fyra poäng som används till specialarbete. Syftet 
med dessa arbeten anges vara: 

 
att de studerande inom en eller flera huvudgrupper skall beredas 
möjlighet att självständigt söka kunskap ämnesmetodiskt eller äm-
nesteoretiskt och genomföra arbetsuppgift av undersökande karak-
tär. Specialarbetena skall dokumenteras. 387 

      
Undervisningens arbetsformer skulle varieras efter ämnenas karaktär och 
studerande och lärarutbildare skulle planera arbetsformerna tillsammans. 
Undervisningen kunde bestå av föreläsningar, individuellt arbete, grupparbe-
te, studiebesök, demonstrationer, laborationer, seminarier eller fältstudier. 
Studiebesöken förlades liksom under tidigare period ofta till Dalarna eller till 
Stockholm. Studiebesök planerades så att de berikade de undervisningsmo-
ment som avhandlades.388 De studerandes kunskaper kontrollerades genom 
kontinuerlig bedömning av det som presterades under lektionerna och redo-
visning i såväl skriftlig som muntlig form, demonstrationer/utställningar 
samt skriftliga eller muntliga tentamina. 

Eftersom denna avhandling behandlar den textila ämnesutbildningen 
inom textillärarutbildningen i Uppsala är det viktigt att redogöra för vad 
syftet för den undervisningen ansågs vara när utbildningen nu var en del av 
universitetet. De studerande skulle inom utbildningen förvärva kunskaper 
inom det textila ämnesområdets olika tekniker. Här används orden ”erforder-
lig färdighetsträning”. Vidare skulle de studerande stimuleras att tillämpa 
kunskaper från det textila ämnesområdet i egen skapande verksamhet. Ge-
nom undervisningen i ämnesmetodik inom de textila ämnena förvärvades 
kunskaper om hur dessa kunde anpassas efter olika elevers utvecklingsnivå. 
Inom ämnesutbildningen skulle de studerande lära sig inspirera och leda 
                               
387 Lokal plan, kursplan textillärarlinjen 4/12 1978 s. 1. (UA) 
388 För exempel på studiebesök: Protokoll förda vid textillärarnas konf. 1978–1988 (NA)  
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elever till självständigt arbete, aktivt skapande, ansvarstagande och samarbe-
te.  

Sammantaget för de ämneskursplaner som ingick i den lokala kursplanen 
kan sägas att de var kortfattade och redogjorde för de olika ämnenas poäng-
antal, syfte, innehåll och allmänna anvisningar. Något som återkommer i 
samtliga textila ämnen är att de studerande skulle utveckla sin förmåga att 
omsätta de kunskaper de förvärvade i ett eget skapande. Andra begrepp som 
återfinns är att kritiskt granska, analysera och vidareutveckla. Dessa begrepp 
finns ibland för att beskriva syftet eller vad som krävs för betyget Godkänd 
men oftare inom det som anges för att erhålla betyget Väl godkänd.  

När det gäller vilken kunskapsnivå som eftersträvades eller de syften som 
kan kopplas till den praktiska textila undervisningen kan det tyckas att dessa 
formuleras oprecist. De studerande skulle erhålla allsidiga kunskaper och 
skulle grundligt träna sina färdigheter. I andra fall skrivs att de studerande 
skulle förvärva kunskaper om olika material eller det respektive ämnets tek-
niker eller områden. När innehållet i de olika kurserna beskrivs görs detta 
med hjälp av ord eller korta meningar. Ett exempel är ämnet vävning som 
skulle innehålla:  

 
• vävredskap och dess funktion  
• uträkning, förarbete och uppsättning av väv 
• utveckling av vävtekniker i olika material 
• skyttlade vävnader 
• mattvävnader 
• konstvävnader 
• experimentell vävning 
• avslutningar och monteringar av vävnader 
• tidsstudier – kostnadsberäkningar 
• ämnesmetodik389 

 
Ett annat exempel är att ämnet klädsömnad skulle innehålla: 

 
• utförande av kläder i olika material och svårighetsgrad 
• återbruk: ändring och omsömnadsplagg 
• sömnadsteknik och sömnadsmetoder 
• experimentell sömnad 
• redskap, sybehör 
• tillämpningsövningar och skapande verksamhet 
• sociala, ekonomiska, estetiska och funktionella aspekter på mode 

och kläder390 
 

De två beskrivningarna av kurserna visar på ett omfattande innehåll. De 
måste läsas med en förståelse om vad till exempel experimentell vävning 

                               
389 Lokal plan, kursplan textillärarlinjen 4/12 1978 s. 10. (UA) 
390 A. a. s. 7. 
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innebär samt att utförande av kläder i olika material och svårighetsgrad kan 
innebära hur mycket arbete som helst.  

Liksom under den föregående periodens studieplaner särskiljer sig brode-
riets, eller som det tidigare benämndes konstsömnadens, kursplan. Eventuellt 
är det ordval och formuleringar som utgör den stora skillnaden, ord som 
laborativt, teoretiskt, praktiskt, estetisk-praktisk aspekt och stilistiska förgre-
ningar i folkkonsten förekommer flitigt i kursplanen medan andra ämnen i 
sina kursplaner använder mer handfasta och verksamhetsnära begrepp.  

År 1982 utarbetas en ny lokal plan för textillärarlinjen.391 Antalet poäng i 
de textila ämnena är dessa i stort sett oförändrade sedan kursplanerna från 
åren 1972 och 1978. Den stora förändringen i den lokala planen är att de 
olika ämnena nu inte tycks läsas lika separat som tidigare. Terminerna delas 
upp i undervisningsperioder och ämnena studeras dels parallellt med var-
andra, dels koncentrerat under kortare eller längre perioder. Ämnet fackteck-
ning studerades parallellt med övriga kurser för att kunna ge maximala möj-
ligheter till samverkan. Ett exempel på vad en undervisningsperiod kunde 
innehålla är period III under årskurs 1 som innehöll: 2 poäng allmän konsthi-
storia, 3 poäng sömnad, 0,5 poäng fackteckning inklusive färgkunskap, 2,25 
poäng metodik inklusive praktikseminarium. Det är viktigt att påpeka att de 
olika undervisningsperioderna inte hade några namn som liknade namnen på 
kurser utan benämns med nummer och att de praktiskpedagogiska ämnena 
som metodik och pedagogik var integrerade i undervisningsperioderna.  

Kursplanerna i de textila hantverksämnena är i planen från år 1982 mer 
utförliga än tidigare, här presenteras vad de studerande skulle göra i de olika 
ämnena under de tre utbildningsåren. Genom denna presentation, som även 
anger hur många poäng varje delkurs omfattar, kan en uppfattning om hur 
omfattande undervisningen var erhållas. Under textillärarlinjens årskurs 2 
skulle de studerande till exempel inom en kurs i ämnet broderi som omfatta-
de 3,5 poäng gå igenom och lära sig: 

 
• alfabetet som kulturarv 
• bygdebroderi 
• skinnbroderi, underläggssöm och påläggssöm 
• fri tillämpning av skinnbroderi 
• vitbroderi: hopdragssömmar, engelskt broderi, tambursöm, tyllbro-

deri 
• laborativt arbete i tyll eller tillämpning av vitbroderi i kläder eller in-

redning.392 
 
Ett annat exempel är en delkurs i ämnet material- och garntekniker under 
läsår 2, kursen omfattade 2 poäng: 

 
                               
391 Lokal plan, kursplaner textillärarlinjen, 27/5 1982. (UA) Nedan redovisade fakta härrör 
från denna källa fram till dess att annat anges.  
392 Lokal plan, kursplaner textillärarlinjen, 27/5 1982. s. 24. (UA) 
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• material och redskap 
• litteratur 
• historik 
• nåltekniker: nålbindning 
• stickteknik: tvåändsstickning 
• flättekniker: fransflätning, språngning 
• knyttekniker: nätknytning, frivoliteter, makramé, knopar393 

 
I kursplanen från 1982 beskrivs specialarbetet på 4 poäng mera ingående än 
tidigare i en egen kursplan för denna del av utbildningen. Specialarbetet 
skulle ge de studerande tillfälle att fördjupa sig i frågor som kunde vara val-
da utifrån såväl ämnesutbildningen som den pedagogiska eller ämnesmeto-
diska utbildningen. I syftet till kursen uppges att de studerande skulle: 

 
• förvärva elementära kunskaper om forsknings- och utvecklingsarbe-

te 
• kunna tillämpa förvärvade kunskaper i egen genomförd uppgift av 

undersökande karaktär 
• beredas tillfälle till fördjupade ämnesstudier 
• förvärva kritisk vetenskaplig inställning394 

 
I specialarbetet ingick en metodkurs som innehöll vetenskapsteori, under-
sökningsmetodik, källsökning och dokumentation. 

En nyhet var kursplanen för temastudier inom ämnesutbildningen. Denna 
delkurs skulle fungera som en möjlighet för de studerande att bedriva kon-
centrerade ämnesstudier av tematisk karaktär. De studerande hade en halv 
eller en hel vecka i koncentrerade perioder som kunde ägnas åt ett ämne som 
till exempel material- och garnteknik eller vävning. Som exempel kan näm-
nas att i årskurs 1 skulle de studerande använda tiden till praktisk tillämp-
ning av inhämtade kunskaper om ull, här ingick tovning och spinning.  

En ny kursplan fastslås i slutet av vårterminen 1986. I denna kursplan be-
nämns det som tidigare kallats undervisningsperioder med kurslika namn 
som ”Mönster och kläder” eller ”Garnteknik och färgning”. Kurserna är från 
och med hösten 1986 renodlade textila ämneskurser, de praktiskpedagogiska 
ämnena lästes för sig i block. Poängfördelningen mellan de textila hant-
verkskurserna och de praktisk-pedagogiska kurserna är fortfarande oföränd-
rat, 80 respektive 40 poäng. Den exakta poängfördelningen mellan de olika 
textila hantverksämnena framgår inte av dokumentet. I de kurser som pre-
senteras ingår flera ämnen och de olika ämnenas poängantal presenteras 
inte.395  

De olika kursernas innehåll beskrivs inte så detaljerat som i föregående 
kursplaner. Som innehåll i kursen broderi 1, som omfattade 8 poäng, anges 
                               
393 A. a.  s. 27. 
394 A. a.. s. 32. 
395 Studiehandbok 1986�87, textillärarlinjen. Uppsala universitet, sektorn för utbildning för 
undervisningsyrken. (UA) 
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till exempel garnteknik, fria sömsätt, fria broderier av spontan karaktär och 
översättningsövningar som några av de 12 presenterade punkterna. Vid en 
jämförelse med den tidigare kursplanen kan beskrivningen av kursens inne-
håll framstå som ospecificerat eller friare. Dokumenten ger inte belägg för 
om den tidigare hantverksmässiga detaljrikedomen finns kvar i undervis-
ningen. I de olika kursernas syfte finns gemensamt att de studerande skulle 
erhålla grundläggande eller elementära kunskaper i hantverket. Förutom 
dessa kunskaper skulle de studerande utveckla sin förmåga till teknik- och 
metodjämförelse, förmåga att analysera och utveckla samt förmåga att arbeta 
kreativt. I samtliga kursplaner ingick från och med nu i syftet ett mål att 
belysa kursen utifrån ämnesdidaktiska problemställningar.396  

De betyg som användes i de textila hantverkskurserna var Godkänd och 
Väl godkänd.397  

Kurslitteratur och studieplaner 
Litteraturlistorna utarbetades i samråd med de studerande och fastställdes vid 
möten i linjenämnden.398 Enligt litteraturlistorna från den första halvan av 
1980�talet är litteraturen i stort sett densamma som före år 1977. Litteratu-
ren i vävning och sömnad består främst av instruerande böcker och häften. 
När det gäller en bok som till exempel Hemslöjd av Anna-Maja Nylén399 
används den i flera olika ämnen.400 I högskolelagen från 1977 finns interna-
tionalisering som ett av målen. Merin Trapp anger även i Verksamhetsvärde-
ringen 1982/83 att internationalisering och forskningsanknytning var av vikt. 
Trots det, finns endast ett fåtal utländska titlar på litteraturlistorna under 
perioden.401  

Studieplaner från de första åren av perioden 1977�1988 ger liksom litte-
raturlistorna en bild av att inga stora förändringar skett. Studieplanernas 
utformning varierar liksom under tidigare period från lärarutbildare till lärar-
utbildare. Broderilärarens litteraturlistor och studieplaner skiljer sig från de 
andra undervisande lärarnas litteraturlistor. Samtliga ämnens studieplaner 
ger intryck av en innehållsrik och detaljerad undervisning, det är främst ord-
valet och mängden ord som varierar. Den litteratur som anges som obligato-
risk i studieplanerna skiljer sig åt genom att litteraturen i samtliga ämnen, 
förutom broderi, främst bestod av instruktiv litteratur om till exempel hur 
bindningslära på olika nivåer utförs eller hur sömnadsdetaljer skulle utföras. 

                               
396 A. a. Didaktik beskrivs utförligare under egen rubrik i följande kapitel.  
397 A. a. 
398 Lokal plan, kursplaner textillärarlinjen, 27/5 1982. (UA) 
399 Nylén (1981) Hemslöjd.  
400 Litteraturlistor spridda år 1980�tal. (NA) 
401 Verksamhetsvärderingen 1982/83. (NA) 
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I litteraturen inom ämnet broderi fanns i högre grad historiska och inspire-
rande inslag i litteraturen.402 

Den nya verksamheten 
Rektor Gunvor Fridén berättar att det var med positiva känslor som de an-
ställda på Seminariet för huslig utbildning såg fram emot att deras arbets-
plats blev en del av universitet och därmed bytte namn till Institutionen för 
BEHT.403 Den stora förändringen trodde hon skulle bli organisationen med 
linjenämnder och att de från och med oktober 1976 skulle lyda under UHÄ 
istället för som tidigare SÖ. Kursplanerna skulle i princip bara bestå av ra-
mar och antal poäng som fastställdes av UHÄ. Fridén trodde inte att utbild-
ningen skulle komma att förändras av att tillhöra universitetet utan att för-
ändringarna skulle komma på sikt och att de snarare var beroende av samhäl-
lets övriga förändringar än universitetet. En av de stora fördelarna ansågs 
vara större möjligheter till samarbete med övriga institutioner.404 Kontakten 
med andra verksamheter inom universitetet ökade genom att lärarutbildare 
och studerande i större utsträckning gavs tillfälle att delta i kurser, konferen-
ser och symposier. Ett faktum som påverkade undervisningen var den 
minskning av lärarledd tid som kom att ske successivt. Här påtalas dock att 
de praktiska eller laborativa ämnena krävde en annan form av lärarinsats.405 
Frågan är vad detta antagande medförde? Antingen måste undervisningen i 
dessa ämnen struktureras och planeras om för att en förändring skulle kunna 
genomföras annars var ämnena inte lämpliga för förändring. Vad som verk-
ligen avses ger verksamhetsvärderingens text inte svar på, däremot anges att 
en intensiv verksamhet med förändringar i grundutbildningens planering och 
genomförande pågick. I anpassningen till universitetstillhörigheten pågick 
vad som kallades ett forskningsanknytningsarbete och detta krävde stora 
insatser.406    

Efter några år var tongångarna på institutionen inte längre lika positiva, en 
känsla av att vara en osynlig del av universitet förmedlas av elevkårens ord-
förande. Prefekten Merin Trapp beskrev förändringen som att de vunnit i 
frihet men fått mer administrativt arbete. För att hinna med det administrati-
va arbetet minskades den lärarledda undervisningen, detta var något som 
enligt Trapp uppskattades av de studerande som ville ha mer tid för självstu-
dier.407 År 1981 konstaterade Trapp att det inte nått fram till allmänheten att 

                               
402 Studieplaner 1977�79. (NA) 
403 Något som motsagts av informanter som anser att känslorna var blandade och kanske 
framför allt tveksamma samt den tidigare nämnda omröstningen där de anställda visade sin 
negativa inställning.   
404 Bara fördelar bli egen institution vid universitet. UNT 23/2 1977   
405 Verksamhetsvärdering 1979/80. (NA) 
406 A. a. 
407 BEHT – landets mest okända institution? UNT 21/11 1980 
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utbildningarna blivit universitetsutbildningar. Ett exempel på detta var enligt 
Trapp att när uppgifter om högskolans spärrade linjer publicerades i mass-
media fanns textillärarlinjen inte med, trots att det 1980 fanns 996 sökande 
till utbildningens 90 platser över landet.408 

Känslor av underordning eller tveksamhet om tillhörigheten inom univer-
sitetet framkommer även i en redovisning av en undersökning som Statskon-
sult genomförde på uppdrag av institutionen. Syftet var att genomföra en 
undersökning av och föreslå förbättringar angående organisations- och ar-
betsformer. Ett trettiotal personer intervjuades i enskilda samtal och grupp-
samtal. Med detta sagt är det viktigt att förtydliga att de uttalanden som pre-
senterades inte med säkerhet kan relateras till någon av de olika utbildnings-
linjerna utan representerar hela Institutionen för BEHT. I redovisningen av 
intervjuerna framkommer en tro att universitetets företrädare nog inte visste 
vad de tog över och att de 1981 fortfarande inte hade förstått. Mycket av 
tvivlet är av organisatorisk natur. Kanske borde utbildningarna organiseras 
inom en lärarhögskola och kanske höll det gamla seminariets utbildningar 
ihop enbart av historiska skäl. Det historiska arvet anges som en belastning 
när det gäller viljan till förändring. SÖ:s tidigare detaljstyrning tillsammans 
med en rädsla för förändring och ifrågasättande kunde ha en förlamande 
inverkan. I detta sammanhang nämns även att någon eller några ansåg att det 
var en flickskolementalitet och ett tantvälde som dominerade utbildningarna, 
att institutionen levde i det förgångna. När det gällde känslor av underord-
ning, i en jämförelse med övriga universitetet, framkom att det var skillnader 
i såväl tjänstebenämningar som löner. Lärarutbildarna vid Institutionen för 
BEHT hade dessutom högre undervisningsskyldighet. Det upplevdes också 
att utbildningarna hade lägre status än övriga utbildningar inom universitetet. 
Den låga statusen ansågs eventuellt höra samman med att lärarutbildarna 
saknade akademisk examen och denna brist berodde delvis på att högre ut-
bildning inom ämnena saknades. Förutom dessa utsagor framkommer att det 
inom textillärarlinjen fanns, som det uttrycks, väldiga personmotsättningar 
och att det dessutom förekom rivalitet mellan de olika linjerna. Till doku-
mentet bifogas anteckningar från en gruppdiskussion angående konsulternas 
rapport. Här presenteras visioner som personalgruppen hade. Det fanns en 
önskan att den textila utbildningen skulle inrymma alla textila områden och 
att textillärarlinjen skulle kopplas till hemslöjden. Förhoppningar fanns även 
att den gamla andan med samarbete och tanken att praktiskt och teoretiskt 
arbete var lika viktigt och skulle genomsyra institutionen.409 I dokumentet 
presenteras främst åsikter och värderingar som indirekt kan kopplas till den 
textila ämnesundervisningen. Institutionens utbildningshistoria och ämnes-
sammansättning uppfattades av de anställda vara något negativt eller ointres-

                               
408 Nya BEHT-prefekten: Man glömmer bort vår högskolestatus. UNT 30/6 1981 
409 Organisations- och arbetsformer vid institutionen för …..(BEHT) vid Uppsala universitet – 
en problemorienterande förstudie. 1981. (NA) 
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sant i universitetskretsar. Interna splittringar fanns, något som inte kan ha 
bidragit till ökad styrka eller kamp för acceptans. De visioner som presente-
rades av textilrepresentanterna handlar inte om utbildningen i relation till 
universitetet utan om hur de textila ämnena kunde utvecklas och/eller återgå 
till det förflutnas storhet.        

Forskningsanknytning 
Dokumenten från perioden 1977�1988 ger en bild av hur institutionen för 
BEHT arbetade med att forskningsanknyta sin undervisning. Dokumenten 
gäller till viss del samtliga utbildningar på institutionen men intentionen har 
här varit att visa vad som skedde i de textila hantverkskurserna. Eftersom 
fokus är inriktat på denna del av utbildningen kan det upplevas som om vissa 
arbeten och intentioner inte uppmärksammas eller saknas. Den grundläggan-
de frågan under rubriken är: Hur tog lärarutbildarna vid Uppsalas textillärar-
linjes hantverksämnen till sig påbudet om att utbildningen skulle vara forsk-
ningsanknuten och hur realiserade de detta? 

Redan från starten hade grundarna Ida Norrby och Johan August Lundell 
en ambition att utbildningarna inom Fackskolan skulle vara en slags högsko-
la, en utbildning för de svenska hemmen på en hög nivå. Lundell reserverade 
sig dock och sade att vid en jämförelse med universitetsmått kunde Facksko-
lans undervisning på sin höjd uppnå kandidat- eller magisternivå för studen-
terna. Ambitionen att forskningsanknyta undervisningen är även synlig un-
der 1950�talet genom utredningsarbeten om en vetenskaplig hushållsutbild-
ning på nordisk basis. Arbetet resulterade i flera olika utbildningar spridda 
över Norden, dock inte någon verksamhet som påverkade den textila utbild-
ningen i Uppsala. 

Efter högskolereformen 1977 skulle textillärarutbildningen ge sina stude-
rande en utbildning som var forskningsanknuten.410 För att utreda detta skrev 
flera av de anställda, enskilt eller i grupper, PM om hur forskningsanknyt-
ningen skulle kunna genomföras. Ämnesstudierna och den praktisk-
pedagogiska utbildning var integrerad411 och vissa moment av undervisning-
en var redan av undersökande och analyserande karaktär. Institutionen hade 
genom att den inte, som till exempel småskollärarseminarierna, knutits till 
någon lärarhögskola fått del av lärarhögskolornas fasta forskartjänster. Själv-
ständigheten gav inte någon utveckling i form av forskarutbildning. För att 
stimulera forskningen vid institutionen måste lärarnas tjänster göras om. 
Undervisningsskyldigheten på 21 veckotimmar eller 840 timmar/läsår412 
                               
410 SFS 1977:218 
411 Det innebär att såväl praktiskpedagogisk samt praktisk undervisning bedrivs på institutio-
nen samt att dessa olika ämnen till viss del går in i varandra. 
412 Den tjänst som här anges är en tjänst motsvarande en lektorstjänst. En lektorstjänst innebar 
undervisningsskyldighet på 396 tim/läsår.   
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gjorde att påbörjade projekt ej kunde avslutas och ansågs vara en av anled-
ningarna till att lärarutbildarna hade svårt att meritera sig för forskning.413  

Merin Trapp skriver i en PM att om man med forskningsanknytning avsåg 
att grundutbildningen skulle knytas till forskningen som bedrevs vid institu-
tionen genom fasta forskartjänster kunde det inte tillgodoses inom överskåd-
lig tid. En annan väg att gå, som enligt Trapp var genomförbar på kortare 
sikt och som enligt henne överensstämde med prop. 1976/1977: 59414, var att 
utveckla en grundberedskap genom metodskolning och studieträning inom 
grundutbildningen. Detta skulle kunna genomföras bland annat genom för-
ändrade arbetsformer med mer problemorienterad och projektupplagd un-
dervisning, kurser i undersökningsmetodik och tillämpning i form av speci-
alarbeten på 3�4 poäng inom ämnesutbildningen. I den förändring som före-
slogs skulle även de textila hantverksämnenas litteratur granskas och littera-
turens vetenskaplighet klargöras. Den hantverksmässiga textila under-
visningen hade sin grund i praktisk erfarenhet, snarare än vetenskaplighet, 
medan undervisningen i ämnen som psykologi och textil konsthistoria enligt 
Trapp byggde på vetenskapligt genomförda undersökningar.415 Vid en ge-
nomgång av de resurser som fanns på institutionen uppges två av de anställ-
da som undervisade, eller hade undervisat inom de praktiska hantverksäm-
nena, hittills var antagna doktorander i ämnet pedagogik. En av dessa skrev 
inom sin forskarutbildning en licentiatuppsats som var klar 1995 medan den 
andra doktorandens arbete av någon anledning aldrig slutfördes.416 Det an-
gavs vidare att basresurser som bibliotek och arbetsrum vid denna tidpunkt 
fanns.417 

Under åren som följde ansökte institutionen om medel för att kunna ut-
värdera undervisningen och arbeta fram vägar för att forskningsanknyta ut-
bildningarna. Ett mål var att se hur en anpassning av undervisningen till 
målsättningen om vetenskaplig grund hade realiserats. Det ansågs vara vik-
tigt med avseende på de praktiska ämnena eftersom dessa ämnens ämnesteo-
ri i liten utsträckning byggde på litteraturstudier. Här skulle projektledare 
och ämnesföreträdare tillsammans bearbeta ämnenas kursplaner.418 I en re-
dovisning av medel för forskningsanknytning framgår att i arbetet med an-
passningen har fem lärarutbildningsdagar använts till att utbilda lärarutbil-
darna i forskningsanknytningsfrågor. Fortbildningen hade skett genom före-

                               
413 PM om forskning inom institutionen för BEHT. 77/78. (NA) 
414 Proposition 1976/77:59, om utbildning och forskning inom högskola m.m. besutad den 10 
februari 1977.  
415 PM om forskningsanknytning inom BHT-linjerna samt kursplan för specialarbete utarbe-
tad vt�79. (NA) 
416 Siv Karlssons lic.uppsats Grundskollärarlinjen vid Uppsala universitet ht 1989-ht 1993: 
slutrapport från projektet Utvärdering av grundskollärarlinjen –en processinriktad studie var 
klar 1995 
417 Svar på PM till Byrådirektör H. Hultqvist. (NA) 
418 Liknande projekt finns omskrivna i flera dokument. Här används: Förslag om åtgärder 
beträffande den grundläggande högskoleutbild. forskningsankn. budgetåret 1979/80. (NA) 
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läsningar i vetenskapsteori och forskningsmetodik samt inläsning av littera-
tur. Detta var ett led i att de lärarutbildare som saknade akademisk utbildning 
skulle kunna anpassa sig till en verksamhet inom universitetet. Vidare an-
vändes medel till att utarbeta kursplaner för specialarbeten som omfattade 3-
4 poäng. Inställningen bland studerande och lärarutbildare anges ha gått från 
en trevande och något negativ inställning mot entusiasm för arbetet. Det 
hade ännu en gång blivit tydligt att bristen på tid att samarbeta och gemen-
samt bearbeta idéer var stor. Lösningen på detta ansågs ligga i en ändring av 
facklärarnas höga undervisningsskyldighet.419 

Läraren i broderi var, genom sin licentiatexamen i konsthistoria med 
konstteori från 1955, den av lärarna inom de praktiska ämnena som hade den 
högsta akademiska examen. Lärarutbildaren arbetade fram ett förslag om hur 
ämnet broderi skulle kunna forskningsanknytas. Kanske var detta ett försök 
från hennes sida att realisera den vetenskaplighet som hon så kraftfullt be-
skrivit att hon eftersträvade i den intervju som genomförts med henne. I för-
slaget framgår att flera av lärarutbildarna har studerat olika ämnen vid uni-
versitetet, till exempel etnologi, konstvetenskap, pedagogik och fortbildat sig 
inför handledning av studenternas specialarbeten. Enligt broderiläraren hade 
förutsättningarna för fortbildning och forskning varit olika för de olika in-
riktningarna inom institutionen och mellan lärare i de praktiska textila hant-
verksämnena och teoretiska ämnena. Forskning inom de kostrelaterade äm-
nena kunde genom sin koppling till naturvetenskap lättare anknytas till ve-
tenskapliga rön och arbetsmetoder. Under perioden före 1977, då SÖ var 
huvudman, var tjänstledighet med B-avdrag endast tillåten för studier i psy-
kologi och pedagogik. Relevant fortbildning för de textila hantverksämnena 
fanns inte vid universitetet.420  

Som en av många anledningar till att ett vetenskapligt arbetssätt inte ap-
pliceras anges litteraturbrist inom de textila ämnena. Genom att de studeran-
de inte fick ta del av och vana att läsa vetenskaplig litteratur lärde de sig inte 
att använda sådan litteratur. Den litteratur som gavs ut efter 1950�talet ansåg 
lärarutbildaren i broderi, med några undantag vara utan vetenskaplig grund 
och kunde främst ses som handböcker. Hon presenterade flera olika förslag 
som skulle kunna användas inom såväl undervisning som forskning. Försla-
gen är försedda med beskrivningar av teknik ur flera synvinklar, samt källor 
som gäller såväl bevarade broderier som relevant litteratur.421 

I ett yttrande över två offentliga utredningar om forskning och forskarut-
bildning återkommer resonemangen kring lärarutbildarnas tjänster. Löne- 
och anställningsvillkoren på institutionen skilde sig markant från jämförbara 
ämnesutbildningar som t.ex. ämneslärarlinjen. Genom att det inte fanns krav 

                               
419 Redovisning av medel för forskningsankn. av den grundläggande utbildningen. 1980. (NA) 
420 Om forskningsanknytning och analys av ämnet Konstsömnad (broderi) vid institutionen 
för BEHT, textillärarlinjen. 1980. (PA) 
421 A. a. 
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på doktorsexamen eller motsvarande kompetens inom till exempel de textila 
hantverksämnena på textillärarlinjen saknades förutsättningar för att stimule-
ra högre utbildning. Eftersom inga möjligheter eller resurser till forskning 
eller forskarutbildning fanns i ämnena, fanns heller ingen möjlighet att erhål-
la kompetensen. Nu hamnade textillärarutbildningen i ytterligare ett dilemma 
eftersom utbildningen av utredarna hänförts till de konstnärliga utbildning-
arna. I och med detta riskerade utbildningen att hamna i debatten om hur 
konstnärliga utbildningar skulle forskningsanknytas. Representanter för in-
stitutionen framhöll i sökandet efter en lösning på problematiken vikten av 
att forskning skulle bedrivas på institutionen, då denna krävde ingående kän-
nedom om respektive fackområdes speciella förhållanden. En del av lös-
ningen, som även nu framhålls, är att lärarutbildarna erbjuds kurser i såväl 
ämnesfördjupning som forskningsmetodik. Vidare föreslås att den personal 
som fortbildar sig kompenseras ekonomiskt för minskad lön i samband med 
doktorandtjänst.422 Yttranden liknande detta förekommer också några år se-
nare. Även i detta yttrande betonas vikten av att utbildningarna forsknings-
anknyts och att anknytningen bör vara lokaliserad på institutionen.423 När det 
gäller att forskningsanknyta textillärarutbildningen kvarstår fortfarande år 
1988 frågan huruvida utbildningen borde använda samma metoder som 
konstnärliga utbildningar. De anställda ansåg att metoderna som presenteras 
i en utredning om konstnärligt utvecklingsarbete skulle vara möjliga att an-
vända. Problemen de såg gällde snarare hur praktiskt-estetiska utbildningar 
skulle ha möjlighet att erhålla medel vid en föreslagen ansökningsprocess 
med en gemensam ekonomisk pott, eventuellt skulle dessa utbildningar inte 
prioriteras.424   

För att konkret visa vad lärarutbildarna i de praktiska textila ämnena gjor-
de för att utveckla sitt ämne och sina egna kunskaper redovisas ansökningar 
angående stöd för utvecklingsarbete som gjordes under tidsperioden. Detta 
för att visa de intentioner som fanns inom de textila ämnena som till exempel 
sömnad och vävning. Lärarutbildare som undervisade i sömnad ansökte år 
1987 om medel för ett utvecklingsarbete med syfte att göra en jämförande 
studie mellan tillverkningsmomenten vid sömnad av dam- och herrkläder. 
Enkla mönster skulle framställas i syfte att stimulera pojkar/män till eget 
skapande av kläder.425 Genom samtal med en av informanterna bekräftas att 
projektet beviljades och genomfördes. Det resulterade, förutom i en med-
vetenhet, i ett kompendium med text och bilder. En av orsakerna till att pro-
jektet initierades var att manliga textillärarstudenter antogs. När manliga 
studerande antogs blev sömnadsundervisningens kvinnliga inriktning tydlig. 

                               
422 Yttrande över ”Forskningens framtid Forskning och forskarutbildning i högskolan” (SOU 
1981:29) samt ”Forskarutbildningens meritvärde” (SOU 1981:30). 1981. (NA) 
423 Till Linjenämnden för lärarutbildning. 1983. (NA) 
424 Förslag om vissa organisatoriska frågor m.m. inom området konstnärligt utvecklingsarbete. 
1988. (NA) 
425 Ansökan om medel för utvecklingsarbete. 1987. (NA) 
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Ännu ett initiativ som visar på den intention eller ambition som fanns är 
förslaget på en seminarieserie som den textila delen av lärarutbildarna vid 
institutionen föreslog våren 1988. Här var namnkunniga företrädare från 
olika universitet föreslagna som föreläsare med målsättningen att fördjupa 
det historiska, globala, tvärvetenskapliga och framtidsperspektivet. Om seri-
en realiserades framkommer inte men här är det viktigt att poängtera den 
vilja och strävan som fanns i gruppen av lärarutbildare att starta en process 
med en målsättning om forskningsanknytning.426  

Minnen av verksamheten. 
De strukturella förändringar som har redovisats är resultatet av direktiv från 
central nivå och anvisningar utformade lokalt.  Personalgruppen bestod av 
personer som uppfattade direktiven och den förändring som skedde på sina 
individuella vis. Nedan presenteras informanternas minnen som citat från 
intervjuer. Flertalet av informanterna har arbetat under tidsperioden 
1977�1987, om än under olika lång tid.  

En del av universitetet 
Samtalet kretsade kring förändringar textillärarutbildningen genomgått under 
informantens anställning. En av de specifika frågor som ställdes var hur ut-
bildningens införlivande i universitetssfären upplevdes. Några av informan-
ternas minnen som har anknytning till hur de upplevde förändringen kring 
1977 presenteras nedan. Citaten presenteras i vad som bedöms som kronolo-
gisk ordning utifrån det år de berättar om.    
 

Britta 
Man började ana en förändring, det var mycket studiedagar och 
mycket sånt där som slet bort timmar från undervisningen och det 
tyckte jag var besvärligt och många med mig. Efteråt nu kan jag 
tycka att jag skulle ha varit mer angelägen om att förnya när vi kom 
in i universitetet. Dels så var det så mycket med den där flytten och 
omändringarna som blev då och så visste jag ju att jag skulle snart 
släppa det och gå i pension så man kanske inte hängde med riktigt. 

 
Britta berättar om åtgärder som togs för att förändra utbildningen och orga-
nisationen. Samtidigt blir individens roll tydlig när Britta tänker tillbaka på 
sitt eget handlande, att hon inte var så intresserad av att delta i förnyelsen. 
Brittas berättelse visar på vikten av att få personal att känna sig delaktig och 
intresserad av förändringar oavsett personens egna preferenser. Britta berät-
tar även att det inte bara var hon som tyckte att undervisningen var viktigare 
                               
426 Till institutionsstyrelsen, från Interimistiska avdelningsgruppen på textil. 7/1 1988. (NA) 
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än lärarnas studiedagar. Seminariekulturen och individens roll genomsyrar 
denna berättelse genom att seminarietidens arbetssätt endast motvilligt för-
ändras av individen.  
 

Kajsa 
Jag är så jätteglad att universitetet har i sina stadgar att all undervis-
ning skall ske på vetenskaplig grund. Det står inte bör utan det står 
skall och jag som kom från en sån miljö som jag gör visste ju att 
skilja på det där med teoretisk och praktisk utbildning. Jag hade ju 
båda delarna, vävlärare var jag, till största delen praktisk utbildning. 
Den teoretiska utbildningen det var ju min fil. kand. examen i konst-
historia. Det blev man ju väldigt allmänbildad av. […] Det var nog 
bara jag som blev glad, jag tror inte att dom [kollegorna] förstod vad 
vetenskaplig var. Vi fortsätter väl som vanligt var alla lärares in-
ställning. Man blev väl en lite underlig figur egentligen. 

 
Kajsas och Brittas berättelse visar på hur olika individer kan uppfatta samma 
skeende. Kajsa berättar om en glädje över samgåendet med universitetet, en 
förändring som skulle medföra att utbildningen måste bygga på vetenskaplig 
grund. Riktlinjerna stämmer väl överens med Kajsas egna sociala kapital och 
utbildningsbakgrund. Samtidigt framgår det att Kajsa tror att de flesta lärar-
utbildarna inte upplevde situationen som hon gjorde, de flesta kanske tänkte 
som Britta även om de inte hade ett fåtal år kvar till pension och att Kajsa 
upplevde ett utanförskap i gruppen av lärarutbildare. När det gäller praktisk 
och teoretisk kunskap är Kajsa tydlig med att dessa är olika, men att man 
liksom hon kan ha båda. Eftersom Kajsa är en av ett fåtal som har en utbild-
ning som kan sägas traditionellt bygga på vetenskaplig grund kan man fun-
dera över hur hon önskade eller hoppades att vetenskaplighet skulle påverka 
det som hon kallar praktisk utbildning.       
 

