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Sammanfattning 
Abstract 
I detta arbete är syftet att ta reda på hur arbete med lappteknik i grundskolan kan genomföras. Textillärare 
har tillfrågats om hur de arbetar med lappteknik ute i grundskolan och varför de gör på det sättet. Sedan har 
undersökts vad det finns för positiva och negativa yttringar med att arbeta med lappteknik och om lärarna 
arbetar med en progression i lappteknik och hur den ser ut i sådana fall. Arbetet syftar även till att ta reda på 
om eleverna behöver några förkunskaper och vilka i sådana fall. I uppsatsen bearbetas också inlärning och 
instruktioner i skolan och med anledning av detta har lärare tillfrågats om vad de anser är väsentligt när ett 
självstudiematerial i lappteknik ska tillverkas samt om det finns bra instruktionsmaterial att tillgå i 
lappteknik. Till uppsatsen har litteraturstudie valts för att ta reda på fakta om lappteknik och inlärning.   
 
En kvalitativ intervju har valts för att undersöka hur man som lärare kan lägga upp arbetet med lappteknik i 
grundskolan. Textilslöjdslärare som arbetar i grundskolan har intervjuats. Resultatet visar att det finns flera 
sätt att arbeta på med lappteknik i skolan. Varje lärare bestämmer hur mycket de vill ha med av en teknik 
och därför är det personliga intresset en avgörande faktor. När det gäller instruktioner verkar de flesta av 
lärarna vara överens om att de ska innehålla både text och bild samt att texten ska vara lättläst. 
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Bakgrund  
 
Det börjar närma sig slutet av universitetsstudierna till lärare i grundskolan som pågått sedan 

höstterminen 1999 och det har väckts en del tankar under dessa år. Funderingar har väckts, 

men tiden har inte funnits för att utforska dem. När det så blev dags att skriva examensarbete 

kändes det som ett bra tillfälle att utnyttja dessa funderingar för att undersöka och fördjupa sig 

i några av dem. Det här är anledningen till valet av ämnet: hur lappteknik i grundskolan kan 

genomföras. 

 

Tankarna om att skriva ett arbete om lappteknik som ett inslag i textilslöjden började för 

ungefär ett halvår sedan. Att skriva om något som jag kan använda i mitt blivande yrke 

kändes motiverande. Att det blev just lappteknik och inte någon annan teknik berodde på att 

jag ville fördjupa mina kunskaper i detta område samt att det är väldigt spännande eftersom 

jag tror att man med små medel kan skapa något vackert.  

 

Eftersom skolan kommer att vara den framtida arbetsplatsen ville jag ha med inlärning i mitt 

arbete och sätta eleven i centrum. Som blivande lärare funderar man över vad som krävs av en 

lärare för att underlätta elevernas inlärning. Detta är också en förutsättning för att kunna 

planera sin undervisning på ett sådant sätt att man som lärare kan nå fram till så många elever 

som möjligt.  

Syfte 
 
Syftet med arbetet är att undersöka hur textillärare som är verksamma ute i grundskolan 

genomför arbete med lappteknik. En del av syftet är även att ta reda på vad som är viktigt att 

tänka på vid inlärning och vad som kan vara väsentligt när man vill göra ett 

instruktionsmaterial till en slöjdteknik.  

 

Problemformuleringarna finns efter litteraturgenomgången. Anledningen till detta är för att ge 

en bättre förståelse av dem efter att litteraturen är genomgången.  
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Metod 
 
För mitt arbete har jag valt att använda mig av: 

 Litteraturstudier 

 Kvalitativ intervju  

 

Litteraturstudier genomförs för att kunna ta del av andras kunskaper. Det fanns inget skrivet 

vad jag har hittat om just mina problemfrågeställningar, men däremot fanns det litteratur om 

lappteknik, lapptäcken och inlärning. För att få reda på hur arbetet med lappteknik i skolan 

kan gå till har en kvalitativ intervju genomförts. Anledningen till detta val var för att nå en 

djupare förståelse om hur arbete med lappteknik i skolan kan utföras. Den kvalitativa 

intervjun liknade ett vanligt samtal och under intervjun utvecklades ens egen insikt i ämnet. 

Jag skriver mer om min metod i avsnittet ”Uppläggning och genomförande”. 

 

Avgränsning 

Lappteknik är ett relativt stort område och av denna anledning har jag valt att begränsa mig 

till att bara behandla lappteknik som sys på symaskin. Området inlärning är ännu större och 

därför vill jag påpeka att det jag har valt att ta upp är en ganska liten del av allt som har med 

inlärning att göra. 
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Litteraturgenomgång 
 

Innan jag började skriva på mitt arbete tittade jag om det fanns något skrivet om ämnet förut. 

Det jag upptäckte var att det inte fanns något dokumenterat om hur arbeta med lappteknik i 

skolan kan gå till, däremot fanns det ett examensarbete som behandlar instruktionsmaterial; 

”Självinstruerande material med hjälp av dator – något för slöjdlärare och elever” av Bengt 

Elving. Detta arbete kommer att tas upp lite längre fram i arbetet. Sedan har jag använt böcker 

som jag har funnit på Humanistiska biblioteket och Slöjdbiblioteket i Linköping. 

 

I min litteraturgenomgång har jag valt att först presentera begrepp som är relevanta i området 

och sedan tar historiken vid för att ge en förståelse om hur lapptekniken kom hit och varför 

den ser ut som den gör. Sedan går arbetet över till skolan och slöjdundervisningen där 

tekniken kan utövas. Efter detta har läroplanen studerats för att se om det står något om 

skolans uppdrag när det gäller lappteknik. Sedan tar jag upp några olika mönster lappteknik 

och även verktyg och material som kan användas för att arbeta med lappteknik. Slutligen 

omnämns området inlärning och instruktionsmaterial.  

 

Begreppsdefinitioner 

Begrepp som förekommer i texten som kan vara svåra att förstå. Har här definierat för att det 

ska bli lättare för läsaren. 

Lappteknik: en direkt översättning från engelskans patchwork, som innebär att man syr ihop 

små tyglappar till en större yta.1  

Lapptäcke: Täcke där översidans tyg består av olika lappar som är hopsydda.  

Lappmosaik: Äldre beteckning för lappteknik.  

Block eller mönsterblock: Del av lapptäckets översida, oftast kvadratisk, av lappar i 

geometriska former. Flera block sys ihop till ett lapptyg.  

Stickning/Kviltning av täcken: Engelskans quilt. Innebär att man stoppar/vadderar ett täcke 

och sedan görs mönster genom att sy genom täckets tre lager – övertyget, stoppningen och 

fodret/undertyget – för att fästa vadden på plats. Man använder förstygn eller efterstygn.  

Täckyta: Översidan på ett täcke. Kallas även överstycke eller lapptyg.  

Stoppning: Det man fyller täckena med för att de ska värma.  

                                                 
1 Hemmets Handarbetslexikon band 9: Knut-Lapp. Malmö: Fogtdals Förlag, 1990 
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Toktäcke: På engelska Crazy Quilt, oregelbundna, olikfärgade tygbitar som fogas samman. 

Över tygkanterna sys sedan dekorsömmar.2  

Applikation: Prydnadssöm med tygbitar som sys fast som mönster på bottentyget.3  

 

Inom slöjden används olika tekniker t.ex. stickning, vävning eller lappteknik. Lapptäcken 

görs utav lappteknik. Inom lapptekniken kan man använda sig av olika mönster. Exempel på 

mönster är exempelvis; blockhus eller stockhus som det också kallas, kvadrater och trianglar 

m.fl. se bilaga 1. 