Kristina 
När vi kom in i högskolan, vad jag upptäckte som största skillna-
den? Det var väl då vi började prata om forskningsanknytning och 
ett vetenskapligt förhållningssätt. Det tycker jag inte att vi gjorde in-
nan. […] Jag minns inte några djupare diskussioner i samband med 
övergången 1977. Kursinnehåll och arbetssätt fortsatte vi att diskute-
ra i ämneskonferenser. Några förberedelser inför inträdet i universi-
tetet hade inte gjorts, det första vi fick göra var att räkna om timpla-
nen till poäng som successivt blev små delkurser för att så småning-
om bli 20-poängskurser, det var ett svårt arbete för den som då var 
studierektor. Hur våra kursplaner såg ut har jag inget minne av. Tro-
ligen följde vi till att börja med de gamla centralt fastställda planer-
na. Vi själva försökte finna former för hur vi skulle arbeta för att 
passa in i den nya organisationen. Vi besökte andra utbildningar, vi 
var i Helsingfors och i Oslo och tittade eftersom man där kommit 
längre i det vetenskapliga arbetet. Vi gick handledarkurser. Här [vi-
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sar papper] det här var en sådan handledarkurs för just forskningsin-
riktning, vetenskapsteori och undersökningsmetodik, konsten att 
skriva och det var 1982. […] Jag minns att vi sökte själva hur vi 
skulle förhålla oss till det här att vi kom med i Universitetet.  

 
Kristina minns förändringen då arbetet med att forskningsanknyta textillä-
rarutbildningen och hennes ämne sömnad påbörjades. Kristina kopplar sam-
man forskningsanknytning med vad hon kallar ”det vetenskapliga tänkan-
det”, som nu skulle vara integrerat i utbildningen. Här berättar informanten 
att förändringen 1977 kom att påverka inte bara arbetssättet inom undervis-
ningen utan sättet att tänka. Hon berättar även att de anställda inte hade för-
berett förändringen utan att detta arbete fick genomföras successivt. Ett sö-
kande efter hur förändringen skulle genomföras inleddes på egna initiativ. 
Liknande utbildningar i Norge och Finland som tidigare knutits till universi-
tet kom att verka som förebilder eller idégivare. Kristina berättar om att hitta 
sin egen väg i forskningsanknytningen av de textila hantverksämnena.      
 

Det kritiska tänkandet kom in i den praktiska sömnaden genom att vi 
började titta på sömnadsmetoder ur den synpunkten att man skulle 
bearbeta och vidareutveckla. Det är nog ungefär så jag ser på det. 
Alla tyckte att det var bra att vi kom med i universitetet, det tror jag. 
Sedan gick det ju inte på ett år utan det tog ju lång tid. Vi kom med 
men universitetet gjorde inte så mycket för att införliva oss, att vi 
verkligen skulle kunna ta plats på samma villkor som redan etable-
rade institutioner. Det har vi ju inte gjort än. Visst tar det tid att eta-
blera sig i en annan organisation, att bli synliggjord och finna former 
som också fortsätter att utveckla det egna ämnesområdet. Till det 
krävs både tid och stöd till kompetensutveckling. Det stödet hade vi 
behövt vid inträdet i universitetet.  

 
Det kritiska tänkandet i det praktiska sömnadsarbetet kom i Kristinas under-
visning att bestå av att sömnadens metoder skulle bearbetas och vidareut-
vecklas. Nu dög det inte längre att bara göra som man alltid gjort utan de 
praktiska handlingarna skulle granskas och reflekteras! Anpassningen av 
undervisningen till vad som bedömdes vara universitetets metoder medförde 
inte att Kristina upplevde att textillärarutbildningen var en del av universite-
tet eller att universitetet från sin sida ansträngde sig för att ta till sig utbild-
ningens tradition. Olikheten mellan universitet och de traditioner som textil-
lärarutbildningen bygger på kunde vara en anledning till att ingen förståelse 
fanns från universitets sida om vare sig utbildningens särprägel eller vilja att 
vara delaktig inom universitetssfären.    
 

Lena 
Jag har aldrig sett något påbud från universitetets sida utan man tog 
nog bara för givet att vi skulle falla in i de teoretiska tankebanorna 
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och jobba som man har gjort sedan 1400�talet. Jag började 1979 och 
hörde aldrig talas om att det hade pågått någon sådan diskussion in-
nan jag kom till institutionen och inte efter heller. I synnerhet inte på 
textil för där hade vi lärare som hade en väldig känsla för sina äm-
nen och som vägrade att släppa det här tillsammans med att träna sig 
i hantverket. […] Jag känner att jag har haft väldigt fria händer inom 
mitt ämne och det har inte på något sätt varit universitetet som 
bromsar. De som har bromsat det har varit våra egna som inte har 
velat gå lika fort fram eller inte velat ha den typen av förändring. 

 
Lena tror att förändringen som skedde inom ämnesutbildningens textila ut-
bildning efter 1977 var något som naturligt förväntades inom den nya orga-
nisationen. Att man skulle inrätta sig i ledet. Eventuellt kan detta ha påver-
kats av att Lena anställdes 1979 och inte fick del av den information eller de 
påbud som eventuellt fanns. Förändring eller brist på förändring har istället 
varit beroende av dem som arbetade på institutionen. Här är det viktigt att 
påpeka att institutionen bestod av flera utbildningar och inriktningar som kan 
ha haft olika syn på hur en eventuell anpassning till universitetet skulle ske. 
Lenas uttalande behöver alltså inte innebära att lärarutbildarna inom de texti-
la hantverksämnena genom sin starka tro på sina ämnen nödvändigtvis hind-
rade utvecklingen utan att de istället ville styra eller påverka sina ämnens 
förändring. 

Lenas berättelse förmedlar stolthet över den textila hantverkskunskapen 
och en tro att denna inte nödvändigtvis behöver anpassa sig till universitetets 
traditionella teoretiska tankebanor. Friheten inom det egna ämnet som Lena 
berättar om kan bero på att det ofta var en eller ett fåtal personer som under-
visade i varje ämne. Friheten och möjligheten att följa egna ideal eller visio-
ner var därmed stor. 

Trots den stolthet som upplevs i Lenas uttalanden finns i hennes berättelse 
även känslor av underlägsenhet och upplevelse av brist på acceptans. Textil-
lärarutbildningen och dess ämnen har inte en självklar plats inom universite-
tet och anses inte alltid som intressanta. Lena uttalar dock hopp om att tiden 
skall överbrygga de olikheter i kunskapstraditioner som kan tyckas existera.  

 
Nog kan man känna att när man talar om att man kommer från 
textillärarutbildningen då är man inte så intressant att prata med 
längre. Det gäller inte alla men visst finns det med i bilden. Det är 
något som katten hat släpat in på universitetet. Så var det ju för na-
tionalekonomi på 1700�talet och det är väl ganska accepterat idag. 

 
Ingrid 
Det krävdes helt andra eller mycket andra saker [nu när det var uni-
versitetsutbildning] och dessutom var textillärarutbildningen bland 
andra ämnen. Era ABF-kurser kallade man det inom andra områden 
vilket gjorde att det blev, vad ska jag säga lite tävligsbetonat och det 
fanns inte alls samma skaparglädje och samarbetsglädje. […] Det 
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var prestige att vara en del av universitetet men det var fortfarande 
lite lugnare på något sätt, det blev liksom mer och mer upptrissat ef-
ter hand. 

 
Ingrid berättar om hur andras värdering av utbildningen påverkade de som 
arbetade med den. Utbildningen ansågs varken vara universitetsutbildning 
eller yrkesutbildning utan snarare en hobbykurs. Här bör det vara ämnesut-
bildningen som omdömet syftar på. Ingrid berättar dock inte specifikt vem 
det är som hade dessa värderingar och på grund av det går det inte att säga 
att till exempel andra anställda inom universitetet nedvärderar utbildningen. 
Vem som än hade åsikterna så påverkade det de anställda inom textillärarut-
bildningen i Uppsala så att de tappade skapar- och samarbetsglädje. Externa 
åsikter gjorde så att utbildningen riskerade att tappa viktiga beståndsdelar av 
undervisningen till förmån för prestigejakt. Vidare berättar Ingrid: 

 
Sen när vi kom in under universitetet krymptes allting ihop mer. Så 
den utbildning som var sex terminer kändes kortare och sen blev det 
tvåämnesutbildning som gjorde utbildningen ännu kortare. Allt det 
här gjorde att det blev lite stickigt med samarbetet mellan lärarna, 
för alla fick sina timmar nedskurna så enormt och då blev det lite 
avundsjuka mellan lärarna. Då skar man ner mycket, mycket mer på 
de teoretiska ämnena än på de praktiska och det är ju nödvändigt. 
Jag kunde ju inte kräva att ha lika många timmar i textilhistoria som 
dom skulle ha vävning. Handakraft kräver mycket mera tid och på 
ett sätt mycket mera handledning. 

 
De förutsättningar och förändringar som universitetsinträdet gav medförde 
strukturella förändringar inom utbildningen, förändringarna påverkade kli-
matet mellan de olika lärarutbildarna inom utbildningen. Nu diskuterades 
vilket ämne som var viktigast eller krävde flest antal timmar. Ämnenas värde 
befästes genom antalet timmar. Ingrid anser att manuell träning naturligt 
kräver flera lärarledda timmar än hennes eget ämne textilhistoria, lärandet i 
detta ämne antas där de studerande i större utsträckning klara själva utan 
handledning. 
 

Kerstin  
I det här finns det ju någon slags förtjusning av att få tillhöra univer-
sitetet, det är det ena. Det andra är att vi måste anpassa oss också i 
det som är manligt och kvinnligt. Om vi ska vara med här som kvin-
nor så får vi anpassa oss, sätta på oss kostymen och anpassa oss på 
det ena eller andra sättet. Då är det frågan om hur mycket man vill 
behålla av sin särart, av det egna kunnandet. Det här är ju en balans-
gång, men där tror jag att det ligger en fara i just det där teoretise-
randet, att teoretisera ett slöjdämne. Man måste värna om det hant-
verksmässiga, det tror jag absolut att man måste göra. Jag menar att 
det ligger en oerhörd kunskap här. 
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Kerstin berättar om en förtjusning i att tillhöra universitetet men att med 
tillhörigheten följde ett krav eller en önskan om anpassning. Det kvinnliga 
lärandet och kunskapen skulle rättas efter en manlig norm. I anpassningen 
fanns en teoretisering och i och med denna riskerades enligt Kerstin slöjd-
ämnets kärna av hantverk. Genom att lyfta teoretiseringen som en risk, något 
som måste ske med försiktighet och medvetenhet, ges en bild av att hant-
verksmässiga kunskaper var en speciell kunskap.  

Genusprägling av undervisningen 
När det gäller informanternas minnen som direkt kan relateras till tankar 
eller arbete med koppling till genus är de få. Verksamheten och dess genus 
som informanterna är en del av tycks så naturlig och självklar att det är först 
när en tydlig förändring som kan kopplas till kön inträffar som utbildningens 
genus blir tydligt och problematiskt. 

 
Kristina 
Ett år, 87-88 måste det ha varit, då arbetade jag med ett projekt med 
syfte att jämföra metoder för hur man arbetar vid hantverksmässig 
framställning av dam- och herrkläder och att utveckla enkla mönster 
som stimulerar eget skapande av kläder. Jag var särskilt intresserad 
av att jämföra hur man arbetade med mönsterformning och prov-
ningsteknik. Det blev ingen slutrapport men det blev kompendium, 
några mönster och en hel del erfarenhet som jag haft användning av. 
Arbetet gjorde jag tillsammans med en kollega som var duktig teck-
nare. Här hade det bara gått kvinnliga studenter och man sydde i hu-
vudsak damkläder, i och med det här projektet började vi arbeta nå-
got mer med herrkläder. Vi gick själva kurser för att lära oss mera 
om sömnad av herrkläder. Dom killar som valde textilslöjd på hög-
stadiet sydde ibland enklare kavajer. Studenterna skulle få kunskaper 
så att de kunde möta elevernas önskemål och vara medvetna om svå-
righetsgraden. […] För mig uppdagades det när vi antog studerande 
som var killar. Vi har skåp fulla med mönster men för dom fanns 
inte ett enda. En manlig studerande hade gått förkurs och där hade 
han fått sy damkläder till sin mamma och sina systrar och då kändes 
det så fel. Jag hade själv tänkt på pojkarna i slöjden men inte på att 
vi skulle ha beredskap att ta emot manliga studenter. 
 

Miljön på textillärarutbildningen är så kvinnligt präglad att detta faktum inte 
blir synligt förrän det antas manliga studeranden. Undervisningen är så präg-
lad av att de studerande är kvinnor att dessa inte förbereddes för ett yrkesliv 
som textillärare där eleverna kan vara såväl pojkar som flickor. Kristina be-
skriver en undervisning där de studerande under sin utbildning tillverkar 
textila produkter anpassade till dem själva inte till den undervisning de utbil-
das för. Här skulle man kunna tro att sömnadsmetoder är fria från könstillhö-
righet och att det viktiga därför är att träna sig i att sy, prova och konstruera 
mönster men Kristina berättar att så inte är fallet. I metoder och sömnads-
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mönster finns skillnader kopplade till kön och genom sitt projektarbete ville 
Kristina och hennes kollega förmedla dessa skillnader till de studerande.    

Förändring från 1960�tal till nutid 
När det gäller hur undervisningen i de textila hantverksämnena har föränd-
rats under tidsperioden berättar samtliga informanter om en förändring. Till 
viss del har detta redan berörts då Kristina berättade om hur sömnadsunder-
visningen kom att omfatta kritiskt tänkande och specialarbeten. Problemet är 
att den förändring informanterna i övrigt beskriver inte med säkerhet går att 
särskilja från förändringar uppkomna under den efterkommande perioden 
1988�2001. Utifrån dessa förutsättningar presenteras flertalet av beskriv-
ningarna om hur man upplevt undervisningen i nästkommande kapitel.  

Den förändring som informanterna beskriver beror på antal lärarledda un-
dervisningstimmar. Vidare beskrivs en förskjutning från den tidigare under-
visningen där hantverksskickligheten var i centrum till en undervisning där 
kreativitet och flexibilitet i hantverket är det centrala.  

Resultat av undervisningen 
När det gäller skriftliga arbeten finns sådana arkiverade från år 1980 fram till 
den undersökta tidsperiodens slut.427 Oberoende av när arbetet är skrivet eller 
hur många poäng det omfattar följdes den gängse normen för hur ett veten-
skapligt arbete skulle utformas. Rubriker som syfte, metod och resultat an-
vändes alltid, dock utan att annat än i undantagsfall använda teorier eller 
vetenskapsteoretiska verktyg. Den största förändring som skedde var ett ökat 
fokus på hantverket under tidsperioden.  

De första skriftliga arbetena kallas specialarbeten eller övningsrapporter 
och omfattade 4 poäng. Dessa utgick ifrån de studerandes val att utföra arbe-
tet enskilt eller i par. I arbetena varierade ämnesvalen och de avhandlar såväl 
textilhistoriska som slöjdmetodiska ämnen. Empirin innehåller inga praktis-
ka textila moment. Exempel på ämnen som arbetena avhandlar är: SO-ämnen 
i textilslöjd, Skinnberedning i skolan och Almgrens sidenväveri. En stude-
rande, här kallad Irene kom ihåg att de skriftliga arbetena utfördes men vid 
vårt samtal minndes hon en utbildning där det praktiska arbetet dominerade 
undervisningen. Förutom detta skriftliga arbete tycks de studerande endast 
ha producerat ytterligare en skriftlig uppgift och detta är i textil- och konst-
historia. Uppgiften omfattade endast en sida text. Eventuellt kan det ha fun-
nits flera liknande uppgifter men det är viktigt att notera att dessa inte var av 
vetenskaplig karaktär utan snarare bestod av en inlämningsuppgift för att 
redovisa kunskaper.  
                               
427 Skriftliga arbeten E4D:1-14B (NA) 
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Arbeten av Irene som gick på textillärarutbildningen åren 1978�1981 har 
studerats. Irene minns det praktiska arbetet som dominerat av noggrannhet 
och grundliga hantverkskunskaper. Det samlade materialet som hon tillver-
kade under sin utbildning består till stor del av en omfattande mängd pro-
ver.428 De har gjorts i sömnad, garntekniker och i viss mån i vävning. Skill-
naden mot de tidigare periodernas prover syns främst i monteringen. Under 
de föregående perioderna tycks monteringen ha varit viktig i samtliga ämnen 
medan det nu främst verkar viktigt i broderi.  

Mest utmärkande är de prover som tillverkades inom ämnet broderi. Des-
sa är många, stora och otroligt noggrant utförda. Utförande och kvalitet på 
bottentyget i förhållande till garnet är oklanderligt. Värt att notera är att pro-
verna monterades i passepartout så att broderiets båda sidor är synliga. Mon-
teringen visar att det var viktigt att avigsidorna var fina, fästningar gjorda så 
osynligt som möjligt och de stygn som bildades på avigsidan utförda med 
samma noggrannhet som stygnen på rätsidan. Se bild nästa sida. 

Det tillverkades stygnprover inom ämnet metodik, se bild nästa sida. På 
26 lika stora tygbitar har olika stygn sytts. Samtliga prover består av några 
stygn där tråden inte fästs utan synål och tråd finns kvar så att ytterligare 
stygn kan provas. Provlapparna är monterade tillsammans med en beskriv-
ning på samma uppslag, allt med syfte att användas i kommande undervis-
ning. Detta är ett exempel på att liknande arbetsmoment utfördes i flera äm-
nen. Prover gjordes inom såväl broderi som hemtextilier och metodik. Syftet 
och användningsområdena för proverna varierade dock. Proverna i svartstick 
är främst exempel på en teknik medan stygnproverna är exempel på stygn 
som kunde användas i olika tekniker. Prover visar att praktiskt arbete också 
kunde vara en del av undervisningen i de praktiskpedagogiska ämnena. 

  
 

                               
428 Omfattningen av prover var så stor att Irene säger att det påverkat henne i hennes arbete, 
hon har aldrig låtit sina elever göra prover! 
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Broderi i svartstick monterat i A4-format med rätsidan till vänster och synlig avigsi-
da till höger. Proverna är exempel på de stora, noggrant utförda produkter som gjor-
des av de studerande under perioden. Noggrannheten manifesteras genom att pro-
verna måste monteras med synlig baksida. Även det som kan tyckas osynligt var 
viktigt. 

Blackwork mounted on A4-size card, front side to the left and reverse to the right. 
These samples are some of the large scale artefacts produced. They display a high 
level of care and attention, seen both in the quality of the work and also in the im-
portance given to the reverse side of the artifact in how it has been mounted.           

 
 

       

Stygnprover, utförda i ämnet metodik. 26 olika prover 
tillverkades för att användas som undervisningsmate-
rial. Tråden från stygnen är inte fäst utan teknikerna 
kan lätt provas av lärare och elever. 

Stitch samples from the course in “Metodik”. 26 dif-
ferent samples were made for use as instruction mate-
rial. The tread from the stitches is not fastened so that 
the stitch can easily be tested by teachers and pupils.      



 163 

De grundliga hantverkskunskaper som Irene talar om manifesteras i alla de 
prover som tillverkades. Förutom de tidigare nämnda görs även prover i alla 
andra textila hantverksämnen. Genom tillverkning av alla dessa prover trä-
nades hantverket. De hantverksmässiga kunskaperna fick bredd och till viss 
del även djup genom att till exempel spinning inte bara provades, utan tekni-
kens olika delmoment arbetades igenom grundligt. Flera olika ullkvaliteter 
spanns i olika grovlekar, efter detta stickades prover av de olika kvalitéerna. 
Antalet prover i ämnet garnteknik var nu dock något färre än under tidigare 
period men fortfarande var antalet prover stort. Ett annat exempel på det 
grundliga tillvägagångssättet är undervisningen i knyppling som byggde 
vidare på de förkunskaper studenterna hade. Här gjorde de studerande stora 
prover, ofta monterade och sedan insatta i pärmar.  
 

 
Fjäril knypplad efter egen förlaga och monterad på tyg. Att knyppla en fristående 
komposition ger komplicerade tekniska moment, till exempel då alla trådar från 
vingarna här skall fästas i den smala kroppen. Den tekniska färdigheten har övats 
upp genom tillverkning av prover och testas då en egen komposition knypplas.  

Butterfly made in bobbin lace and sewn onto fabric, from a sketch made by the 
student. When making such a piece, technical problem arise, such as how to fas-
ten the loose threads from the wings to the narrow body. This provides a forum in 
which to implement those skills learnt through the production of the earlier sam-
ples. 
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Förutom prover tillverkades även produkter och då ingick fackteckningen 
som ett självklart moment. Arbetet med dessa produkter liknar de arbeten 
som beskrivits under tidigare period. Här tillämpas de kunskaper och erfa-
renheter som de studerande gjort under arbetet med prover i färdiga föremål. 
De tekniska färdigheterna har genom upprepad handling tränats så att de 
studerande i sin textila hantverksberedskap hade många färdigheter eller 
tekniker att välja emellan. I den knypplade fjärilen på föregående sida har 
Irene i en komposition kombinerat knyppeltekniker. Moment som hon övat i 
prover används här för att tillverka en egen textil bild. 

I föremålen kombineras ibland, liksom under tidigare perioder, tekniker 
från olika ämnen. Exempel på detta är en kjol tillverkad i mönsterkonstruk-
tion, klädsömnad och broderi. Plagget arbetades fram efter egen formgivning 
med ambitionen att kombinera de olika ämnena i en uppgift. Kjolen konstru-
erades utifrån erfarenheter och lärande från mönsterkonstruktionsövningar-
na. Det dekorativa mönstret löstes broderitekniskt i en teknik som överens-
stämde med skissen men samtidigt var funktionell i ett plagg.   
  

  
 
 

 

Omlottkjol med applikatio-
ner utförd efter egen förlaga. 
Kjolen är sydd i en samver-
kansuppgift med ämnena 
mönsterkonstruktion, kläd-
sömnad och broderi. De 
olika ämnena bidrog alla 
med kunskap som gjorde 
plagget funktionellt och 
samtidigt överensstämde 
med förlagan som gjordes i 
facktekning. 

Wrap-overskirt with appli-
qué work, made from the 
student’s own design. The 
skirt was a joint project 
between the following sub-
jects: “Mönsterkonstrution”, 
“Klädsömnad” and “Brod- 
eri”. Each of the subjects 
has contributed so that the 
final product fulfils both 
functional and the design 
elements inherent in the 
original sketch. 
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Ett annat exempel är det tyllbroderi som tillverkades i samverkan med ämnet 
facktekning. Utifrån den utvalda skissen provades olika stygn och material 
för att nå det resultat och uttryck som eftersträvades. Skissen gjordes med 
målsättningen att den skulle omsättas till en textil produkt och var en arbets-
skiss som gjordes med erfarenhet av de textila kunskaper som Irene hade. I 
broderiundervisningen hade Irene lärt sig vilka möjligheter och begränsning-
ar ett material eller en teknik hade. Broderiet nedan skulle kunna vara en 
uppgift inom vad som i den lokala planen från år 1982 kallas laborativt arbe-
te i tyll. Irene har arbetat med olika stygn och lager av tyg för att få olika 
ljusgenomsläpplighet och därmed skapa ett mönster. Genom att använda 
dessa tekniker framträder ett djup i den textila bilden. 
 
      

 
 
Andra produkter är framställda inom ett textilt hantverksämne, exempelvis 
broderi. I arbetet utfördes prover för att illustrera de val som gjordes i pro-
cessen och som ledde fram till den färdiga produkten. Sammanfattningsvis 
kan det sägas att dessa, liksom proverna, ger en bild av arbeten som krävde 
tid och kunskap. Denna bild kan givetvis bero på att det är de stora arbetena 
som sparats medan små arbeten som inte tagit så stor kraft kan ha slängts 
eller getts bort. Faktum kvarstår att samtliga produkter som studerats är av 
denna karaktär. Storleken på de producerade arbetena kan ha berott på en 
strävan från de studerandes sida att göra sitt bästa med syftet att erhålla höga 
betyg. En av informanterna berättar angående arbetenas storlek och omfatt-
ning att de studerande ofta strävade, och fortfarande strävar, efter att arbete-

Tyllbroderi i A4 storlek, efter förlaga 
av den studerande. En skiss tillverka-
des med målsättningen att den skulle 
omvandlas till ett broderi. Den stude-
rande valde teknik och material ut-
ifrån kunskaper om dessas möjlighe-
ter och begränsningar samt med en 
ambition om att realisera skissen. 
Applikationer och stygn bildar mön-
ster.   

Net embroidery in A4-size, based on 
the student’s own composition. The 
composition was created with finished 
piece of embroidery as its goal. The 
student then chose techniques and 
material from the knowledge of their 
own knowledge and experience in 
order to realise the composition. 
Appliqué and embroidery stitches 
make up the composition. 
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na skall vara användbara i vardagslivet. Ekonomiska och tidsmässiga upp-
offringar måste alltid göras och då kan de likaväl läggas på en produkt som 
den studerande vill ha. För att få vägledning om vad som officiellt förvänta-
des att de studerande skulle tillverka har betygskriterier studerats. Enligt den 
lokala planen från 1978 anges främst att de studerandes arbeten och presta-
tioner för att nå betyget Godkänd skulle ha genomförts på ett tillfredställande 
sätt. För att förtydliga att genomförandet avser textilprodukter anges att detta 
gäller vävteknik, kvalitet och mönster eller som inom ämnet broderi materi-
alval, färgval, stygnval, stygnöverföring och mönsterkaraktär. Att arbetet 
dokumenterats överskådligt och tillfredställande anges ofta även som ett 
krav för Godkänd. Inte heller för betyget Väl godkänd nämns kvantitet som 
ett mätinstrument, det anges istället ofta krav på fördjupning av ett delområ-
de eller att något har vidareutvecklats.429 I den lokala planen från 1982 anges 
specifikt att bland flera andra krav för att nå betyget Godkänd skall redovis-
ning av de studerandes arbete visa kvalitet, ej kvantitet.430 Enligt dessa två 
olika styrdokument kan slutsatsen dras att det var djupa hantverksmässiga 
kunskaper som eftersträvades och premierades. Om detta sedan efterlevdes i 
betygssättningen är omöjligt att se, det finns heller inget som säger att hög 
kvantitet inte kan vara tillverkade med oantastlig hantverksskicklighet.        

 

 
 
I ämnet vävning utförde Irene många produkter. Ett exempel på de studeran-
des omfattande arbetsinsatser är den gardin hon vävde. Den långa gardinen 
med botten i tuskaft och breda ränder i karelsk spets var ett tidskrävande 
arbete. Till den arbetsinsatsen tillkommer en montering där fransar knutits 
längs ena långsidan. Irenes val av arbetsuppgift har antagligen påverkats av 
en uppgift men även av egen motivation i form av en önskan om produkten 
och en välvillig inställning till tekniken. Ännu ett exempel från undervis-
ningen är en vävnad i bunden rosengång, även kallat gubbatäcke. Irene har 
utnyttjat bindningens möjligheter för att skapa ett mönster. Materialet i vä-

                               
429 Lokalplan, kursplan textillärarlinjen 4/12 1978. (UA) 
430 Lokalplan, kursplan textillärarlinjen 27/5 1982. (UA) 

Gardin vävd med ränder i tuskaft och karelsk 
spets, ett exempel på att de studerande tillverka-
de omfattande arbeten. Den studerandes intresse 
och önskan om produkten har antagligen varit 
den motiverade faktorn, inte krav från lärarut-
bildare.  

Woven curtain with stripes in plain weave and 
gauze. This is an example of an extensive piece 
of work. The students interest own interest was 
probably the motivating factor behind this, 
rather then demands of the teacher educator.        
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ven är traditionellt och inslaget i ull lägger sig på ett sätt som får mönstret att 
framträda. Den bundna rosengången och gardinen illustrerar att vävningen 
som skulle ha inslag av egen skapande verksamhet här inte medförde ett 
otraditionellt bruk av material utan främst egen formgivning utifrån olika 
teknikers förutsättningar.     
 

 
 
 
I undervisningen tillverkades inte bara de stora, omfattande produkterna som 
tidigare nämnts utan även mindre arbeten som kunde användas som under-
visningsmaterial. Glasögonfodralet och pennfodralet som Irene sytt av tyg 
hon vävt är exempel på sådana arbeten, se nästa sida. Båda föremålen är av 
tyg med samma regnbågsfärgade varp, inslaget varierar dock. Genom att 
använda ett grövre, alternativt tunnare inslag har två olika kvaliteter fram-
ställts. Även svårighetsnivån vid tillverkningen av de olika föremålen varie-
rar. Glasögonfodralet är sammanfogat med plattsöm i grovt garn, medan 
pennfodralet är vändsytt och har dragkedja i öppningen. Här kan det tänkas 
att monteringarna är valda med tanke på undervisning i grundskolan, före-
målen kunde användas som undervisningsmaterial. 
 

Bunden rosengång efter egen förlaga. Bind-
ningen är en traditionell mönstringsteknik 
som vanligen förekommer på de förkurser 
som krävdes att de studerande genomgått. 
Väven illustrerar en traditionsbundenhet 
och att de kreativa inslag som ökade under 
perioden inte gällde materialval utan snara-
re att formgivning var en del i processen.  

Picture made in rosepath. The binding is a 
common way of making a pattern, and is 
normally included in basic weaving 
courses, which would be a prerequisite for 
the textile teacher training course. This 
weave is traditionally based, and the in-
creasing creativity during this period can 
be linked to the development of sketching 
and design, rather than any change in the 
materials used.    
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Glasögonfodral och pennfodral i två olika kvaliteter vävda i samma upp-
sättning. Produkterna är exempel på att även mindre och enkla föremål 
tillverkades. Målsättningen med dessa fodral var antagligen att de kunde 
fungera som undervisningsmaterial i grundskolan, något som stämmer väl 
med de monteringar som valts.  

Spectacle case and pencil case made of two different qualities from the 
same warp. These illustrate that even small, simple objects were made. It 
is likely that the aim was to develop activities suitable for the elementary 
school. The way in which the cases are sewn up also points to this expla-
nation.  

Analys 

I analysen av perioden 1977�1988 kommer liksom i de övriga analyserna 
begreppen handling, fackkunskap och reflektion att vara centrala. Begreppen 
används för att synliggöra och förtydliga hur den textila hantverksutbild-
ningen påverkats av lokala och centrala strukturer samt påbud. Handling 
definieras som själva utförandet av det textila arbetet och ses som kärnan 
inom arbetet, handlingen kan förändras av reflektion och fackkunskap. En 
handling ingår alltid enligt Molander i ett sammanhang och måste alltid för-
stås utifrån detta sammanhang.431 Ett textilt exempel på detta är att handens 
arbete, eller rörelser, hos en person som knypplar måste anpassas efter det 
material och det mönster som används. Material och mönster anpassas efter 

                               
431 Molander (1993) s. 119. 
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önskat uttryck och kanske den knypplandes kunskaper. Begreppet fackkun-
skap står för den muntliga och skriftliga kunskapsförmedling som finns inom 
utbildningen. Reflektion är en process som kan ske i eller utanför, över eller 
i en handling, den slutar inte med denna utan reflektionen fortsätter i en 
granskning av resultatet av den tidigare processen. På så vis är reflektionen 
en del av en pågående process.432 Reflektionen är fri från etablerade teorier 
och kategorier, den är anpassad och utgår från den handling som reflektionen 
gäller. Reflektionen är unik men samtidigt påverkad av tidigare erfarenhe-
ter.433 

Vetenskaplig påverkan?  
Genom att textillärarutbildningen nu löd under högskolelagen förändrades 
förutsättningarna och kraven på utbildningen. Den skulle bygga på veten-
skaplig grund och vara forskningsanknuten. Informanter, dokument och ar-
tiklar tyder på att det var med förhoppningar om att kunna utveckla utbild-
ningen och de praktiska textila hantverksämnena som utbildningen bland 
annat innehöll, som förändringen mottogs. Bristen på vetenskapliga traditio-
ner inom den textila handlingsbaserade undervisningen kunde genom de 
ändrade förutsättningarna förändras. För att starta en förändringsprocess 
sökte lärarutbildarna vägledning om hur detta gjorts i Finland434 och Norge 
och arbetade fram förslag såväl individuellt som i grupp. Det arbete som 
gjordes andas förhoppning om att den höga status som de husliga ämnena 
ansetts inneha vid grundandet, nu kunde nå utanför den egna sfären. Föränd-
ringsprocessen kunde ta flera olika vägar och här fanns även ett vägval om 
huruvida universitetets traditioner med självklarhet skulle appliceras på den 
hantverksmässiga textila ämnesundervisningen eller om förändringen kunde 
ske inom ämnenas egna ramar, traditioner och förutsättningar. I arbeten med 
hur ämnena kunde förändras blir lärarutbildarnas olika strategier och förhåll-
ningssätt synliga. Här verkar utbildningsbakgrund vara en faktor som påver-
kar förhållningssättet. Att själv ha skolats i ett traditionellt vetenskapligt 
förhållningssätt kan ha medfört en högre förståelse för vad vetenskaplig 
grund och forskningsanknytning kunde innebära. Trots att broderiläraren är 
en av dem som uttalade mest positiva känslor och minnen angående detta var 
hennes broderiundervisning till stor del uppbyggd på handling. Noggrannhet 
och perfektionism genomsyrade den stora mängd övningar som de studeran-
de utförde.  

En viktig fråga var hur de praktiska ämnena som vävning, sömnad, garn-
tekniker och broderi skulle forskningsanknytas. Vad hade dessa ämnen att 
                               
432 Schön (1983) s. 49. 
433 Schön (1983) s. 68. 
434 Valet att resa till Finland är självklart om det ses mot bakgrund att år 1982 inrättades en 
professur i textillära vid Helsingfors universitet. Därmed var slöjden ett akademiskt ämne i 
Finland. Lindfors (1991) s. 14. 
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vinna på en förändring och hur skulle den förverkligas strukturellt? Doku-
menten visar att företrädarna för de textila ämnena ansåg att det var viktigt 
att forskning inom dessa ämnen bedrevs vid institutionen. Förhoppningar 
fanns om samverkan med andra institutioner men för de textila ämnena var 
det grunden i handling och att forskningen skulle stanna inom institutionen 
som förblev det viktiga. I samarbetet med andra ämnen och institutioner 
framstår det som om de kostrelaterade utbildningarnas självklara möjligheter 
i en sådan process kan ha påverkat textilämnet negativt. Textilföreträdarna 
verkade leta och planera medan företrädare för kost verkställde visioner. Här 
påverkade även den realiteten att de textila kurserna endast var en liten del 
av verksamheten, de kostrelaterade utbildningarna utgjorde större delen av 
Institutionen för BEHT. De uttalade motsättningarna, som enligt dokumen-
ten, fanns inom textillärarlinjens personalgrupp kan eventuellt ha påverkat 
utvecklingen negativt. En strävan i arbetet med forskningsanknytningen var 
att ett sådant arbete i förlängningen skulle medföra att lärarutbildarna hade 
en möjlighet att fortbilda sig och att utbildningsnivån inom utbildningen 
skulle höjas för såväl grundutbildning som personal.  

Den tvärvetenskaplighet som de husliga ämnena och därmed även textil-
ämnena anses ha framhålls ofta som en möjlighet av de anställda. Genom 
tvärvetenskapligheten finns möjligheter till samverkan med såväl etnologis-
ka, konstvetenskapliga som pedagogiska ämnen inom universitetet. Tvärve-
tenskapligheten, eller att det textila ämnet är så mångfasetterat, kan dock 
även vara en av anledningarna till att, som en av informanterna anger, ämnet 
inte blir förstått inom universitetet. I tvärvetenskapligheten kan det ligga en 
tveksamhet över vad som är ämnets kärna, är detta ämne vars undervisning 
är handlingsbaserad ett ämne som är knutet till konstvetenskapen eller till 
konstnärliga utbildningar. Under perioden 1977�1988 väljer de anställda 
inom textillärarlinjen att anpassa riktlinjerna för de specialarbeten som skrivs 
till de vetenskapliga traditionerna inom universitetet. Det är inte handlingen 
eller reflektionen inom de textila ämnena som är i centrum i dessa arbeten. 
Specialarbetena kan snarare ses som en redovisning av fakta gjord i enlighet 
med den rådande vetenskapliga mallen och traditionen. Genom att inrikt-
ningen valdes fick en del av den egna traditionen och möjligheterna till att 
utveckla lärandet genom handling, stå tillbaka för universitetets traditioner. 

Flera av informanterna uttrycker en känsla av underordning i förhållande 
till det övriga universitetet. Frågan är om känslan främst är kopplad till in-
formanternas person eller till informanternas yrkesroll inom en textil utbild-
ningstradition. Informanterna uttrycker sig olika och antagligen kan detta 
bero på såväl deras egen utbildningsbakgrund som personlighet. Den textila 
utbildningstraditionen hade en kvinnlig genusladdning genom studerande, 
lärarutbildare och tradition. Känslan av underordning uttrycks i samband 
med en tveksamhet om hur de textila hantverksämnena skulle accepteras, 
eller tas emot inom universitetet. De anställda inom utbildningen hade starka 
känslor för sina ämnen, ville lyfta ämnena genom att vetenskapliggöra dem 
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men detta skulle göras på de egna ämnenas villkor. Känslan av underordning 
kan i och med textillärarutbildningens genus, brist på vetenskapliga traditio-
ner och identitet som fackskola i husliga ämnen upplevas som kompakt och 
svår att överbrygga. Kunde verkligen en undervisning baserad på handling 
bygga på vetenskaplig grund? 

Förändringar i undervisningen 
Den litteratur som användes under perioden står för fackkunskap. Även här 
tycks det som om personerna som undervisade i ett ämne påverkade litteratu-
rens vetenskapliga nivå. När det gäller litteraturen inom ämnet vävning före-
faller den ofta handgripligt faktabaserad, hur man sätter upp en väv, löser 
problem som kan uppstå och beskriver olika tekniker. Litteraturen i ämnet 
broderi är betydligt mer inriktad på kreativitet, olika broderitekniker och hur 
dessa kan användas i till exempel olika bygdebroderier. När det gäller bris-
ten på internationell kurslitteratur kan detta ha berott på bristande språkkun-
skaper hos såväl studerande som lärarutbildare. Sverige har under långa tider 
varit framgångsrikt inom forskningen och produktionen av publikationer 
som behandlar textilområdet men av någon anledning har litteraturen inte 
använts. Det faktum att litteraturen producerades inom ämnen som arkeologi 
eller etnologi kan ha påverkat. Vilken litteratur som fanns tillgänglig, eller 
som valdes, påverkade undervisningen. Den med fackkunskap späckade 
undervisningen, som verkar ha bedrivits i exempelvis ämnet broderi, kan ha 
berott på att bristen på relevant litteratur kompenserades. Det som inte fanns 
att läsa måste berättas eller visas. 

Under perioden synliggörs, genom manliga studerande, vilka starka rötter 
undervisningen och dess metoder hade i kvinnliga traditioner. Lärarutbilda-
ren i sömnad ser plötsligt tydligt hur undervisningen var anpassad till kvinn-
liga studerande. Utbildningen gav de studerande handlingsberedskap för att 
sy kvinnokläder medan deras elever skulle komma att vara såväl flickor som 
pojkar, kvinnor eller män. Genusstrukturen är kvinnlig i ämnet sömnad. Ett 
ämne som gränsar till skrädderi som så ofta haft en manlig dominans, såväl 
genom manliga lärare som manliga elever. Inom skrädderi finns sömnaden i 
den officiella sfären medan den klädsömnad som de blivande textillärarna 
främst skulle undervisa i var riktad till hemmet.  Den klädsömnad som ingår 
i textillärarutbildningen i Uppsala är kvinnlig och utformad efter årtionden 
av kvinnliga studeranden. Frågan är då vad som är kvinnligt? I de genusteo-
rier av Hirdman som här används bestäms vad som är kvinnligt av kontex-
ten. Inom ämnet sömnad är det enklare än så. Metoder och mönsterkonstruk-
tion inom mer avancerad sömnad används ofta inom antingen manligt eller 
kvinnligt mode. En kavajs konstruktion påverkas av sin tids mode, till vilket 
kön den tillverkas men även av traditioner. Genom att sömnadsläraren i sitt 
arbete synliggör de olika traditionerna inom sömnaden fanns möjligheten att 
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undvika en genuskonflikt, manlig och kvinnlig sömnadstradition fanns inom 
utbildningen.                    

Reformen 1977 påverkade undervisningen liksom de skriftliga och prak-
tiska produkter de studerande producerade genom att lärarutbildarna försökte 
införa ett vetenskapligt förhållningssätt. Arbetet med att genomföra detta 
pågick under hela perioden 1977�1988 och blev successivt tydligare. I och 
med förändringen kan slutsatser dras att textillärarutbildningen och dess 
anställda var en aktiv del av kontexten, samtiden påverkade utbildningen. 
Genom detta arbete blev reflektionen över och i det egna arbetet allt viktiga-
re och mera synlig. Kritiskt tänkande, förmåga till teknik- och metodjämfö-
relse, förmåga att analysera och utveckla samt förmåga att arbeta kreativt är 
benämningar på vad som var syfte och innehåll i undervisningen under slutet 
av perioden. För att arbeta kreativt, analyserande och använda ett kritiskt 
tänkande borde reflektion i och kring handlingarna inom det praktiska textila 
arbetet vara en förutsättning. Vad har jag gjort, vilket resultat gav ett materi-
alval, vad händer om tråden sträcks lite hårdare, vilka traditioner har påver-
kat mig och hur har dessa val påverkat mina textila eller skriftliga arbeten är 
exempel på reflektioner som kan vara en väg i ett analyserande och kritiskt 
tänkande. Det är värt att notera att ordet förmåga används i samband med 
kursernas syfte år 1986 medan de syften som anges år 1978 är mer detaljera-
de. Här förändras undervisningens syfte från att ha fokuserat på undervis-
ningens delar av kursinnehållet till att fokusera på resultatet av undervis-
ningen i kursen som helhet. Ordet förmåga kan det tolkas som att en förmåga 
är mer införlivad i en människas medvetande än något som människan har 
kunskap om. De förmågor som här nämns stämmer väl överens med det som 
Ryle kallar veta hur435. En handling präglad av veta hur skall var reflekterad, 
genomtänkt och utförd med skicklighet. Samtidigt följs Ryles begrepp veta 
hur och veta att åt och kan inte separeras. Detsamma gäller kunskap om 
något och en förmåga. För att kunna ha förmåga att utveckla, analysera och 
arbeta kreativt i ett ämne bör kunskapen om till exempel tekniker och verk-
tyg ha studerats och övats. Detta är ett exempel på att veta hur och veta att 
eller att förmågor och kunskaper inte kan skiljas åt. 

Reflektionen blir, som nämnts i föregående stycke, en tydligare del av 
undervisningen under perioden 1977–1988. Under perioden påbörjades även 
den process som innebar att mängden lärarledd undervisning minskar för de 
studerande. Frågan är vad detta innebar för de studerandes inlärningsprocess. 
En av informanterna berättar att till viss del var de studerande nog glada att 
inte ha en lärare hängande över axeln. Samtidigt anser hon att risken ökade, 
att metoder och tekniker inte lärdes på rätt sätt. Handgrepp kunde inte längre 
övervakas på samma sätt när de studerande fick mindre lärarledd undervis-
ning. Samtidigt kan den minskade lärarledda tiden ha inneburit en frihet för 
de studerande, en frihet då reflektionen över och i det egna arbetet eventuellt 
                               
435 Ryle (2000). 



 173 

blev mera möjlig eftersom lärandet inte var lika styrt som under en lärarledd 
lektion. Om reflektionen som Schön anser finns såväl i som över handlingen 
ger den minskade lärarledda undervisningen en möjlighet till reflektion utan 
lärarutbildare.436 Frågan är hur en undervisning som stimulerar till reflektion 
skall vara? Antagligen är svaret att detta är individuellt. Lektioner med vissa 
lärarutbildare stimulerade eventuellt till reflektion medan andra hindrade 
detta. Givetvis hade även de studerande olika önskemål och förutsättningar 
för att reflektionen skulle stimuleras. En konsekvens av den minskade lärar-
ledda undervisningen var att möjligheten till ett muntligt förmedlande av 
fackkunskap minskade. Genom att såväl möjligheten till muntlig som 
kroppslig kunskapsförmedling minskade, fjärmade sig undervisningen allt 
mer från en traditionell hantverksutbildning som den mellan mästare och 
lärling. Lärarutbildarna hade inte längre möjlighet att verka som mästare för 
de studerande. Här kan den till viss del ökande litteraturen vara en kompen-
sation för minskade möjligheter till muntlig förmedling liksom en metod att i 
högre grad lämna över kunskapsinhämtningen till de studerande.  

De centrala direktiven från UHÄ och de lokala direktiven i form av kurs-
planer förmedlar något skilda bilder av vad som var det centrala i utbild-
ningen. I UHÄ:s dokument är lärarrollen i fokus inom såväl de praktiska 
textila ämnena som inom de praktiskpedagogiska ämnena. Även om lärarrol-
len och ämnesmetodiken fanns med i de kursplaner som skrevs på Institutio-
nen för BEHT var det den praktiska handlingen som var det centrala, det 
viktiga i undervisningen. När det gäller den hantverksmässiga kunskapen var 
denna eventuellt en del av den tradition och lokala kultur som fanns på 
textillärarutbildningen i Uppsala. Merparten av de lärarutbildare som under-
visade hade arbetat länge och kanske fanns en outtalad, eller uttalad norm 
om hur de studerandes arbeten skulle utföras och vad de skulle innehålla. 
Frågan är hur mycket en kursplan eller förändrade direktiv påverkar den 
faktiska undervisningen. Eventuellt kan de studerandes omfattande och 
hantverksmässigt utförda praktiska arbeten kopplas till den lokala traditionen 
med dess normer. 

Under perioden förändras de antagningskrav som finns bland direktiven 
från UHÄ. Vid inledningen av perioden 1977 är kravet på de studerande att 
de ska ha grundskolekompetens medan detta 1985 ändras till gymnasiekom-
petens. Samtidigt fanns krav på textila hantverkskunskaper som den sökande 
kunde ha erhållit från gymnasielinjer som konsumtionslinjen eller bekläd-
nadstekniska linjen alternativt två terminskurser i vävning respektive söm-
nad. I förkunskaperna finns en spänning mellan de traditionellt ansedda teo-
retiska och praktiska kunskaperna. De teoretiska förkunskaperna ökade och 
anpassades till övriga universitetet genom att gymnasiekompetens var ett 
krav. Samtidigt behölls kraven på förkunskaper inom de praktiska textila 
hantverksämnena. Inom utbildningen i Uppsala tyder såväl berättelser, loka-
                               
436 Schön (1983). 
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la planer som bevarade studerandearbeten på att den textila undervisningen, 
som hade sin grund i handling, var en mycket viktig del av textillärarutbild-
ningen. Det räckte inte för en textillärare att studera och tränas in i de textila 
ämnena i 80 poäng, det ansågs i realiteten att ytterligare ett års studier kräv-
des. Ett års förkunskaper kan tolkas som att all textil kunskap som de stude-
rande behövde inte rymdes inom de 80 poängen eller att den utbildning som 
bedrevs var så avancerad att de studerande behövde förkunskaper för att 
tillgodogöra sig den. Med de förkunskaper som krävdes från 1985 fanns 
emellertid förutsättningar för att såväl ämnesutbildningen som den praktisk-
pedagogiska utbildningen skulle kunna bedrivas som en universitetsutbild-
ning. Eventuellt var förändringen av antagningskraven en anpassning till det 
övriga universitet och ett krav för en överflyttning av de praktiskpedagogis-
ka ämnena till annan institution.   

Under sista hälften av perioden förändrades undervisningen genom att ett 
kurssystem infördes. Det system med lektioner i de olika ämnena som präg-
lat undervisningen från starten kom nu att förändras. Ämnena lades i block 
så att de tillsammans kunde bidra till en helhet. Eventuellt hade ett liknande 
arbetssätt använts redan tidigare då till exempel broderi- och sömnadsämnen 
tillsammans med fackteckning arbetat med ett område men genom det nya 
kurssystemet blir arbetssättet synligare. Den undervisning, med ett stort antal 
lärarledda undervisningstimmar, detaljstyrd undervisning och varje ämnes 
stora möjlighet att vara självständigt, som genomsyrat Fackskolan för huslig 
ekonomi och Seminariet för huslig utbildning förändrades under perioden 
1977–1988. Eftersom en stor del av personalen var den samma som under 
tiden som seminarium fanns en risk att när förändringar av utbildningen 
skulle realiseras bottnade dessa i personalens och ledningens förändringsbe-
nägenhet. Frågan är hur lätt det är att förändra en utbildningstradition, eller 
kultur, som byggts upp under många år av självständighet och särprägel? 
Påbud och riktlinjer påverkar men förändrar de grunden i utbildningen?    

Bärande begrepp 
Vetenskaplig grund?, förhoppningar, försök till forskningsanknytning, 
minskad lärarledd tid, hantverk, spricka i genusstrukturen, ämnesut-
vecklingen intern angelägenhet 
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Ämnesinstitution 1988 – 2001 

det fanns väl ett visst motstånd mot omorganiseringen, samtidigt 
som många tyckte att det var bra för då fick man ägna sig åt ren äm-
nesutbildning här. 

 
Citatet är hämtat ur intervjun med Kerstin och speglar det som flera av in-
formanterna såg som en mycket viktig förändring för textillärarutbildningen. 
Kerstin talar om en ämnesutbildning som är ren och syftar på att utbildning-
en på institutionen koncentreras till ämnesutbildningen medan den praktisk-
pedagogiska utbildningen som innefattade pedagogik och metodik, flyttade 
till Institutionen för lärarutbildning (ILU). Tidsperioden avslutas år 2001 då 
ett nytt lärarutbildningsprogram införs där såväl utbildningslängden som 
ämnessammansättningen förändras.437  

Textillärarutbildningen var sedan år 1977 en universitetsutbildning som 
skulle bygga på vetenskaplig grund och vara forskningsanknuten. Lärarut-
bildare och övrig personal vid utbildningen förmedlar hopp om att den orga-
nisatoriska förändringen och de nya krav som följde med den skulle utveckla 
textillärarutbildningen och dess textila hantverksutbildning. Förhoppningar 
fanns om att tidigare brister på vetenskaplig tradition skulle arbetas bort 
genom samverkan med och inspiration från andra institutioner inom univer-
sitetet. Flera faktorer påverkade sannolikt att de eftersträvade förändringarna 
kom att dröja. Det fanns en strävan att forskning och ämnesutveckling skulle 
bedrivas på egna villkor och inte på bekostnad av den handlingsburna kun-
skapen. Institutionens organisation med flera sinsemellan olika ämnesinrikt-
ningar innebar att satsningar riskerade att främst gälla någon av inriktningar-
na. De kostrelaterade ämnena såg en möjlig koppling till ämnen som medi-
cin och naturvetenskap, vilket gav dessa ämnen ett försprång. Ett problem 
kan ha funnits i de textila hantverksämnenas etos. Ämnenas tvärvetenskap-
lighet och handlingsburna kunskapstradition ansågs inte utan vidare kunna 
akademiseras. 

 
 

                               
437 Examensordning från 2001-02-05. Konsistoriet inrättade 2001-04-06 Lärarprogrammet 
140/160/180/200/220 poäng. Utbildningsplanen fastställd 2001-03-29 av Lärarutbildningsom-
rådets utbildnings- och forskningsnämnd (blivande Utbildningsvetenskapliga fakultetsnämn-
den).  
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Undervisningen 1977�1988 kom allteftersom att präglas av reflektion, 
analys och kritiskt tänkande. Undervisningstiden minskade och ändrade för-
utsättningarna för såväl lärarutbildare som studerande. I undervisningen 
fanns mer plats för, och krävdes, reflektion och eget ansvar från de studeran-
de. Trots förändrade direktiv tyder lokala kursplaner och informanters utsa-
gor på att fokus på hantverksskicklighet bestod, vilket befästs i de studeran-
des omfattande och hantverksmässigt noggrant genomförda praktiska textila 
arbeten. Ännu ett tecken på detta var den förändring av antagningskraven 
som skedde 1985. De teoretiska kraven anpassades till universitetets krav, 
samtidigt som de omfattande praktiska textila förkunskapskraven behölls.  

Arbete inför en ny organisation   
Från perioden 1977�1988 finns dokument som tyder på att det vid flera till-
fällen funnits planer på att omorganisera institutionen. Eventuellt fanns dessa 
planer vid fler tillfällen än dokumenten visar, det föreligger t.ex. protokoll 
från organisationskommittén men dessa tycks inte kompletta.438  

En diskussion hade förts om att förändra verksamhetens organisation in-
för universitetsreformen 1977 men en avvaktande inställning intogs. Den 
gamla organisationen med de tidigare utbildningarna behölls in i universite-
tets verksamhet.439 Från universitetets sida fanns inte någon vilja att göra 
stora förändringar i seminariets utbildningsorganisation. Seminariet övergick 
därför oförändrat till universitetet.440 Efter önskemål om en fristående insti-
tution för kostlinjen föreslog institutionsstyrelsen våren 1980 att institutio-
nens organisations och arbetsformer skulle utredas. En av de frågor som 
diskuterades var i vilken mån den praktiskpedagogiska undervisningen kun-
de skiljas från ämnesstudierna.441 Det framkommer i organisationskommit-
téns anteckningar en önskan att institutionen för BEHT:s olika ämnesinrikt-
ningar skulle utvecklas och forskningsanknytas. Det fanns en övertygelse om 
att de praktiska, husligt inriktade utbildningarna genom samverkan med 
andra ämnen inom universitetet skulle erhålla förbättrade förutsättningar och 
resultat. 

I maj 1985 beslutade Konsistoriet att överföra den praktiskpedagogiska 
utbildningen från Institutionen för BEHT till ILU. Beslutet tillstyrktes 18/3 
1987 av institutionsstyrelsen för BEHT. Överflyttningen genomfördes suc-
cessivt under läsåret 1987/88 eftersom den praktiskpedagogiska utbildningen 
var varvad med ämnesutbildningen under de studerandes tredje utbildnings-
år. De lärarutbildare som undervisade i ämnena metodik och pedagogik 
                               
438 Protokoll finns arkiverade från åren 1980 och 1987, åren emellan fattas protokollen, even-
tuellt hölls inga sådana möten.  
439Organisationskommittén. Minnesanteckningar från sammanträde 25/9 1980. (NA) 
440 Organisationskommittén. Minnesanteckningar från sammanträde 17/10 1980. (NA) 
441 Organisationskommittén. Minnesanteckningar från sammanträde 25/9 1980. (NA) 
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överfördes till ILU.442 Vid planläggningen av flyttningen påpekades att de 
lektionssalar som skulle användas på ILU borde vara flexibla eftersom viss 
textilutrustning och inredning skulle komma att behövas. Som ett alternativ 
till dessa salar kunde närliggande praktikskolor användas vid undervisning-
en.443 Påpekandet visar hur viktig kopplingen mellan den praktiska ämnesut-
bildningen och de praktiskpedagogiska ämnena var. 

En ny organisation, en ämnesinstitution, arbetades fram inom institutio-
nen för BEHT under åren 1986�87. Den nya institutionen föreslogs heta 
Institutionen för hushållsvetenskap och utbildningsinnehållet förändrades 
genom att barnavårdslärarutbildningen flyttades.444 Den nya institutionen 
skulle bestå av de fyra avdelningarna: ekonomi och administration, kost, 
bostad samt textil.445 Avdelningsindelningen syftade till att varje ämnesom-
råde skulle kunna profilera sig inom den nya institutionen, detta arbete skulle 
bedrivas med hushållsvetenskaplig inriktning. Hushållsvetenskap definieras 
som: 

den systematiserade kunskapen och teoribildningen kring företeel-
ser i det lilla och stora hushållet. Det omfattar hushållens 

-produktion och konsumtion av varor och tjänster  
-utnyttjande av resurserna tid, kunskaper och pengar 
-beteenden och attityder 

Hushållsvetenskap är ett tillämpningsämne och inte en grunddisci-
plin. Problemställningarna kommer därför vid många tillfällen att 
kräva en tvärvetenskaplig ansats.446 

 
Inför beslutet att hålla samman den befintliga institutionen resonerades det 
kring flera olika organisatoriska uppdelningar där de olika kostrelaterade 
utbildningarna delades upp på olika sätt. Textilämnena tycks i denna uppdel-
ning oftast bli kvar som en rest och det framstår som svårt att motivera den-
na utbildnings tillhörighet. Den nya organisationen leddes med en ambition 
om att verksamheten nu skulle komma att erhålla en högskolekaraktär med 
såväl grundutbildning, forskarutbildning och forskning inom institutionens 
karaktärsämnen. För textillärarlinjen skulle detta innebära att de textila hant-
verksämnena skulle forskningsanknytas på grundnivå och att en möjlighet 
till högre utbildning i ämnena blev möjlig. Det som talade för att hålla sam-
man de husliga utbildningarna inom en och samma institution var bland an-
nat de tvärvetenskapliga traditionerna som fanns i såväl kompetens som ar-
betssätt. Textilämnenas plats i den sammanhållna institutionen rättfärdigades 
av att ingen annan kompetens fanns, förutom den som redan hyrdes in. För 
att visa på att de textila ämnena hade en plats i det planerade arbetet inom 

                               
442 3,5 tjänster. 
443 ÖPP-gruppen rapport 18/3 1987. (NA) 
444 Abrahamsson & Nordin (1987) s. 30. Barnavårdslärarutbildningen omvandlades 1985 till 
en tvåämnesutbildning och förlades till ILU.  
445 Uppdelningen tillstyrktes av institutionsstyrelsen 1986-09-24.  
446 Forskarprogram vid IHV. 1988-11-30. (NA) 



 178 

den nya institutionen hänvisades till samverkansmöjligheter mellan avdel-
ningarna textil och bostad samt ekonomi och administration.447  

Tvåämnesutbildningen  
Grundskollärarreformen 1988 beskrivs ibland som en av 1900�talets största 
utbildningsreformer, parallellskolesystemets stadieindelning skulle i och 
med denna reform bort. Lärarna skulle antingen vara utbildade för att främst 
undervisa på tidigarestadiet (1�7) eller senarestadiet (4�9), genom överlapp-
ningen av årskurser skulle problem med stadieövergångar motverkas. I ut-
bildningen förstärktes ämnesutbildningen medan undervisningen i pedagogik 
och metodik minskades, allt vid en jämförelse med den tidigare klasslärarut-
bildningen448.  

Utbildningen av tvåämneslärare har utretts under hela den period som det-
ta arbete behandlar, men kom inte att verkställas förrän 1988. Redan 1957 
års skolberedning konstaterade att det i skolan kunde vara svårt att hitta hel-
tidsanställningar i de olika övningsämnena. En lösning ansågs vara att utbil-
da en ny typ av lärare som skulle vara utbildade i ett övningsämne och ett 
läroämne.449  

I 1960 års lärarutbildningssakkunnigas utredning föreslogs att tvåämnes-
utbildningen skulle bestå av vissa fasta ämneskombinationer av övningsäm-
nen och läroämnen och att andra kombinationer kunde fastställas från fall till 
fall av länsskolnämnder och skolöverstyrelse. Viktigast var dock att ämnes-
kombinationerna ledde till tjänster och fungerade vid schemaläggning. Som 
förslag till fasta ämneskombinationer för textillärare presenterades textilslöjd 
– konsumentkunskap – familjekunskap. En anledning till att en tvåämnesut-
bildning inte föreslogs bli genomförd i denna utredning var att de sakkunni-
ga ansåg att utbildningen av övningslärare dessförinnan skulle ses över. Ut-
bildningarna ansågs i många fall inte vara anpassade till den grundskola de 
utbildar lärare för.450  

Arbetet med SOU 1972:92, Fortsatt reformering av lärarutbildningen. 
Lärarutbildningskommitténs (LUK) betänkande del I, inleddes efter direktiv 
som hade sin grund i att eftersom skolan genomgått så stora förändringar 
under 1950� och 1960�talen var det av högsta vikt att utreda lärarutbild-
ningen. För att underlätta det organisatoriska arbetet, lärarnas möjligheter till 
tjänster, grundlägga samverkan mellan lärare och ämnen samt motverka den 
traditionella uppdelningen i övningsämnen, läroämnen och yrkesämnen 
gjordes en översyn av övningslärarutbildningen. En utbildning av tvåämnes-
lärare föreslås och motiveras. I de textila ämnesstudierna föreslås en 20-
                               
447 Institutionen för hushållsvetenskap, konsekvensanalys och framtidsperspektiv avseende 
verksamhet, personal, lokaler. Mars 1987. (NA) 
448 Hartman (2005) s. 153. 
449 SOU 1961:30, s. 470. 
450 SOU 1965:29, kap. 15. 
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poängskurs i slöjd som skulle vara gemensam med trä och metall och 40 
poäng som var ämnesspecifikt inom textilämnet. När det gäller textilslöjden i 
grundskolan föreslås att ämnet skulle kombineras med engelska, fysik, kemi, 
matematik eller teckning. För textilslöjden på gymnasiet föreslogs en kom-
bination med slöjd/textilkunskap och engelska, kemi eller matematik. Dessa 
tvåämnesutbildningar föreslogs vara lokaliserade till Göteborg, Linköping 
och Umeå. För forskningsanknytning och tillträde till forskarutbildning an-
sågs att samma regler skulle gälla för dessa utbildningar som all annan ut-
bildning.451 

Textillärarlinjens utbildningsnämnd vid seminariet i Uppsala skrev i sitt 
yttrande att de ämneskombinationer som föreslås i LUK inte var de bästa 
tänkbara. En anledning som angavs var att det inte fanns möjlighet att un-
dervisa i samtliga ämnen på alla stadier, fysik och kemi borde därför utgå. I 
stället föreslås att textilslöjd förutom de föreslagna ämnena borde kombine-
ras med historia och idrott. Vidare påpekas att lärare som har 60 poäng i 
ämnet inte skulle komma att undervisa framgångsrikt. Det var viktigt att 
ämneskunnigheten inte minskades till förmån för möjligheten till en tvåäm-
nesutbildning.452  

Läsåret 1985/86 inleddes i Uppsala en försöksverksamhet för utbildning 
av lärare i textilslöjd och ett annat ämne. Utbildningen omfattade samman-
lagt 160 poäng. Av dessa poäng skulle ämnesutbildningen bestå av 120 po-
äng, utbildningen i engelska eller matematik skulle omfatta minst 40 poäng. 
Antalet poäng för den textila ämnesutbildningen var beroende av vilken ut-
bildningsnivå som den studerande planerade att arbeta inom. För arbete inom 
grundskolan krävdes minst 60 poäng ämnesutbildning medan arbete inom 
gymnasieskolan krävde 80 poängs utbildning. 

Statliga regleringar 
Utbildningen reglerades, vid inledningen av denna period, utifrån lagar och 
utbildningsplaner fastställda av Universitets- och högskoleämbetet (UHÄ). I 
den centrala utbildningsplan som var gällande 1985�1993 var en del av syf-
tet med textillärarutbildningen:  

 
Utbildningen på textillärarlinjen syftar till att ge yrkesutbildning till 
lärare inom grundskola, gymnasieskola, kommunal och statlig  
vuxenutbildning, arbetsmarknadsutbildning och i övrigt inom den 
utbildningsverksamhet för vilken utbildningen förbereder. Utbild-

                               
451 SOU 1972: 92. 
452 Utbildningsnämnden på textillärarlinjen föreslår följande yttrande som remissvar på 
LUK:s betänkande. (NA) 



 180 

ningen på linjen skall grundas på ett vetenskapligt förhållningssätt 
och på beprövad erfarenhet.453  
 

De studerande vid textillärarlinjens blivande arbetsplatser täckte ett stort 
spann både när det gällde ålder på elever och kunskaper som de kommande 
eleverna kunde önska. Liksom under tidigare perioder förbereddes de stude-
rande för en arbetsmarknad som skulle kräva breda kunskaper. Kunskaperna 
som förmedlas inom textillärarlinjen skulle enligt utbildningsplanen inte 
bara grundas på ett vetenskapligt förhållningssätt utan även på beprövad 
erfarenhet. När det gäller ämnesutbildningen i de textila hantverksämnena 
anges i det huvudsakliga innehållet och uppläggningen att de studerande 
skulle arbeta på ett undersökande sätt med olika material och tekniker inom 
slöjdens område. Vidare skulle sambandet mellan produktion och konsum-
tion samt vård och utveckling av kulturarvet vara centralt i undervisningen. 
Målet med undervisningen var att de studerande skulle förberedas för ett 
arbete i skolan där ämnet slöjd skulle ge eleverna handlingsberedskap för 
såväl vardagslivets som fritidens behov. Som ett av de allmänna målen anges 
att: 

Utbildningen skall vara forskningsanknuten och göra de studerande 
medvetna om att skapa en positiv attityd till forsknings- och utveck-
lingsarbete samt förbereda för forskarutbildning.454 

 
Här finns alltså ett centralt mål som stämmer väl överens med det de anställ-
da inom institutionen diskuterat, önskat och arbetat för sedan 1950�talet. 
Utbildningen skulle nu inte bara vara forskningsanknuten utan även förbere-
da för forskarutbildning. Dessa mål kan tolkas som om det nu fanns ytterli-
gare förutsättningar och krav på att forskning och forskarutbildning knuten 
till ämnesutbildningens textila hantverksämnen skulle finnas. 

Den centrala utbildningsplanen reglerade att utbildningen till ettämneslä-
rare skulle omfatta 80 poäng ämnesstudier som bland annat innehöll garn-
teknik och broderi, sömnad och vävning, textil- och konsumentkunskap samt 
kulturkunskap. Tvåämnesutbildningen, som i dokumentet kallas försöks-
verksamhet, omfattade ämnena textilslöjd och ett annat ämne om tillsam-
mans 120 poäng ämnesutbildning. Ämnesutbildningen i engelska eller ma-
tematik skulle omfatta minst 40 poäng, detta innebar att som mest kunde 80 
poäng av ämnesstudierna användas till textilämnet. För arbete inom grund-
skolan angavs att minst 60 poäng textila ämneskurser krävdes.      

År 1992 avvecklades UHÄ och ombildades till sex nya myndigheter. En 
av dessa, Verket för högskoleservice (VHS), tog över delar av UHÄ:s tidiga-
re ansvar. Genom nedläggningen av UHÄ försvann den centrala myndighe-
ten för universitet och högskolor. Två år senare ansåg regeringen att en cen-
                               
453 Textillärarlinjen, studiehandbok 1991/1992, Central Utbildningsplan 1985-04-30 s. 3, 
UHÄ.  
454 A. a. s. 4 
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tral myndighet behövdes, 1995 inrättades därför Högskoleverket vars uppgift 
är att granska kvalitén på högre utbildning och stödja förnyelse samt utveck-
ling av utbildningar. För utbildningen av textillärare innebar detta en decent-
ralisering av makten kring utbildningens utformning. Högskoleverket stod 
främst för en utvärdering av utbildningen, en kontroll av att utbildningen var 
rätt utformad. Detta överensstämmer med § 14�16 i Högskoleförordningen 
från 1993, som slår fast att för ett utbildningsprogram skall det finnas en 
utbildningsplan och att det för kurserna inom programmet skall finnas kurs-
planer.455 Detta kan jämföras med den tidigare högskoleförordningen från 
1977 där det anges att såväl centrala som lokala utbildningsplaner måste 
finnas för en utbildningslinje.456  

I stället för en mera omfattande central utbildningsplan förmedlas i Hög-
skoleförordningens tredje bilaga från 1993 en mera kortfattad examensord-
ning som kom att gälla tiden fram till detta kapitels slutpunkt år 2001. I ex-
amensbeskrivningen separeras inte de olika yrkena textilslöjdslärare samt 
trä- och metallslöjdslärare utan samma examensbeskrivning gäller bägge 
inriktningarna under rubriken slöjdlärarexamen. Enligt examensbeskrivning-
en uppnås examen efter att minst 120 poäng kurser fullgjorts, den praktisk-
pedagogiska delen skulle omfatta minst 40 poäng. Bland de mål som anges 
specifikt för att de studerande skulle kunna få tillgodoräkna sig denna exa-
men anges bland annat: 

 
• goda och för läraruppgiften relevanta ämneskunskaper, 
• förmåga att belysa allmänmänskliga och övergripande frågor 

som t.ex. existentiella och estetiska frågor, miljöfrågor samt in-
ternationella och interkulturella frågor, 

• färdigheter i att kunna planera och framställa en produkt från idé 
till färdigt resultat och kunna utnyttja konstnärligt perspektiv, ve-
tenskapliga teorier och beprövad erfarenhet vid bedömning av 
produkter, 

• förmåga att föra vidare och stimulera utvecklingen av hantverks-
traditioner, 

• redovisa ett examensarbete i vilket ingår att relatera de teorier 
studenten blivit förtrogen med till de kommande arbetsuppgifter-
na.457 

 
Utöver dessa allmänt hållna mål gällde mål som respektive högskola utfor-
mat för den egna utbildningen. En frihet fanns för varje utbildningsorts före-
trädare att bedöma vad som var relevanta ämneskunskaper och hur hant-
verkstraditioner skulle föras vidare eller utvecklas. Olika program kunde 
utifrån utbildningskultur, historia och personalens kunskaper forma en ut-
bildning.   
                               
455 SFS 1993:100, även SFS 1992:1434 reglerade verksamheten. 
456 SFS 1977:263. 
457 SFS 1993:100, bilaga 3. 36. Slöjdlärarexamen. 
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Antagningskrav 
De antagningskrav som gällde 1988 finns redovisade i föregående kapitel.458 
Förutom den allmänna behörigheten krävdes gymnasiekompetens i historia 
och naturkunskap (alternativt fysik och kemi) och förkunskaper inom de 
textila hantverksämnena. Dessa förkunskaper kunde erhållas inom gymna-
sieskolan eller genom två specialkurser om en termin vardera.  

Efter 1993 var antagningskraven, eller urvalsreglerna, till utbildningen 
ungefär desamma. En anpassning till den nya gymnasieskolan har skett ge-
nom en komplettering av de kurser som enligt det nya kurssystemet var jäm-
förbara med de i det gamla systemet. Förkunskapskrav finns fortsatt inom de 
textila hantverksämnena. För de studerande som läser tvåämnesutbildning 
gällde förutom dessa krav eventuellt andra villkor för antagning i det ämne 
som studeras som kompletterande ämne.459    

Verksamheten vid Institutionen för hushållsvetenskap 
Från och med hösten 1987 heter Fackskolan för huslig ekonomi Institutionen 
för hushållsvetenskap.460 I arbetet inför namnbytet förekommer en mängd 
förslag. En grupp som tillsattes att arbeta med denna fråga tog fram flera 
förslag, i stort sett alla innehöll ordet hushåll. Gruppen föreslog slutligen 
namnet hushållspedagogiska institutionen.461 Notera här hur arvet från den 
husliga ekonomins dagar lever kvar. Namnförslagen som innehöll ordet hus-
håll pekade bakåt mot en stolt tradition då huslig ekonomi ansågs viktigt på 
såväl nationell- som individnivå. Ordet vetenskap byttes ut mot pedagogik, 
ett beslut som stämmer väl med tidsandan. Varför namnförslaget byttes mot 
Institutionen för hushållsvetenskap framgår inte av dokumenten. 

Under perioden firade institutionen i februari 1995 sitt 100�årsjubileum 
med bland annat besök av drottning Silvia.462 Inför 100-årsfirandet hade lo-
kalerna på Trädgårdsgatan renoverats och genom att de kostrelaterade ut-
bildningarna flyttade till nya lokaler kom ämnesutbildningen inom textilom-
rådet att flytta från lokaler på Drottninggatan tillbaka till Trädgårdsgatan 14.  

År 1988 blev, som tidigare nämnts, Fackskolan en ämnesinstitution. För-
ändringen var en följd av en omorganisation inom sektorn för undervis-
ningsyrken. En fråga som kvarstod efter omorganisationen var hur ämnesin-
stitutionen skulle organiseras? De diskussioner och utredningar som följde 
präglades av tankar om särart och tvärvetenskaplighet. De husliga ämnenas 
                               
458 Kapitel: Textilt hantverk vid universitetet 1977–1988, rubrik: Behörighetskrav. 
459 Utbildningsplan 1993-01-26, Nämnden för lärarutbildning Uppsala universitet, finns i 
Textillärarprogrammet, Studiehandbok 1994/95. (UA)  
460 Verksamhetsplan 1988/89. (NA) 
461 Protokoll fört vid sammanträde med ”namngruppen” (NA) 
462 Drottning Silvia accepterade att bli Institutionens beskyddarinna. Tidigare hade så väl 
kronprinsessan Margaret som Drottning Louise innehaft denna titel.  
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särart som format Fackskolan sedan grundandet 1894 återfanns i diskussio-
nerna nästan hundra år senare, liksom åsikten att de husliga ämnena var syn-
nerligen tvärvetenskapliga. Särarten bestod i att det förutom i Uppsala bara 
fanns liknande utbildningar och förutsättningar i Göteborg och Umeå.463 
Dessa faktorer hänvisas det till när en intern utredning föreslår att den gamla 
institutionen BEHT skulle hållas ihop och bilda den nya institutionen för 
hushållsvetenskap. Det fanns en önskan om att begreppet hushållsvetenskap 
skulle bli ett gemensamt nordiskt begrepp för utbildning och forskning på 
det hushållsekonomiska området.464 

Institutionens verksamhet var nu uppdelad i tre olika avdelningar: avdel-
ningen för ekonomi/administration och boende, avdelningen för kost, avdel-
ningen för textil.465 Varje avdelning hade en avdelningsföreståndare. För 
avdelningen textil var Else-Marie Zennström avdelningsföreståndare. Anta-
let studerande har under stora delar av denna period varit ca 60 stycken vid 
de textila hantverkskurser som ingick i textillärarutbildningen. Lärarutbil-
darna var färre än 10, av vilka flera arbetade deltid.466 Textillärarutbildning-
en var en liten del av den främst kostdominerade institutionen, såväl studie-
rektor som prefekt var utbildade inom kostområdet. Textilämnenas ställning 
anges 1997 trots detta vara god. Prefekten anges ha lagt ner mycket arbete på 
frågor relaterade till textil och studierektorn hade lämnat över en del av an-
svaret till lärarutbildarna inom textilområdet.467  

Lillemor Abrahamsson var prefekt fram till årsskiftet 1997/1998. Abra-
hamsson efterträddes av Helen Göranzon. 