 
                          Fig. 1 (se figurförtäckning i referenslistan) 

 

 

                                                 
2 Wettre, Åsa, Gamla svenska lapptäcken. Stockholm: Tidens förlag, 1993 
3 Norstedts svenska ordbok, studentutgåva. Göteborg: Norstedts ordbok, 1999 
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Lappteknikens historia 

Lapptäcket genom tider och kulturer 

Lapptekniken uppstod troligen ungefär samtidigt i Kina och Egypten. I Kina var det 

användbart med kviltade täcken för att skydda mot kylan och i Egypten kunde dessa ge skydd 

mot den hettande värmen. Kviltade plagg användes ibland som rustning när krigare inte hade 

råd med en i metall. Plagget värmde och skyddade även en del mot pilar och påkar4. Det 

äldsta bevarade exemplet på lappteknik är från Yindynastin i Kina. Det är ett slags tygmosaik 

av sidenremsor som användes för att svepa in en urna i, föremålet tros vara från 1450 – 1122 

f. Kr. Spår av lapptäcken kan ses i många kulturer långt tillbaka i tiden, bland annat i 

Nordafrika, Turkiet, Persien, Syrien och Kina där lappteknik användes för tält, förhängen, 

täcken, kuddar och väskor5. Till Europa kom lapptekniken på 1000-talet när korsfarare förde 

den med sig på deras fanor och väggbonader. Det finns några få exempel av tidig lappteknik i 

Europa och i Sverige6. Men det var först senare som tekniken skull slå igenom i Sverige. 

 

Från början var lapptäckenas mönster inspirerade av traditioner från hemtrakterna t.ex. sydde 

engelska kvinnor gärna medaljongtäcken medan tyska kvinnor använde lappteknik 

tillsammans med applikation. Men i början av 1800-talet utvecklades en ny teknik som kallas 

fyralappars, niolappars eller sextonlapparsmönster och vilket namn som användes berodde på 

hur många kvadrater blocken bestod av. Att sy på detta sätt innebar att först gjordes små 

kvadratiska mönster av hopsydda lappar och sedan syddes dessa ihop till större täcken. De 

amerikanska lapptäckena har sedan dess kännetecknats av detta system7.  

 

Den lappsömnad som är vanligast i Sverige är samma som den i Amerika och därför har jag 

valt att titta närmare på deras historia. Troligen var det engelsmän, holländare och spanjorer 

som tog med sig lappsömstekniken till Amerika. Detta skedde i slutet av 1600-talet och det 

var vid denna tid som det förekom religionsförföljelser i världen och många grupper valde 

därför att flytta till Amerika. I bland dem kväkarna som slog sig ner i det nuvarande 

Pennsylvania. Jacob Amman som ursprungligen kom från Schweiz startade en sekt som kom  

                                                 
4 Innes, Miranda, Lapptäckesboken. – taditionella lapptäcken och applikationer som går fort och lätt att sy på 
maskin. Stockholm: Forum, 1992 
5 Wettre, Åsa, Gamla svenska lapptäcken.  
6 Hemmets Handarbetslexikon band 9: Knut-Lapp.  
7 ibid 
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att kallas Amish. Deras lapptäcken som bildades av enkla geometriska mönster och 

karakteristiska färger har blivit klassiska.  

 

De första lapptäckena var antagligen sammanfogade av oregelbundna skinnbitar eller 

tyglappar, något som i slutet av 1800-talet blev ett mode och kallades för Crazy Quilt. 

Lapptekniken nådde sin höjdpunkt i Amerika kring 1860-70. Intresset märks då på det 

oändliga antal mönster och kompositioner vars namn hämtades från såväl vardagsliv som 

politiken eller bibeln. Samma mönster kunde ha olika namn beroende på om ursprunget var 

ett fiskarsamhälle eller en jordbruksbygd. De amerikanska kvinnorna samlades ibland till 

quilting-bees för att utbyta mönster och hjälpa varandra samt för att delge varandra om 

skvaller. Före 1880-talet dominerades de amerikanska lapptäcken av glada färger och på 

1920- och 30-talen blev pastellfärger vanligare. Under depressionen användes mjöl- och 

sockersäckar att sy täcken av i fattiga lantarbetarfamiljer. Vid denna tid stagnerade 

lapptäcksömnaden, men den levde ändå kvar, respekterad och betraktad som den viktigaste 

formen av kvinnlig hemslöjd8.  

 

Lapptäckshistoria i Sverige  

I Sverige har det ganska nyligen uppkommit ett intresse för lappteknik som en del av vårt 

kulturarv. Fram till nyligen har den varit en nästan okänd kulturskatt. Detta kan delvis bero på 

att det inte finns många lapptäcken bevarade eftersom de användes till dess att de gick sönder. 

De som finns bevarade är från de högre stånden och är ofta gjorda av siden, dessa täcken 

användes inte så flitigt. Om man tittar i Hemslöjdens uppteckningar från förr kan man se att 

lappteknik omnämns som ett ”simpelt hantverk”9.  

 

Stickade lapptäcken har sitt ursprung i medeltiden och vid denna tid kom den även till Sverige 

men den blev inte alls så utbredd. Under 1600-talet  blev lappsömmen mer utbredd i Sverige.  

De flesta bevarade av dessa tidiga täcken är sydda på herresäten av sidenlappar som ibland 

var broderade. Bönder, hantverkare och andra mindre bemedlade har i alla tider övertagit de 

högre ståndens vanor, bruk, mönster och former. Så skedde även i detta fall med lappteknik. 

Dessa täcken var ofta gjorda av kläde, vadmal eller läder. Men det skulle dröja ett tag till 

innan lapptekniken skulle få sitt verkliga genombrott i Sverige. Det var först på 1880-90 talet 

                                                 
8 Wettre, Åsa, Gamla svenska lapptäcken. 
9 Lapptäcken – en kulturskatt. Stockholm: Liljevalchs, 1993 
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som lapptäcksömnaden fick ett folkligt genombrott i Sverige, detta mycket tack vare de 

hemvändande svenskar som lärt sig patchwork i Amerika10.  

 

På den här tiden togs allt till vara som gick att använda, inte minst när det kommer till 

textilier. Folket skulle aldrig tänka tanken att slänga utslitna kläder eller lappar. Det fanns inte 

pengar till att inhandla ett helt tygstycke utan diverse smålappar fick sys ihop för att bilda ett 

täcke. Hos bönderna var seden så att när lapptäckena var nysydda blev de först gästtäcken. 

Därefter användes de av husbondfolket. När de blev slitna övertogs de av pigorna och 

drängarna på gården. Sedan blev de luffartäcken och sist hamnade de i stallet som hästtäcken. 

Det användes mest linne och ylle i början och det var först senare som bomullen blev 

vanligare. Eftersom det mesta vävdes och syddes som behövdes till hemmet blev det bitar 

över att tillverka lapptäcken av. För att få större variation till lapptäckena byttes bitar med 

varandra eller så köptes mindre bitar eller provbitar av någon sömmerska11.  

Det fanns många mönster i Amerika och de fantasifulla namnen fick sin svenska 

motsvarighet: log cabin blev stockhus, wind mill blev väderkvarnen. De mönster som var 

populära i Amerika återfanns i Sverige ca 20 år senare. Allteftersom täckena blev vanligare 

ersatte de ryorna i sängarna utom längst upp i norr – där kylan gjorde att fällarna dröjde kvar. 

På 1930-talet minskade lapptäckssömnaden avsevärt när fabrikstillverkade täcken och filtar 

blev överkomliga i pris. Då var det ett fattigdomsbevis att ha lapptäcken hemma. Att 

lapptäckena försvann kan också ha berott på att de bidrog till att sprida smittosamma 

sjukdomar som t.ex. tuberkulos. De var ju inte direkt lättvättade. Det skulle dröja flera 

decennier innan lapptäckssömnaden skulle få en renässans12. 

 

Hur ser det ut idag i övriga världen med lappteknik? 

I de islamska och buddistiska religionerna i Asien kan vi se klädedräkter som är gjorde av 

sammanfogade tygrester och kan benämnas som lappteknik. Dessa plagg uttrycker munkarnas 

och prästernas avgivna löften om fattigdom samtidigt som de är en symbol för visdom och 

makt. I nordöstra Sibirien finns ett folk, korjaker, som bär jackor med skinnmosaik som 

dekoration. I bl.a. Thailand och Vietnam använder de speciella festdräkter som är dekorerade 

med lappteknik. I norra Indien använder man lappteknik i mattor, dessa fungerar även som 

                                                 
10 Wettre, Åsa, Gamla svenska lapptäcken. 
11 ibid 
12 ibid 
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symbol för familjens sociala ställning i samhället. I Pakistan, Afghanistan och Uzbekistan är 

mattor och väggbonader i lappteknik en viktig del av vardagen13.  

 
Slöjden som ämne i skolan 

Kajsa Borg har skrivit en avhandling om slöjdämnet och hon har där beskrivit hur man arbetar 

i slöjden. I slöjdundervisningen använder man sig av en processorganiserad arbetsmetod. 

Detta innebär att eleverna får arbeta sig igenom en komplex process från början till slutet då 

de åstadkommit något föremål som upplevs som meningsfullt. Eftersom eleverna får ta del av 

varje led i processen så bidrar detta till att de kan förstå vad som händer. De gör något som får 

en följd och de kan själva iaktta vad som händer. I slöjden lär sig eleverna att arbeta 

självständigt, att lösa problem och i slutet kan de värdera resultatet mot de tankar som de hade 

innan de påbörjade sitt arbete14.  

 

”Learning by doing” 

John Dewey (1859 – 1952) som var professor i filosofi, psykologi och pedagogik försökte 

hitta en syntes mellan teori och verklighet. Han anslöt sig till pragmatismen som var en stark 

filosofisk inriktning i USA. Men han kallade sin egen form för instrumentalism eller 

experimentalism. Dewey sa att kunskap var något som uppstod när vi prövar oss fram och 

genom att vi gör saker. Denna teori sammanfattade han som ”Learning by doing”. Dewey 

påstod att barnen har ett antal grundläggande intressen. Först det sociala som kom till uttryck i 

samspelet med andra. Sedan pekar Dewey på intuitionen att tillverka och konstruera. Det 

arbete som barn utför är av experimentell karaktär, eftersom de har en medfödd förmåga att 

undersöka och försöka förstå vad som händer. Barnen har även en konstnärlig förmåga och 

den kom ur lusten att konstruera och kommunicera. Dewey pratade även om en helhetsbild 

där barnets eget experimenterande var grunden för kunskapsbildningen15. 

 

 

 

                                                 
13 Hemmets Handarbetslexikon band 9: Knut-Lapp 
14 Borg, Kajsa, Slöjdämnet intryck – uttryck – avtryck (avhandling för doktorsexamen, Linköpings universitet), 
2001 
15 ibid  
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Progression i undervisningen 

I Borgs avhandling kan vi även läsa om progressionen i slöjdämnet. När eleverna i slöjden 

förväntas göra allt svårare saker och uppgifter som de tidigare inte har provat uppkommer en 

progression i ämnet. Att ha en utveckling inom slöjdarbetet förordade Hulda Lundin, som har 

haft en stor betydelse för textilslöjdens innehåll. Hon menade att undervisningen skulle gå 

från det konkreta till det abstrakta, från det kända till det okända16. Hulda Lundin (1847-1921) 

var den person som bidrog till att textilundervisningen spreds i Sverige. Hon lyckades 

avdramatisera den textila slöjdundervisningen genom att visa att det inte behövdes så mycket 

material och inga speciella lokaler17. 

 

Vad säger styrdokumenten… 

…om lappteknik? 

Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet nämner inte speciellt lappteknik i sina texter. 

Men däremot står det att ett av målen som eleverna ska uppnå i grundskolan är att de: 
 

 har utvecklat sin förmåga till kreativt skapande och fått ett ökat intresse för att ta del av samhällets 

kulturutbud18.  

 

I slöjden skall eleverna få skapa själv och även känna att de får uttrycka sin kreativitet. I 

kursplanerna kav vi läsa vad ett specifikt ämne skall bidra med. Här nämns inte heller 

lappteknik. Det finns alltså inte något krav på vilka tekniker som ska undervisas i 

slöjdundervisningen utan det är upp till varje lärare att bestämma vad hon/han tycker är 

viktigt. Under rubriken ”Ämnets syfte och roll i utbildningen” kan vi läsa att 

slöjdundervisningen ska skapa medvetenhet om estetiska värden och utveckla en förståelse för 

hur materialval, bearbetning och konstruktion påverkar produkters funktion och hållbarhet. 

Detta är något som är viktigt i alla arbetsområden i slöjden och frågan är om man kan få in 

detta i arbetet med lappteknik. Vidare står det att ämnet ska ge kunskaper om miljöfrågor och 

skapa medvetenhet hos eleverna om att det är viktigt med resurshållning. Kan det vara något 

som i stämmer in på lappteknik? Slöjdämnet ska också bidra till att eleverna får kännedom om 

slöjdtraditioner som finns, både i nutid och förr. Slöjdämnet ska även skapa medvetenhet om 
                                                 
16 ibid 
17 Föreläsning med Eva Trotzig 2002-09-13 
18 Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94. Stockholm: 
Utbildningsdepartementet, 1999 s.12  
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olika kulturers hantverkartraditioner och detta kan eleverna göra genom att undersöka hur det 

arbetas med lappteknik i andra länder. Kanske finns det elever i gruppen som är från ett annat 

land och en annan kultur som kan dela med sig av sina erfarenheter. Slöjdämnet ska lägga 

grunden för nyskapande och nytänkande19. Kan lappteknik bidra med detta? 

 

Under rubriken ”Ämnets karaktär och uppbyggnad” kan vi läsa att slöjdämnet ska bidra till 

elevernas begreppsbildning och -utveckling. Alltså ska eleverna få tillfälle att använda sig av 

matematiska tillämpningar för att förstå hur de kan vara användbara i olika sammanhang20. 

Kan vi uppnå det här med hjälp av lappteknik?  

 

…om undervisning och instruktioner? 

I läroplanen kan vi läsa om hur skolan ska: 
”Anpassa undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov21”.  

 

I kursplanerna för slöjd under Ämnets karaktär och uppbyggnad kan vi läsa att ämnet ska ge 

kunskaper om hur instruktioner tolkas. Under mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det 

femte skolåret står det att eleven skall kunna följa instruktioner. I slutet av det nionde skolåret 

skall eleverna kunna arbeta efter olika instruktioner22. 

 

Mönster i lappteknik  

Det enklaste lapptäcksmönster vi kan sy är att enbart använda sig av fyrkantiga tygbitar, detta 

har också varit det vanligaste sättet. Sedan har vi stockhusrutan, eller blockhusrutan som den 

också kallas. Anledningen till att stockhusrutan är det mesta spridda lapptäcksmönstret i 

Sverige, eller kanske i hela världen, är att den kan bestå av alla sorters tygkvalitéer och att den 

är lättsydd. Man kan även ta tillvara de allra minsta lapparna. Förr skulle mittrutan i 

stockhuset helst vara röd och man började med att välja ut alla mittrutor om man skulle göra 

ett helt täcke. Remsorna som sys på runt mittrutan bestod på två sidor av ljusa tyger – från 

skjortor, blusar, förkläden, barnkläder – och på de andra två av mörka remsor av ylle och 

andra, oftast tjockare kvaliteter. Stockhusrutan finns i många varianter. Ett annat sätt att sy är 

att sy ihop remsor till remssömnad. När remsorna är hopsydda kan man skära ut trekanter och 

                                                 
19 Kursplaner och betygskriterier, grundskolan 2000. Stockholm: Skolverket, 2000 
20 ibid 
21 Lpo 94 s.6 
22 Kursplaner och betygskriterier, grundskolan 2000 
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sy ihop dessa till ett block. Att tillverka ett tokmönster innebär att sy ihop tygbitar som är 

slumpmässigt tillskurna och dessa kan vara i ganska tjocka kvalitéer. Över tygkanterna sys 

sedan dekorsömmar, vanligast är variationer på kråkspark och fria broderier. Triangeln 

används också som mönster i lapptäcksmönster. Trianglar sätts ihop två och två eller fyra eller 

fyra. Det går även att sy rundade former och detta är oftast, tekniskt sett, svårare att sy23.  