Ekonomi 
Under perioden var ekonomin ansträngd, något som kan anses som en orsak 
till undervisningens utveckling. Under 1980�talet hade en minskning av 
lärarutbildningens dimensionering skett på grund av den nya grundskollärar-
utbildningen och förändringar inom gymnasieskolan. Detta ledde till perso-
nalnedskärningar genom uppsägningar och frivillig pensionering. De avtal 
som gällde vid pensionsavgångarna kom att drabba IHV hårt ekonomiskt 
eftersom statens pensionsverk inte betalade ut ersättning det första året samt 
att de avtal som slutits för ILU:s personal måste följas även vid IHV. Bud-
getåret 1992/93 hade IHV ett underskott på 2 miljoner kronor. En försvåran-
de faktor i arbetet med att hämta in underskottet var lokalkostnaderna. När 
lokalerna vid Trädgårdsgatan projekterades inför renoveringen var det med 

                               
463 Utbildningarna hade liksom utbildningen i Uppsala sitt ursprung i ett husligt seminarium. 
464 Ny organisatorisk indelning av ämnena vid institutionen för BEHT. (NA) 
465 Beskrivning av verksamhet och organisation vid institutionen för hushållsvetenskap, Upp-
sala universitet. September 1988. (NA) 
466 Minnesanteckningar från textilgruppens möte 7/9 2000 (PA), Underlag till verksamhets-
plan 1990/91. (NA)  
467 Uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön, Institutionen för hushållsvetenskap… (NA) 
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en utbildningsdimensionering som inte var den faktiska vid renoveringens 
färdigställande, något som ledde till att delar av lokalerna snarast måste hy-
ras ut. Även det faktum att undervisningen var mer utrymmeskrävande än 
annan utbildning inom universitetet och ibland krävde specialinredning för-
svårade det ekonomiska läget. Ledningsgruppen vid IHV ifrågasatte på 
grund av detta de metoder som användes för att fördela lokalkostnader.468 De 
hyror som efter renoveringen var aktuella översteg de som hade budgeterats, 
något som spädde på det ekonomiska underskottet.469    

Arbetet med att sanera ekonomin fortgick under åren som följde. För att i 
görligaste mån behålla den breda kompetens som fanns inom institutionen 
valdes en kostnadsreducering som medförde besparingar inom flera områ-
den. För textilämnena innebar det främst en besparing inom de tjänster som 
tillhörde ämnena sömnad och broderi, där det bedömdes finnas en övertalig-
het. Arbetet påverkades även av att externa undervisningstjänster nu skulle 
köpas i mindre omfattning och att arbetsuppgifter som administrativ personal 
tidigare handhaft nu skulle skötas av till exempel lärarutbildare.470 De eko-
nomiska problemen som inleddes redan vid inledningen av 1980�talet ledde 
till besparingar i form av minskad lärarledd tid471. Samtidigt skedde i och 
med minskningen en ökning av förberedelsetiden. Mängden förberedelsetid i 
de textila hantverksämnena anpassades till den mängd som till exempel pe-
dagogik hade.472 År 1998 anges att ekonomin hade sanerats enligt den eko-
nomiska planen från 1995 och att planerade besparingsmål skulle komma att 
uppnås under året. För lärarutbildarna inom textillärarutbildningen var di-
mensioneringen nu i fas och ingen övertalighet fanns inom dessa ämnen, 
inom de kostrelaterade utbildningarna kvarstod övertaligheten.473 

I en undersökning av den psykosociala arbetsmiljön på den del av institu-
tionen som var förlagd till Trädgårdsgatan berättas att omorganisationer på 
grund av främst ekonomiska neddragningar skapade en osäkerhet och stund-
tals frustration/irritation inom personalgruppen. Genom att arbetsfördelning 
och prioriteringar inte diskuterats tillräckligt var rollfördelningen oklar. Frå-
gorna var viktiga att lösa eftersom de ekonomiska besparingarna medförde 
minskad undervisningstid, lärarutbildarna arbetade med att förhindra att 
denna minskning skulle innebära en sänkt undervisningskvalitet.474            

                               
468 Ekonomiproblem vid Institutionen för hushållsvetenskap. 1995-03-09. (NA) 
469 Muntlig källa. 
470 Ekonomisk plan 1995/96-1998. 1995-05-10. (NA) 
471 Verksamhetsvärdering 1980/81, Verksamhetsplan 1982/83, Underlag för anslagsframställ-
ning. 1983/84�1987/88. (NA) 
472 Muntlig källa. 
473 Åtgärder för att hålla ekonomin inom grundutbildningen i balans efter 1999-01-01. (NA) 
474 Uppföljning av den psykosociala arbetsmiljön, Institutionen för hushållsvetenskap…(NA) 
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Utbildningen 
Textillärarutbildningen, inte bara i Uppsala utan nationellt, omfattade nu 
liksom under tidigare period 120 poäng, det vill säga tre års heltidsstudier. 
Parallellt med denna utbildning fanns i Uppsala som nämnts en linje inom 
grundskollärarutbildningen, en tvåämnesutbildning med textilslöjd samt ett 
annat ämne. Det som främst särskiljer utbildningarna, när det gäller den tex-
tila ämneskompetensen, var att de studerande inom grundskollärarutbild-
ningen inte erhöll gymnasiekompetens i något textilt ämne.475  

Utbildningen reglerades vid inledningen av perioden 1988�2001 av en 
lokal utbildningsplan från föregående år. Den nya lokala utbildningsplanen, 
som i sin tur byggde på den centrala planen från 1985, gjordes 1990.476 När 
det gäller ämnesstudierna framhålls att innehåll och uppläggning borde sättas 
i relation till den kommande yrkesfunktionen. Att utveckla den skapande 
förmågan och genom studierna erhålla grundläggande kunskaper som i en 
undervisning kan förnyas och förändras var ett mål med ämnesstudiernas 
innehåll. Hantverkets roll belyses genom citatet:  

 
Ämnesstudierna skall ge ett helhetsperspektiv på textilier i dagens 
samhälle samt ge grundläggande färdigheter inom det textila områ-
det. Beprövade metoder för arbetet med olika textila tekniker utgör 
grund för det praktiskt laborativa arbetet. De utgör också en av de 
grunder från vilken ämnesutveckling kan ske. Detta är angeläget att 
uppmärksamma eftersom ämnesteoretisk forskning med direkt an-
knytning till textillärarlinjen saknas.477  

 
Här betonas att den hantverksmässiga textila ämnesundervisningen inte bara 
skulle bygga på historisk grund utan även spegla nutiden. Det framgår att det 
fanns en strävan efter ämnesutveckling och att denna ämnesutveckling bland 
annat kunde bygga på beprövad erfarenhet. Denna strävan borde ha kunnat 
fungera som en början till en ämnesteoretisk forskning. I ett diskussionsun-
derlag från 1996 presenteras reflekterande frågor kring den undervisning 
som bedrevs och vilka konsekvenser den fick. Frågorna berör den minskade 
lärarledda tiden, huruvida undervisningen byggde på vetenskaplig grund och 
beprövad erfarenhet samt ämnesundervisningens innehåll och uppdelning. 
Frågorna visar lärarutbildarnas egna granskningar av utbildningen och fram-
för allt att utbildningen var under utvärdering och möjlig att förändra.478  

                               
475  Denna utbildning dominerade inte, tvärtom anges om tiden fram till 1990 att det var pro-
blem med att fylla de utbildningsplatser som fanns till förfogande. Enligt: Fördjupad anslags-
framställning 1993/94-1995/96. (NA) 
476 Textillärarlinjen, studiehandbok 1991/1992. Lokal utbildningsplan, fastställd 1990-06-05, 
Central Utbildningsplan fastställd av UHÄ 1985-04-30 och reviderad 1986-11-21. (UA) 
477 Textillärarlinjen, studiehandbok 1991/1992. Lokal utbildningsplan, fastställd 1990-06-05. 
(UA)  
478 Underlag för diskussion om den textila ämnesutbildningen vid IHV tisdagen den 3 decem-
ber 1996. (UA) 



 186 

Som ett moment i ämnesstudierna fanns sedan tidigare period ett special- 
arbete. I den lokala utbildningsplanen från 1986, som kom att gälla de inle-
dande åren av perioden 1988�2001, omfattade detta arbete 4 poäng och för-
utom dessa poäng tillkom poäng i metod. Inom specialarbetet skulle de stu-
derande ges en möjlighet till experimentellt arbete inom de textila områdena. 
I den lokala utbildningsplanen är formuleringen av specialarbetena inte som 
tidigare en text som beskriver ett arbete där det textila hantverket står i cent-
rum. I stället finns formuleringar som:  

 
Specialarbetet ger de studerande möjlighet att självständigt tillämpa 
ett vetenskapligt förhållningssätt och/eller bedriva en verksamhet 
med anknytning till konstnärligt utvecklingsarbete.479  

 
Vidare skrivs att krav skulle ställas på såväl innehållet som det formella och 
skriftliga utförandet. Specialarbetet skulle nu omfatta 5 poäng. 

Från den 1 juli 1993 benämndes utbildningen textillärarprogrammet.480 
Detta år kom den tidigare beskrivna nya högskoleförordningen och exa-
mensbeskrivningen. Dessa dokument förde med sig att en ny lokal utbild-
ningsplan skrevs 1993.481 Utbildningsplanen är kortare och mer övergripande 
och mindre detaljerad än de två föregående. I ämnesutbildningens syfte pre-
ciseras: 

 
Utbildningen skall vidare åskådliggöra slöjdämnets hantverksmässi-
ga karaktär och ge förståelse för hur människan genom att förädla 
material kan tillverka varor som tillgodoser både funktionella och 
estetiska kvalitetskrav. Den studerande skall också bli medveten om 
slöjdämnets möjligheter att belysa och vidareutveckla den kultur 
som vi fått i arv från tidigare generationer.482   
 

I syftet anges en strävan efter en utbildning där det textila arbetet skulle ha 
en hantverksmässig karaktär samtidigt som estetik och funktion var centralt. 
Det textila hantverket var en kulturbärare som kunde utvecklas och förädlas. 

Ambitionen var att samtliga utbildningar vid institutionen skulle hålla hög 
kvalitet. Hög kvalitet anges vara det samma som att till exempel lärarutbilda-
re och de studerande var nöjda och att aktuell och vetenskaplig litteratur 
användes. Varierade undervisnings- och examinationsformer samt en peda-
gogisk debatt var andra viktiga delar.483 En väg för att öka den textila hant-
verksutbildningens kvalitet och möjligheter till utveckling som diskuteras 
under många år av lärarutbildarna och andra företrädare för institutionen var 

                               
479 Textillärarlinjen, studiehandbok 1991/1992. Lokalutbildningsplan fastställd 1990. (UA) 
480Studiehandbok, textillärarprogrammet 1994/95. (UA) 
481 Studiehandbok, textillärarprogrammet 1994/95. Utbildningsplan 1993-01-26, Nämnden för 
lärarutbildning Uppsala universitet. (UA) 
482 A. a. 
483 Förslag - målbeskrivning, strategiplan. 1996. (NA) 
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en önskan om att utbildning av trä- och metallslöjdslärare skall knytas till 
institutionen liksom vid övriga utbildningsorter. Ekonomiska vinster genom 
samläsning och en utökad mer stimulerande studiemiljö för såväl lärarutbil-
dare som studerande målades upp som en framtida möjlighet.484 Dessa planer 
och visioner stoppades, eventuellt för att inte tillräckliga motiv fanns. En 
utbildning för trä- och metallslöjdlärare skulle ha blivit lokalkrävande och 
inneburit stora kostnader.485      

Didaktik 
I och med att de praktiskpedagogiska ämnena flyttades till ILU kom ämnet 
didaktik inom ämnesutbildningen att få en allt viktigare roll som ett led mel-
lan dessa ämnesblock. Didaktik infördes i den lokala utbildningsplanen från 
1986, där det anges att den didaktiska utbildningen skulle omfatta som mest 
en undervisningstimme per poäng i de ämnesteoretiska kurserna vid textillä-
rarutbildningen och fungera som en didaktisk strimma genom hela ämnesut-
bildningen.486 I samtliga textila hantverkskurser som ges utifrån denna lokala 
utbildningsplan anges att kursen delvis syftar till att belysa för kursen aktuel-
la ämnesdidaktiska problemställningar.487 Ämnesstudierna skulle ha en di-
daktisk anknytning. Detta innebar att de studerandes framtid som lärare tyd-
ligt kopplades till de textila hantverksämnena. De blivande eleverna blev på 
så vis en del av undervisningen, en del som ämnesmetodiken tidigare tagit 
upp. I den lokala utbildningsplanen som fastställdes 1990 angavs att didakti-
ken skulle ta upp konstens och skapandets teorier samt det praktiska arbetets 
betydelse för kunskapsutvecklingen inom det textila området. Inom didaktik-
ämnet skulle en förankring av ämnesutbildningen i relation till den kom-
mande undervisningen på till exempel grund- och gymnasieskolor ske. Val 
av stoff samt hur detta stoff skulle göras begripligt för eleven var moment 
inom didaktikämnet.488 Året innan gavs boken Didaktik i textillärarutbild-
ningen. Dagslända eller skaparkraft ut av två textillärarutbildare i Uppsa-
la.489 Rapporten är en del av ett projekt med samma namn som startas på 
initiativ av studierektor Siv Karlsson och syftade till att belysa de utveck-
lingsmöjligheter som didaktiska frågor öppnar för forskningsanknytning av 
textillärarlinjen samt slöjdens betydelse i ett framtida samhälle. I projektet 
deltar ett antal studerande, lärarutbildare och handledare. Ordet didaktik står 
enligt författarna för: 
                               
484 Se bland annat: Fördjupad anslagsframställning 1993/94�1995/96. (NA) 
485 Muntlig källa. 
486 Enligt Lewrén & Nyman (1989) berodde det stora intresset för didaktik på skapandet av 
den nya grundskollärarutbildningen vilket även bekräftas i formuleringar i prop. (84/85). 
487 Lokal utbildningsplan, textillärarlinjen 120 poäng. Uppsala universitet, Nämnden för 
lärarutbildning. (PA)  
488 Textillärarlinjen, studiehandbok 1991/1992. Lokal utbildningsplan, fastställd 1990-06-05. 
(UA) 
489 Lewrén & Nyman (1989).  
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Att ha ett didaktiskt tänkande innebär att föra en problematiserande, 
analyserande diskussion med frågorna VAD, HUR och VARFÖR i 
centrum, att sätta in denna diskussion i ett historiskt, samhälls- och 
individperspektiv samt göra avgränsningar och välja perspektiv.490  
 

I rapporten ges exempel på hur den didaktikiska strimman och projektets 
arbete förverkligades genom diskussioner, kreativa arbeten, teater och 
grupparbeten. Projektet är ett exempel på arbetet med forskningsanknytning 
som var en del av verksamheten.  

Kurser som ingick i utbildningen 
Kursutbudet inom textillärarlinjen/programmet har varierat över tid. I tabel-
len nedan finns en översikt över de kurser som enligt de olika lokala utbild-
ningsplanerna ingått i utbildningen under perioden 1988�2001.491 Kursbe-
teckningarna har varierat under främst den sista perioden då bokstäver an-
vänts istället för siffror, dock har innehållet i stort inte förändrats. Kurserna 
har även reviderats under den tid de gavs. Enligt uppgifter från informanter 
och egna studier har de förändringar som gjorts varit små och beaktas inte i 
studien av kursplanerna.  

Vid en jämförelse av de olika kurssystemen i de lokala utbildningsplaner-
na finns gemensamma faktorer liksom särskiljande.492 Betygssystemet har 
varierat under perioden. Betygen Underkänd, Godkänd och Väl godkänd 
användes fram till 1990 års lokala plan. Mellan 1990 och 1993 användes 
endast betygen Underkänd och Godkänd.493 I enlighet med utbildningsplanen 
från 1993 återinfördes då betyget Väl godkänd. Kursplanerna är disponerade 
enligt liknande mallar med rubriker som syfte, innehåll, uppläggning och 
verksamhetsformer samt krav på förkunskaper. I de två senare systemen 
finns även rubriken examination, det momentet ingår under rubriken verk-
samhetsformer i det tidigaste. Till sin utformning är kursplanerna öppet for-
mulerade, att jämföra med de planer från tidigare perioder där de kunskaper 
en textillärare förväntades erhålla under utbildningen beskrivs detaljerat. I 
formuleringarna fanns möjligheter till anpassning eller förändring.   
 
 
 
 
                               
490 Lewrén & Nyman (1989) s. 38. 
491 Enligt flera av kursbeskrivningarna är många av kurserna riktade till såväl textillärarstude-
rande som grundskollärarstuderande.  
492 Uppgifter angående kursplaner har tagits från studiehandböcker i (UA) Kompletterade 
uppgifter: Kursplaner 1988-2001 (NA). 
493 Enligt muntlig källa väckte borttagandet av betyget Väl godkänt debatt och missnöje bland 
de studerande.  
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Kurser enligt lokal plan 1986 Kurser enligt lokal ut-
bildningsplan 1990 

Kurser enligt utbild-
ningsplan 1993 

- Textiliers betydelse för 
den moderna människan, 
4p 

- Färg, form, miljö, 8p 
- Textilteknologi, 8p 
- Mönster och kläder 1, 10p 
- Garn- och färgteknik, 10p 
- Vävteknik, 12 p 
- Broderi 1, 8p 
- Mönster och kläder 2, 8p 
- Broderi 2, 4p 
- Textilt utvecklings- arbete, 

8p 

- Textil produktion och 
konsumtion, 30p 

- Textilt skapande, 20p 
- Miljö och kultur, 5p 
- Textilt utvecklingsar-

bete, 5p 
- Mönster och kläder, 

20p 
 

- Textilt hantverk I, 
Garnteknik och väv-
ning, 20p 

- Textilt hantverk II, 
Broderi och sömnad, 
20p 

- Textilt hantverk III, 
Form och funktion, 
20p 

- Textilt hantverk IV, 
Formgivning och 
sömnad, 20p (varav 
10 p självständigt ar-
bete) 

 
När de olika kurssystemen studeras är det viktigt att minnas att kursplanen 
från 1986 skrevs i en tid då den praktiskpedagogiska utbildningen bedrevs 
inom samma institution som ämnesutbildningen. Även om kurserna var se-
parerade fanns teoretiskt sett möjligheten att såväl kollegor som studerande 
påverkade varandra.  

Gemensamt för samtliga kurssystem är att de olika ämnena blandas i flera 
av kurserna. Till exempel ingick i kursen Färg, form och miljö: konst- och 
stilhistoria, textil- och inredningshistoria, färgkunskap, textil formgivning, 
miljödokumentation och miljögestaltning, grundläggande kurs i sömnad och 
broderi med betoning på miljötextilier och ämnesdidaktik. Samtidigt finns en 
ämnesuppdelning, som till viss del finns kvar i senare kurssystem, synlig i 
det första kurssystemet genom kursnamn som vävteknik och broderi. De 
doldes i kursnamnen men var synliga i kursernas delkurser eller avsnitt. 
Uppdelningen av kurser fanns i såväl Färg, form och miljö som omfattar 8 
poäng som Textilt hantverk III som omfattar 20 poäng. 

Vid en jämförelse mellan de olika kursplanerna kan olika ordval noteras. I 
kursplaner som inleder något ämnesområde förekommer i syftet ofta formu-
leringar om att elementära eller grundläggande kunskaper ska ges de stude-
rande. Formuleringarna finns till exempel i Mönster och kläder I, Textil pro-
duktion och konsumtion samt Textilt hantverk I, Garnteknik och vävning. 
Frågan är vad som menas, eftersom det i antagningskraven fanns omfattande 
krav på textila ämneskunskaper för de studerande. De studerande bör alltså 
redan ha haft grundläggande kunskaper i såväl vävning, sömnad som brode-
ri. I syftet finns även under denna tid formuleringar om att de studerandes 
förmåga skulle utvecklas. Ofta förekommer ordet förmåga i samband med 
termer som skapande, kreativa, eller analyserande. 

Ordval anpassat till vetenskapliga traditioner kan spåras i kursplanerna 
enligt 1990 års lokala plan. I kursen Textil konsumtion och produktions syfte 
anges att kursen syftar till att ge de studerande träning i att kritiskt analysera 
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och bearbeta textila tekniker och metoder. Inom de kursplaner som härrör 
från 1993 finns en liknande formulering inom samtliga kursers syften.  

Undervisningsformerna kunde bestå av föreläsningar, lektioner, laborativt 
arbete, seminarieövningar och studiebesök. Den förändring som sker är att 
den studerandes egen insats betonas genom att det anges att studierna bestod 
av undervisning och självstudier i kursplaner från 1993. Det betonas att un-
dervisningsformer som stimulerar ett undersökande och experimenterande 
arbetssätt skulle genomsyra undervisningen. Förändringarna kan ha varit en 
anpassning till rådande undervisningsformer inom universitetet eller ett sätt 
att anpassa undervisningen till minskande antal lärarledda undervisnings-
timmar. 

Den förändring som flyttningen av den praktiskpedagogiska utbildningen 
innebar för undervisningen kommenterades av två klasser i en kursutvärde-
ring år 1992. De studerande ansåg att en starkare koppling borde finnas mel-
lan deras framtida arbete och undervisningen som bedrevs inom ämnesut-
bildningen. Grundskoleanpassning anges vara en av de absolut viktigaste 
delarna i utbildningen, en del som saknades.494    

Skriftliga arbeten 
Skriftliga moment har förekommit under hela perioden 1988�2001. Skriftli-
ga tentamina förekom undantagsvis, då i till exempel textil- och materiallära 
och bindningslära. Mer omfattande skriftliga moment där vetenskapliga me-
toder användes förekom i varierande grad.  

Kurser från de två första kurssystemen som innefattade skriftliga arbeten, 
Textilt utvecklingsarbete 5 poäng och Textilt utvecklingsarbete 8 poäng, har 
stora likheter i utformning och mål. En viktig faktor som skiljer kurserna åt 
är deras olika omfattning, något som inte syns i kursernas syften som till stor 
del överensstämmer. Kurserna innehöll ett metodavsnitt med föreläsningar 
och seminarier om undersökningsmetodik, analys och dokumentation. Det 
arbete som de studerande gjorde hade sin utgångspunkt i de textila ämnen 
och tekniker som ingick i ämnesutbildningen. Innehållet kunde till större 
eller mindre del bestå av praktiskt arbete. Beslut om omfattningen togs ut-
ifrån vilket ämne som valts. Arbetet kunde göras enskilt eller i grupp. 

I kursen Textilt hantverk III ingick ett 5 poängs fördjupningsarbete/ ut-
vecklingsarbete. Arbetet skulle utgå ifrån kursens innehåll av textila material 
och konsumentkunskap. En del av kursen var metodundervisning som skulle 
ge de studerande en grund för planering av fördjupningsarbetet/ utvecklings-
arbetet. Enligt informanten Lena var syftet med detta arbete att de studeran-
de skulle få möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom ett textilt ämne som 
de var intresserade av. Arbetet behövde inte tillföra någon ny kunskap eller 
utveckling av ämnen. Nästa skriftliga arbete fanns inom kursen Textilt hant-
                               
494 Kursutvärdering Textilt skapande, 20 p. Januari 1992.  
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verk IV. Här fanns två alternativa möjligheter, antingen skrev de studerande 
ett textilt fördjupningsarbete/utvecklingsarbete med utgångspunkt i kursens 
syftesbeskrivning som omfattade 10 poäng. De 10 poängen var här uppdela-
de i 5 poäng skriftligt arbete och 5 poäng fördjupat praktiskt arbete som kom 
det skriftliga arbetet till del. Alternativt skrevs ett textilt fördjupningsarbe-
te/examensarbete som omfattade 10 poäng. I det sistnämnda läggs stor vikt 
vid självständigt och vetenskapligt förhållningssätt. Skillnaden mellan de 
olika arbetena var omfattningen av skriftligt arbete, det textila fördjupnings-
arbetet/utvecklingsarbetets tyngdpunkt låg på det praktiska arbetet medan 
textila fördjupningsarbetet/examensarbetet hade tyngdpunkten på det veten-
skapliga förhållningssättet.      

Litteratur  
Kompendier av olika slag har frekvent använts i undervisningen. De var ofta 
utformade av lärarutbildare verksamma inom utbildningen. Mängden hand-
böcker som beskriver hur olika tekniker eller moment inom en teknik skulle 
utföras var omfattande. Handböckerna beskriver tekniker som fransflätning, 
nålbindning, och fri knyppling. Vissa handböcker återfinns under hela perio-
den 1988�2001. Ett exempel på det är Inger Öberg och Hervor Ersmans bok 
Mönsterkonstruktion, damkläder.495   

De titlar som kan anses som vetenskapliga, med det menar jag författade 
av forskare, är få och samma titlar förekommer på flera ämnenslistor under 
hela perioden. Titlar som Hemslöjd av Anna-Maja Nylén496 och Ur textil-
konstens historia av Agnes Geijer497 är exempel på sådan litteratur. Littera-
turmängden ökade då ämnen som textil- och dräkthistoria, konsumentkun-
skap eller textil- och materiallära ingick i kurser. Informanten Ingrid beskri-
ver vad som reglerade valet av litteratur: 
 

När det gällde att välja litteratur så fick man ju välja den litteratur som 
fanns. Fanns det ett standardverk som till exempel Anna-Maja Nylén 
så fick man ta det. Det fanns ingen dräkthistoriebok så det skrev jag en 
själv. Det var ju så att det var specialarbeten och då gällde att hitta lit-
teratur som passar, då fick man ju hjälpa dom [de studerande] att hitta 
litteratur i sitt ämne. Det var inte så välbeställt med språkkunskaperna. 
Jag såg ju till att de hade rätt böcker för man kan ju inte komma ut i 
skolorna med fel fackterminologi. På det svenska området kommer det 
en bok i taget, det kunde ju hända att det fanns två böcker i taget i 
handeln men det var ju mera ovanligt.     

 
Under perioden sker en liten förändring av litteraturvalet, mängden egenpro-
ducerade kompendier minskar och byts ut mot förlagstryckta handböcker. 
                               
495 Öberg & Ersman (1985) Mönsterkonstruktion, damkläder. Stockholm.  
496 Nylén (1968) Hemslöjd.  
497 Geijer (1972) Ur textilkonstens historia. Lund.  
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Till viss del tycks det beror på att en av lärarutbildarna under de senare åren 
publicerat flera böcker samt att lärarutbildare som använt egenproducerade 
kompendier gått i pension.498 I litteraturlistor från kurssystemet från 1993 
ökar vetenskaplig litteratur genom att referenslitteratur då anges i högre om-
fattning. Här anges litteratur som tyder på ämnesmässig bredd. 

Studieplaner 
I de kursplaner som presenterats ovan finns syften eller målsättningar angiv-
na. Innehåll, metoder och verksamhetsformer presenteras. För att få svar på 
vad som gjordes mer i detalj har studieplaner eller introduktionsbrev stude-
rats. I studieplaner, instruktionsbrev eller välkomstbrev utformade inför en 
kursstart framgår kursinnehållet och anges vilka tekniker de studerande skul-
le väva eller sticka. Trots att det i vissa av dessa dokument finns mer precise-
rade uppgifter finns ofta en frihet för de studerande att tolka uppgifter utifrån 
sina egna behov eller förkunskaper. Dessa dokument förmedlar liksom under 
tidigare perioder att teknikkännedom och stor hantverksskicklighet värderas 
högt. Inom ämnet garnteknik skulle de studerande göra prover på stickning, 
japansk stickning, maskinstickning, tvåändsstickning, nålbindning, virkning. 
Även teknikerna krokning, gaffelvirkning, påtning, makramé, flätning, frivo-
liteter, nätknytning, språngning och knyppling skulle provas.499 Lägg märke 
till att antalet tekniker som nu ingick i garntekniker ökat, under den första 
perioden var de flesta av dessa tekniker inte en del i undervisningen.  

I ett moment inom kursen Textilt hantverk I fanns en uppgift som illustre-
rar ett mera undersökande arbetssätt. De studerande skulle göra minst 15 
olika band och snoddar utifrån presenterade förslag. Genom lottning väljs ett 
band ut som de studerande arbetar med två och två. Historik, redskap och 
material skulle beaktas, många variationer av samma band skulle göras i 
olika kvalitéer. Slutligen skulle en arbetsbeskrivning utformas och lämnas in. 
Som ett krav anges att banden skall vara välgjorda, fasta och medvetet varie-
rade i färgställningarna.500  

Ett exempel på ett tematiskt arbetssätt beskrivs i ett informationsbrev från 
kursen Textilt hantverk III 1999. Temat för kursen var ytor-strukturer-
hopfogningar. Temat var genomgående i undervisningen i ämnena broderi, 
garntekniker, sömnad och vävning som vardera hade 3 poäng. Inom fack-
teckningen arbetades det med formgivning med inriktning mot de olika texti-
la ämnena. Arbetet kan tyckas ämnesövergripande men i beskrivningen 
framstår en undervisning där temat är detsamma men undervisningen i de 
olika ämnena separata.501  
                               
498 Exempel på det är: Eriksson m.fl. (1983) Redskap och uppsättning. Stockholm. Varp och 
inslag. Eriksson, Gustavsson & Lovalius (1999) Stockholm.  
499 Garnteknik: Stickning och virkning. (PA) 
500 Textilt hantverk I vt 1999. Garnteknik och vävning. (PA) 
501 Textilt hantverk III / B, 20 poäng Form och funktion 1999.(PA) 



 193 

Ett alternativ till det tematiska arbetssättet som kan locka till kreativitet är 
uppgifter där kreativitet är såväl en metod som en målsättning. I en hemupp-
gift med namnet förvandlingens konst i ämnet broderi inom kursen Textilt 
hantverk III anges som målsättning att utveckla kreativa tanke- och arbets-
former och få erfarenhet av nya sätt att se och utveckla idéer inom broderi. 
De studerande skulle använda ett välkänt textilt objekt och sätta in detta i ett 
nytt sammanhang. Objektet skulle bearbetas, omarbetas och/eller tillföras 
nya element. I redovisningen av uppgiften skulle ingå såväl en färdig pro-
dukt, skisser som en presentation av idén som visar och beskriver arbetspro-
cessen. De studerande uppmanas att reflektera över vilka tankar och associa-
tioner objektet ger dem, inga tankar anges vara oviktiga.502       

Forskningsanknytning 
Arbetet med att forskningsanknyta ämnesutbildningen inom Textillärarlinjen 
pågick på flera fronter samtidigt. Personalen behövde fortbildas för att skapa 
behörig, anställbar personal.503 Forskarämnen och kurser behövde startas. 
Processen var omfattande och komplex och fördes utan traditioner att luta 
sig mot samt inom en institution med flera utbildningsinriktningar där alla 
ville se egen inriktning forskningsanknuten först. Arbetet var en angelägen-
het som angick hela institutionen, vilket medför att det ibland är svårt att 
särskilja de olika vägar som institutionens utbildningar gick eller arbetade 
för.  

I ett dokument från hösten 1988 berättas att inga forskartjänster fanns 
inom institutionen, medel hade däremot beviljats för mindre utvecklingspro-
jekt. En målsättning var att bygga upp en egen forskning inom området hus-
hållsvetenskap i samverkan med andra institutioner. Som yttersta målsätt-
ning angavs att forskningen skulle öka hushållens/brukarnas välbefinnande 
och välfärd.504  

Ett steg framåt tas år 1988 när ett forskningsprogram presenteras. I pro-
grammet behandlas inte, som ofta tidigare, grundutbildningens forsknings-
anknytning utan nu föreslås att forskningsämnet Hushållsvetenskap inrät-
tas.505  

För det textila området innebar det att textilämnena var ett av fyra verk-
samhetsområden. När det gällde ekonomiska bidrag till tjänster framgår att 
lärarutbildarna inom textilämnena främst sökte medel för kompetensbeva-
rande eller kompetenshöjning. Vidare önskades en adjungerad forskare på 20 

                               
502 Hemmauppgift. Textilt hantverk III. ”Forvandlingenskunst”. (PA) 
503 Meriterade personer som kunde söka till exempel lektorstjänster måste utbildas. 
504 Beskrivning av verksamhet och organisation vid institutionen för hushållsvetenskap, Upp-
sala universitet. September 1988. (NA) 
505 Definition av Hushållsvetenskap finns under rubriken: Arbete inför en ny organisation.  
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% gemensamt för textil- och boendeinriktningen.506 Ansökan om forskarut-
bildning i ämnet hushållsvetenskap skickas 1990 till Samhällsvetenskapliga 
fakulteten.507 I dokument från 1991 framkommer att denna ansökan bordla-
des med hänvisning till att institutionen ytterligare måste motivera behovet 
av forskarutbildning och vilka samverkansmöjligheter med andra institutio-
ner som fanns. I den skrivelse som närmare motiverar den tidigare ansökan 
är alla de förtydliganden som presenteras fokuserade på forskarutbildning 
inom området kost, textil nämns inte alls. Enligt de bevarade dokumenten 
framställs forskarutbildning inom hushållsvetenskap inte som ett ämne med 
textilt fokus.508  

Ett tecken på att det fanns tankar och idéer om hur textillärarutbildningens 
ämnesutbildning skulle kunna utvecklas är Lillemor Hallins förslag angåen-
de en Textil vetenskap från 1992, detta samtidigt som ämnet Hushållsveten-
skap med textil inriktning utvecklas. Hon åskådliggör att ämnet var och mås-
te vara tvärvetenskapligt för att en helhetssyn skulle kunna uppnås. Det på-
pekas även att en praktisk kunnighet är till gagn för studier i ämnet. I försla-
get som presenteras finns textilhistoria, textil materialkunskap, textil 
teknik/produktion, textilvård, textilsociologi, textil funktion, textil ekonomi 
och marknad, textil lagstiftning, textil stil och estetik, textil utbildning och 
textilgeografi alla som delar av ämnet textil vetenskap. Här presenteras såväl 
djup som bredd genom att de olika delarnas relevans presenteras.509 Arbetet 
gick 1999 vidare med att verbalisera tankar om hur en forskningsanknytning 
skulle kunna genomföras, men framför allt vikten av att den genomfördes. 
Viktigt var, som en av lärarutbildarna formulerade sig, att den forskning som 
skulle bedrivas inte enbart lutade sig mot tidigare etablerade discipliner: 

 
Det är de textila hantverkskunskaperna som skiljer hushållsveten-
skap från t.ex. etnologi och konstvetenskap. Grundläggande för en 
yrkesmässigt professionell nivå är att ha egna hantverkskunskaper, 
dvs. kunskaper om hantverkets praktik, teori, teknik, redskap och 
material. Ständig träning krävs för att upprätthålla dessa kunskaper. 
För att de vetenskapsteorier, de teoretiska åsikter, som finns inom 
varje disciplin ska få en verklighetsförankring krävs ämnesspecifika 
kunskaper. Teorier från andra ämnesområden kan tillämpas och nya 
egna teorier kring hantverkets specifika problem kan utvecklas.510   

 
Här framgår att i skapandet av ett eget ämne måste det finnas en öppenhet 
för teorier och metoder som eventuellt inte var traditionellt vetenskapliga. 