 

Färglära i samband med lappteknik 

Hur en färg eller färgkombination uppfattas är väldigt personligt, men med viss kunskap om 

färg kan mer genomtänkta val göras24. I lappteknik bygger många mönster på kontraster 

(varandras motsatser) och detta är viktigt för att skapa liv i ett lapptäcke25. Det går att skapa 

kontraster på flera sätt; 

  

• Komplementkontrast är när man sätter ihop de färger som finns mittemot varandra i 

färgcirkeln. De är alltså de färger som är längst ifrån varandra. Dessa färger förstärker 

varandra. 

• Kontrasten kan även vara att man använder kalla och varma färger. Varma färger är 

de som vi förknippar med solen och elden, dvs. gul, orange och röd, medan de kalla 

färgerna förknippar vi med vatten i alla dess former. Dessa kalla färger är den blå-

gröna delen av färgspektrat. 

• Ljus och mörk kontrast är den vanligaste och den viktigaste kontrasten. Vitt och svart 

är den starkaste kontrasten. I färgcirkeln är det mellan gult och violett som den 

starkaste kontrasten uppstår26. 

 

Färgharmoni är en annan aspekt som kan vara bra att tänka på i arbetet med lappteknik. Några 

exempel på hur man uppnår harmoni är följande. Kulörtonslikhet är när man använder en 

kulör i flera nyanser, t.ex. olika blå används. Ett annat sätt att jobba är med intilliggande 

färger i färgcirkeln, t.ex. gul, orange och röd. Sedan kan även nyanslikhet användas, då 

används olika kulörer, men i samma nyans. Tillsist kan även motstående färger sättas ihop för 

att nå harmoni27.  

                                                 
23 Wettre, Åsa, Gamla svenska lapptäcken. 
24 Gundersen, Asbj∅rn & Kjernsmo, Dag & Reinhardtssen, Bj∅rn , Färglärans grunder. Uppsala: Proteam 
Sweden, Utbildning och Förlag, 1996 
25 Gulliksen Moe, Grete & Vistnes, Kirsten, Lappteknik – nya modeller i spännande färger. Västerås: Ica, 1998 
26 Gundersen, Asbj∅rn & Kjernsmo, Dag & Reinhardtssen, Bj∅rn , Färglärans grunder. 
27 ibid 
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Förslag på material och redskap som kan användas  

 
Symaskin 

Sax  

Rullkniv och skärmatta 

Linjal  

Måttband 

Markeringspenna 

Mallar 

Knappnålar 

Tyg 

Sytråd 

 

 

Inlärning 

Det diskuteras ibland att skolan är till för några få och då syftar man ofta på de 

undervisningssätt som används i skolan. Oftast är det läraren som står framme vid tavlan och 

berättar för sina elever vad hon/han vill att de ska lära sig. Detta sätt gynnar de elever som har 

lätt för att lär sig genom att höra, medan de som hellre vill se eller uppleva inte riktigt hänger 

med. När läraren använder sig av ett undervisningssätt som eleven inte föredrar så måste 

eleven själv översätta detta till det sätt som den bättre förstår. Denna översättning tar så klart 

tid och gör att det som läraren fortsätter att prata om, det missar eleven. Detta gör att eleven 

får små luckor i förståelsen. Man kan också förstå att elevens uppmärksamhet ökar eller 

minskar beroende på om undervisningsmetoden passar eleven eller inte. I skolsammanhang är 

det främst tre av våra fem sinnen som brukar vara aktuella; visuellt (synen), auditivt (hörsel) 

och kinestetiskt (resten av kroppen)28. 

 
1. Visuella inlärare: lär bäst genom synsinnet. Lär bäst genom att läsa eller se bilder och diagram. 

(passar bra in i traditionell skola) 

2. Auditiva inlärare: (Hörselinlärare) lär sig bäst genom ljud, musik, samtal och diskussioner. De vill 

gärna förhandla, prata och vara allmänt sociala. (passar ganska bra in i traditionell skola) 

                                                 
28 Boström, Lena & Wallenberg, Hans, Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i klassrummet. 
Jönköping: Brain Books, 1997 

             Fig. 2 
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3. Kinestetiska inlärare: (Kännare) lär sig bäst när de är delaktiga, rör sig, experimenterar och upplever. 

Dessa personer är starka känslomänniskor. (passar inte in i dagens skola)29 

 

Eftersom inte alla elever lär sig på samma sätt så måste lärare se till att ändå få med sig så 

många elever som möjligt. Detta görs bäst genom att använda sig av multisensoriska 

tillvägagångssätt, det vill säga att låta stimulera så många sinnen – syn, hörsel, känsel och 

rörelse – som går för att förstärka inlärningen. När vi vid undervisning använder elevernas 

sinnen får eleverna information genom en eller flera kanaler. Detta multisensoriska 

tillvägagångssätt förstärker också elevernas mindre utvecklade sinnen. Vilket är bra då vi lär 

lättare ju fler sinnen som kan tillgodoräknas. Genom att använda flera sinnen befästs 

kunskaperna30. 

Hela kroppen kan jämföras med en sensorisk mottagare som samlar in information. All den 

information som vi samlar in med hjälp av vår kropp ger oss bilder av oss själva och vår 

omvärld. Dessa bilder blir också grunden till kunskap, tanke och kreativitet. Bilderna blir 

sedan det redskap som vi använder för att ta till oss ny inlärning och ge den mening. Vi tolkar 

ny kunskap mot de minnesbilder vi redan har och kommer på så sätt på nya idéer. 

Erfarenheter och sinnesförnimmelser är inlärning och att det krävs miljöer som är rika på 

sensorisk stimulans för att inlärning ska vara möjlig. Ändå verkar det vanligaste sättet att 

undervisa vara baserat på en tro att människor lär sig bäst om de får massor av information i 

form av en föreläsning eller i tvådimensionell skriven form. Detta trots att det inte finns någon 

undersökning som tyder på att så är fallet. Som lärare bör man komma ihåg att ord kan bara 

förstås om de framkallar någon sorts bild i inlärarens, elevens huvud. Om eleverna inte har 

tillträde till de underliggande bilderna blir inte orden förståliga och inlärningen uteblir. 

Erfarenheter å andra sidan är direkta och verkliga. De ingriper (blandar) sinnen, känslor, 

rörelser och engagerar inläraren fullständigt. Detta resulterar i att vi bör utgå från sensoriska 

upplevelser för att nå en förståelse31. 

 

Höger och vänster hjärnhalva 

Att vi har lättare för vissa undervisningsstilar och att använda vissa sinnen beror på att vi är 

dominerade av en hjärnhalva, den vänstra eller den högra. I den vänstra finns centrum för 

logiken, matte mm och i den högra är det den kreativa delen32. Det är bra att använda sig av 

                                                 
29 Ibid s.24 
30 Grinder, Michael, Ledarskap och lärande i klassrummet. Jönköping: Brain Books, 1999 
31 Hannafjord, Carla, Lär med hela kroppen – inlärning sker inte bara i huvudet.  Jönköping: Brain Books, 1997 
32 Boström, Lena & Wallenberg, Hans, Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i klassrummet.  
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den starka sidan för att lära in de svaga. Det har också visat sig att i stressade situationer 

använder vi oss av vårt ”bästa sinne” medan när vi är avspända och andas på rätt sätt har vi 

tillgång till flera sinnen. Vi ska inte fokuseras på det eleverna inte kan – utan på det dem är 

duktiga på33. Pedagogisk forskning har visat att vi utvecklas och fungerar bäst om vi får 

använda oss av vår personliga arbetsstil34.   

 
Hjärnan har olika centrum i de olika hjärnhalvorna och elever kan vara antingen 

vänsterdominanta eller högerdominanta. Detta får till följd att de vill lära sig på olika sätt. 

 

 
Fig. 3  

 
Att tillverka ett eget instrueringsmaterial i slöjden 

Tidigare har Bengt Elving gjort ett examensarbete som heter ”Självinstruerande material med 

hjälp av dator – något för slöjdlärare och elever”. Han menar att många lärare i slöjd får göra 

eget material till eleverna av den anledningen att det inte finns så mycket annat att tillgå samt 

att det finns ett krav på att eleverna ska kunna följa instruktioner i styrdokumenten. Av 

undersökningen framgår att många av lärarna använder självinstruerande material och att 
                                                 
33 Grinder, Michael, Ledarskap och lärande i klassrummet.  
34 Boström, Lena & Wallenberg, Hans, Inlärning på elevernas villkor – inlärningsstilar i klassrummet. 
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datorn kan fylla en funktion i slöjdsalen. Om man ska jobba med instruktioner så att eleverna 

blir mer självgående är det viktigt att ha bilder och lite text35.  

 

Datorn som hjälpmedel för att lära ut 

Datorn har ju kommit att bli ett hjälpmedel även i textilslöjden och detta mycket tack vare 

Inger Degerfält. Inger Degerfält är textilslöjdslärare i Malmö, på skolan Rosengård, och hon 

har gett ut digitala läromedel som heter @tt virka och @tt sticka, hon jobbar även på ett som 

heter @tt brodera. Hon började göra dessa läromedel för att få mer tid över till eleverna. Om 

eleverna kan lära sig en teknik genom att sitta framför datorn så har hon som lärare mer tid 

över till annat. Degerfält använder sig av filmsnuttar för att visa hur eleverna ska utföra en 

viss teknik36.  

 

Problemformuleringar 
Utifrån den litteratur som har gåtts igenom har jag formulerat följande problemformuleringar: 

 
 Hur genomför textillärare som är verksamma ute på grundskolorna arbete med 

lappteknik och varför gör de som de gör? 

 Vilka positiva och negativa yttringar kan arbetet med lappteknik i grundskolan 

medföra?  

 Arbetar textilslöjdslärarna med en progression i lappteknik och hur skulle den kunna 

se ut i sådana fall?  

 Vilka förkunskaper behöver eleverna för att arbeta med lappteknik? 

 Finns det bra instruktionsmaterial att tillgå i lappteknik? 

 Vad är väsentligt vid tillverkning av självstudiematerial i lappteknik? 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Elving, Bengt, ”Självinstruerande material med hjälp av dator – något för slöjdlärare och elever” 
(Examensarbete från slöjdlärarprogrammet). Linköpings Universitet, Estetiska Instutitionen, 581 83 Linköping 
36 Hedström, Hasse, Textillärare gjorde datorprogram om virkning. Slöjdforum nr 6,1999 s.4-7 
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Uppläggning och genomförande 
 
Jag kommer först att beskriva min metod och varför jag valde den. Sedan tar jag upp urvalet 

och tillvägagångssättet. Efter detta kommer intervjuerna och resultatet. Till sist diskuteras 

resultat, val av metod samt validiteten och reliabiliteten i min undersökning. 

 

Val av metod  

Jag ville ta reda på om textilslöjdslärare arbetar med lappteknik ute i grundskolorna samt hur 

lärarna gjorde i sådana fall. För att kunna undersöka det här var jag tvungen att hitta en 

fungerande metod. Antingen så kan en kvalitativ undersökning genomföras eller så görs en 

kvantitativ, eller också använder man sig av båda metoderna. Jag tänker lite kort presentera de 

olika metoderna. Båda metoderna vill ge en bättre förståelse av samhället och hur vi handlar 

och påverkas av varandra37. Men sätten att nå detta skiljer sig åt. 

 

Kvantitativ metod 

Med en kvantitativ metod kan man säga, lite förenklat, att det gåt ut på att omvandla 

information till siffror och olika mängder och sedan göra statistiska analyser av det. Det som 

är utmärkande för kvantitativa metoder är att få bredd på undersökningen. Det finns 

systematiska och strukturerade tillvägagångssätt genom att det är fasta svarsalternativ i en 

enkät. Anledningen till det här är att det redan på förhand finns en teori om hur det ligger till 

och undersökningen går ut på att se om det stämmer. Forskare intresserar sig av det 

gemensamma, genomsnittliga och representativa. Som forskare i den kvantitativa metoden tar 

man ett ”utanförperspektiv” till det som ska undersökas och tittar in. Forskaren ska ha ett 

objektivt förhållningssätt och gör därför inga värderingar utan återger det som han/hon ser38. 

Den kvantitativa forskningsmetoden har sin grund i positivismen som utvecklades av Auguste 

Comte (1798-1857)39. Positivismen är en filosofisk och vetenskapsteoretisk riktning som 

säger att all forskning måste bygga på konkreta observationer och den ska sträva efter att 

endast fastställa objektivt säkra fakta40. Det finns alltså bara ett rätt svar, kunskapen är 

definitiv. Den kvantitativa forskningen anses vara överlägsen de kvalitativa. Kvalitativa 

                                                 
37Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Lund: Studentlitteratur, 1991 
38 ibid 
39 Pedagogiskt uppslagsverk – från A till Ö utan pekpinnar. Stockholm: Lärarförbundets Förlag, 1996 
40 Norstedts svenska ordbok, studentutgåva.  
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metoder används ofta som förundersökning till den kvantitativa undersökningen. Men i 

pedagogiska undersökningar är den kvalitativa undersökningen mer vanlig41. 

 

Kvalitativ metod  

Kvalitativa metoder ger en helhetsbild som skapar ökad förståelse och sammanhang. Med den 

kvalitativa metoden uppnås en koncentration på några få enheter och inte ett generellt resultat. 

Syftet är att gå på djupet istället för på bredden och att skapa en ökad förståelse för de 

problem arbetet tar upp42. I denna metod är det forskarens uppfattningar eller tolkningar som 

är centrala. Forskaren tolkar sina data mot referensramar, motiv, sociala processer och sociala 

sammanhang43. Med en kvalitativ metod uppstår en närhet till forskningsobjektet. Forskaren 

ska försöka sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån hans/hennes 

perspektiv. Forskaren försöker på så sätt att se det fenomen han studerar inifrån, för att skapa 

en djupare och mer fullständig uppfattning av den företeelse han/hon studerar. Forskaren 

måste växla perspektiv mellan att förstå och förklara ett fenomen44. Den kvalitativa metoden 

har sina rötter hermeneutiken som menar att tolkningar av något måste ske i ett visst 

sammanhang, i en kontext, för att det ska bli meningsfullt. I varje tolkning är delarna 

beroende av helheten och vice versa. Hermeneutiken förutsätter en viss förförståelse och 

dessa är erfarenheter, insikter eller färdigheter. Detta blir referensramen. Varje tolkning 

föregås också av vissa förväntningar.  I hermeneutiken går det inte helt skilja på subjektivitet 

och objektivitet i tolkningsprocessen som den empirisk-positivistiska kunskapssynen 

framhåller45. Hermeneutiken användes ursprungligen för att tolka bibeln, men Wilhelm 

Dilthey (1833-1911) överförde den till kultur- och samhällskunskapen och efter andra 

världskriget fick läran en renässans46.  