                               
506 Forskarprogram vid IHV. 1988-11-30 (NA) 
507 Forskarutbildning i ämnet hushållsvetenskap. 1990. (NA) 
508 Anhållan 1991-09-06. (NA) 
509 Mot en textil helhetsuppfattning och en textil vetenskap. Ht. 1992. (NA) 
510 Det textila hantverkets plats i en universitetsutbildning. 1999-02-02. (PA) 
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Samtidigt kunde ett eget teoretiskt ramverk skapas där hantverket kunde 
lyftas och fungera som såväl redskap som grund.511 

År 1993 synliggörs textilämnet inom den forskningsförberedande verk-
samheten i samband med att den första C-kursen i ”Hushållsvetenskap med 
textil inriktning” gavs. Hushållsvetenskap som forskarutbildningsämne hade 
inrättats i november 1991 av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Ämnet be-
skrivs som ett tillämpningsämne, inte en grunddisciplin. Det innebar att äm-
net ansågs beroende av vetenskapliga metoder från andra discipliner men att 
problemformuleringarna var ämnesunika.512 Genom denna kurs fanns nu 
möjlighet att fortbilda personalen samt tillgodose studenters intresse för fort-
satta studier inom det textila området. Med i planeringsarbetet samt i under-
visningen på denna kurs fanns docent Agnes Nobel.513 Nobels närvaro sågs 
som en möjlighet till forskningsanknytning av de textila utbildningarna, 
hennes bok Hur får kunskap liv? :om konst och eget skapande i undervis-
ningen användes i undervisningen i diskussioner om till exempel kreativa 
processer.514 Medel söktes med hopp om att Nobel ska kunna bedriva forsk-
ning vid institutionen.515 Samma år söktes medel för att anlita professor Pirko 
Antilla från Helsingfors universitet.516 Förhoppningen var att Antilla skulle 
hjälpa till i arbetet att höja den vetenskapliga kompetensen inom ämnet Hus-
hållsvetenskap med textil inriktning. Antillas erfarenheter av forskarutbild-
ningskurser och som handledare för forskarstudenter ansågs som värdefull 
kunskap.517 Läsåret 1994/95 ledde hon ett antal seminarier inom lärargruppen 
vid institutionen och var rådgivare för icke disputerade handledare till stu-
denter med C-uppsatser.518 Seminarieserien omfattade 20 poäng på C-nivå 
hette ”Handens arbete och estetiken”, och såväl studerande som lärarutbilda-
re vid institutionen deltog. Litteratur studerades och diskuterades med fokus 
på vetenskaplighet och vetenskapliga metoder.519                

I det fortsatta arbetet med att forskningsanknyta den textila delen av ut-
bildningen ansöktes 1995 om medel från Samhällsvetenskapliga fakulteten 
för att en forskarassistenttjänst i Hushållsvetenskap särskilt textil skulle kun-
na tillsättas. Lämpliga sökande till en sådan tjänst fanns såväl i Sverige som 

                               
511 A. a.  
512 Fördjupad anslagsframställning 1993/94�1995/96. (NA) 
513 Barnpsykolog, vid tiden var hon verksam som docent i pedagogik vid Högskolan i Gävle. 
514 Nobel (1984) Hur får kunskap liv?:om konst och eget skapande i undervisningen.  
Göteborg 
515 Yttrande angående FRN-ansökan från Agnes Nobel. 1993. (NA) Redan året innan handle-
der dock Nobel och Lewrén Birgit Landin i ett projektarbete inom De praktisk-estetiska äm-
nenas didaktik. Funktionsanalys med användning av de begrepp som Viktor Papanek presen-
terar.   
516 Anttilla är finsk textilslöjdslärare och har doktorerat i Educational Science.   
517 Reservfondsmedel för ökad vetenskaplig kompetens vid uppbyggnad av forskarutbildning 
inom ämnet hushållsvetenskap. 1993. (NA) 
518 Förslag till hedersdoktor. 1994. (NA) 
519 Seminarieserie för lärare inom textilområdet och studerande vid Hushållsvetenskap med 
inriktning textil C, 20 poäng. 1994/1995. (NA) 
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utomlands. En forskarassistenttjänst skulle kunna bidra med en kompetens 
som skulle göra det möjligt att bygga på den befintliga utbildningen på C-
nivå till att även omfatta D-nivå.520  

På förslag av rektor skickar prefekten 1995 ut en förfrågan till utvalda 
personer om de var intresserade av att delta i ett vetenskapligt råd på institu-
tionen. Rådet skulle tillsättas av Samhällsvetenskapliga fakulteten. Några av 
de tillfrågade var Wanja Djanaieff, professor vid Konstfack i Stockholm och 
Ulla Wikander, professor i ekonomisk historia vid Stockholms universitet.521 
År 1997 inrättades detta råd med de tillfrågade tidigare nämnda professorer-
na samt Anders Klevmarken, professor i nationalekonomi, Uppsala universi-
tet, Lars-Olof Sundelöf, professor i fysikalisk farmaceutisk kemi, Uppsala 
universitet och Bengt Vessby, professor i klinisk näringsforskning, Uppsala 
universitet. Dessutom deltog Einar Risvik, adj. professor från Ås, Norge 
samt Margareta Nockert, avd. dir., Historiska museet Stockholm.522  

Fortbildning av personalen fortgick under 1997 och nästan samtliga lärare 
på institutionen deltog i kursen Hushållsvetenskap som akademiskt ämne 5 
poäng.523 Lärarna i textilämnena träffades även i seminarieform i en grupp 
kallad ”vet-gruppen”. Namnet stod för vetgirig eller vetenskaplig och under 
mötena behandlades vetenskaplig litteratur och vetenskapliga metoder. Syf-
tet var främst att öka lärarnas kompetenser inför handledning av uppsatser på 
C-nivå.524 En möjlighet till fortbildning för lärarutbildarna påpekas av Siv 
Karlsson 1997. Hon vill då förtydliga att lärarna på institutionen hade möj-
lighet att delta i kandidat och magisterutbildningar på C- och D-nivå som 
erbjöds vid Institutionen för lärarutbildning.525 De utbildningar som Karlsson 
här uppmanar lärarutbildarna att delta i är inom ämnet pedagogik. Genom 
denna uppmaning, och möjlighet, förbises den länge eftersträvade egna 
forskningen inom de textila ämnena. Ytterligare en möjlighet till fortbildning 
för lärarutbildarna som påpekas redan 1990/91 är möjligheten att studera i 
till exempel Norge.526  

Ett problem som framhållits i såväl dokument som av informanter under 
hela avhandlingens tidsomfång är att bristen på ämnesrelevant fortbildning 
försvårat för lärarutbildare att meritera sig för lektorstjänster. År 1999 ansök-
te en av lärarutbildarna om att få omvandla sin tjänst som universitetsadjunkt 
                               
520 Professurer och forskningsassistenttjänster för underrepresenterat kön.  1995. (NA) 
521 Vetenskapligt råd vid Institutionen för hushållsvetenskap. 1997. (NA) 
522 Kvalitetsarbete vid Institutionen för hushållsvetenskap. 1998. Enligt muntlig information 
upphörde detta råd med sitt arbete relativt snart. 
523 Denna kurs gavs endast en gång, bidragande orsak till detta kan ha varit att endast ett fåtal 
av deltagarna, förutom deltagande doktorander, skrev examinationsuppgift. Meningen var 
dock att kursen skulle bli en valbarkurs för studenter. Muntlig källa. 
524 Kvalitetsarbete vid Institutionen för hushållsvetenskap. 1998. (NA) 
525 Enstaka sida med diarienr. 51/97. (NA) 
526 Verksamhetsplan 1990/91. (NA) En lärarutbildare i broderi slutade sitt arbete vid institu-
tionen 1994 och studerade under åren 1995�1997 i Norge. Hon gjorde då vad som kallades ett 
Hovedfagsarbete i forming vid Höyskolen i Oslo, avdelning for estetiske fag, Oslo. Utbild-
ningen var att jämföra med en licentiat uppsats och meriterade till lektorstjänst. 
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till en lektorstjänst i hushållsvetenskap med inriktning mot vävning. För att 
få en lektorstjänst krävdes att den sökande hade högre examen eller hade 
yrkesskickligheter som var av betydelse för det ämnesinnehåll och de upp-
gifter som skulle ingå i anställningen.527 Genom formuleringen om alternati-
va utbildningsvägar och erfarenheter öppnades en möjlighet för lärarutbilda-
re att ansöka om lektorstjänst inom det egna ämnesområdet. I sin ansökan 
anger lärarutbildaren publikationer, pedagogiska meriter, fortbildning och 
externa uppdrag. Lärarutbildaren visade i sin ansökan att hon hade goda 
möjligheter att fortsätta verkställa universitetets tre uppgifter.528 När ansökan 
sedan beviljades fick utbildningen sin första lektor med inriktning mot de 
textila hantverksämnena. Alternativa utbildningsvägar erkändes eftersom 
traditionellt akademisk utbildning saknades. 

Parallellt med den textila ämnesutbildningen för textillärare fanns ett 
kursutbud som riktade sig till studenter som ville erövra textila kunskaper av 
andra anledningar än lärarutbildning. Kurserna syftade till att ge en fördju-
pad kunskap om de textila hantverkens betydelse för såväl samhälle som 
individ. Studenterna skulle genom erfarenhet och reflektion över praktisk 
kunskap och teoretiskt arbete utvecklas och skolas in i ett vetenskapligt för-
hållningssätt. Dessa kurser fanns från A- till D-nivå. D-nivån representerades 
av ett examensarbete.529 Kurserna kunde fungera som meritering för textillä-
rare.  

Lärarutbildares utvecklingsarbeten 
Från år 1988 och framåt bedrev flera lärarutbildare olika former av utveck-
lingsarbeten. Dessa arbeten är svåra att definiera genom att de är en form av 
forskning men samtidigt ofta både kompetens- och ämnesutveckling. År 
1997 anges som mål för personalrekrytering och kompetens att institutionen 
skulle ha en levande forskarmiljö inom samtliga områden och att detta skulle 
influera grundutbildningen. För att nå målen var ambitionen inom den textila 
utbildningen att utvecklingsarbeten inom hantverken skulle erhålla status av 
forsknings- och utvecklingsarbete.530  

Två utvecklingsarbeten har textil anknytning: Datorn i hantverkets tjänst 
och Metodutveckling för sömnad – en jämställdhetsfråga. Det tidigare be-
skrivna arbetet om Didaktiken i textillärarutbildningen hade inletts under 
föregående period, höstterminen 1987. Projektet beräknades pågå under två 
år och rapporten publicerades 1989.531 Det pågick under den beskrivna tiden 

                               
527 SFS 1993: 100 kap. 4, 7§ 
528 Ansökan om befordran till lektor. 12/3 1999. (PA) 
529 Forskningskompetens inom textilområdet vid Institutionen för hushållsvetenskap. 1997. 
(NA) Kurserna kallades 1997: Textil tradition A, Textil teknologi, ekonomi och marknad B, 
Handens arbete och estetiken C och Examensarbete D. 
530 Förslag till strategi. Gemensamt mål/gemenskap. 1996. (PA) 
531 För utförligare beskrivning av projektet se rubriken: Didaktik. Lewrén & Nyman (1989)  
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vid flera tillfällen arbeten för att förbättra utbildningen vid institutionen när 
det gällde textillärarrollen. Under en period arbetade lärarutbildarna Barbro 
Nyman och Mariana Eriksson med att knyta samman teknikundervisning och 
slöjdundervisning i grundskolan. De menade att teknikämnet hade en natur-
lig koppling till såväl hemkunskap som textilslöjd och genom att koppla 
samman dessa ämnen fanns en möjlighet att få flickor intresserade av tek-
nikämnet. Kurser för behöriga slöjdlärare hålls i teknikämnet med målsätt-
ning att denna skulle ge möjlighet att undervisa även i teknik.532  

Ett annat exempel på utvecklingsarbete utfördes av Mariana Eriksson och 
Birgit Landin under 1995-1996. Textilslöjdsundervisningen i skolor studera-
des och temat var slöjden i ett framtidsperspektiv. Utifrån den undervisning 
som de sett fördes en diskussion i gruppen av lärare på institutionen i syfte 
att hitta gemensamma mål om vad undervisningen av studenterna skulle 
resultera i. En viktig fråga var vilken bild av textilslöjdsundervisning de ville 
att de blivande textillärarna skulle få med sig och arbeta med som yrkesverk-
samma.533  

Lärarutbildarna vid institutionen var även vid några tillfällen delaktiga i 
projekt som sträckte sig utanför Sveriges gränser. Projekten ledde till erfa-
renheter som lärarutbildarna hade glädje av i sitt arbete vid textillärarutbild-
ningen. Sådana projekt var Studier av textilforskning i Norge och EU projek-
tet Gemensamma rötter för mönstrade linnevävnader i norra och södra Eu-
ropa. I det första projektet studerades hur forskning, dokumentation och 
utformningen av forskningsrapporter bedrevs vid Höjskolen i Oslos avdel-
ning estetiske fag. Det andra projektet gav genom studiebesök på museer, 
skolor, institutioner och fabriker i olika deltagarländer insikter om textilier 
som kulturbärare.534        

Professur och doktorander  
Arbetet med att tillsätta en professor med textil inriktning tog fart under 
1997. För att motivera behovet av en sådan professur angavs att liknande 
tjänst saknades vid andra universitet och högskolor samt att den befintliga 
textilforskningsverksamheten vid Riksantikvarieämbetet hade avvecklats. 
Ekonomiskt stöd till en adjungerad professur erhölls från Agnes Geijers fond 
för nordisk textilforskning. I januari 1998 installerades Margareta Nockert 
som adjungerad professor på 40 % i Hushållsvetenskap med inriktning mot 
textil- och dräkthistoria. Tjänsten finansierades externt till 20 % av Agnes 
Geijers fond för nordisk textilforskning och i ett inledningsskede med 20 % 
från ILU. Efter att bidraget från ILU upphörde finansierades tjänsten till 40 
% av Agnes Geijers fond. I och med detta gavs förutsättningar för att starta 

                               
532 Tekniken i kvinnornas händer. Bilaga till ansökan 1992. (NA) 
533 Avrapportering av projekt för kvalitetsfrämjande åtgärder. 1996. (NA) 
534 Ansökan om befordran till lektor. (PA) 
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en kurs på D-nivå. Den fristående kursen Hushållsvetenskap med inriktning 
mot textil- och dräkthistoria gavs läsåret 98/99 på halvfart.535 I slutet av 1997 
antas en av lärarutbildarna som doktorand på halvfart då hon påbörjar sitt 
arbete med ett hovedfagstudium i forming vid Höyskolen i Oslo, avdelning 
for estetiske fag. Målet var att avlägga en licentiatexamen.536 År 2000 lägger 
doktoranden fram licentiatuppsatsen The Old Amish Quilt: et forsøk på 
transformering av en tradisjon inom ämnet Hushållsvetenskap. År 1998 
överfördes en doktorand från etnologiska institutionen till Institutionen för 
hushållsvetenskap.537 

År 1999 söks anslag för att utarbeta en forskarutbildningskurs i Hushålls-
vetenskap med textil inriktning. Här poängteras det att kurser på C- och D-
nivå ger textillärare en möjlighet att fördjupa sig inom det egna ämnesområ-
det. Det planerades att utbildningen skulle utgå från människan och hantver-
ket med perspektiven kulturhistoria, samhällsnytta, genus, resurshushållning 
och estetik. Samtliga perspektiv skulle även belysas didaktiskt.538  

Flera intresseanmälningar angående doktorandtjänster inkommer under 
2000539 men det är först i januari 2001 som institutionen skickar ut ett brev 
till intresserade med uppmaning att söka forskarutbildning i hushållsveten-
skap med textil inriktning.540 

Minnen av verksamheten 
Redovisningen av informanternas minnen delas upp under olika rubriker 
som visar på ämnen eller förändringar som flera av informanterna berättat 
om och som uppfattas som centrala i deras berättelser om tiden 1988–2001.  

Det centrala i undervisningen     
I intervjuerna berättade informanterna vad de ansåg som centralt i sin under-
visning. I de uttalanden som kan härledas till perioden 1988–2001 mynnade 
detta resonemang ut i ett samtal kring vad som var centralt inom hela den 
textila ämnesutbildningen. Informanternas åsikter är överensstämmande, i 
deras ambitioner finns liknande värderingar och grund. Samstämmigheten 
kan eventuellt ledas till det faktum att de olika textila ämnena som till exem-
                               
535 Genomförande av D-kurs i hushållsvetenskap med inriktning mot textil- och dräkthistoria 
1998/99. (NA) Kursen ingick inte i textillärarutbildningen. Studerande som skrivit C-uppsats 
inom sin textillärarutbildning hade behörighet att söka kursen.  
536 Plan för uppbyggnad av utvecklings- och forskningskompetens inom textilområdet och 
textilämnets didaktik. 1997. (NA) 
537 Svar på enkät om finansiering av doktorander 1998-06-10. (NA) 
538 Ansökan om medel för uppbyggnad av en forskarutbildningskurs i Hushållsvetenskap med 
textil inriktning. 1999. (NA) 
539 Ansökningar angående doktorandtjänst, år 2000. (NA) 
540 Till intresserad av forskarutbildning i hushållsvetenskap inriktning textil. 2001. (NA) 
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pel broderi och vävning samverkade över ämnesgränserna mer än tidigare 
eller att lärarkollegiet var enigt. Lena, Anna, Kristina och Sara pratar om 
kreativitet, glädje och experimenterande. Samtidigt ges inte avkall på krav 
om hantverksskicklighet eller som Anna uttrycker det: 
 

Jag hoppas att vi är överens om på institutionen att det kreativa för-
hållningssättet är det som är det gemensamma för oss, men att det är 
viktigt att man har kunskaper så att man rent hantverksmässigt kan 
utföra idéer. Jag hoppas också att vi är överens om att det där per-
fekta resultatet inte är det optimala, att det är en utbildning, att det 
kreativa momentet är det som är i fokus och att man reflekterar över 
hur man gjort. Så är det ju i skolan alla uppgifter är ju såna att man 
ska lära sig nåt nytt. Man ska testa lite nytt och sen när man har gjort 
det, då vet man hur man skulle ha gjort, det kan vara lite tråkigt 
ibland också. 

 
Anna berättar vidare: 

Jag tänker egentligen att eftersom det är lärare vi utbildar så tänker 
jag nog mest att det är ett förhållningssätt till det hantverk, sen råkar 
det vara vissa hantverk som jag undervisar i, det som är viktigt att 
förmedla i själva hantverket är öppenheten. Att man inte tror att sa-
ker ska vara på ett visst sätt utan att man experimenterar, just för att 
komma vidare, för att se nya möjligheter, för det blir viktigt när man 
undervisar. Om man nu tänker att man ska ut i grundskolan så tycker 
jag att det är viktigt att man inte fastnar i ett spår, utan att när åren 
gå och man kanske jobbar i en trettio fyrtio år, är öppen för nya ma-
terial och tekniker och sätt att kombinera. […] Det låter som om det 
är färg- och formexperimenterande och erfarenheter i det som jag 
brinner för. Att man försöker att reflektera runt att det här är de me-
toder som kan ge erfarenheter. Jag förväntar mig att man gör sådana 
reflektioner, det gör jag. Sen tycker jag att det är jättekul att jobba i 
materialet, att jobba i textil, att man kan se glädje i det att man inte 
bara gör det för att vara saklig och lära sig, jag tror på något vis att 
det blir roligt för att man inte är låst.  

 
I ett kreativt förhållningssätt utvecklades de hantverksmässiga kunskaperna, 
de hade inte blivit mindre viktiga av att kreativitet är en gemensam nämnare. 
Anna berättar här om vikten av att komma ihåg att det är en utbildning och 
att i lärandet måste det finnas en möjlighet att utvecklas genom misstag och 
att reflektera över processer och produkter. Resultatet skulle inte vara det 
viktiga utan lärandet på vägen mot en produkt var det primära. Den tillåtande 
miljön och öppenhet skulle göra att lärandet fördjupades. I lärandet fanns en 
målsättning om att de studerande skulle utveckla kreativa färdigheter som 
gjorde att de kunde tänka utanför ramarna. Detta förhållningssätt skulle de 
kunna använda i sin egen undervisning genom att det gav dem en bred hand-
lingsberedskap som skulle hjälpa dem under hela arbetslivet. I lärandet skul-
le finnas en glädje och arbetet i det textila materialet skulle väcka lust att 
arbeta och lära. Sara uttrycker liknande åsikter när hon berättar om sin oro 
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över att de studerande inte såg sin egen kunskapsutveckling som central utan 
riskerar den genom att välja väg efter personliga behov av produkter: 
 

dels att dom [de studerande] ska bli medvetna om att det ska vara 
kunskapsutveckling. Man går faktiskt här för att lära sig mer och 
mer, inte för att bara producera, det är jag lite orolig över. Att det 
här garderobstänkandet -jag behöver inte en sån jag behöver en sån 
här alltså gör jag något annat. Där försöker jag bryta och försöker få 
dem att tänka på att det är kunskapen du behöver inte själva produk-
ten. Det tycker jag är viktigt. 

 
Den hantverksskicklighet som av informanterna anses som viktig i utbild-
ningen kommer till uttryck när Sara berättar vidare om vad hon anser viktigt 
att ge de studerande.    
 

Är det någonting som jag vill [funderar] i så fall så är det att de för-
stå hur ett mönster formar sig runt en tredimensionell kropp för det 
är verkligen svårt, jag tror att jag lägger en stor del av min tid på att 
förstå mönster på olika sätt inte bara mönsterkonstruktion utan 
kommersiella mönster också och hur man anpassar mönster till olika 
figurtyper. Hur man kan bolla med delar av en helhet. Jag tror att jag 
lägger mycket tid på mönsterkonstruktion och detaljsömnad, det är 
också något som man märker i utvärdering, det upplevs som svårt. 
Det är just det här att forma mönster som upplevs som svårt, att 
forma mönster till olika figurtyper för det ska man ju ansvara för 
som textillärare. 

  
Stora delar av det som Sara berättar stämmer med det hennes företrädare 
ansåg som det viktigaste i sin undervisning. Här uttrycks hur den hantverks-
skicklighet som alla informanter berättar om kan förmedlas till de studeran-
de. De studerande anses ha nytta av inte bara att kunna sy efter kommersiella 
mönster utan även kunna konstruera egna mönster. De kunskaper som Sara 
berättar om ska ses mot att de studerande skulle förberedas för att kunna 
bedriva undervisning i ett stort åldersspann och inom olika skolformer. 
Mönsterkonstruktion var antagligen inte central kunskap för en textillärare 
som undervisade i grundskolans lägre årskurser men mycket viktig för den 
som undervisar äldre barn eller vuxna. 

Som en grund i den undervisning och det lärande som informanterna be-
rättar om finns det som Lena kallar tillåtande miljöer. 
   

Det är viktigt att skapa tillåtande miljöer som gör att människor vå-
gar växa och vågar tro på sig själv, få ett självförtroende att känna 
att jag kan göra så här, det är inte säkert att det blir bra men jag är 
bra i alla fall. Det tror jag att de har nytta av i sitt yrke. Det vill jag 
försöka förmedla, så att de sedan förmedlar det till sina elever. Att 
de har ett sånt förhållningssätt till sina elever, inte trycker ner någon. 
Att träna sig att se alla människor. 
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Lena har strävat efter att den miljö där undervisningen av de blivande textil-
lärarna bedrivits skulle påverka inte bara de studerandes textila ämneskun-
skaper utan även deras personlighetsutveckling. De studerande skulle öka 
sitt självförtroende genom att mötas av tillit och trygghet. Allt skulle leda till 
att den tidigare omtalade kreativiteten, experimentlustan och reflektioner 
kring ett eget lärande var tillåtet. En målsättning var att förhållningssättet 
skulle påverka de studerande så att de som textillärare tillämpar samma syn-
sätt mot sina elever. Här återknyts till ett tänkesätt som tydligt fanns under 
tidigare perioder där formandet av de studerandes personlighet var tydligare 
formulerad. Detta synsätt fanns även inom andra lärarutbildningar, till ex-
empel utbildningen av vårdlärare och förskollärare.541 Skillnaden här är att 
påverkan av de studerandes personlighetsutveckling under perioden 1988–
2001 inte var ett direktiv i vare sig centrala eller lokala dokument utan en 
målsättning för att de studerande skulle tillgodogöra sig undervisningen till 
fullo och bli goda textillärare.  

Förändringar i studenternas färdigheter  
Flera av informanterna berättar om förändringar som skett i den undervis-
ning de bedrivit. Ibland ser de förändringar mot tidigare perioder och ibland 
förändringar som skett inom perioden 1988–2001. Till viss del beror infor-
manternas insikter på deras anställningstid, det vill säga vad de har att jämfö-
ra med.  
 
          Gun 

De lärarstudenter jag träffade hade svårare att se barnens utveckling 
när det gällde rent textila färdigheter, de hade sämre kunskaper själ-
va, de såg inte att det ena barnet höll på ett sätt, det andra barnet på 
ett annat sätt. De såg inte hur barnen förde nålen. 
A- Berodde det på att lärarstudenterna hade mindre kunskaper? 
Dom hade svårare att se sådana här saker. När jag ändå påpekade det 
så kunde studenterna säga, det har jag inte tänkt på [funderar] en 
förändring inom lärarutbildningarna. Lärarna i ämnesutbildningen 
började inte från början, de börjar där studenterna är och de grund-
läggande momenten som ingick i grundutbildningen när ämnesut-
bildningen och den praktiskpedagogiska utbildningen var integrerad 
ägnas inte samma uppmärksamhet som tidigare. 

 
Det Gun berättar om är att de studerande hade svårare än tidigare att omsätta 
sina textila kunskaper i undervisningssituationer med barn under praktiken. 
Gun upplever att undervisningen inom ämnesutbildningen inte som tidigare 
började från grunden utan anpassades efter de studerandes kunskapsnivå. 
Under tidigare perioder fanns ämnet textilslöjd eller pedagogisk slöjd där de 

                               
541 Tellgren (2008). Kommande avhandling av Eva Eliasson, Stockholms universitet. Elias-
son; Holmberg & Tellgren (2008).   
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moment Gun talar om i hög grad togs upp. Det kan även vara ämnesmetodi-
ken som inte som tidigare gett de studerande den förståelse Gun eftersträva-
de. Kopplingen mellan ämnesundervisningen och arbetet som textillärare var 
förändrad jämfört med tidigare perioder. 

Kristina ser liksom Gun risker i att undervisningen anpassades till de stu-
derandes kunskapsnivå. Undervisningen borde istället formas med en med-
vetenhet om den verklighet som kan möta de färdiga textillärarna:   
 

Sen har det under åren ändrats så att det har blivit mindre och mind-
re klädsömnad i grundskolan, från början var det mera och man 
skulle försöka komma på lätta saker. Där tycker jag att i och med att 
man gick upp i lärarutbildningen och genom läroplanerna för grund-
skolan så blev man mera medveten om att man måste göra enkla 
kläder också. Saker som barn kan göra men att stommen är att man 
själv tränar upp ett hantverk. Det är en viss konst också att kunna 
förenkla, från början så upplevde jag att har man sytt haute couture 
så är det svårt att gå ner och ta fram enkla saker. Det där måste vara 
ett både och, då menar jag att i lärarutbildningen måste man också 
träna på den enkla sömnaden. […] En period när vi hade metodik 
här, jag tror även i början efter den här separationen med den prak-
tiskpedagogiska utbildningen, då gjorde vi så kallade läromedelspa-
ket så att dom sydde ett plagg och så skulle dom göra ett paket till 
det där. Det var ett projekt och pågick ganska länge men problemet 
var att om man gjorde det där andra året då var det omodernt när tje-
jerna kom ut, men dom hade lärt sig en princip. Men i efterhand 
tycker jag att man blev lite för låst, man lärde sig att göra läromedel, 
man lärde sig att tänka vad som behövdes för läromedel men man 
kanske gjorde läromedlen till en spelmansskjorta som ingen ville ha.     

 
Kristina berättar om en viss anpassning till vad läroplaner säger om mål och 
riktlinjer för slöjdundervisningen. Anpassningen skedde genom att sömnad 
av enklare plagg blev vanligare. Detta kan ha varit en följd av att ämnen som 
tidigare tagit hand om den enklare sömnaden inte längre fanns. Enkla före-
mål som örngott, pennfodral och väskor syddes nu inom det breda ämnet 
sömnad medan det tidigare legat inom ämnen som linnesömnad eller textil-
slöjd. Samtidigt berättas det om risker med en anpassning av undervisning-
en. Vid tillverkning av undervisningsmateriel upplevdes att materialet fort 
blev föråldrat och svårt att använda. Eftersom lärarutbildarna uppfattat pro-
blematiken togs läromedelspaketen bort. 

Ingrid berättar om en undervisning som på grund av det minskade antalet 
lärarledda lektioner ledde fram till ett nytt arbetssätt. 

 
Jag kommer inte ihåg hur mycket timmar det var men det betydde 
till exempel att studenterna satt och sydde utan att det fanns någon 
lärare, de fick hjälpa varandra. De satt och vävde och så var inte 
vävläraren där och för min del fick jag ge dom en massa litteratur. 
Det hade jag gjort tidigare också men på ett annat sätt, jag hade haft 
mycket av föreläsning och samtal samt praktisk arbete. Så hade de i 
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alla fall läst någon tjock konsthistoriebok och en väldigt tjock textil-
historiebok. Men nu skulle man ha ett litteraturprogram åt dom, 
egentligen vet inte jag hur mycket dom fattade när dom läste.     

 
Eftersom förutsättningarna förändrats och lärarutbildarna inte längre kunde 
ha samma personliga kontroll över de studerandes lärande genom sin ständi-
ga närvaro förändrades undervisningen. Ingrid uttrycker sin oro över att de 
möjligheter hon tidigare hade att förankra kunskaper och väcka de studeran-
des intresse inte längre fanns. Risken fanns att de studerande inte kunde till-
godogöra sig litteraturen och att Ingrid inte visste det. De studerande var i 
många situationer utelämnade till att hjälpa varandra. Ingrid berättar att trots 
sin egen frustration kunde hon se möjligheter i undervisningen: 
 

Men samtidigt så hände ju bra saker också, jag märkte att dom kunde 
fördjupa sig på vissa delar och det kunde dom göra just därför att 
dom hade praktiska kunskaper också. Som ett exempel, vi for till 
Riga och där vad det en flicka som blev så förtjust att hon for tillba-
ka dit. Hon gjorde ett specialarbete om litauiska textilmönsters ut-
veckling och det blev fantastiskt bra. […]Det blev ett annat sätt att 
arbeta men alla var inte så skärpta så att de lyckades jobba så där. 
Många skrev väldigt bra arbeten för då fick jag ju låta dom komma 
med skrivna uppsatser jag också. En del av dem var jätteintressanta 
och en del var fullständigt botten, då skulle dom skriva om allt ihop 
och blev lite sura. Jag kände mig som en svensklärare för dom kunde 
inte skriva uppsats över huvud taget.       

   
Ingrid berättar att de studerandes praktiska textila hantverkskunskaper till-
förde de skriftliga momenten kunskaper och erfarenheter. Genom de skriftli-
ga arbetena fördjupades de praktiska kunskaperna inom just det område som 
de studerande valt. Samverkan och synergieffekten av textilkunskapen till-
sammans med teoretiska kunskaper, inom till exempel ämnet konsthistoria, 
var viktigt för Ingrid. Hon hade egna erfarenheter av studier i etnologi där 
hon upplevde att hennes textila kunskap berikade studierna. Hennes textila 
förförståelse bidrog till ökade och breddade kunskaper. Citatet berättar även 
om den förändrade arbetssituation som omställningar i undervisningen förde 
med sig. Den praktiska förankringen i den teoretiska konst- och textilhisto-
rieundervisningen som Ingrid värderade så högt hade nu bytts ut mot en roll 
som hon jämför med svensklärarens. Detta upplevde hon att varken hon eller 
de studerande uppskattade.   

Nästa förändring hör samman med att de studerande förväntades erhålla 
andra kunskaper, bland annat på grund av hur den rådande högskolelagen 
valts att realiseras. Anna berättar att genom att de studerande under denna 
period måste verbalisera lärandet mer, såväl skriftligt som muntligt blir det 
viktigare att veta vad som exakt menas, hur estetiska kvalitéer uttrycks, att 
textila ämnen använder ett språk som inte främst består av handling.   
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- Ja det är mer sånt nu. Då var det så att man godtog det som sades 
på något vis eller att man inte förväntade sig att man skulle kunna 
formulera sig lika bra eller lika mycket. 
A- Men ska man formulera sig i skrift eller tal eller båda två? 
- Jag tycker ju att vi har ju inte så mycket i skrift, det kanske man 
skulle göra. Det har varit mer i seminarieform som man har haft det . 
A- Varför skulle man göra mer i skrift? 
- Därför att då blir det mer lättillgängligt för andra Det är det ena, 
men det andra är att jag tror att det är lättare att pressa sig själv när 
det ska fungera som skrift. Sen är det synd om man har svårt att for-
mulera sig, men jag har ett litet uttryck att ”det dunkelt sagda är det 
dunkelt tänkta” och då tror jag att när man sitter och skriver då måste 
man på något vis vara lite mera skärpt. 
 

Här berättar Anna dels om en förändring hon tycker skett inom den textila 
hantverksutbildningen men även om något som kanske bör justeras ytterliga-
re. Anna förordar att de studerande ska formulera sig mer i skriftlig form 
eftersom det kan innebära att det som ofta inte blir konkret formulerat ge-
nom muntliga framställningar i skrift tvingas till en precisering. De stude-
rande har redan tvingats att formulera sig mer än tidigare men främst munt-
ligt. En verbalisering i skrift ger ökade möjligheter att lyfta lärandet inte bara 
för den individuella studenten utan eventuellt för alla de praktiska hant-
verksämnena. Förändringar medförde att kraven ökade på att de studerande 
kunde formulera sig, att praktiken närmar sig teorin genom en verbalisering.  

Minskad lärarledd tid 
Redan under föregående period, 1977�1988, började minskningen av antalet 
timmar lärarutbildarna hade för undervisning. I den successiva minskningen 
förändrades även timfördelningen mellan de olika ämnena sömnad, vävning, 
broderi och garntekniker. Enligt Ingrid medförde det en kamp mellan de 
olika ämnesföreträdarna om hur timmarna skulle fördelas. När timantalet 
delades mer lika fick tidigare dominerande ämnen som sömnad minskas till 
fördel för andra ämnen. Strukturella förändringar riskerade att ge inre stri-
digheter.    

Andra informanter berättar att antalet timmar tidigare har varit kring 
30�35 i veckan och att minskningen gick mot 6�10 timmar. Undervisningen 
som tidigare beskrivits var sådan att de studerande till exempel broderade de 
mest primära stygnen när lärarutbildaren såg på. I en sådan undervisning kan 
handlag justeras för att bli det ultimata i en lärandesituation. När de stude-
rande satt hemma och löste uppgifter kunde de göra som de alltid brukade 
eller kanske lära sig på ett sätt som gav rätt resultat medan vägen till resulta-
tet var fel. Gun berättar att detta ”övervakade” lärande inte upplevdes som 
positivt av alla studerande. När tiden fanns kunde lärarutbildarna gå in i de-
taljer och det kanske inte alltid upplevdes som positivt av de studerande. 
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Nedan återges några citat kring den minskade lärarledda undervisningen och 
vad dessa informanter anser är en del av resultatet av förändringen.  
 

Kristina 
Man gjorde pärmar med detaljer som man kunde slå upp, då fick 
man fingerfärdigheten och rutinen och att det var lite flyt i arbetet, 
det hinner man inte nu. För det första är det mycket mindre timmar, 
nu är det kanske [funderar] 25 timmar i veckan hade vi då när jag 
började och nu har det gått ner till 10 eller något sånt. Man räknar på 
ett annat sätt men tiden har i alla fall halverats, så det är väldigt 
mycket mindre. Då hinner man inte lika mycket utan då blir till ex-
empel så att det som varit detaljsömnad mera blir för att lära sig 
principer för hur man gör detaljer, att söka kunskap själv. 
 

Enligt Kristina har den minskade tiden lett till både förändrade arbetsmeto-
der och studeranderesultat. Fingerfärdighet och rutiner inom ämnesområdena 
var inte längre självklart utan det som eftersträvades var att de studerande 
skulle lära sig att söka kunskap själva. I stället för en lärandesituation som 
var kontrollerad och som ofta ledde till ett resultat som direkt kunde använ-
das inom de nyutbildade textillärarnas undervisning, resulterade den nya 
sortens lärande i en handlingsberedskap. En handlingsberedskap som bestod 
av kunskap om principer men kanske inte egen erfarenhet. I handlingsbered-
skapen fanns en tanke om att de studerande själva var drivande i sitt lärande 
och lärandet var inte slut i och med att utbildningen var avslutad.  

Ingrid undervisade i konst- och textilhistoria. Neddragningen av under-
visningstiden ledde enligt Ingrid till slitningar inom ämneslärarkollegiet. I 
det läget kände hon att det var omöjligt att kräva mycket timmar till sina 
ämnen eftersom hon ansåg att ämnen som vävning och sömnad krävde mer 
tid och handledning.  
 

Det var alldeles gräsligt. Det blev så till slut att det som jag hade lärt 
dem i konsthistoria, 3 timmar i veckan under ett helt år, kan du gissa 
hur mycket jag fick skära ner det till slut?  8 timmar! På 8 timmar 
skulle jag berätta allt. Jag tycker att det är viktigt att man förstår det 
här med stilar och varför. Man måste inte veta allt om Michelangelo 
som vi gjort tidigare men att de i alla fall fattar lite om stilar. Sånt 
kommer in i allt vad man gör. Det var förskräckligt, det var ingen-
ting kvar. Jag träffade eleverna så lite att jag inte lärde mig vad de 
hette, man kände inte någon. Textilhistorian blev lite mera kvar av, 
jag kanske träffade dom någon gång i månaden. Sedan samlade jag 
ihop till den där kursen Textil och miljö och då hade jag dom natt 
och dag.542 Det var en jätteskillnad. 

    

                               
542 Här menar Ingrid antagligen kursen Miljö och kultur. 
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Ingrid uttrycker sin frustration över att det hon ansåg viktigt att förmedla till 
de studerande inte längre hanns med. Konsthistoriska grunder fanns enligt 
Ingrid ett behov av, dessa var en del av allt. Med allt menas här antagligen 
allt som en textillärare skulle lära ut. Frustrationen minskas något när Ingrid 
i kursen Miljö och kultur får möjlighet att träffa de studerande under en läng-
re period. Under denna period är hennes förhoppning att hon skulle kunna 
forma de studerandes sätt att tänka och väcka deras nyfikenhet. Kursen var 
hennes möjlighet att påverka de studerande och återupprätta lite av sina äm-
nens forna status.  
 

Anna 
Sen är det dilemmat, och det leder också tillbaks i tiden, att förut 
hade vi mer lärarledd tid. Vi kunde göra mer i dialog än nu och sen 
är det att ge skriftliga uppgifter. Det tar tid från något annat och där 
är en konflikt hela tiden. Dels så har vi mindre lärarledd tid än tidi-
gare och dels, inbillar jag mig, att studenterna har ett annat liv runt 
omkring. Jag tror att den ekonomiska biten är en del av det, många 
jobbar bredvid, många är ensamstående med barn. Man är bunden på 
olika sätt att varje gång man ökar med något så måste man ta bort 
någonting, och det kan bli en konflikt som man måste vara väldigt 
medveten om. Att man tänker att: nu tar jag bort det där för nu är det 
viktigt att skriva det där. 

 
Annas uttalande visar att i formandet av utbildningen och lärandet uppstod 
en situation av val som under tidigare perioder inte fanns. Tiden var knapp 
och det var en prioritering vad som kunde anses viktigast att utbilda de bli-
vande textillärarna i. Under tider med fler timmar lärarledd undervisning var 
inte prioriteringen lika dramatisk. Anna säger inte att de skriftliga uppgifter-
na är mer eller mindre viktiga utan anser att det var det faktum att något 
annat måste väljas bort som var det svåra. De studerandes förutsättningar 
hade förändrats genom att även om de var heltidsstudenter arbetade de vid 
sidan av studierna. Genom den minskade undervisningstiden fanns möjlighe-
ten, eller risken, att arbeta dagar som tidigare var schemalagda. 