 

Kvalitativ intervju 

Jag har valt att genomföra en kvalitativ intervju för att nå ny kunskap. Jag har valt att använda 

mig av välstrukturerade frågor. Frågorna hade inga inte fasta svarsalternativ eller på förhand 

tänkbart svarsutrymme, det fanns heller inget rätt eller lämpligt svar. Med hjälp av den här 

metoden ville jag nå respondentens erfarenheter och ta del av dessa. Sedan var det min 

                                                 
41 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar, Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: Studentlitteratur, 1994 
42 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 
43 ibid s. 85 
44 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 
45 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar, Kvalitativ metod och vetenskapsteori 
46 Pedagogiskt uppslagsverk – från A till Ö utan pekpinnar 
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uppgift att identifiera innebörden av det som sagts. Som intervjuare ska man efterstäva att 

uppfattas som en nyfiken kollega (alltså en intresserad lyssnare) och inte som en expert som 

kommer ut och ska kontrollera47. Informationen samlas in under former som ligger nära 

vanliga och vardagliga samtal. Under hela intervjun utvecklas ens egen uppfattning och insikt 

om arbetssättet med lappteknik. Av mina intervjuer vill jag kunna skapa en grund för 

teorikonstruktionen, det vill säga vad jag utifrån dessa svar kan jag få idéer om hur jag kan 

arbeta med lappteknik i skolan. Genom kvalitativa data och metoder får man en totalsituation, 

en helhetsbild som ger en ökad förståelse och sammanhang48. 

 

Urvalet 

Eftersom jag vill ta reda på hur textilslöjdslärare undervisar i lappteknik i grundskolan så har 

jag valt att intervjua dem. Jag har goda grunder att anse att dessa personer har kunskap om 

ämnet och denna kunskap kan medföra att jag får idéer om hur jag kan arbeta med lappteknik 

i skolan. Lärarna arbetar med olika år i grundskolan, från år 1 till år 9. Lärarna har också olika 

erfarenheter när det gäller hur länge de har undervisat och de jobbar alla på olika skolor. Alla 

lärare utom en är behörig textilslöjdslärare.  

 

Tillvägagångssätt 

Jag ville ha tag i ungefär sex stycken verksamma textilslöjdslärare i grundskolan. Jag valde de 

skolor som låg geografiskt nära. Sedan ringde jag runt till skolorna, jag presenterade mig och 

förklarade att jag skulle skriva mitt examensarbete om lappteknik i skolan och om de ville 

ställa upp på en intervju om hur de arbetade. Lärare är ju inte de lättaste att få tag i, då de ofta 

har lektioner eller ska förbereda lektioner. Jag försökte att ringa dels mellan kl. 9.30-10.00 då 

man kan tänka att de har rast och dels kl. 11.30-12.30 då många kanske har en längre rast för 

lunch. Två lärare som jag fick kontakt med avböjde. Med de övriga bestämde jag träff med på 

skolorna och jag berättade att jag skulle spela in samtalet för att kunna gå tillbaka till det 

senare när jag skulle skriva om intervjun. Detta var det ingen som protesterade emot.  

Undersökningen är gjord i en större stad i sydöstra Sverige. Varje intervju tog mellan 15-25 

minuter, jag hade då fått den information jag behövde. 

 

                                                 
47 Carlsson, Bertil. Kvalitativa forskningsmetoder. Stockholm: Almqvist & Wiksell Förlag, 1991 
48Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 
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Respondenterna 

De som jag har intervjuat har jag gett fiktiva namn för att intervjuerna ska vara anonyma. Jag 

tänker beskriva skolorna och lärarna här nedanför. 

Först har vi Anna som jobbar på en skola som har ca 200 elever. Hon har jobbat i fem, sex år 

och är utbildad lärare. I slöjden har Anna elever i år 3-5 och grupperna är mellan 5-15 elever.  

Nästa lärare är Berit och hon jobbar på en skola som har ca 400 elever. Hon har jobbat i nio år 

och är utbildad lärare. I slöjden har Berit elever i år 7-9. Hon har 20-grupper, men fyra elever 

har teori varje gång, så de är 16 stycken i slöjdsalen.  

Nästa kvinna är Cecilia som jobbar på en skola som har ca 450 elever. Cecilia har arbetat ca 

fyra år sammanlagt i skolan. Hon är inte utbildad lärare, utan har en textil yrkesutbildning. 

Cecilia arbetar i år 3-6. Gruppstorlekarna varierar från fyra, fem stycken till tolv, tretton 

stycken.  

Diana jobbar på en skola som har ca 230 elever. Hon har jobbat i tre år och är utbildad lärare. 

Diana arbetar med år 4-6 och gruppstorlekarna varierar mellan 7-16 stycken.  

Nästa lärare är Eva, vars skola har ca 480 elever. Eva har arbetat i ett och ett halvt år och är 

utbildad lärare. Eva arbetar i år 7-9. Grupperna i slöjden är 20 stycken, men i år 8 och 9 går en 

tredjedel av klassen iväg och har teori. I år 7 har hon 20 stycken varje gång.  

Sist ut är Frida som arbetar på en skola där det går ca 860 elever. Frida har arbetat i 32 år och 

är utbildad lärare. Hon arbetar främst med år 3-9, men ibland även med år 1 och 2. Storleken 

på slöjdgruppen är aldrig mer än 16 stycken.  
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Resultat 
 
Resultatet av intervjufrågorna har jag valt att sammanställa här nedanför. Jag har valt att göra 

på detta sätt för att jag tycker att det ger en bra och lättläst överblick. Intervjun skulle kunna 

återges ordagrant, men jag har valt att inte göra det eftersom jag ansåg att det inte var relevant 

för denna typ av undersökning. 

 
”Om man exempelvis skall söka kunskap om hur ett datoriserat ekonomisystem framstår för en bestämd 

yrkesgrupp är det nödvändigtvis inte den exakta ordanalysen som är av primärt intresse. Snarare handlar det 

om att beskriva hur det datoriserade ekonomisystemet uppfattas av yrkesgruppen i fråga, dvs. att finna det som 

sägs i det som sägs49”. 

 

Så här svarade textillärarna 

Frågorna som användes vid intervjun finns bifogade som bilaga 2 och i bilaga 3 finns mer av 

intervjuerna återgivet. 

 

Anna: ”Lappteknik blir lite av en ”happening” för eleverna” 

Anna arbetar med lappteknik som ett område som alla elever ska göra. Hon gör det med år 5 

och de får prova att göra blockhusrutan. Anna tycker själv att det är roligt med lappteknik och 

tycker att tekniken har många möjligheter. Hon tycker att hon kan bli av med smålappar när 

hon jobbar med lappteknik och i samband med tekniken brukar hon även prata färglära med 

eleverna. Hon säger även att hon kan ta upp lite historia och Amerika när de jobbar med 

lappteknik. Hon tycker inte att eleverna behöver några förkunskaper. Lappteknik kan vara 

svårt eftersom det kräver stor noggrannhet. Hon har låtit eleverna göra Blockhusrutan för att 

den är enklast och för att det blir lite av en ”happening” för eleverna. Eleverna får fortsätta 

och göra svårare saker om de vill, men det brukar ingen vilja. Anna säger att det finns böcker 

och instruktioner som går att använda, själv brukar hon dela ut ett papper med instruktioner 

samt att hon har genomgång på tavlan. Hon poängterar att det är viktigt att man visar steg för 

steg och att inte ta något för givet när eleverna ska lära sig. Hon låter barnen planera arbetet 

noga innan de får börja och de får rita upp sin skiss. Eleverna får riva sina remsor till 

Blockhusrutan. 