Även Sara berättar om ett val av vilken kunskap och vilket lärande som 
var viktigast att erbjuda de studerande. Valet berodde på den minskade lärar-
ledda tiden och väckte frustration hos såväl lärarutbildare som studerande. I 
valsituationen finns en bra utbildning som målsättning och Saras uttalande 
berättar om kampen för att nå den inom ramen för de lärarledda timmarna. 
Tankarna kretsar kring vad en bra textillärarutbildning måste innehålla.   
 

Ja, man fick ju otroligt mycket mer lärarledd tid [tidigare] jag har 
hört siffror som låg på fyrdubbelt mot vad det ligger på idag, så det 
är självklart att det utarmas enormt mycket. Det måste vara en väldig 
frustration för studenten som vill ha med sig mycket och det är en 
frustration som lärare också tycker jag att välja ut det här absoluta 
måstet för att man vill ge bra utbildning. Vad är det absoluta måstet 
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liksom, det är en utmaning hela tiden [funderar] man tänker och tän-
ker. […] Ja, jag tycker också att här ska man lära sig ett hantverk. 
Först ska man lära sig ett hantverk själv sen ska man lära sig att lära 
ut det här hantverket, det är två dimensioner som man ska hinna med 
under en och samma tid. 

 
Sara kan relatera den undervisning hon bedriver mot den undervisning hon 
själv genomgick vid samma institution under föregående period. Hon ser 
med den förförståelsen de förändringar som skett. Sara resonerar kring att 
det är ett hantverk som de studerande lär sig och sedan ska lära sig lära ut, 
hennes utsaga kan tolkas som att lärandet av ett hantverk kräver mer lärar-
ledd tid än det fanns. Genom att den lärarledda undervisningstiden minskade 
i omfång riskerades den helhet i utbildningen inom de textila hantverksäm-
nena som Sara har som ambition.      

Angående flyttningen av de praktiskpedagogiska ämnena  
Här presenteras informanternas minnen kring delningen av textillärarutbild-
ningen som kom till stånd genom att den praktiskpedagogiska utbildningen, 
metodik och pedagogik, flyttades till ILU. Citaten nedan berättar om hur 
denna nya arbetssituation upplevdes av informanterna.  
  

Kerstin  
det fanns väl ett visst motstånd emot det här [separationen] samtidigt 
som många tyckte att det var bra för då fick man ägna sig åt ren äm-
nesutbildning här. Och det finns ju också en viss förtjusning i att 
spegla sig i universitet för institutionen, det kan jag på något sätt 
förstå att det kändes bra. Samtidigt så tror jag att ämneslärarna hade 
det lite svårt med det här att helt plötsligt inte få ha den här metodis-
ka delen utan den skulle läggas över på ILU och nu var det bara ren 
ämnesutbildning. 

 
Kerstins uttalande speglar en ambivalens, å ena sidan växande möjligheter 
som ämnesinstitution medan det å andra sidan innebar att metodiken förlorat 
den naturliga kopplingen till ämnena. Samtidigt finns här en reflektion över 
vad som hände och hur det upplevdes. Genom att kopplingen saknades fanns 
inte längre anknytningen till läraryrket lika tydligt som tidigare. En fråga 
som väcks är om det är kontrollen över utbildningens helhet eller själva äm-
nena som går förlorade? Genom att hela utbildningen var förlagd till samma 
institution bör det funnits möjlighet att få ett helhetsgrepp och ämneslärarna 
kunde genom sin undervisning påverka inte bara vad en textillärare skulle 
kunna utan även hur det skulle läras ut till kommande elever.  

Förtjusningen över att spegla sig i universitetet kan tolkas som om univer-
sitetet gav en statushöjning för ämnesutbildningen, trots att utbildningen 
varit en del av universitetet under 10 år när den organisatoriska förändringen 
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sker. Eventuellt är det arvet efter att ha varit en yrkesutbildning som organi-
serades inom universitetet till skillnad mot den traditionella universitetsut-
bildningen som var organiserad utifrån ämne inte yrke.  
 

Kristina 
Det var egentligen ett väldigt stort steg [separationen] för då fick ju 
vi en egen ekonomi för ämnesutbildningen och då tyckte vi att det 
var bra. Förut så hade mycket pengar gått till det pedagogiska arbetet 
och man satsade på det. I och med det här så kunde vi söka egna 
pengar till vårt arbete med ämnena, på sätt och vis tycker jag att det 
var bra att det blev en separation. Sen har det diskuterats mycket om 
att det blev två ytterligheter - antingen så var man seminarium och 
sedan genom separationen ämnesutbildning. Nu har väl kanske pen-
deln börjat svänga tillbaka lite grann.  

 A- Du menar att den flyttade praktiskpedagogiska utbildningen 
gjorde att de två delarna inte fick så mycket gemensamt?  

- Nej, det tycker jag inte. Vi strävade ju mot samma mål, att utbilda 
bra lärare. Viss samverkan har hela tiden funnits som t.ex. utbild-
ningsdagar och arbetet med kursplaner. Så småningom kom ju didak-
tiken som skulle vara länken mellan ämnesutbildningen och den prak-
tiskpedagogiska utbildningen och som man också här kom igång med 
väldigt tidigt. Det var nog lite grann Sivs förtjänst att vi kom igång 
och sedan engagerade sig metodikläraren för det här och hon skrev en 
bok i didaktik som vi använde. Det hände en del nya saker i och med 
det här att man skiljde delarna åt. Men det är klart att när vi hade den 
metodiska delen, ämnesmetodiken om man säger så, så låg det mycket 
närmare, man kunde ta in det i de upplägg som man hade i undervis-
ningen. 

 
En positiv konsekvens av flyttningen av den praktiskpedagogiska utbild-
ningen var att ämnesutbildningen då fick en egen ekonomi. De kunde nu 
själva styra över hur pengarna skulle satsas. Kristina berättar att det tidigare 
känts som om mycket pengar gått till de flyttade ämnena, nu kunde de (äm-
neslärare och ledningen för institutionen) söka pengar till de ämnen som 
Kristina upplever som lågprioriterade.  

Kristina reflekterar, med erfarenheter från senare tider i medvetandet, om 
negativa sidor av delningen. När hela utbildningen var på en plats var äm-
nesmetodiken mer naturligt en del av undervisningen. Genom delningen blev 
textillärarutbildningen två tydligt separerade delar, som gick in i sina organi-
satoriska tillhörigheter, detta kan ha upplevts vara på bekostnad av textillä-
rarutbildningens helhet. Den nya organisationen gav möjligheter att utveckla 
de textila hantverksämnena inom ämnesutbildningen och satsa på dem. Sam-
tidigt ledde detta till att textillärarutbildningen blev delad i två delar, ämnes-
kunskaper och lärarkunskaper. Tiden har enligt Kristina gjort att denna strik-
ta uppdelning på senare år börjat luckras upp. Ämnet didaktik var menat att 
överbrygga uppdelningen och binda samman utbildningen. Även om man i 
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Uppsala var tidiga och aktiva inom detta ämne ger Kristinas tal om en tvåde-
lad utbildning en aning om att värden ändå gick förlorade och att didaktik-
ämnet varken kunde eller var utformat för att väga upp en ämnesmetodik 
bortkopplad från ämnena. Den tveksamhet som Kristina förmedlar finns 
även i Saras berättelse om den undervisning som hon bedriver.  
 

Man kan också i ämnena tänka att det är lärarutbildning som dom 
[de studerande] går. Det tänker jag, alla tänker nog inte så här utan 
dom tänker att det är en hantverksutbildning. Studenterna får ju 
hantverket fast i en lärarutbildning tycker jag. Det tycker jag är en 
väsentlig skillnad och då kan man ju tänka i dom arbetsområden som 
finns och i den dialog man har kan man föra diskussionen att det fak-
tiskt är hantverket i en lärarutbildning dom får. Man kan ju göra dom 
medvetna om det och lyfta frågor, diskutera frågor och så vidare. 
Man behöver ju inte separera det, man kan ju väva in det även om 
det är hantverksdelen man ansvara för. 

 
Sara arbetar i slutet av perioden 1988�2001 och var inte en del av kollegiet 
vid separationen från den praktiskpedagogiska utbildningen. Hon kan vara 
påverkad av sin egen utbildning där dessa olika delar bildade en helhet när 
hon med viss frihet utformar sina lektioner. Viktigt i Saras berättelse är den 
individualitet som kommer till uttryck, hon ser lärarrollen som central i den 
ämnesutbildning hon ger de studerande. Intressant är även att hon tror att de 
studerande tänker att det är en hantverksutbildning de genomgår, att de sepa-
rerat de olika delarna i textillärarutbildningen från varandra.  

Grundskollärarutbildning och ettämnesutbildning 
Under tidsperioden tillkom en tvåämnesutbildning där ett av ämnena var 
textilslöjd. I och med att en ny utbildningsinriktning startades fanns anled-
ning att granska den befintliga ettämnesutbildningen och fundera på skillna-
der och likheter.  

 
Gun 
Vi visste ju att genomförandet av grundskollärarreformen skulle 
komma, det var ju beslutat 1985, 5 eller 6 juni. Då visste vi ju att vi 
inte kunde ha en textillärarutbildning som tidigare. Ettämnesutbild-
ningen kunde vara kvar som tidigare, det fanns stöd för det. Sen 
skulle vi ha en grundskollärarutbildning med två ämnen, textil och 
annat ämne, den praktiskpedagogiska utbildningen skulle ligga på 
ILU. Det gick inte att separera den praktiskpedagogiska utbildning-
en för grundskollärarutbildningen och ettämnesutbildningen. Det 
fanns ingen anledning, sa jag att inte lärare i textil kan läsa tillsam-
mans med övriga lärarstudenter.  

[…] Det var ologiskt att lägga ner ettämnesutbildningen när man 
samtidigt hävdade att all utbildning vid universitet och högskolor 
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skulle vara forskningsförberedande. Ettämnesutbildningen som är 
den enda utbildning som ger kompetens att undervisa i gymnasie-
skolan. Om vi bara utbildar grundskollärare så blir ju konsekvensen 
att vi inte får kompetenta lärare för gymnasiet någonstans i landet 
och i dess förlängning ger knappast grundskollärarutbildningen, utan 
gymnasiala förkunskapskrav i textil, sådana kunskaper som kan sä-
gas vara forskningsförberedande. 

 
Gun berättar här om argument som fanns för att fortsätta ge ettämnesutbild-
ningen efter att grundskollärarreformen kom att genomföras. Ettämnesut-
bildningen gav de djupare kunskaper som behövdes för att kunna sägas vara 
forskningsförberedande, en forskning som saknades i de textila hantverks-
ämnena och som i förlängningen riskerade möjligheten att dessa skulle kun-
na bygga på en vetenskaplig grund. Gun såg genom grundskollärarreformen 
en risk för urholkade kunskaper om inte även ettämnesutbildningen fick 
finnas kvar. Samtidigt berättar Gun om att de studerande vid de båda utbild-
ningarna läste tillsammans och att de båda skulle läsa med andra lärarstuden-
ter. Genom detta kunde en tidigare isolering av textillärarutbildningen brytas 
och de studerande kunde genom kontakt med andra studenter både få och 
förmedla kunskap. 

Utbildningens genussammansättning   
Det faktum att utbildningen var kvinnodominerad har enligt informanterna 
påverkat utbildningen, samtidigt var det ett faktum som i stort varken disku-
terats eller ansågs viktigt att förändra.  

 
Kerstin 
Vi ser det ju inte, men alla som kommer från gatan kan se det ome-
delbart, det kan man se på alla saker som man gör här och miljön. 
Om du går till en verkstad där det bara är karlar till exempel, så ser 
du vad dom har för almanackor på väggarna, bara en sån sak. […] 
det har blivit osynligt för oss vi ser inte vad vi håller på med. Om 
man tänker på alla de saker som hänger här ute på väggen så är det 
ingen från gatan som kommer in och säger att det är en kille som har 
gjort det, det är hur tydligt som helst, man kan omedelbart säga att 
här måste det var kvinnor som jobbar.   

 
Kerstin berättar om den prägel kvinnor eller män sätter på de miljöer de vis-
tas i. Kerstin tolkar textilhantverket som kvinnligt och att miljön och produk-
terna därav är kvinnliga. Samtidigt sägs att människor utanför verksamheten 
skulle anse den som kvinnlig, något som kan tolkas som att miljön och pro-
dukterna enligt det omgivande samhällets normer anses kvinnliga. Viktigt är 
att de som är verksamma inom miljön inte ser eller kanske inte bryr sig om 
genusetiketteringen, något som inte tycks bero på en omedvetenhet eftersom 
flera informanter fört liknande resonemang. Snarast tycks detta inte anses 
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som viktigt eller intressant utan det viktiga är att utveckla och driva god 
utbildning. Kerstin resonerar vidare: 

 
Men det är ett hus med kvinnor, jag kan se att vi till skillnad från 
män är väldigt osolidariska mot varandra och det hindrar oss. […] 
Den här överordningen tjänar ju på att vi blir osams hela tiden. Om 
man tänker att vi beskriver kvinnor som att vi sitter i en ring och 
håller varandra i hand, ska vi göra någonting med andra kvinnor så 
vill vi gärna gå i armkrok med andra kvinnor, vi går två och två. 
Den kvinnan som går utanför den här ringen hon bli ju omedelbart 
pekad på, vad är det för märkvärdigt med henne då?   

 
Den miljö som beskrivs behöver inte vara knuten till textillärarutbildningen 
utan kan ha varit en beskrivning av ett typiskt kvinnligt handlingsmönster 
enligt Kerstin. Samtidigt var det textillärarutbildningen i Uppsala som disku-
terades vid intervjun och på grund av detta kan slutsatser dras om att dessa 
handlingsmönster även var vanliga där. Om en miljö är/var kvinnodomine-
rad och då präglad av de handlingsmönster som Kerstin beskriver bör det ha 
verkat hämmande för verksamheten, miljön bör inte ha varit dynamisk eller 
stimulerat till nytänkande. 

Anna berättar att utbildningen påverkas av att bedrivas i en kvinnlig mil-
jö: 

I och för sig så tror jag ju det, men om det var positivt eller negativt 
det vet jag inte. Det är klart att det är kvinnor här, det kan göra att 
det blir lite lugnare. Att man har något gemensamt, men å andra si-
dan kan det ju också göra att man kanske tänker i någon slags vanor 
eller så -och det vill jag ju inte som du har förstått. Fast å andra si-
dan så tror ju jag att de studenter vi har är väldigt olika och det på-
verkar också, dom kommer ju från hela landet och har med sig sina 
erfarenheter, så det är ju också en variabel.  
 

Anna ser den kvinnliga miljön som en av de variabler som kan påverka mil-
jön som utbildningen bedrivs inom. Det bekanta och lugna kan vara såväl 
positivt som negativt. Lugn kan vara detsamma som en trygg miljö där per-
soner vågar tänka utanför ramarna liksom en miljö där lugnet ger stagnation 
eftersom alla lutar sig tillbaka och bara arbetar som de brukar. Anna påpekar 
att studenterna påverkar utbildningen och att deras krav och bakgrund gör att 
utbildningen eventuellt måste förändras. Detta tyder på att utbildningen i 
högre grad än tidigare individanpassas och att det finns en flexibilitet inom 
utbildningen som innebär att studenten som individ har viss makt att påverka 
sin utbildning.         



 213 

Resultat av undervisningen 
De studerandes arbeten har under perioden delats i skriftliga och praktiska 
arbeten. Bland de praktiska arbeten finns de textila produkterna som fram-
ställts i hantverksämnena. Uppdelningen är inte statisk eftersom det i de 
skriftliga arbetena ingår praktiska moment och att det i de praktiska arbets-
uppgifterna ibland ingår någon form av skriftliga moment. 

Skriftliga arbeten 
De skriftliga arbetena har under perioden förändrats som tidigare beskrivits. 
Poängantal och arbetets benämning har varierat. Eftersom de studerande som 
påbörjat studierna i ett system i möjligaste mån fullföljt sina studier i samma 
system finns en fördröjning i när arbeten skrivits och när lokala planer anta-
gits. Undersökningen bygger på studier av arkiverade arbeten.543   

Under de inledande åren skrev studenterna ett Textilt utvecklingsarbete 
som omfattade 8 poäng. Arbetena utfördes som grupparbete och/eller som 
enskilt arbete. Det kan noteras vid en jämförelse med tidigare perioders arbe-
ten att den skriftliga delen vare sig ökat eller i stort förändrats. Det som till-
kommit i de skriftliga arbetena är ett praktiskt textilt fokus. Genom praktiskt 
arbete studerades och utvecklades ämnen som: Maskinstickning i undervis-
ningen, En datorstyrd vävstol och Enkel ärmskärning – unisex. Med ett för-
ändrat fokus och mer textila undersökningsmetoder ändras även redovis-
ningsformen. Bildillustrationer, teckningar, diabilder eller videofilmer var nu 
standard och oftast en mera omfattande del än den skriftliga. Kreativitet i 
redovisningsmetoden tycks i dessa arbeten blivit en viktig del av uppgiften, 
allt i en strävan att illustrera praktiska moment. Den lokala utbildningsplanen 
från 1990 anger att det skriftliga arbetet, textilt utvecklingsarbete, skulle 
omfatta 5 poäng. Trots poängminskningen förändras inte arbetenas struktur, 
fokus eller omfattning anmärkningsvärt.  

Att arbetena blivit mer ämnesinriktade ansågs av företrädare för institu-
tionen vara ett uttryck för den förstärkta ämnesinriktningen som förflyttning-
en av de praktiskpedagogiska ämnena innebar. Vidare ansågs metodkurser 
med externa föreläsare, interna seminarier och didaktiska diskussioner ha 
bidragit till utvecklingen. Samtidigt anges att med en förstärkt forskningsan-
knytning skulle de studerandes ämnesval i högre grad styras mot uppgifter 
som kunde anses centrala inom utbildningen. De skriftliga arbetena tros bi-
dra med kunskapsgenerering och en förstärkning av ämnesprofilen, något 
som var extra viktigt eftersom institutionen inte haft egen forsk-
ning/forskarutbildning.544  

                               
543 Skriftliga arbeten. (NA)  
544 Fördjupad anslagsframställning 1993/94-1995/96. (NA) 
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De yttre förutsättningarna för skriftliga arbeten ändrades enligt utbild-
ningsplanen från 1993 medan formen bestod. Nu ingick även ett fördjup-
ningsarbete på B-nivå som omfattade 5 poäng. I arbetet ingick metodavsnitt 
samt ett undersökande arbete med utgångspunkt i textila material och/eller 
konsumentkunskap.545 De skriftliga arbeten som tidigare fanns i slutfasen av 
de studerandes utbildning kallades nu fördjupningsarbeten och skulle utföras 
individuellt omfattade 10 poäng och var momentet inom kursen Textilt hant-
verk III. Syftet med arbetena var att de studerande förutom skriftlig träning 
skulle ha möjlighet att välja ett textilt ämne de ville fördjupa sina kunskaper 
inom. Arbetenas omfattning och kvalitet varierar. Olikheten kan inte ledas 
till handledarens eventuella bedömning eller handledning eftersom handleda-
re inte alltid finns angiven. Som exempel på ett fördjupningsarbete kan näm-
nas ett om modeskaparen Dior. Här studeras och beskrivs Dior först histo-
riskt. Efter detta har studenten i formgivning arbetat fram flera plagg inspire-
rade av modeskaparen. Utifrån dessa skisser konstruerades mönster och två 
klänningar syddes upp.  

Förutsättningarna för fördjupningsarbetet förändrades 1995 då de stude-
rande fick välja om de ville göra ett fördjupningsarbete, där det skriftliga 
arbetet omfattade 5 poäng, eller ett examensarbete om 10 poäng som räkna-
des som C-uppsats.546 Vid arbetet med fördjupningsarbete förfogade de stu-
derande över ytterligare 5 poäng praktiskt fördjupande arbete som skulle 
ingå i det skriftliga arbetet om 5 poäng. Valet var de studerandes och de 
nästkommande åren är detta tydligt då valet att göra C-uppsats eller fördjup-
ningsarbeten varierar inom samma kurstillfälle. Antalet studerande som väl-
jer att göra ett skriftligt fördjupningsarbete dominerar.547 Året efter besluta-
des om att större krav skulle ställas på såväl specialarbete som C-uppsats. De 
studerandes insats måste motsvara 40 timmars arbete/poäng.548 I kursplanen 
för kursen Textilt hantverk IV, formgivning och sömnad från 1996, uppges 
att kursen utgör C-nivå men valet av nivå på det skriftliga arbetet finns inte 
angivet.549   

Skriftliga arbeten var en självklarhet i utbildningen från 1990-talet och 
framåt. De skriftliga momenten följde de praktiska i form av PM där arbeten 
beskrevs och planerades eller som avslutningsrapporter. Enligt muntliga 
källor upplevde de studerande att dessa rapporters syfte var att få dem att 
reflektera över såväl hantverksprocessen som det färdiga resultatet. Utöver 
detta syfte fanns en underliggande önskan att de studerande på detta sätt 

                               
545 Textila hantverk III, form och funktion 20 poäng, 1994-03-29. (PA) 
546 Förteckning över examensarbeten/fördjupningsarbeten 1995-2001. (PA) 
547 Ca 2/3 av de studerande gör fördjupningsarbeten medan 1/3 gör examensarbeten. Antalet 
varierar under olika år, t.ex. 1996 var antalet som gjorde examensarbete övervägande medan 
förhållande var det motsatta de flesta andra år. 
548 Minnesanteckningar vid textilmöte 11 september 1996. (PA) 
549 Kursplaner 1988-2001. (NA) 
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övade sig att verbalisera och formulera sina kunskaper skriftligt.550 I dessa 
moment syns en strävan att göra skrivande och handling nära förknippade 
med varandra. Just denna strävan kan sägas vara genomförd då skriftliga 
arbeten från den sista hälften av perioden studeras. Vackra monteringar, 
tygprover och foton är ett bestående intryck. Presentationen liksom det texti-
la arbetet tycks vara en del av uppgiften som inspirerat de studerande. C-
uppsatserna avviker ofta från detta och inrättar sig i högre grad i den allmän-
na akademiska mallen. 

Praktiska studerandearbeten 
För att få en bild av de praktiska arbetena under perioden 1988�2001 har två 
studerandes bevarade arbeten undersökts. Det arbetssätt som användes under 
perioden innebar en ökad individualisering mot tidigare perioder, något som 
gjorde att studerandes arbeten gav en mer komplett bild från undervisningen.  

Arbeten utförda av två studerande, här kallade Johanna och Annika, som 
studerade till textillärare i Uppsala under åren 1998�2001, respektive 
2000�2003 har granskats som exempel på resultat av undervisningen under 
den senare delen av perioden. Bådas arbeten och muntliga utsagor befäster 
ett och samma tillvägagångssätt inom utbildningen, trots att de båda beskri-
ver sina ambitioner, personlighet och arbetsinsats olika. Johannas arbeten 
präglas av en mer pragmatisk inställning medan Annika låter lusten och kre-
ativiteten styra. Eftersom Johanna och Annika inte alltid sparat praktiska 
arbeten från samma kurser kan inte en jämförelse mellan sådana göras. 

De pärmar med prover som tidigare dominerat utbildningen görs nu en-
dast i garnteknik samt om den studerande själv ansett sig ha behov av att sy 
prover inom sömnadsämnena. Som en jämförelse kan det sägas att under 
perioden 1961�1977 stickade de studerande dubbelt så många teknikprover 
som Annika och Johanna gjorde. De prover som utförs under tidsperioden 
1988�2001 redovisas främst som en illustration av de studerandes provande 
och sökande efter en egen lösning på en uppgift, inte som identiska prover 
för samtliga. Ett exempel på detta är de många vävda och maskinstickade 
prover som Johanna producerade i en uppgift i ämnena garnteknik, vävning 
och sömnad inom kursen Textilt hantverk III. Syftet med proverna var att 
undersöka material och tekniker förutsättningslöst men med målsättningen 
att hitta någon kvalitet som sedan skulle produceras som beklädnadstyg. 
Tyget skulle motsvara studentens visioner i det plagg som sedan skulle sys. I 
proverna syns det kreativa och det experimentella arbetssättet genom olika 
material, bindningar och uttryck. Samtliga prover är svarta men variationen i 
estetiska och taktila värden är trots detta stor. Proverna fungerade som en 
visualisering av den process som Johanna gått igenom för att nå fram till ett 
plagg uppsytt i ett utvalt producerat material. Eftersom det varit viktigt att 
                               
550 Muntlig källa. 
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visa och diskutera proverna vid redovisningar skildras här en undervisning 
fokuserad på att de studerande skulle se sin egen process, reflektera över den 
och det praktiska resultatet. Ännu ett moment som förändrats från tidigare 
perioder var att tidigare noggranna monteringen nu omvandlats till ett krea-
tivt moment där det som visades inte bara skulle vara noggrant monterat utan 
främst dekorativt och skapande. Vackra mappar, pärmar och askar är en del 
av redovisningen av det producerade materialet och dess framställningspro-
cess.      
 

                                                     
 

Arbetet kunde utföras i tematiska arbetsformer, där ett tema skulle styra den 
kreativa och hantverksmässiga processen. Ett exempel på detta är arbetsom-
rådet ”mötet som inspiration” som var en del av kursen Textilt hantverk II 
under hösten 1999. Studenterna fick en tidsmässig ram och vilka hantverk 
som skulle ingå i uppgiften var angivet. Samtliga kunskaper som de stude-
rande kunnat tillägna sig under hösten skulle finnas med i skissprocessen. 
Under processen valdes sedan någon eller några tekniker. De studerande 
lämnade individuellt in PM med en planering av arbetet under rubrikerna 
vad, varför och hur till de ansvariga lärarutbildarna. Ett exempel på hur den-
na uppgift löstes är den skjorta, se nästa sida, som Johanna sydde.  
 

Prover från tygtrycksuppgift, olika 
färgställningar på tyg och tryck. 
Proverna är ett exempel på den 
experimentella process som använ-
des i undervisningen. De studeran-
de uppmanades att prova förutsätt-
ningslöst och på så sätt finna såväl 
ny kunskap som goda textila resul-
tat.  

Samples from an assignment in 
printing fabric, using different 
colors on the fabric and the color 
of print. This illustrates the experi-
mental aspect of the education. The 
students were encouraged to test, 
without prejudice, to develop their 
own knowledge in order to produce 
high quality results. 
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Skjortan är ett exempel på den tematiska arbetsform som an-
vändes. Temat i kursen Textilt hantverk II var ”mötet som inspi-
ration”. I arbetsprocessen ingick skisser och PM.  

The shirt is a example on the thematic approach of education 
that was used. The theme here was “the meeting as an inspira-
tion”. Johanna has sewn a shirt decorated with print and em-
broidery. Sketches and a supporting essay, were also part of the 
assignment.     

 
I produkten används de olika teknikerna utifrån formgivning och skriftliga 
PM. Samverkan mellan ämnena broderi och sömnad finns under hela av-
handlingens undersökta period, 1955–2001. Ett friare bruk av tekniker kan 
ses i kombinationen av broderi och tygtryck, teknikerna användes för att nå 
det uttryck som Johanna eftersträvade i sina skisser och sin PM. Johanna har 
även sparat lärarutbildarens kommentarer från redovisningstillfället. Genom 
dessa får vi veta att hon anser tryck och broderi bra men frågor finns av rent 
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sömnadsteknisk karaktär. Mellanlägg efterfrågas och vecken vid manschet-
ten låg åt fel håll. Kommentarerna tyder på att kreativiteten var viktig men 
inte fick vara på bekostnad av den hantverksmässiga kunskapen. 

Sömnad med högre hantverksmässiga krav fanns till exempel i en uppgift 
där ytterplagg syddes. I dessa förekom i högre omfattning sömnadsdetaljer 
som passpoalerade fickor och handsydda knapphål. Pressning av ylletyger 
var även ett moment som var viktigt. I ytterligare en uppgift som krävde 
goda sömnadskunskaper som kunskaper i provning sydde de studerande 
plagg med historiska förebilder, här integrerades dräkthistoria i den praktiska 
uppgiften. Här sydde Johanna ett liv med korsettliknande uppbyggnad. I 
uppgiften använde de studerande mönsterkonstruktion på avancerad nivå när 
äldre dräktmodeller skulle anpassas till dagens kroppar och krav på komfort.  
 

 
 
De kreativa momenten är tydliga i de studerandes arbeten från tiden 1988–
2001. Genom att arbeta fram skisser i ämnet formgivning, gavs en möjlighet 
till individualiserad undervisning. Ett moment som för Johanna resulterade i 
en tovad hatt och undervisningsmaterial resulterade för Annika i en tovad 
väska, en skulptur och en tovad hatt. Alla produkterna krävde hantverksmäs-
siga kunskaper i tovning och handlingen är i stort den samma – manuell 
bearbetning för att ullens fibrer skall gripa fast i varandra. Kreativitet och 
egen formgivning har funnits under hela tidsperioden 1955–2001 men i olika 
omfattning. Under perioderna före 1988 tog de bestämda uppgifterna till 
olika provpärmar en stor del av tiden i anspråk, samtidigt har den handledda 
tiden minskat radikalt sedan dess. Dessa faktorer har troligen lett fram till att 
den kreativa processen i högre grad skett på egen hand eller för sin egen 
skull, detta arbetssätt har eskalerat under åren 1988–2001.  
Ett exempel på de möjligheter som den fria undervisningen fört med sig är 
Annikas arbeten i tovning. I undervisningsmomentet om tovning fann Anni-

Krav på högre hantverksmässiga kunskaper 
fanns ännu kvar, ett exempel på detta är det 
liv som Johanna sydde. Plagget är inspirerat 
av ett historiskt plagg i arbetet var dräkthi-
storia och mönsterkonstruktion viktiga 
beståndsdelar. 
 
 
A focus on the role of craftsmanship was 
still a part of the education, here seen in a 
bodice made by Johanna. A historical gar-
ment inspired the bodice, while costume 
history and pattern construction were also 
central to the project.           
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ka en teknik, metoder och material som inspirerade henne. På de två följande 
bilder visas föremål tillverkade under momentet. Förutom dessa produkter 
tillverkade Annika som tidigare nämnts flera andra föremål i tekniken. Den 
tovade skulpturen växte fram ur Annikas upptäckarlusta, hon hade fått red-
skapet filtnål presenterat för sig. Med filtnålen fanns möjligheter och glädjen 
över de nya möjligheterna fick styra arbetet. I arbetet finns såväl färg- och 
formintresse som kreativitet och känslighet för materialet. Annika har till 
exempel utnyttjat ullens naturliga egenskaper och låtit lockarna bilda hår.  

 

 
Kvinnofigur, tovad med filtnål. Åren 1988�2001 var 
den kreativa processen en viktig del av de studerandes 
lärande. Processen, en stor mängd självstudier och in-
dividuell frihet gav de studerande möjlighet att indivi-
dualisera sitt lärande och det textila resultatet.  

Felted sculpture, made with a felt needle. During the 
years 1988-2001 the creative process played an impor-
tant part in the education. The creative process, to-
gether with a large amount of private studies and indi-
vidual freedom made it possible for the students to in-
dividualize their leaning and the textile objects that re-
sulted from it. 
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I undervisningsmomentet med tovning tillverkade Annika en 
väska i ett helt stycke. Produkten är ett exempel på att kreativi-
teten inte motverkade en hantverksmässig noggrannhet.  

A felted bag made by Annika in a single piece (part of the 
course in felting). The role of creativity has not compromised 
the high level of craftsmanship required.        

Väskan är även den resultatet av moment i tovning. De studerande fick i 
uppgift att tova något i hel form, det vill säga något tovades i ett och samma 
moment. I den grå ullen har blåfärgad ull tovats in som en randeffekt. Detal-
jer i skinn har sytts på och fungerar som handtag. I produkten har Annika 
realiserat sin kreativa vision till en funktionell produkt. Alla moment är ut-
förda med hantverksmässig noggrannhet, såväl tovning som montering. 
Hantverksskickligheten har inte fått stå tillbaka på grund av ökande möjlig-
heter till kreativiteten. I omdömen från den lärarutbildare som undervisade i 
momentet framgår att hon uppmuntrade Annikas arbete och ansåg att hon 
hade ett speciellt formspråk. 

I ämnet broderi är de kreativa momenten i det textila arbetet tydliga. I 
Annikas två broderier syns en lek med stygn och material med ett mål att 
uppnå ett visuellt resultat. Det svarta-vita långa broderiet är ett resultat av en 
uppgift där flera olika stygn skulle användas, från enkla till sammansatta.  
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Annika valde att göra fem små broderier med olika varianter på samma mo-
tiv. Genom att lekfullt välja material och stygn framträder motivet på olika 
sätt. De fem broderierna har sedan fogats samman till ett föremål. Broderiet 
med ögat är ett resultat av en uppgift där en yta skulle täckas med olika 
stygn. Ögat liksom ränderna som binder samman de två olika delarna är 
tovade med filtnål och applicerade på broderiet. Genom att variera stygn, 
täthet och grovleken på tråden har en variation skapats i den yta som de to-
vade detaljerna vilar på. På den nedre delen av broderiet har en bit siden 
applicerats. Genom valet av material finns en kontrastverkan mellan det 
blanka sidenet och den matta ullen. Båda dessa textila arbeten visar att det 
kreativa arbetet och skapandet både speglar och är beroende av den stude-
randes personlighet.    
            

                            
I broderi är de kreativa momenten tydliga. Okonventionell användning av ma-
terial och tekniker tycks ha uppmuntrats samtidigt som inget avkall gjordes på 
noggrannhet i utförandet. Broderiet till vänster resultat av en uppgift där enkla 
och sammansatta stygn skulle användas. Broderiet till höger är från en uppgift 
där en yta skulle täckas med olika stygn.  

Creativity can be seen to play a leading role in the embroidery course. The un-
conventional use of material and techniques seams has been encouraged with-
out rejecting the role of craftsmanship and skill. The embroidery to the left is 
the result of an assignment where single and compound stitches were used. 
The embroidery to the right is the result of an assignment to cover a surface 
with different stitches.   
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Maskinstickning kom under tiden 1988–2001 att bli en del av ämnet garn-
tekniker. Genom att stickmaskiner användes kunde större mängder stickade 
tyger produceras av de studerande efter egen formgivning, vilket gjorde att 
ämnet garntekniker kunde vara mer delaktigt i ämnesövergripande projekt. 
Vävda tyger kunde nu bytas ut eller kompletteras med stickade tyger. Här 
påverkades ämnets och utbildningens inriktning påtagligt av att en av lärar-
utbildarna kunde lära ut hur stickmaskiner skulle användas och en omfattan-
de utrustning införskaffades. 
 

 
Maskinstickade prover, stickade i olika färgställningar och material. Ett mål i uppgif-
ten var att prova hur ett mönster förändrades i och med att färger eller garnkvalitet byt-
tes ut. I processen kunde oväntade resultat uppstå, såväl i mönstereffekter som i kvali-
teter.   

Machine knitted samples, using different color compositions and materials. One of the 
aims of this assignment was to test how pattern was altered when colors and qualities 
(thickness) of yarn changed. Unexpected results could occur resulting from either the 
change in thickness or color.    

De maskinstickade proverna som Johanna gjort är ett resultatet av en uppgift 
där ett stickmönster skulle provas i olika garnkvaliteter och färgställningar. 
Här har samma mönster tillverkats i såväl mohair som viskos. Materialens 
egenskaper bidrar med olika mjukhet och fall. Samtidigt framträder mönstret 
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olika tydligt beroende inte bara på färgställningar utan även på vilket materi-
al som används. Provet i mohair får till exempel ett mera oskarpt utseende. 

 
Stickad provbit, 3D mönster. Prickarna har skapats ge-
nom att tyget fästs runt runda, platta föremål. Formen 
fixerades genom mekanisk bearbetning. Provet visar 
att det under denna period inte var det praktiska eller 
funktionella som eftersträvades utan den kreativa upp-
levelsen och erfarenheter därav.  

Knitted sample, pattern in 3 D effect. The spots were 
created when the fabric was stretched around flat cir-
cular objects. The resulting form was then fixated by 
using mechanical treatment. The sample illustrates 
how creativity was more central than functionality and 
practicality.      

Provet på bilden är ett exempel från en undervisning där kreativitet upp-
muntras. I den kreativa processen arbetas det förutsättningslöst med textila 
material, i processen skapas unika kvaliteter. Genom efterbehandling har det 
stickade trikåtygets släta yta förändrats. Prickar har skapats genom att tyget 
fästs runt runda föremål och genom mekanisk bearbetning har föremålens 
form fixerats. Johanna berättar att lärarutbildarna uppmuntrade de studeran-
de att tänka vidare, att prova olika lösningar och att även prova det som 
ibland verkade otänkbart eller omöjligt. Att resultatet ibland blev oanvänd-
bart var inte lika viktigt som erfarenheter och kreativa upplevelser under 
processer. De studerande utarbetade genom arbetssättet en handlingsbered-
skap som bestod av kreativitet. 
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Inom undervisningen i vävning fanns utrymme för ett individualiserat läran-
de. Förkunskaperna liksom intentionerna varierade och medförde att kraven 
på svårighetsgrad varierade. Vävnaden med fyra hjärtan har en botten i tu-
skaft och mönster utförda i HV-teknik. Rött, löst spunnet lin bildar en ram 
runt motivet. Ojämnhet i färg och struktur beror på att materialet är hand-
spunnet. Här har Annika använt en enkel, traditionell mönstringsteknik för 
sin bild. En traditionell teknik i ett traditionellt material får genom en detalj i 
formgivningen mer otraditionellt uttryck. Samtidigt är Annikas bild ett ut-
ryck för sin tid, detta blir tydligt när den jämförs med den HV-teknik som 
Margareta vävde under perioden 1955–1961.551 Båda dessa vävar speglar 
trots liknande material och samma teknik olika bildtraditioner. Annikas bild 
stämmer väl överens med det formspråk som användes inom hemslöjdsrörel-
sen under tiden runt sekelskiftet 2000.  