 

 

                                                 
49 Starrin, Bengt & Svensson, Per-Gunnar, Kvalitativ metod och vetenskapsteori s.119 
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Berit: ”Lapptekniken kan komma in om jag vill höja svårighetsgraden på en kudde” 

Berit arbetar inte med lappteknik som något som alla elever ska göra. Istället blir det vid de 

tillfällen då eleverna frågar efter det eller då Anna vill få dem att göra något mer än bara en 

kudde av två tygstycken. Hon tycker att lappteknik är bra eftersom man kan ta till vara 

smålappar och för att eleverna lär sig mäta. Hon nämner att man måste vara väldigt noggrann 

för att få ett bra resultat. Eleverna måste ha förkunskaper som att kunna mäta ordentligt och 

hantera symaskinen. Eleverna kan arbeta med lappteknik oavsett i vilken årskurs de går och 

oftast blir det fyrkanter eller blockhusrutan eftersom de är enklast att göra. Berit jobbar inte 

med någon progression inom lappteknik. Berit säger att de finns många fina böcker om 

lappteknik, men inga direkt som hon använder sig av. Ibland kan eleverna bläddra i dem för 

att hitta inspiration. Berit säger att det viktiga med instruktioner är att varje steg förklaras 

tydligt och att det ska vara både text och bild. Genomgångar i lappteknik har hon oftast enskilt 

och eleverna får använda rullkniv eller sax beroende på hur många rutor av tyget de ska 

använda. Om det bara ska ha en ruta är det ju inte befogat att använda rullkniv och matta. 

 

Cecilia: ”Man får använda logiskt tänkande – vilket är värdefullt” 

Cecilia har låtit sina elever jobba med lappteknik och då har de gjort blockhusteknik. Hon 

tycker själv att det är roligt med lappteknik och hon ser många fördelar med ämnet. Då främst 

genom att eleverna mäter och räknar och att de får använda sitt logiska tänkande, vilket är 

värdefullt, säger hon. Hon säger även att man måste vara noggrann och planera sitt arbete 

ordentlig innan arbetet påbörjas. Hon tycker att det är bra att det syns om eleverna inte är 

tillräckligt noggranna. Cecilia nämner att det är bra man kan använda tygbitar som inte kan bli 

något annat. Hon tycker att eleverna har dåliga grundkunskaper t.ex. har eleverna svårt att sy 

på maskin och att deras uthållighet är låg. Hon tycker att eleverna måste kunna matematik för 

att jobba med lappteknik och kunna skilja på cm och dm.  Hon låter elever i år fem och sex 

jobba med blockhusrutan och det var slumpen som avgjorde att det blev just den samt att hon 

hade mycket smålappar. Cecilia jobbar inte med progression i lappteknik eftersom hon tycker 

att eleverna är för små. Hon har inte tittat efter instruktionsmaterial eftersom hon har egna 

erfarenheter och gör egna instruktioner. Hon tycker att de ska innehålla både text och bild 

samt att man ska skriva i punktform. Hon har genomgångar vid tavlan och delar ut ett 

arbetsblad som eleverna får följa. Eleverna får använda sax för att få ut sina lappar. 
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Diana: ”Rolig teknik och barnen klarar av det bra” 

Diana arbetar med lappteknik som ett område som alla elever ska göra. Hon tycker att det är 

en rolig teknik och att barnen klarar av det bra. Hon har låtit femmor och sexor arbeta med 

blockhusrutan och med kvadrater för att det är lätt för barnen. Diana tycker att eleverna lär sig 

hur man komponerar ihop färger och hur man syr med pressarfotens bredd. Eleverna lär sig 

också att nåla och stryka. Diana tycker inte att det finns något negativt med att arbeta med 

lappteknik. Hon har mest använt sig av nya tyger, men nämner att man skulle kunna arbeta 

med återvinning och att ta till vara lappar. Hon tycker att eleverna måste kunna mäta om de 

ska arbeta med lappteknik och de måste kunna symaskinen. De arbetar inte med progression i 

lappteknik för det brukar inte vara någon elev som vill fortsätta när de är klara med den första 

uppgiften. Diana brukar hämta inspiration från böcker och sedan gör hon egna instruktioner 

och en arbetsgång. Hon tycker att man både ska ha text och bilder samt att läraren har 

genomgångar där man visar och pratar. På detta sätt får eleverna använda flera sinnen, säger 

hon. Instruktioner ska skrivas i steg-för-steg form. Utöver detta krävs mycket individuell 

handledning. Diana har genomgångar där hon visar färgcirkeln och där hon tar upp lite 

historik om ämnet. Hon är noga med att eleverna gör en ordentlig skiss innan de börjar. 

Hennes elever får alltid riva sina remsor eftersom det går fortare och hon tycker inte att alla 

klipper så bra och en rullkniv är så vass. 

 

Eva: ”Det är bra att ha kännedom om vad lappteknik är” 

Eva arbetar lite med lappteknik, men säger att hon skulle vilja arbeta mer med det. Hon tycker 

att det är bra eftersom man får in eget skapande och att man lär sig symaskinen samt att 

planera sitt arbete. Hon tycker även att det är positivt att lapplådan kommer till användning – 

att det kan bli något vettigt och fint utav smålappar. Det som är mindre bra är att det är pilligt 

och måste stämma perfekt för att det ska bli ett bra resultat. Detta kan bidra till att elever blir 

besvikna om det inte blir bra. Eva säger att eleverna måste ha bra motorik för att klara av små 

lapparbeten. Hon tycker att de yngre eleverna ska få experimentera sig fram i sitt arbete. Eva 

har arbetat med en 5-6:a för att göra fyrkanter, hon gjorde detta i samband med en annan 

teknik, nämligen mjölbatikfärgning. Hon är även provat blockhusrutan med sjuor och åttor det 

fungerade bra och att hon valde blockhusrutan var för att den är traditionell. Sedan har 

eleverna fått göra lappteknik med trianglar för att den är så lätt att sy. Den ser avancerad ut, 

men är enklare än blockhusrutan egentligen – att få ett bra resultat, säger Eva. Hon arbetar 

inte med progression i lappteknik eftersom det finns många områden som hon vill hinna med 

och lapptekniken är en liten del av allt. Hon tycker att det är bra om man har kännedom om 
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vad lappteknik är. Men hon tycker det är viktigare att eleverna lär sig sömnad, vävning och 

stickning, de tekniker som är vanligast ute i samhället. Eva tycker att det finns mycket bra 

böcker att hämta inspiration ifrån, men instruktioner gör hon egna. Hon säger att 

instruktionerna inte ska innehålla för mycket text. Texten får gärna vara i punktform. Eva 

brukar visa och gå igenom muntligt vid genomgångar. Hon tycker att de yngre barnen ska 

använda sax medan de äldre eleverna kan använda rullkniv och matta. 