I linje med den tidigare nämnda individualiseringen vävde Johanna och 
Annika tekniker som ryssväv och moorman. De valde tekniker lämpliga för 
det föremål som tillverkades och för att den egna formgivningen skulle 
komma till sin rätt. Här påverkade antagligen lärarutbildaren i vävning tan-
kar om kreativitet och intresse för vävtekniker.       
 

                               
551 Se kapitlet: Fackskolan för huslig ekonomi, rubrik: Resultat av undervisningen.  

Väv i tuskaft och HV-teknik, material 
handspunnet lin. Tekniken är traditionell 
och materialvalet likaså, bilden har An-
nika utformat själv.  I ämnet vävning 
kunde de tekniska svårighetsgraderna 
anpassas efter de studerandes förkunska-
per 

Weave in tabby and HV-technique, using 
flax. Both the technique and the material 
are traditional. The student made the 
sketch for the picture herself. Here in 
Weaving, as a subjects, the students 
could use techniques that were suitable 
for their individual level of knowledge.     
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Väskan är ett exempel på att användning av nya och otra-
ditionella material uppmuntrades i vävning. Annika vävde 
tyget i ull och sisal. Tyg till ytterligare en väska vävdes i 
remsor av regnkläder, sopsäckar och annat som Annika 
kallar plastskräp.  

The bag is an example of the use of new, untraditional 
materials encouraged within weaving. Annika made this 
fabric in wool and sisal. Fabric for yet another bag was 
made from shreds of rain clothes, garbage bags and other 
items classed by Annika as plastic trash.     

 
Väskan är sydd av tyg som Annika vävde. Hennes målsättning i vävningen 
var att använda olika material. Här har hon vävt i ull och sisal. Väskan är 
monterad med synlig stadkant, det grova, oföljsamma sisalgarnet sticker upp 
och gör att en fransig kant skapas. I användningen av de olika materialen 
skapas förutsättningar som Annika väljer att använda som en effekt. Förutom 
denna väska vävdes tyg till ytterligare en. Då användes remsor klippta av 
regnkläder, sopsäckar och annat som Annika kategoriserar som plastskräp 
som inslag. Arbetet präglades av ett fördomsfritt experimenterande i an-
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vändningen av material, något som stämmer väl överens med de intentioner 
som fanns inom undervisningen i vävning.     

Analys  
När den praktiskpedagogiska utbildningen flyttades till ILU ändrades förut-
sättningarna för de anställda inom IHV. Utbildningen var nu en ämnesut-
bildning och ekonomi, visioner och arbete splittras inte längre mellan de 
praktiskpedagogiska ämnena och ämnesutbildningen. Många av lärarutbil-
darna såg förändringen som en möjlighet, all energi skulle nu läggas på äm-
nesutbildningen. Den utbildning som beskrivits i kapitlet analyseras med 
hjälp av begreppen handling, reflektion och fakta. I den mån det är möjligt 
antas ett genusteoretiskt angreppssätt.  

Utbildningens kärna 
Under tidsperioden skedde en successiv förändring av utbildningen. Under-
visningen kom allt mer att formas av de studerandes eget ansvar och person-
liga lärandebehov. Genom att uppgifterna var av tematisk form fanns en viss 
frihet inbyggd, vilket kan urskiljas när Johannas och Annikas arbeten jäm-
förs. Deras sätt att lösa uppgifterna stämmer väl överens med deras personli-
ga intressen och livssituation. Johanna löser uppgifterna för att klara av mo-
ment av utbildningen medan Annika när hon löser uppgifterna förverkligar 
kreativa visioner och med lusten att skapa följer lusten att lära. Båda de stu-
derandes insatser resulterar i en godkänd examen. Individualitet, kreativitet 
och ett eget sökande efter kunskap ansågs av de studerande premieras vid 
betygssättning, vilket stämmer väl överens med kursernas målsättning.  

Det som producerades av de studerande under tiden före 1977 var till stor 
del riktat mot den blivande eleven och ansågs fungera som undervisningsma-
terial. I de arbeten som de studerande tillverkade under perioden 1988�2001 
var den blivande eleven mer osynlig.552 Elevens osynlighet berodde inte bara 
på att den praktiskpedagogiska utbildningen flyttat utan även på uppgifternas 
utformning. Istället för de blivande eleverna var nu de blivande textillärarnas 
handlingsberedskap i centrum. De studerandes egen process skulle utvecklas 
så att de hade en handlingsberedskap för elevernas undervisning. Handlings-
beredskapen innefattade dels kunskapen i de textila hantverksämnena dels 
förmågan att använda ett flexibelt och kreativt arbetssätt. I den tidigare un-
dervisningen var handlingsberedskapen till viss del materiell medan den 
under perioden 1988�2001 var förkroppsligad, knuten till en personlig ut-
veckling. I uppgifterna finns tydliga moment av reflektion i samband med 
handlingar som ledde fram till resultatet. De studerande förväntades ofta visa 
                               
552 Detta trots att uppgifter riktade till exempelvis grundskolan förekom.  
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sin process, sin väg fram mot ett resultat, i såväl skriftlig som muntlig form. 
Reflektioner som ofta förblir outtalade i handling tvingades på detta sätt till 
verbalisering och blir då synliggjorda.   

De skriftliga arbetena ökade i omfattning under perioden. Förutom mer 
omfattande skriftliga uppgifter skrevs PM med målsättning att synliggöra 
och verbalisera de studerandes arbets-, lärande- och/eller hantverksprocess. 
Processen innefattade tankar och reflektioner som väcks under arbetets gång. 
Reflektioner över hur kreativa visioner skulle omsättas till handling och be-
rättelser om hur en uppgift tolkats. Reflektioner såväl i som efter handlingen 
synliggjordes skriftligt.553 I fördjupningsarbeten och examensarbeten var 
handlingen inom de textila hantverksämnena centralt. Arvet från seminarie-
kulturen där en omfattande handlingsburen kunskap präglade utbildningen 
lever därmed kvar men har anpassats efter tidens krav. De studerandes skrift-
liga verbalisering av process och handling talar för att en kunskap som av 
tradition har ansetts tyst kan få en röst. Ändrade arbetsmetoder/ redovis-
ningsmetoder samt en strävan inom utbildningen att inte helt anpassa sig till 
traditionella vetenskapliga metoder gav möjligheter för den kunskap som 
tystnat eller tystats att verbaliseras med bibehållet etos.554 I en studie av 
språkbruket i examensarbeten på C-nivå under åren 1999–2001 beskrivs 
arbeten som skiljer sig från den traditionella akademiska mallen. En tidskrä-
vande dokumentation måste ske parallellt med hantverksprocessen och den-
na kan till exempel beskrivas i dagboksform. Det språk som användes i arbe-
tena måste tillåtas vara personligt eftersom uttryck, process och upplevelser 
som är en viktig del av såväl process som resultat är synnerligen person-
bundna. Som en del av språket finns bilder, tygprover och/eller film. Resul-
taten i den refererade studien visar de specifika metoder som krävdes i do-
kumentationen av examensarbeten i textilt hantverk.555  

I examensarbetena, som under perioden omvandlades till C-uppsatser, 
fanns en högre anpassning till traditionella vetenskapliga metoder och teori-
er. Genom att de studerandes arbeten räknades som C-uppsatser öppnades 
möjligheten att studera vidare. Eftersom arbeten på C-nivå skrevs ställdes 
indirekt ett krav på att en D-nivå skulle kunna erbjudas de studerande som 
önskade fortbildning. Det innebar en anpassning till övriga universitetet och 
samtidigt en möjlighet till efterlängtad ämnesutveckling.  

Under perioden finns olika spår inom ämnesutbildningen. Fristående kur-
ser genererar studerande och ibland möjligheter att realisera visioner. Grund-
skollärarutbildningens textillärare med andra förkunskapskrav och en mindre 
omfattande ämnesutbildning gav signaler om att vikten av ämneskunskaper 

                               
553 Schön (1983) s. 55. 
554 Se till exempel Liedman (2001) s. 115-116. 
555 Fagerlind (2008). Liknande skriftliga arbeten utförs av studerande vid: Institutt for forming 
og formgivning. Avdelning for estetiske fag, folkekultur og lærerutdanning. Højskolen i 
Telemark. 
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kunde värderas olika. Läsåret 1998/1999 realiseras visionen om en D-kurs 
inom de textila ämnena, då inom ämnet Hushållsvetenskap med inriktning 
mot textil- och dräkthistoria. I kursen fanns inga direkta kopplingar till 
textillärarutbildningen men de studerande som skrivit C-uppsats inom sin 
utbildning kunde antas och därmed meritera sig till forskarutbildning.556 I D-
kursen fanns en tydlig tyngd inom fakta som i en muntlig tentamen och upp-
sats reflekterades och knöts till textila föremål.  

Genom uppgifter där de studerande redovisade såväl resultat som vägen 
fram till resultatet, till exempel prover och skisser, synliggjordes delar av 
processer som annars riskerade att förbli dolda. Samtidigt gjorde de stude-
rande ett val av vad som skulle visas vid en redovisning eller ett seminarium. 
Det fanns en risk att en teknik aldrig förstods och att lärarutbildaren inte 
upptäckte det, en risk att den verkliga kunskapsnivån inte redovisades. In-
formanter anger att de ville förmedla en stämning av tillåtande miljöer och 
ett kreativt förhållningssätt, något som borde ha varit en förutsättning för att 
uppmuntra och kontrollera de studerandes lärande. I Johannas och Annikas 
arbeten synliggörs ett arbetssätt där informanternas målsättningar har för-
verkligats. Annika och Johanna arbetar kreativt men inom de hantverksmäs-
siga ramarna. Kreativiteten medförde inte avkall på resultatet av handlingen.  

En fråga som kvarstår är om textillärarutbildningen nu var mer forsk-
ningsanknuten och byggde på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 
Enligt direktiven vid inledningen av perioden skulle det inom utbildningen 
skapas en positiv attityd till forsknings- och utvecklingsarbete och förbere-
das för forskarutbildning. Flera målsättningar verkställs under perioden, till 
exempel infördes skriftliga arbeten på C-nivå, en lektor anställs, en adjunkt 
avlägger licentiat examen, undervisningen blir mer tematisk och utforskande 
och mer vetenskaplig litteratur används. Svaret på frågan måste bli att ambi-
tionerna som funnits inom textillärarutbildningens kollegium efter många års 
arbete delvis förverkligats. I de skriftliga arbetena används vetenskapliga 
mallar för att verbalisera den textila hantverkskunskapen samtidigt som den 
lektor som anställs gör det på meriter som till stor del bygger på djupa prak-
tiska hantverkskunskaper. Utvecklingsmöjligheterna är därmed inte längre 
lika beroende av andra ämnen som tidigare. Formuleringen om att utbild-
ningen kunde bygga på beprövad erfarenhet öppnade för att den praktiska 
textila hantverkskunskapen dög som den var.  

Minskad lärarledd tid  
Under perioden minskar den lärarledda undervisningstiden radikalt. Infor-
manternas berättelser om frustration över de val som måste göras vid ned-
dragningarna kan tolkas som om de miste sin kontroll över utbildningen. Att 
uppfattningarna om vad det ansåg att en blivande textillärare behövde kunna 
                               
556 Nu ämnet Textilvetenskap inom Konstvetenskapliga institutionen, Uppsala universitet.  
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i allt högre grad måste frångås. Mycket lärarledd undervisning gav kontroll 
över de studerandes lärande och lärarutbildarna visste att de färdiga textillä-
rarna kunde lära ut ämnet textilslöjd på ett metodiskt och hantverksmässigt 
korrekt sätt. När den lärarledda tiden minskade fanns å andra sidan inte bara 
ett krav utan även en möjlighet att strukturera om undervisningen. I kurspla-
nerna används andra formuleringar än tidigare, de studerande uppmanas till 
självständigt arbete och att söka kunskap. Målsättningen var som tidigare 
beskrivits att de studerande skulle uppnå en handlingsberedskap för att han-
tera olika arbetssituationer och själva kunna söka och utveckla sina kunska-
per. Även litteraturlistornas innehåll tycks ha påverkats av den minskade 
undervisningstiden. Listorna innehåller fler titlar där de studerande själva 
kunde söka kunskap och lärande om tekniker. Något som det tidigare fanns 
utrymme för inom undervisningstiden. Fakta som lärarutbildarna tidigare 
hade tid att presentera för de studerande måste de studerande nu söka själva, 
vilket innebar att de studerandes lärande i högre grad än tidigare hade läm-
nats över till de studerande. Lärarutbildarna kunde genom olika former av 
redovisning få en uppfattning om hur de studerande löst uppgifter men vägen 
fram var mer dold än under tidigare perioder.  

Förändringar för personalen 
Det påbud om att verksamheten skulle bygga på vetenskaplig grund som 
kom 1977 började i högre grad verkställas under perioden 1988�2001. När 
utbildningen övergick till att bli en ämnesutbildning kan det ha påverkat de 
anställda att känna att en möjlighet till ämnesutveckling fanns. Sannolikt 
hade de anställda lärarutbildarna vid den rena ämnesutbildningen mer likar-
tade ambitioner än de som fanns i det kollegium där även ämnen som peda-
gogik och metodik företräddes. Under 1990�talet var lärarutbildarna aktiva 
och flera målsättningar förverkligas, detta kan antagligen knytas till ett mera 
enigt kollegium där de flesta sannolikt värderade de hantverksmässiga äm-
nena och ville se dessa utvecklas. Ämnet Hushållsvetenskap med textil in-
riktning grundades och veteskapligt utbildade och erfarna personer knöts till 
utbildningen. Den personal som avlägger fil.lic. examen gör det med inne-
håll med mer textil inriktning än under tidigare perioder. De sista åren an-
ställs såväl lektor som professor med textil ämneskompetens. I och med des-
sa förändringar inom personalgruppen hade målsättningar som länge efter-
strävats förverkligats. Frågan är hur dessa personer med olika vetenskaplig 
kompetens påverkade utbildningen för de textillärarstuderande. I valet av 
fakta, i form av litteratur, fanns flera vetenskapliga titlar men samtidigt an-
vändes ofta samma titlar inom flera ämnen och olika kurser. Mot slutet av 
perioden anges mer vetenskaplig litteratur inom referenslitteraturen, till ex-
empel avhandlingar från såväl andra universitet som ämnesområden. Det är 
tänkbart att personalen hade kunskap om denna litteratur tidigare men det är 
även möjligt att nya influenser ledde till diskussioner och kunskapsutbyte. 
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Antilla, Nobel eller Nockert som hade en bakgrund inom andra ämnesdisci-
pliner kan ha bidragit med nya ingångsvinklar.  

Lärarutbildarnas roller hade förändrats. I en undervisning med betydligt 
mindre lärarledd undervisning och mera självständigt arbete för de studeran-
de fungerade lärarutbildarna i praktiken mera som handledare. Lärandet av 
de textila hantverksämnenas handlingar förmedlades vid föreläsningar, se-
minarier och lektioner. En stor del av lärandet ägde inte rum i samverkan 
med lärarutbildare eftersom lärandet av den handlingsburna kunskapens 
tidkrävande moment, där handling, fakta och reflektion varvades, skedde 
utanför lärarledd tid. I och med att de skriftliga inslagen ökade, ökade också 
kraven på att lärarutbildarna skulle ha kompetens att handleda dessa. Kom-
petensen ökades bland annat genom interna studier och diskussioner.  Lärar-
utbildarnas roller som experter inom sina ämnen var inte längre tillräckliga. 
För den egna identiteten som ämneslärare var djupa ämneskunskaper viktiga 
men de former som nu användes för att förmedla kunskapen till de studeran-
de krävde ytterligare kunskaper av lärarutbildarna, kunskaper anpassade till 
övriga universitetets metoder för lärande. Informanterna tacklade föränd-
ringen som en grupp men trots det fanns olikheter. Vissa värderade ämnes-
kunskapen högst medan andra ansåg att de textila hantverksämnena kunde 
vinna på att anpassa sig till andra ämnens etablerade metoder och teorier. 
Dessa olika sätt att tänka noterades av de studerande och val av ämne och 
handledare i skriftliga arbeten gjordes utifrån detta. 

Den under tidigare perioder beskrivna underordningen som upplevts inom 
utbildningen tycks nu ha vänts till revanschlusta. Den utbildning som vid 
grundandet kunde ses som ett eget rum skapat för kvinnor sluts nu igen allt 
mer runt de egna ämnena i ämnesutbildningen.557 En möjlighet till kontakt 
med övriga universitetet ansågs viktig men inte på bekostnad av det egna 
ämnet. Ämnen vars kärna bestod av handlingar skulle fortsatt värderas högt. 
Samtidigt finns möjligheten att informanternas upplevelser av bristande in-
tresse och värde, som beskrivits i det föregående kapitlet, nu övergått till en 
insikt om att de inte skulle få hjälp i sitt arbete från övriga universitetet. I 
och med att ämnesutbildningen nu var självständig fanns ökade förutsätt-
ningar att i textilkollegiet internt arbeta för sina ämnen. Mot dessa möjlighe-
ter talade en isolerad kunskapskultur där det kvinnliga kollektivet inte alltid 
verkade samstämmigt för en utveckling.   

Bärande begrepp  
Handlingsberedskap, individualisering, kreativitet, textila hantverkskunska-
per, tematisk undervisning/uppgifter, minskad undervisningstid, lärarutbilda-
re som handledare    

                               
557 Hirdman (2001) s. 115.  
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Har lärandet av praktisk kunskap förändrats?  

Den praktiska kunskap som studerats är den textila ämnesutbildningen i 
Uppsala. Vad är kärnan i ämnena? I avhandlingen är den praktiska kunska-
pens kärna handling. Handlingen är utförandet, att väva eller att sy. Den 
består av rörelser eller handlingar som styrs av vilka redskap, material och 
målsättningar som används. Kunskapen om handlingen ökar om handlingen 
upprepas, genom övning införlivas en rörelse i en människa. För att hand-
lingen skall kunna utföras, och utvecklas, måste det finnas fackkunskap. Om 
till exempel en handduk skall vävas förbättras resultatet om vävaren har 
kunskap om vävtekniker och olika materials uppsugningsförmåga. Fackkun-
skaper finns även vid lärandet av handlingen till exempel hur man skyttlar 
och trampar när man väver. Kunskaperna kan förmedlas muntligt, skriftligt 
eller genom praktisk instruktion. Dessutom påverkas och utvecklas hand-
lingen av att hantverkaren reflekterar under hela arbetsprocessen. Hur blir 
resultatet, hur kan jag få ett bättre resultat? 

Syftet har varit att studera hur den textila ämnesutbildningens ämnen bro-
deri, garnteknik, sömnad och vävning förändrats under åren 1955–2001. Hur 
centrala och lokala direktiv har tolkats och om en förändring kan spåras i de 
produkter som de studerande gjorde under utbildningen. I förlängningen 
innebär det att även de studerandes olika möjligheter eller metoder för läran-
de vid den undersökta tiden har studerats. Källor är dokument, intervjuer 
med lärarutbildare och föremål framställda av studerande. I analysen av re-
sultaten har begreppen handling, reflektion och fackkunskap använts, be-
greppen är den praktiska kunskapens beståndsdelar, genusaspekter har an-
vänts för att öka förståelsen av skeenden och upplevelser.  

I det resonemang som följer är inte syftet att skapa en lärandeteori för 
praktisk kunskap eller att förhålla sig till teorier om detta utan främst att 
diskutera de resultat som presenterats.  

Ändrade förutsättningar – förändrat lärande? 
Kan då lärandet av den praktiska kunskapen förändras? De handlingar som 
själva hantverket består av är i stort desamma generation efter generation. 
Handlingen kan förändras om dess förutsättningar förändras, om nya materi-
al eller redskap kräver det. Vilken praktisk kunskap som lärs anpassas till 
vad man skall producera och vilka material, metoder eller hjälpmedel som 
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skall användas. Om ett tyg skall vävas varierar tekniker efter mode och tren-
der. Beroende på om det är en bomulls- eller linvarp som skall användas 
förändras förutsättningarna vid pådragningen av varpen. Vävningen och 
valet av teknik påverkas av vilken vävstol som används. Trots dessa olika 
företeelser som påverkar den praktiska kunskapen vill jag hävda att kärnan, 
själva handlingen, inte förändrats utan möjligen anpassats till nämnda förut-
sättningar. Vridningen av handen eller hur ett inslag skyttlas är densamma, 
möjligen beroende av material, teknik och redskap.  

Ett mått av reflektion bör alltid finnas i handlingen men kanske kan en 
förändring spåras. När en teoretisk syn appliceras på praktisk kunskap blir 
reflektionen en viktig del av arbetsprocessen och hamnar därmed i fokus. 
Tillfällena för reflektion ökar. De studerandes uppgifter har under perioderna 
varierat, såväl målen som metoderna har förändrats. De studerande lärde 
under tiden fram till slutet av 1980–talet genom att utföra hantverksmässigt 
utsökta prover efter lärarutbildarnas instruktioner. Produkter tillverkades 
efter egen formgivning som en tillämpning av tidigare förvärvade kunskaper. 
Genom att de akademiska traditionerna i högre grad kom att påverka under-
visningen, till exempel genom att skriftliga moment ökade i omfattning och i 
högre utsträckning var integrerade i det textila hantverket, påverkades läran-
det. Det anpassades även till metoder som användes inom det övriga univer-
sitetet, kritisk granskning och analyserande moment förekom i högre ut-
sträckning.  

En successiv minskning av antalet lärarledda lektioner medförde att de 
studerande måste vara självständiga och aktiva i sin egen lärandeprocess. 
Denna förändring syns tydligt i hur fakta förmedlades och användes i under-
visningen. Från att fram till slutet av 1980–talet främst kontrollerats av lä-
rarutbildarna får de studerande ett ökat eget ansvar genom självstudier. I ett 
arbetssätt där lärandet av de textila kunskaperna till stor del söks i en expe-
rimentell och utforskande process blir fackkunskaper en del i ett personligt 
sökande. Detta behövdes inte tidigare eftersom fackkunskaper serverades de 
studerande i form av kompendier och uppgifter som en lämplig, förutbe-
stämd väg för att nå kunskap. En målsättning var att det individualiserade 
lärandet skulle vara ett lärande som kunde fortsätta även efter det att utbild-
ningen var avslutad, att lärandet enligt modellen skulle vara livslångt. 

Anmärkningsvärt är inte att en förändring av lärandet kom, utan att det 
dröjde så länge. Vad var det som gjorde att utbildningen inte direkt anpassa-
de sig efter att den införlivades med universitetet? Förklaringen kan sökas i 
Fackskolans traditioner och historia som en själständig utbildningsenhet. 
Den textila hantverksutbildningen var en del av de husliga ämnena och där-
med under första hälften av tidsperioden en kunskap som ansågs viktig i 
individers vardag. Lärarutbildarna har arbetat med denna tradition införlivad 
i sina intentioner. Detta befästes när textillärarutbildningarna i Sverige kunde 
påverka sina kursplaner. Uppsala valde en väg där hantverkskunskaperna 
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tillmättes högre värde än de kom att göra i till exempel Göteborg.558 När 
lagstiftning om förändring kom tolkades den, inledningsvis, med ett beva-
rande av den egna ämnestraditionen som målsättning. Även när en föränd-
ring planerades genom ökande och verbaliserad reflektion samt förändrad 
förmedling av fackkunskap finns det textila hantverksämnets särprägel kvar. 
Lärarutbildarnas intentioner kan här ha fungerat såväl som ett värnande av 
en utbildningstradition med egna värden och föreställningar som ett cemen-
terande av dessa. En risk finns att intentionerna motverkade en utveckling – 
att de textila hantverksämnena inte kom att följa med i tidens utveckling utan 
blev ett pittoreskt historiskt inslag.  

Förändrat hantverk 
Under hela tidsperioden är det textila hantverket förbundet med kvinnliga 
traditioner och främst knutet till hemmet. Viktigt är även att en lustfylld 
känsla finns när hantverkets handlingar fångar själen.559 Det är kvinnor som 
intresserar sig så mycket för det textila hantverket att de väljer att utbilda sig 
inom området och det är kvinnor som väljer att detta hantverk ska dominera 
deras yrkesliv.  

Avhandlingen börjar 1955 i en tid då en stor del av de textilier som an-
vändes i ett hem var kvinnans ansvar att producera och vårda. Textilslöjden i 
skolan var en viktig del av flickors fostran och upplevdes av många som 
långt ifrån lustfylld. Linnesömnad och garntekniker var viktiga kunskaper 
för en kvinna. Allt eftersom samhället förändrades så förändrades även kra-
ven på den textila kunskapen. Konsumtionssamhällets framväxt och kvin-
nors plats på arbetsmarknaden påverkade det textila kunskapsinnehållet, 
kvinnans plats var inte längre uteslutande i hemmet och de flesta textilier 
gick att köpa till rimliga priser. I takt med att egen produktion för hemmet 
inte längre behövs tar kreativiteten och lusten över. I textilt hantverk realise-
ras kreativa visioner och processer, tankar om personligt välbefinnande finns 
inom såväl textillärarutbildningen som skolans textilslöjd.  

Frågan är varför det textila hantverkets kvinnliga dominans inte försvin-
ner i och med att kopplingen till hemmet och hushållningen försvinner. Var-
för väcker det intresse om en man stickar eller broderar och säger sig göra 
det för välbefinnande och av lust? Trots den förändring det textila hantverket 
genomgått dominerar fortfarande ett kvinnligt genus, en syssla som är natur-
lig för kvinnor men pittoresk och närmast exotisk för män. Kanske har inte 
tillräckligt lång tid gått för att förändringen skall ha hunnit implementeras i 

                               
558 Detta gäller främst de sista åren som undersökts. Intervjuer gjorda med personer som varit 
eller är i ledande ställning inom textillärarutbildningen i Göteborg. Se även Borg (2007) s. 
220. 
559 Waldén (1994) s. 25-28. 
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mans- och kvinnorollen. Sedan 1969 har såväl pojkar som flickor haft un-
dervisning i både textilslöjd och trä- och metallslöjd. Kanske är det så att 
först tredje eller fjärde generationen män som har textilslöjd kommer att anse 
det som helt naturligt.  

Ett problem i processen med att påverka ett hantverks genus är att utövar-
na, här lärarutbildarna och de studerande, i stort sett samtliga är kvinnor. De 
förebilder som finns är alltså kvinnor. Det faktum att de studerande och lä-
rarutbildarna varit kvinnor har under åren påverkat undervisningen så att 
lärandets fokus och det som producerades varit riktat till flickor eller kvin-
nor. En medvetenhet om detta faktum växte under åren fram men trots detta 
fanns inget starkt intresse att arbeta med genusrelaterade frågor. En kvinnlig 
gemenskap och fokus på hantverket samt tankar om hur detta skulle utveck-
las och stärkas var viktigare. Förklaringen till detta kan sökas i de förändrade 
förutsättningar som textillärarutbildarna mötte efter universitetsinträdet 
1977. Kanske var det nog att lärarutbildarna och ledningen för utbildningen 
arbetade med hur utbildningen skulle forskningsanknyta de textila hant-
verksämnena.  

Formande av en textilläraridentitet 
Vilken textillärare ville företrädarna för utbildningen i Uppsala forma, vilka 
personliga egenskaper var viktiga? Svaret på frågan varierar under de under-
sökta perioderna. Gemensamt för hela perioden 1955–2001 är att en textillä-
rare utbildad i Uppsala skulle ha omfattande hantverkskunskaper. Hur dessa 
förvärvades varierade under tiden, men målet var detsamma. Hantverkskun-
skaperna var djupa i de ämnen som utbildningen innehöll och gav de stude-
rande en trygghet i att de skulle klara de flesta undervisningssituationer. De 
skulle aldrig behöva känna sig tveksamma, utan deras kunskaper skulle vara 
pålitliga och grundliga.  

Med djupa kunskaper följer dock även ett reflexivt och utforskande för-
hållningssätt. Goda kunskaper är en förutsättning för att kunna utveckla och 
fördjupa en slöjdprocess. En expert kan genom sin kunskap förutse problem 
eller lösa dem utan att behöva avbryta en arbetsprocess.560 Att ha goda kun-
skaper eller ett stort intresse för hantverket är en förutsättning för att välja en 
textillärarutbildning och för att sedan klara av yrket. Samtidigt finns en risk 
att intresset för hantverket gör att didaktiska och undervisningsrelaterade 
frågor eventuellt inte tas på allvar, något som kan leda till problem i arbetet 
som lärare.561    

                               
560 Lindström (2004). 
561 Nygren-Landgärds (2000) s. 111-112, 155. Nygren-Landgärds identifierar åtta fiktiva 
värden som en grupp studerande inom en slöjdlärarutbildning i Finland anser präglar utbild-
ningen. Ett tillvägagångssätt där hantverket är centralt är ett av värdena, ett värde som efter-
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Kreativitet var under hela perioden, genom ämnet fackteckning, en del av 
utbildningen. I ämnet formgav de studerande sina egna produkter, men krea-
tivitet kan även vara en målsättning för hur de studerande skulle lösa en 
uppgift. Under tidsperiodens inledning fanns ingen kreativ process i använ-
dandet av material. Såväl Britta som Kajsa berättar om en undervisning där 
det var viktigt att rätt material användes, till exempel anpassades grovlekar 
på garn efter tyger, och de studerande fick främst söka en utmaning i an-
vändningen av olika tekniker. Föremål gjorda under Brittas och Kajsas led-
ning visar prov på att detta efterlevdes.  Den textillärare som formades var 
inte en lärare vars handlingsberedskap främst bestod av kreativitet utan av en 
kunskap om vilka material och metoder som var ”korrekta att använda”. 
Handlingsberedskapen bestod av en smakfostran och handlingsfostran som 
de färdiga textillärarna kunde förmedla till sina elever.  

Från och med slutet av 1980–talet bestod undervisningen av uppgifter där 
de studerande själva i högre grad var drivande i sitt lärande. Kreativiteten 
ingick då inte bara i formgivning utan var ett medel i sökandet efter kunskap. 
De studerandes kreativa arbete var en motivation då de provade sig fram till 
det resultat de eftersträvade, något som kan jämföras med att de studerande 
tidigare tillverkade det som lärarutbildarna ansåg lämpligt. Genom de stude-
randes kreativa lärande formas en mall för hur ett lärande av de textila hant-
verken kan gå till. Samtidigt gav det de blivande textillärarna en handlings-
beredskap av kreativitet och flexibilitet som de kunde använda i sin under-
visning. Som textillärare var de i högre grad förberedda för olika situationer i 
den undervisning de i framtiden skulle bedriva. Genom förändringen var 
textillärarna förberedda på den utveckling som skett i till exempel grundsko-
lan, där läroplanernas målsättningar för slöjdämnena förändrats under åren, 
eller på de olikheter som kan finnas inom en elevgrupp. 

I textilläraridentiteten finns de studerandes och lärarutbildarnas val av 
ämne, ett ämne som i dagens Sverige anses kvinnligt. Den kvinnliga sfären 
vid textillärarutbildningen i Uppsala ger inte sken av att aktivt arbeta för att 
motverka denna bild, eller kanske var det så att de inte ansåg att utbildningen 
eller ämnena har något att vinna på ett sådant arbete. Den bärande föreställ-
ningen att textilämnet är kvinnligt har påverkat värderingen av ämnet. Inte så 
att värderingen måste vara låg utan främst för att ämnet inte är könsneutralt. 
I värderingen av textilämnet finns även i samhället en övertygelse att kun-
skapen är medfödd, eller lättare att erövra för flickor och kvinnor. De stude-
rande hade alltså valt att under många år studera ett ämne som ansågs kvinn-
ligt och som de naturligt var disponerade att kunna eller hade de naturliga 
förutsättningarna att lära. Med det som bakgrund kan det tyckas att utbild-
ningstiden är anmärkningsvärd. Under en stor del av tiden som studerats har 

                                                                                                                             
som det inte innehåller tankar om utbildning och lärande inte anses vara en del av slöjdlärar-
utbildningen.   
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de studerande, med förkurser inräknade, en utbildning som sträcker sig över 
minst fyra år.         

De studerande formades till att känna en yrkesstolthet, en stolthet över 
djupa kunskaper i de textila hantverksämnena. En stolthet över att de skulle 
lära ut ämnen som var viktiga och omtyckta av eleverna. Samtidigt sker un-
der perioden en förändring i samhället angående värderingar av de textila 
hantverkskunskaperna. Vid inledningen av perioden ansågs de nödvändiga 
för att sköta ett hushåll, för att kunna producera och vårda hemmets textilier. 
Allt eftersom tiden gått behövdes inte textila hantverkskunskaper för famil-
jens eller individens överlevnad utan har kommit att bli en hobby, en syssel-
sättning för eget välbefinnande. Detta kan bestå av tillfredställelse över att 
ha tillverkat något efter egna målsättningar eller ett välmående och lugn som 
erhålls i utförandet av handlingen. Med dessa förändringar ändrades även 
inriktningen och målsättningarna för den textila slöjden i grundskolan. Efter-
som de blivande textillärarna, liksom lärarutbildarna, oavsett tidsperiod ge-
nom sitt yrkesval självklart varit övertygade om vikten av de textila hant-
verkskunskaperna finns för dem ingen motsägelse i hantverkskunskapernas 
förträfflighet, oberoende av det omgivande samhällets syn. Samtidigt måste 
det i universitetstillhörigheten ha funnits en känsla av hot mot yrkesstolthe-
ten för en utbildning som hade en bakgrund som yrkesutbildning. Universi-
tetstillhörigheten kunde tolkas som att de textila hantverksämnena skulle 
anpassas för att duga och måste bli traditionella universitetsämnen. Stolthe-
ten över ämnena, att de var bra och viktiga som de var, kan ha varit orsaken 
till att en förändring dröjde tills det neddragna timantalet tvingade fram den. 
I stoltheten över de egna ämnena kan ett nedvärderande av de traditionellt 
teoretiska universitetsutbildningarna ha funnits, liksom företrädare för tradi-
tionella universitetsutbildningar nedvärderat praktiska hantverksutbildningar.   

De studerande som individer får under den undersökta tidsperioden allt 
större möjlighet att utvecklas genom att undervisningen och uppgifterna 
förändras. Textila uppgifter som den där den tovade skulpturen tillverkades 
gav de studerande möjligheter att utveckla och förverkliga kreativa idéer. 
Samtidigt som uppgifterna, vars resultat inte är styrt, ger möjligheter så stäl-
ler de också krav på de studerande och egenskaper som är nära förknippade 
med personligheten. Kreativitet kan givetvis stimuleras men olika individer 
har olika lätt för att vara kreativa, genom att kreativitet är en del av lärande-
situationen uppstår personlighetsutveckling. Medan noggrannhet varit den 
egenskap som var viktigast har kreativitet blivit viktigare allt eftersom tiden 
gått. Kreativiteten fanns även tidigare, se bara på Margaretas väska, men det 
viktigaste var noggrannheten i det utförda hantverket. Utifrån slöjdens ut-
veckling i skolan stämmer utvecklingen, eller förändringen, av textillärar-
identiteten. Textillärare som fokuserar på noggrannhet och hantverksskick-
lighet har ingen plats i 2000–talets processinriktade slöjd, medan hon där-
emot var helt rätt för 1960–talets undervisning.            
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Vetenskapligt hantverk? 
I de centrala dokument som reglerade utbildningen efter 1977 skulle ämnen 
som sömnad, vävning, broderi och garntekniker bygga på vetenskaplig grund 
och vara forskningsanknutna. Enligt resultaten arbetade lärarutbildarna för 
detta om än utan tydlig struktur. De dokument som studerats tyder på en 
pragmatisk, verksamhetsnära inställning till begreppet forskningsanknytning. 

Definitioner av vad vetenskap innebar för verksamheten saknades. Arbe-
tet fokuserade främst på hur dessa begrepp kunde realiseras i utbildningarna. 
Eftersom forskningsanknytning saknades under tiden fram till 1977 låg fo-
kus på grundläggande färdigheter, som fortbildning av lärarutbildare, infö-
rande av ett mer undersökande arbetssätt för de studerande och metodträ-
ning.  

Frågan är vad de textila hantverksämnena hade att vinna på en akademise-
ring? På vilket sätt utvecklades ämnena? Ett svar är att akademiseringen 
kunde bidra med en acceptans från övriga ämnen inom universitetet och 
därmed en statushöjning. Även om lärarutbildarna inom textillärarutbild-
ningen uttalar en ambivalens om huruvida de passar in eller inte inom uni-
versitetet finns i deras ämnesidentitet stolthet över ämnena. Osäkerheten om 
hur ämnena skulle forskningsanknytas talar inte bara om obeslutsamhet och 
splittring utan även om att drivkraften, eller behoven, kanske inte uppfatta-
des som så stora, kanske tyckte utbildningens företrädare att deras ämnen 
dög oavsett om de var akademiska eller ej. En annan möjlighet, som fram-
kommer i dokument och intervjuer, är att det inte ansågs självklart vad som 
var den bästa vägen för en forskningsanknytning av utvecklingsarbeten eller 
uppsatser. Den traditionella akademiska modellen var kanske inte den som 
visualiserade och utvecklade de textila hantverksämnena. Här fanns en möj-
lighet att använda sig av de metoder som konstnärliga utbildningar arbetade 
med. Till viss del kom det att göras genom att bilder var en viktig del av 
arbetena, en del som berättade om resultat likaväl som text.     

När akademiseringen skall genomföras blir problematiken tydlig när man 
tillhör en institution där flera utbildningar ingår. De kostrelaterade utbild-
ningarna hade sin vetenskapliga tillhörighet främst i de naturvetenskapliga 
ämnenas teorier och metoder medan de textila ämnena letade vägar inom 
samhällsvetenskap och humaniora. Samtidigt fanns en möjlighet att välja 
den andra inriktningens väg, något som främst tycks ha varit ett möjligt val 
för de textila utbildningarna eftersom kost initierade forskning tidigare.562  

Den förändring av undervisningen som successivt skedde, om än främst 
på grund av minskningen av undervisningstiden och separationen från den 
praktiskpedagogiska utbildningen, var inte enbart av ondo. Genom förändra-
de strukturella förutsättningar tvingades undervisningen och lärandet bort 
från lärling-mästarlära och seminariekultur. Det styrda, personbundna och 

                               
562 Något som stämmer väl med den bild som förmedlas enligt: Borg (2007) s. 215. 
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förutbestämda lärandet byttes ut mot ett lärande som hade större möjligeter 
att ge kunskaper som inte var statiska. Givetvis fanns risker att det lärande 
som utvecklades under perioden 1988–2001 inte var lika djupt när det gäller 
de textila hantverkskunskaperna men frågan är om inte detta snarare var en 
anpassning till de kunskaper som en textillärare behövde. I tider av strechty-
ger och broderiprogrammerade symaskiner var en kreativ och flexibel hand-
lingsberedskap viktigare än att kunna brodera flera olika läggsömmar eller 
att kunna knyppla i tunt lingarn. I förändringen av ämnesutbildningen, som 
jag bedömer som en anpassning till sin tid, försvann till stor del närheten till 
den blivande eleven. I och med att den praktiskpedagogiska utbildningen 
flyttade till ILU var eleverna inte längre lika synliga i ämnesundervisningen.    

Individens roll 
Lärarutbildarnas personliga prägel på den egna undervisningen syns i såväl 
studieplaner som skriftliga och textila produkter. Individernas utbildnings-
bakgrund och personliga intentioner eller värderingar, styrde de möjligheter 
som fanns att forma utbildningen. Det fanns olika uppfattningar om huruvida 
de skriftliga arbetena skulle anpassas till den rådande vetenskapliga normen 
eller om ett eget förhållningssätt skulle gälla. Här kan det tyckas förvånande 
att individernas olika övertygelser fick ta sig uttryck i undervisningen, att 
inte ett gemensamt förhållningssätt antogs. Med tanke på den individuella 
frihet som funnits under hela den undersökta tiden är dessa olikheter inte 
förvånande, kanske snarare självklara eftersom detta val gjorts med en ambi-
tion om att använda den bästa metoden för att förmedla den textila hant-
verkskunskapen. Även om de olika ämnena efter 1977 i högre grad samver-
kade i undervisningen var lärarutbildarna specialister och ansvariga för sitt 
eget ämne. I dessa roller fanns under perioden en frihet att erövra för den 
som ville arbeta och driva sitt ämne utifrån egna ambitioner. Borde ledning-
en ha agerat och drivit igenom samverkan i högre grad? Fanns något att vin-
na på det eller hade det främst lett till konflikter? Lärarutbildarna var som en 
av informanterna säger starka personer och kanske ansåg de styrande att 
detta fungerade bäst som drivkraft i utvecklingen av de egna ämnena som de 
brann för och var mycket kompetenta i. En möjlighet är också att institutio-
nens struktur med flera olika utbildningsinriktningar, där textilutbildningen 
var en förhållandevis liten del, gav å ena sidan frihet och utrymme för indi-
viderna men å andra sidan mindre engagemang och styrning från ledningen.  

Även i valet av fortbildning tycks individernas egna ambitioner ha styrt. 
Samtidigt är detta inte på något sätt märkligt eftersom det egna intresset är 
en naturlig drivkraft och lärarutbildarnas intresse för sina egna ämnen var 
stort. På samma gång fanns i utbildningstraditionen en tro på vikten av djupa 
kompetenser i de egna ämnena, såväl hos de studerande som hos lärarutbil-
darna. Kajsa Borg hävdar att det är svårt att skilja mellan slöjdlärares syn på 
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sitt ämne och deras personlighet. Hos de slöjdlärare som hon intervjuat har 
det personliga intresset stor betydelse för hur deras undervisning utformas.563 
Detta stämmer väl överens med den bild som framkommer här, lärarutbil-
darnas individuella intresse bidrar till djup kompetens i de egna ämnena. 
Även personliga attityder till vad som bidrar till ett lärande av praktisk kun-
skap har påverkat undervisningen. Borg refererar till att lärarna i hennes 
undersökning uppfattat sig ha tre olika uppdrag: konstnärligt uppdrag, peda-
gogiskt uppdrag och ett uppdrag som hantverkslärare. Verklighetens lärare 
är oftast en kombination utifrån dessa systematiserade uppdrag.564 Sett ut-
ifrån dessa kategorier framstår det som om lärarutbildarna inom textillärar-
utbildningen i Uppsala främst sett sig ha ett uppdrag som hantverkslärare, 
även om detta uppdrag mot slutet av tidsperioden, på grund av färre lärarled-
da undervisningstimmar, minskat något. Det pedagogiska uppdraget där 
uppgifterna präglades av att produkten var en biprodukt till processen och 
processen var en möjlighet att påverka de studerandes personlighetsutveck-
ling blev tvärt om tydligare under de sista åren. Enskilda informanter har i 
olika omfattning påpekat vikten av att se processen som målet inte som ett 
medel. Under den tidigare delen av undersökningen lyfts inte processen fram 
av informanterna, men samtidigt berättar alla de prover som tillverkades i 
moment att lärandet genom dessa var ett synliggörande av processen. Den 
var inte lika tydlig som produkten men trots detta existerande. I det konstnär-
liga uppdraget finns ett förhållningssätt till omvärlden där det är viktigt att 
experimentera, utveckla och bejaka egna intressen. Detta uppdrag stämmer 
väl med det lärarutbildarna vill förmedla under främst åren efter 1988. Flera 
av lärarutbildarna visar tydligt att detta uppdrag präglar deras undervisning 
och att detta är den bästa vägen att lära, deras individuella intressen som de 
brann för synliggörs i de studerandes lärande.  

Olika vägar att gå  
Avhandling ingår i projektet När praktikgrundad kunskap möter högskolan – 
kontinuitet och förändring i lärarutbildning där de tre praktikgrundade ut-
bildningarna förskollärarutbildningen i Örebro, vårdlärarutbildningen i 
Stockholm och textillärarutbildningen i Uppsala studerats. De tre avhand-
lingsämnena visar att företrädarna för utbildningarna har gått olika vägar i 
tolkning och realisering av forskningsanknytningen av sina utbildningar, 
vägar som påverkats av traditioner och handlingsmönster.565 Vid vårdlärarut-
bildningen forskningsanknyts utbildningen snabbt efter 1977 medan förskol-

                               
563 Borg (2001) s.139 
564 A. a. s. 85 
565 I det statliga betänkandet från 1973 definierades forskningsanknytning som kunskapsbe-
redskap, metodskolning och studieträning. SFS 1977: 218. 
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lärarutbildningen var något mera avvaktande i sitt arbete. Vid textillärarut-
bildningen påbörjades arbetet efter 1977 men kommer inte att påverka ut-
bildningen i någon högre omfattning förrän efter 1988. Vårdlärarutbildning-
ens progressiva handlande måste ses mot att den redan före 1977 haft inslag 
av metodträning i undervisningen och kontakt med forskningen, något som 
gav en handlingsberedskap och en förförståelse. Textillärarutbildningens 
strävan efter att forsningsanknyta de textila hantverksämnena måste ses mot 
en bakgrund av brist på forskningstraditioner och relevant fortbildning. 
Forskningsanknytningen av de textila ämnena måste därför inledas med ett 
sökande efter lämpliga traditioner att luta sig mot, eller ett skapande av egna 
forskningstraditioner. Medan lärarutbildarna vid förskollärar- och vårdlärar-
utbildningen väljer att fortbilda sig inom främst pedagogik och psykologi, 
fortbildar sig lärarutbildarna vid textillärarutbildningen främst i ämnen som 
anknyter till de textila ämnena. I forskningen väljer förskollärar- och vårdlä-
rarutbildarna främst en väg via etablerade ämnen. Denna väg hade varit möj-
lig även för textillärarutbildarna i Uppsala. De textila hantverksämnena kun-
de ha forskningsanknutits med pedagogik. Ett sådant arbete påbörjades men 
avslutades aldrig. Den forskning som gjorts inom detta område har istället 
bedrivits vid textillärarutbildningarna i Göteborg och Linköping.  

De tre utbildningarna hade alla starka och stolta traditioner som stärkte 
utbildningsföreträdarnas tro på vikten av den egna utbildningens relevans, 
något som påverkade deras handlingar.566 Att forskningsanknytningen kom 
att ske vid olika tidpunkter och i varierande omfattning kan även ha berott på 
ekonomiska och organisatoriska förutsättningar. Vid vårdlärarutbildningen 
fanns ekonomiska möjligheter att satsa på fortbildning av personal medan 
den utrymmeskrävande textillärarutbildningen efter 1977 brottades med 
nedskärningar. Jämförelsen mellan de olika utbildningarna visar att forsk-
ningsanknytningen av praktikgrundad kunskap inte på något sätt är omöjlig 
eller måste genomföras på ett och samma vis utan kan ta olika vägar. Samti-
digt visar jämförelsen att om kärnan i dessa utbildningar skall ingå i ett eget 
forskarämne så genomdrivs detta effektivare om ämnet använder sig av re-
dan befintliga vetenskapliga traditioner. Detta är inget som i sig förvånar 
men är värt att notera eftersom det visar på svårigheter att grunda ämnen 
som inte bygger på de traditionella vetenskapliga grunderna. 

I projektets titel finns begreppet praktikgrundad, något som syftar på kun-
skap som inte är vetenskapsbaserad utan grundad i andra praktiker.567 Prak-
tikgrundad kan även betecknas som kunskap som inte produceras genom 
teoretiskt arbete utan i det praktiska arbetet. Det praktiska arbetet måste inte 
vara enbart praktiskt men är främst det.568 För textillärarutbildningen är den 
praktikgrundade kunskapen något som grundlagts genom handling, reflek-

                               
566 Eliasson, Holmberg & Tellgren (2008). 
567 Projektansökan. 
568 Carlgren (1990)   
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tion och fackkunskap inom de textila hantverksämnena. Genom akademise-
ringen flyttade viss del av produktionen av den praktikgrundade kunskapen 
till det teoretiska arbetet. Detta skedde dels genom att traditionellt akademis-
ka metoder började användas men främst genom att teoretiska verktyg som 
kritiskt tänkande och verbalisering med självklarhet användes i undervis-
ningen. Den praktikgrundade kunskapen kom därmed att vara om inte base-
rad på vetenskap så i alla fall producerad inom ett praktiskt och teoretiskt 
arbete.    

Sammanfattade resultat 
Centrala direktiv som lagar och utbildningsplaner har styrt den textila äm-
nesutbildningen. Genom ekonomiska och strukturella förutsättningar har 
verksamheten och undervisningen formats. Ett exempel är den samverkan 
mellan Sveriges textillärarutbildningar som blev följden av att verksamheten 
organiserades under SÖ eller de skriftliga moment som successivt infördes 
efter 1977. Påverkan har skett såväl på övergripande som på lokal nivå. Ge-
nom den ekonomiska tilldelningen styrdes antalet lärarledda timmar och 
därmed omformades även undervisningens struktur och innehåll. Med för-
ändrad undervisning följde även nya förutsättningar för de studerandes lä-
rande. De studerandes individuella initiativ och personliga egenskaper på-
verkade i ökande omfattning lärandet.  

Centrala direktiv styrde de omfattande strukturella förändringarna i och 
med förstatligandet 1961, universitetsinträdet 1977 och flyttningen av den 
praktiskpedagogiska utbildningen 1988. Förstatligandet 1961 medförde att 
den tidigare privata utbildningen miste sitt självstyre genom att organiseras 
under SÖ, samtidigt vanns en trygghet genom ordnad ekonomi och tydligt 
huvudmannaskap. Genom högskolelagen från 1977 kom textillärarutbild-
ningen att bli en universitetsutbildning. Att utbildningen skulle bygga på 
vetenskaplig grund och vara forskningsanknuten var normer som var svåra 
att förverkliga i ämnen utan vetenskapliga traditioner. Arbetet var kantat 
med ambitioner och förhoppningar om att förändringen skulle medföra ut-
veckling och fördjupning av den textila hantverkskunskapen, inte teoretise-
ring eller akademisering bara för sakens skull. Efter att den praktiskpedago-
giska utbildningen flyttades till ILU skapades en institution för ämnesutbild-
ning. I denna organisation utvecklades och förändrades undervisningen och 
därmed även de studerandes lärande. Undervisningen fick inslag av ett ar-
betssätt som var av mer traditionell akademisk karaktär. Lärarutbildarna 
fortbildade sig och införde vetenskaplig litteratur för att möta de krav som 
fanns på till exempel kompetens att handleda skriftliga arbeten. Under de 
sista åren anställdes såväl en lektor som en professor med kompetenser inom 
de textila ämnena, en av lärarutbildarna skrev även en licentiatuppsats som 
hade sin grund i ett textilt ämne. Ambivalensen och fördröjningen av för-
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verkligandet av direktiven om att utbildningen skulle bygga på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet samt vara forskningsanknuten kan förklaras 
med brist på enighet om konkreta målsättningar. En annan förklaring kan 
vara den starka och levande tradition som de textila hantverksämnena bygger 
på, för att denna tradition skulle brytas eller förändras krävdes framförallt 
stark motivation.     

I den förändring som skett under tidsperioden har stoltheten över ämnena 
och den tradition, som fanns vid inledningen av tidsperioden, successivt gått 
förlorad. Införlivandet i universitet innebar att de textila hantverksämnenas 
kärna av handling och husligahistoria ställdes mot, eller tillsammans med, 
akademiska ämnen. En ambivalens om och hur ämnena måste förändras 
fanns såväl bland lärarutbildare som inom ledningen. Samtidigt har företrä-
dare för utbildningen i Uppsala valt att bevara hantverksskicklighet som en 
grundläggande färdighet för textillärare. Trots att de blivande textillärarnas 
handlingsberedskap skiftat från grundlig och djup hantverksskicklighet till 
handlingsberedskap där kreativitet dominerar, finns hantverksskickligheten 
där som ett viktigt inslag. 

I den kultur av lärande som dominerade ämnesutbildningen har hant-
verksskicklighet varit en bärande värdering under hela den undersökta perio-
den. Ett värde som dominerade under tiden fram till 1988 men som även 
kom att fortsätta vara viktigt fram till slutpunkten 2001. Till detta värde hör 
föreställningar om noggrannhet, något som präglat de studerandes handling-
ar. Noggrannheten kom till uttryck både hos de kunniga och ambitiösa lärar-
utbildarna och i de studerandes resultat.  

Ett annat bärande värde är kreativiteten som under hela perioden har varit 
en viktig del i lärandet och realiseringen av undervisningen. Kreativiteten är 
under tiden efter 1988 den strategi som dominerar det individualiserade lä-
randet, medan den under tiden före främst är ett verktyg i materialiseringen 
av lärandet. Föreställningar som styrt undervisningen och lärandet i kreativi-
tet har växlat efter den utformning kreativiteten haft. Under den första tiden 
finns föreställningar om att en personlig prägel skapades genom kreativitet. 
Det personliga skulle hållas inom ramar av det som anses vara god smak. 
Under åren efter 1988 dominerar istället värden som att inte hålla sig inom 
ramar. Flexibilitet och förutsättningslöst arbete var istället det som uppmunt-
rades för att de studerande skulle stimuleras i sitt lärande och förberedas 
inför sin kommande yrkesroll. 

 Utbildningen och de textila hantverksämnena var och är enligt det omgi-
vande samhällets värden och föreställningar kvinnlig. Vid textillärarutbild-
ningen i Uppsala var dessa värden så dominerande att de till stora delar tycks 
osynliga. Som föreställning påverkade kvinnligheten undervisningens ut-
formning och uppgifter. Samtidigt var en stor del av uppgifterna inte nöd-
vändigtvis könsetiketterade. Lärandet av handaskickligheten fick först ett 
kön när de studerande eller lärarutbildare valde vad uppgiften skulle resulte-
ra i.    
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Det som de studerande producerat under sin utbildningstid speglar lärar-
utbildarnas intentioner och vad som ansetts som viktigt för en textillärare att 
kunna mellan åren 1955–2001. Lärarutbildarnas möjligheter att påverka sin 
undervisning finns under hela perioden, trots detta är det inte alltid synliga i 
dokumenten. I dokument på såväl lokal som central nivå finns en målsätt-
ning bakom skildringen som kan vara personlig, kollegial eller politiskt 
grundad. I de studieplaner som producerades under till exempel slutet av 
1970-talet sätts lärarutbildarnas intentioner på pränt, samtidigt är dessa ord 
skrivna i dokument som var framtagna enligt order från ledningen. Studie-
planerna visar de olika individernas målsättningar och personlighet, i de 
studerandes arbeten visualiseras vad som var ord eller visioner och om något 
verkligen realiserades.  

Pärmar med prover berättar att forskningsanknytning kanske främst var 
ord och att hantverksskicklighet i alla fall var det centrala. Samhällsföränd-
ringar som framväxten av konsumtionssamhället med hushållens förändrade 
roll- och arbetsfördelning syns i de textila hantverksämnenas sammansätt-
ning och innehåll. De textila föremålen ger därmed en bild av en utbildning 
och ett lärande som följer sin tid. Skriftliga arbeten visar problematiken med 
att vetenskapliggöra handlingsburen kunskap enligt traditionella akademiska 
normer, i vetenskapliggörandet riskerar ämnenas kärna att förlora sin identi-
tet. Informanter, dokument och studerandes arbeten ger här en likartad bild 
av problematiken.  

Slutord 
Det är nu drygt hundratio år sedan Fackskolan för huslig ekonomi grundades 
i Uppsala och sett mot detta måste åren efter 1977, och då främst de senaste 
tjugo åren, ses som omvälvande. Undervisningens grund består inte längre 
enbart av hantverksskicklighet utan även av kreativitet. Samtidigt är en rele-
vant fråga huruvida de textila ämnena verkligen hör hemma på universitetet. 
Beror förändringen främst på universitetstillhörigheten eller på förändrad 
ekonomi och krav från det omgivande samhället. Jag är övertygad om att 
universitetstillhörigheten liksom förstatligandet varit viktiga, utan dessa 
strukturella förändringar hade Fackskolans traditionella, slutna kunskapskul-
tur inte förändrats. 

Jag anser att de textila ämnena genom sin universitetstillhörighet har en 
möjlighet att utveckla inte bara undervisningen och de studerandes lärande 
utan även skapa möjligheter till forskning i de egna ämnena. Genom forsk-
ning kan hantverkets handlingar få ett språk, utvecklas och lyftas. Trots allt 
arbete och alla förhoppningar finns ännu ingen sådan forskning, det innebär 
att det sista steget fortfarande fattas trots att möjligheten finns.  

Det finns alltid de som tycker att det var bättre förr och att textillärare ut-
bildade i Uppsala under de senare åren inte har tillräckliga kunskaper om 
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hantverket och främst sysslar med sin egen kreativa process. Mot bakgrund 
av resultatet i detta arbete och min erfarenhet som yrkesverksam textillärare 
kan jag säga att en handlingsberedskap som främst består av hantverksskick-
lighet inte skulle räcka till i 2000–talets skola. Dagens skola, där ett indivi-
dualiserat lärande är centralt, kräver lärare som kan var flexibla, kreativa och 
som kan förmedla sin hantverkskunskap med entusiasm. Ämnets förändrade 
ställning i samhället och en processinriktad slöjd har krävt att utbildningen 
förändrats.  
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Summary 

Introduction and aim 
Teachers have been educated in textiles in Fackskolan För Huslig Ekonomi 
(Home Economics Institute) in Uppsala for over one hundred years.569 Ini-
tially handicraft as a subject was a supplementary unit in teacher training in 
home economics. The handicraft unit was seen as a way to increase em-
ployment possibilities for the newly qualified teachers. After some years 
handicraft became a subject in its own right, and by in 1912 the course was 
five terms long. Teacher training in textiles developed at the same time as 
courses in other forms of handicrafts became more prominent in teacher 
training.  Until this point, handicraft, despite having been a compulsory sub-
ject in the education system for some time, had not been supported by formal 
teacher training. The teaching in the subject was often preformed by the 
teachers’ wife or sister.  

The education of teachers in textiles at Fackskolan För Huslig Ekonomi 
continued over time. High standards in the education and a belief that the 
subjects studied were important for the individual as well as the society were 
central for both the management as well as those being trained. The practical 
education offered was seen as equally important as intellectual knowledge, 
and was considered as an opportunity to cultivate intelligence, will and the 
senses.  

The aim in this study is to investigate how the textile subjects in the edu-
cation of teachers in textiles in Uppsala changed during the period 1955-
2001. What has the introduction into the academic, scientific tradition meant 
for the textile education? The aim is to describe what developments occurred 
as a result of this influence on the subject area, by analyzing the causes and 
factors inherent in this process. The period under consideration has been 
divided into four parts. These mirror periods of structural change in the edu-
cation courses, which have been identified through the written documents 
and from verbal sources.  

                               
569 The teachers were educated to teach in the subject textilslöjd (Eng. Arts and Craft in textile 
materials). The subject was introduced in the compulsory school system more than 100 years 
ago. Since 1955 the subject has been a compulsory subject.  
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The research poses a number of important questions: 
 

• How was the education of teachers in textiles influenced by docu-
ments from local (for example, from the relative university or train-
ing institute) and national level (for example, from government di-
rectives)? 

 
• How did teacher educators realize directives and how did they as in-

dividuals influence and experience the development? 
 

• How can change be seen in the artefacts that the students made as 
part of the education process? 

 
• Which fundamental values and conceptions that have influenced 

teacher training in textiles can be identified in the research material?  
 
This thesis is a part of the project “Practical knowledge meets academia – 
continuity and change in teacher education”. The aim of the project is to 
illustrate how cultures and areas of knowledge have changed the training of 
textile teachers, of nursery nurses and of pre-school teachers during the time 
period 1950-2005. The consequences of the incorporation of these training 
programmes into the system of higher education are to be analyzed. Three 
PhD students carry out the project at three different universities. Each of the 
universities has a different research focus: at Örebro University it is pre-
school teacher education; at Stockholm Institute of Education nursing teach-
ers education is being studied; and at The University of Uppsala the educa-
tion of textile teachers is the central area. 

Method and theory 
The research uses three different sources: documents, interviews and arte-
facts. The documents  include both national and local aspects. To increase 
the understanding of the work and education that was carried out during the 
period of time under consideration, interviews have been made with current 
teacher educators. The interviews are made with a goal of finding out how 
the documents’ aims have been realized and how this process was experi-
enced by these individuals. The interviews, by definition, give a personal 
point of view of the course of events. Artefacts made by the students have 
been used as evidence in support of these personal accounts. The artefacts 
show the transformation of the educators’ intentions and aims, which are 
expressed in the documents examined, into a physical entity by the students. 
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Government and policy documents make up a substantial amount of the 
written documentation. For instance at a government level, printed docu-
ments from official reports or laws have been examined. These kinds of 
documents provided the governing conditions within education and were 
used to communicate this information directly to personnel. The examination 
of documents at a local level includes those written by the management of 
the university or persons employed at the institution where the education was 
organized. Examples of such documents are the educational plans and writ-
ten aims of the education course. 

Nine interviewees have been used to provide a deeper level of under-
standing to the whole period of time. Only one of the interviewees can offer 
experiences relating to the first time period, but for each of the time periods 
from 1961 until 2001, there are always four interviewees whose experience 
is relevant.  The interviews can be described as semi-structural, qualitative 
research interviews. The interviews were conducted using an outline of rele-
vant questions and themes.  

The artefacts studied are made by students and consist of textile objects, 
essays and a combination of these two. Five women have made all their 
course material, and the artefacts they produced, available to the study.  
Course material for following periods, 1955–1961, 1961–1977, 1977–1988 
is from three individuals, each of whom attended the textile course over one 
of the periods in question. For the period 1988–2001, it was possible to ana-
lyse course material from two individuals. The study of the artefacts, like the 
interviews and the study of documents, is analysed using a question-based 
approach.  

The documents, interviews and objects are joined to one unit in the analy-
sis. When the different sources are joined together or positioned against one 
and other a unit is created. In the unit the sources confirm or contradict each 
other and a discussion about changes and what have happened emerges.  

In the investigation of what changes, if any, have occurred in the practical 
assignments within the textile education course in Uppsala, the concept of 
practical knowledge will be used. Practical knowledge is considered to form 
the core of textile education. In this thesis, practical knowledge is assumed 
to consist of action, professional knowledge and reflection. These three ele-
ments are equally valid and work together in the acquisition of practical 
knowledge. 

In addition to the theory of practical knowledge, gender theory will be 
used as a basis in the analysis. A history of femininity in the education is 
assumed to have influenced developments in the area of textile education. 
The concept of gender will be applied to perceived changes identified in the 
research.  
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Results     

Fackskolan för huslig ekonomi 1955–1961 
Initially, textile education was one of the courses in the private school Fack-
skolan för huslig ekonomi. The teacher training course in textiles had a dura-
tion of two years. The teacher educators controlled the implementation of the 
techniques learned, for example in how the students sewed a particular stitch 
or held sewing needle.  The students learned the accurate craftsman’s skills 
when they made the samples. A good technique that made the products du-
rable was considered more important than creative decoration. Reflection 
was a part of the process but was not documented. Professional knowledge 
was also part of the process, which was ultimately controlled by the teacher 
educators. The teacher educators transformed knowledge from their own 
experiences and from books into a verbal aspect of the education. The stu-
dents didn’t have the possibility to read or find these sources for themselves 
and were therefore limited in the conclusions they could make from them.   

The education described is identified as being dominated by practical 
knowledge, despite the fact that official investigations during the period 
determined that interaction between practical and theoretical education was 
important in particular for domestic education.    

Seminariet för huslig ekonomi 1961–1977 
The private school Fackskolan för huslig ekonomi was in 1961 transformed 
to be a government training college: Seminariet för huslig ekonomi. Textile 
education subjects seem to have been central since these subjects dominant 
the timetable. Skill acquisition in these subjects was studied in a similar 
method when compared to the previous period. The artefacts produced al-
lowed the students to practice the relevant skills. New forms of learning, that 
included co-operation and creativity, were introduced through governmental 
influence. 

The teacher educator’s opportunity to let her personality affect the educa-
tional process is obvious in the planning of the courses. Despite the dissimi-
larity in the documentation, the artefacts made by the students show that the 
results of the different subjects were very much alike. 

Professional knowledge was mediated verbally for the most part, but writ-
ten summaries were also made by the teacher educators and books were re-
ferred to. Personal impression had become part of the process in the produc-
tion of the artefacts and can be assumed to therefore have played a greater 
part in the acquisition of practical knowledge. The fact that it was decided 
during this period that boys must be educated in textiles caused a revision in 
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the thinking of the teacher educators which in turn had an impact on how 
they taught their courses.           

Textile education in the university 1977–1988 
The teacher training in textiles has been a university course since 1977. New 
laws made it clear that the education now should be based on scientific 
grounds and connected to research. The teacher educators and other person-
nel connected to the education expressed a hope that this new organization 
and the new demands would be a positive force in textile education. There 
was hope that the lack of scientific tradition would disappear as co-operation 
with other subjects within the university increased. Feelings of hope were 
changed into feelings of disappointment. A struggle to determine that re-
search and development of the subject should be done on its own terms and 
not at the cost of the knowledge based on action had made the development 
hard to carry through. 

Despite the fact that the role of the teacher seems to be the most important 
in governmental documents, the handicraft skill aspect was still considered 
the most important in the education in Uppsala. An explanation of this might 
be found in the course’s history and local culture that exists from earlier 
periods. 

The education changed when elements of critical thinking, the ability of 
comparing techniques and methods and the ability to analyze became parts 
of the coursework. Reflection was part of the learning process, not only as 
before where the individual instigated this themselves, but as a visible ele-
ment that was to be discussed. The practical elements are still important in 
the education, the students learn by making samples and products. The 
amount of samples now varies in the different handicraft subjects. In addi-
tion, the students now start to write papers employing traditional scientific 
methodology, as part of their academic training.      

Throughout the period of the research, the fact that the course and its 
methods were connected to a feminine tradition became obvious.  

Institution for domestic science 1988–2001 
In 1988 the practical and pedagogical subjects pedagogy and methodology 
were moved to the Institution for Teacher Education (Swedish name). This 
fact made it possible for the teacher education in textiles to focus on the 
handicraft elements more than before. The economy, vision and focus were 
no longer split between the practical pedagogical (or educational) subjects 
and the education in textile handicraft. 

A gradual change of the education appeared during the period. The educa-
tion was more and more shaped by the students’ individual responsibility 
and need to learn. Though thematic assignments a freedom to interpret the 
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assignments became a possibility. The amount of literacy increased during 
the period. The students should increasingly search for their own knowledge 
in books. These changes can be seen as being linked to a reduction in the 
amount of teaching time. The teacher educators became more and more a 
kind of supervisor and less a teacher.   

Reflection, as part of the learning process, is obvious during this period. 
The students were often expected to demonstrate their thought process in 
solving assignments both verbally and in written form. The role of reflection 
had moved to a central position in the production of the artefact.  The quan-
tity of written assignments, as part of the coursework, increased during this 
period and the students’ essays show a higher academic level in their quality. 
This increased emphasis on the written elements of the course did not re-
move the status of the practical side where a deep knowledge in handicraft 
was seen as very important.  

The management and the teacher educators worked to find a way to make 
elements of the textile course more scientifically grounded and more firmly 
connected to research. Through educating the teacher educators and getting 
connected with researchers the process was slowly on the way. 

Conclusions 
Government directives, whether laws or educational plans, have influenced 
textile education. Economical and structural assumptions have shaped the 
how the courses have been run and what elements have been included in 
these. An example is the co-operation between the different elements in tex-
tiles when the course was run by a government managed training college or 
how written essays that became a part of the education after 1977. The influ-
ences have been on a national as well as a local level. Government regula-
tion and the economics of education have resulted in a changed structure and 
content of the education.  

Governmental laws are responsible for the major changes in 1961, 1977 
and 1988. The transition of the private school into a training collage man-
aged by the government in 1961 made the former independent school lose its 
autonomy. At the same time the change gave the organization a more secure 
economic base and clear rules about how to manage the education. The 
Higher Education Law of 1977 made the teacher training course in textiles 
part of the university. That textile education should now be based on scien-
tific grounds and connected to research was difficult to convert into reality 
for subjects without scientific traditions. Textile education embraced these 
ideas in a hope that a change could develop and make the textile handicraft 
subjects deeper. The subjects should not be part of an academic or theoretic 
process just for the sake of it; the subject should have something to gain 
from it.  
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When the practical pedagogical elements of the education were moved to 
the Institution for Teacher Education in 1988 an institution for domestic 
science was created. Under this framework, the education developed and 
changed and as a result, the students’ potential to learning was changed. The 
education was influenced by a more traditional academic way of learning. 
The teacher educators implemented an increased amount of scientific liter-
acy, in which they themselves personally strove to improve their own level 
of scientific awareness, all in an effort to live up to the change. During the 
last years a lecturer and a professor with competence within textiles were 
employed and one of the teacher educators graduated with a licentiate ex-
amination in research in the area of textiles. 

The hesitation and the delayed realization of the directives regarding 
change can be explained by a lack of a unified focus. Another explanation is 
perhaps the strength of the textile tradition in Sweden. This tradition, not 
only encompasses historical elements, but also a level of skill and compe-
tence, which can be seen as important to preserve. To replace this skill level 
with elements of a more academic tradition, may not be considered as a pro-
gressive step. 

In the change that gradually occurred during the investigated time, the in-
herent pride in the subject area and the traditions linked to the courses seems 
to have slowly diminished. The redefinition of textile education as part of the 
university minimized the value of the education’s core based in action and 
domestic history, when compared with traditional academic subjects and 
their way of teaching and learning. Both the management and the teacher 
educators hesitated about how the subjects were supposed to change. 
Throughout these periods of progress, the focus on manual skills seems to 
have been maintained. Despite the fact that the teachers completing the 
course in textile education are prepared for the reality of teaching with as-
signments, there still remains a firm belief in the role of manual skills that 
dominated the education earlier. The acquisition of skills is seen as having 
value and as such continues to dominate the education. Connected to this 
value is the concept of carefulness, which can be seen both in the students’ 
products and skillful, ambitious teacher educators. 

 Another important value is creativity. This has been an important part of 
the education and teaching that during period investigated. Creativity be-
comes a strategy in the individualized approach to education from 1988 on-
wards. In the time before 1988 creativity was a student instigated tool in the 
production of the course artefacts. The concept of creativity has changed 
over time. During the first years the concept was expressed in terms of the 
individuality that could be created through creativity. During the last period 
of the research, the concept most connected to creativity was flexibility. The 
concept was both a way of learning and a goal, students should, through the 
education, become teachers that had a wide experience and could always 
adapt. 
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The courses and the textile handicrafts associated with them, were as far 

as the surrounding society could judge, female in both values and concep-
tions. Within the education in Uppsala these conceptions were so dominating 
in assignments and the whole form of the education, that they became invisi-
ble. At the same time the management and the teacher educators did not give 
these issues priority since they were unsure as to what way this would im-
prove the education.  

The artefacts that the students made during 1955-2001 are a clear reflec-
tion of the philosophy behind textile education and what textile teachers 
were expected to know. The teacher educators could influence the course of 
the education during the whole period of the research, although it is not al-
ways visible in the documents. It is not always possible to see the reality of 
the teaching situation from the documents, or how much an individual 
teacher educator adapted these, since these documents are written in termi-
nology that is appropriate for documentation at management level and ex-
presses ideas held by the management group. 

The continued production of artefacts within the course, suggests that de-
spite the use of scientific and research terminology, the manual skills and 
action were seen as an essential part of the education. Changes in society, in 
consumer habits, in the role of the household and work division can be seen 
in the textile handicraft subjects’ constitution and contents. The artefacts 
produced reflect these changes. The written essays show the problem that 
occurs when traditional academic methods and theories are applied to 
knowledge that is based on a practical or skill based -experience. Through 
this process, the textile handicraft subjects risk to lose their core and identity. 
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Förkortningar 

BEHT � Barnavårdslärare, Ekonomiföreståndare, Hushållslärare och  
              Textillärare 
 
FA � Arkiv för Fackskolan för huslig ekonomi 
 
IHV � Institutionen för hushållsvetenskap 
 
ILU – Institutionen för lärarutbildning 
 
KÖY – Kungliga Överstyrelsen för Yrkesutbildning  
 
LUK � Lärarutbildningskommittén 
 
NA � Nya arkivet för Institutionen för hushållsvetenskap  
 
SFS – Svensk författningssamling 
 
SOU – Statens offentliga utredningar 
 
SÖ � Skolöverstyrelsen, fram till 1975 var namnet Kungliga  
         Skolöverstyrelsen.  
 
UHÄ � Universitets- och högskoleämbetet 
 
UNT � Upsala Nya Tidning 
 
U 68 – 1968 års utbildningsutredning 
 
VHS � Verket för högskoleservice  
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Bilaga 1 
 
Samtalsguide 
 
Privat: 
Bakgrund? Vad har gjort att just du började arbeta som textillärarutbildare? 
 
Yrkesliv: 
Vad har du för känslor för det ämne du undervisat i? 
Hur har du försökt förmedla detta till studenterna? 
 
Vilka värderingar lägger du till orden teoretisk respektive praktisk? 
-teoretisk kunskap respektive praktisk kunskap? 
-teoretiska utbildningsmoment respektive praktiska utbildningsmoment? 
-finns en motsättning?  
 
Det praktiska arbetsmomentet: 
Vad är den viktigaste praktiska kunskapen att förmedla till studenterna?  
 
Finns det en specifik textilpedagogik? Någon metod som utmärker eller do-
minerar undervisningen? 
 
Vad reglerar vad de praktiska arbetena består av? 
Vid olika strukturella förändringar har påverkat?  
 
Kan du se en förändring av de praktiska kunskaperna som studenterna får 
under sin utbildning vid olika tider?  
 
Hur har mötet med universitetet och en akademisk tradition påverkat utbild-
ningen av textillärare i Uppsala? 
 
Kursplaner: 
Hur arbetar/arbetade ni med kursplaner? 
Vad påverkar/påverkade innehållet i kursplanen? 
 
Vilken roll spelar/spelade den läroplan som var aktuell vid tillfället? 
 
Hur har litteratur valts? 
 
Genus: 
Hur ser du på att utbildningen, respektive ditt yrke, är så kvinnodominerat? 
Finns nackdelar respektive fördelar? 
 
Hur påverkade genusrelaterade frågor undervisningen? 
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