 

Frida: ”Det kan ibland vara svårt att få barnen att inse hur roligt det är” 

Frida arbetar mycket med lappteknik och tycker själv att det är väldigt roligt. Hon ser bara 

positivt på att arbeta med lappteknik och tycker framförallt det är bra att eleverna syr mycket 

på symaskinen och blir säkra på den samt att de får jobba med färger –  de får lära sig vad 

som passar ihop. Hon tycker även att det är bra att lapplådan kommer till användning, bra för 

skolan som inte har så mycket pengar. Det enda negativa som hon kan se med att jobba med 

lappteknik är at det ibland kan vara svårt att inspirera barnen i början -  det är svårt att få dem 

att inse hur roligt det är. Men hon säger att niorna är det inte svårt att inspirera. Frida säger att 

det gäller att ha mycket böcker som inspirationsmaterial. Eleverna behöver kunskaper om 

symaskinen för att klara av att jobba med lappteknik. Hos Frida får eleverna göra allt möjligt i 

lappteknik, bl.a. har år sex jobbat fyrkanter, i år fyra och fem har eleverna arbetar med 

blockhusrutan och år från år fem kan de prova att göra lappteknik där man använder sig av ett 

papper, vars linjer de får sy efter. Hon säger att ska man arbeta med att sy ihop bitar som inte 

är lika, så ska man använda den här tekniken för det blir väldigt bra resultat. Annars jobbar 

hon inte med några speciella lapptekniker, utan hon lär sig nytt hela tiden som hon provar i 

skolan. Hon tycker inte att några speciella tekniker fungerar bättre än andra utan säger att 

valet av teknik beror på hur mycket barnen klarar av.  Frida jobbar med progression i 

lappteknik. Hon säger att tanken är att det ska bli svårare för varje år. Frida gör en del egna 

instruktioner och del finns i böcker och dessa kan de äldre eleverna använda som de är. För de 

yngre eleverna måste man förenkla, gärna skriva i punktform och ha bilder. Meningarna får 

inte vara för långa. Frida har ofta lappteknik som en startuppgift för terminen och eleverna får 

utgå ifrån det material som finns i lapplådan. Hon låter oftast eleverna använda rullkniv och 

matta för att hon tycker att de klarar av det bra. Hon tycker att det kan vara svårt för de yngre 

barnen att klippa fint. Till blockhusrutan brukar eleverna riva remsor. 
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Jämförelse av svaren 

Utifrån problemformuleringarna tänker jag nu jämföra de svar som jag har fått genom mina 

intervjuer. 

 

 Hur genomför textillärare som är verksamma ute på grundskolorna arbete med lappteknik 

och varför gör de som de gör? 

Många av lärarna arbetar med lappteknik som ett arbetsområde som alla elever ska göra. 

Några av lärarna har det vid sidan om som eleverna får välja om de önskar. En lärare 

uttrycker att hon skulle vilja arbeta mer med lappteknik än vad hon gör idag, men säger att det 

finns så lite slöjdtimmar och det finns andra tekniker som hon prioriterar högre.  

Anledningen till att lärarna arbetar med lappteknik i skolan är att flertalet av dem uttryckte att 

de personligen tycker att tekniken är rolig att arbeta med. Sedan nämner några av lärarna att 

det är bra att ta till vara smålappar. De lärare som inte har lappteknik som arbetsområde som 

alla elever ska göra framför att det är mycket som eleverna ska hinna med och då prioriteras 

inte lappteknik. En lärare säger att det är viktigare att eleverna får lära sig att sticka, väva och 

sy kläder.  

 

På frågan vilka lappmönster lärarna arbetar med svarade flera av lärarna att de arbetar eller 

har arbetat med blockhusrutan i år 5 och 6. En av lärarna har även gjort det i år 4. Sedan 

nämns även fyrkanter av några lärare. En lärare pratar om trianglar. En annan om ”patch-

work” med hjälp av papper som eleverna syr efter. Toktekniken nämns också. En av lärarna 

nämner väldigt många olika sätt som man kan sy på, men hon har inte provat dem i 

grundskolan. En av lärarna säger att hon gör allt möjligt med sina elever. 

 

De flesta lärare jobbar mest med blockhusrutan och några nämner kvadrater. En lärare har 

jobbat med trianglar. En lärare säger att hon inte använder sig av några speciella lappmönster 

mest, utan provar olika hela tiden. 

 

På frågan om anledningen till att de valt de lappmönster som de valt säger många av lärarna 

att dessa lappmönster är enkla. Någon nämner att det var slumpen som avgjorde och att hon 

ville bli av med småbitar. En annan lärare tar upp tradition. En tredje nämner att det blir en 

”happening” för eleverna. En lärare säger att hon är så fascinerad av lappteknik att hon provar 
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att göra olika hela tiden samt att det inte går att säga om en speciell lappteknik fungerar extra 

bra eftersom de beror på hur gamla de är. 

 

De flesta lärarna brukar ha genomgångar för hela klassen om det är något som alla ska göra, 

de pratar och visar då. Sedan brukar de dela ut papper med instruktioner som eleverna kan 

följa. Några av lärarna brukar prata om färgcirkeln i samband med genomgången, samma 

lärare brukar låta eleverna planera sitt arbete noga innan de sätter igång. Två utav dessa lärare 

tar även upp lite historik om lappteknik. En annan lärare brukar gå igenom enskilt med varje 

elev om den väljer att arbeta med lappteknik. En lärare har sytt upp steg – för – steg bitar. En 

lärare brukar låta eleverna få börja med lapplådan och sedan arbeta utifrån den. 

Jag undrade hur eleverna gör för att få ut sina lappar och några av lärarna låter dem alltid riva 

remsor när de arbetar med lappteknik. En lärare säger att de beror på hur många bitar tyg de 

ska ha. En lärare låter sina elever använda sax och har tagit bort rullkniv och matta, för detta 

gjorde det bara svårare för eleverna tyckte hon. Medan en annan lärare tycker att det är lättare 

för barnen att skära än att klippa med sax. Några lärare tar upp att de tycker det är lite otäckt 

att låta de mindre barnen arbeta med den vassa kniven – att detta passar bättre bland de äldre 

eleverna. 

 

Vilka positiva och negativa yttringar kan arbetet med lappteknik i grundskolan medföra? 

Flera utav lärarna tar upp att det är positivt att man kan använda sig av lapplådan och bli av 

med stuvbitar, någon nämner att detta kan bli något vettigt och fint. En lärare tycker att man 

får in det egna skapandet. Sedan pratar några av lärarna om att eleverna kan lära sig färglära 

och hur de kan komponera ihop färger. Matematik, att mäta och logiskt tänkande kommer 

också fram i lärarnas svar. Samt att man lär sig att sy på symaskinen. 

 

Det som är negativt med lappteknik enligt de flesta av lärarna är att det krävs stor 

noggrannheten och detta kan vara svårt för eleverna. En av lärarna tyckte att detta var något 

bra, för att det syns så tydligt om eleverna inte har varit tillräckligt noggranna. Samma lärare 

tycker att barnen har för dåliga grundkunskaper, t.ex. har eleverna svårt att sy på symaskinen, 

för att det ska bli bra samt att hon tycker att eleverna har för dålig uthållighet. En lärare 

nämner att det kan vara svårt att inspirera eleverna i början, innan de vet vad de kan göra i 

lappteknik. En lärare tycker inte att det finns några nackdelar med lappteknik i skolan. 
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Arbetar textilslöjdslärarna med en progression i lappteknik och hur skulle den kunna se ut i 

sådana fall? 

Endast en av lärarna arbetar med progression inom lappteknik. Hon säger att eleverna gör 

något i lappteknik i nästan varje årskurs och då är det meningen att de saker som de gör ska 

bli svårare och svårare. Många av lärarna säger att eleverna är nöjda när de har gjort en grej i 

lappteknik och då vill de fortsätta med något annat. Några av dessa lärare tycker att 

lapptekniken är en sådan liten del och det finns viktigare tekniker som eleverna kan göra. En 

lärare tycker att hennes elever är för små för att jobba med progression och att det hör hemma 

mer på högstadiet. Några lärare ger förslag på hur man skulle kunna jobba vidare inom 

lapptekniken fastän det inte har varit aktuellt för dem. De säger att eleverna kan arbeta med 

stjärnor eller att de kan bläddra i böcker för att se om de hittar något som är svårare.  

 

Vilka förkunskaper behöver eleverna för att arbeta med lappteknik? 

Några av lärarna tar upp att eleverna måste kunna mäta och kunna matematik. Andra tar upp 

att eleverna måste kunna ställa in symaskinen och behärska den. Några av lärarna tycker inte 

att eleverna behöver några förkunskaper. Men en tillägger, mer än de som de får i skolan. 

 

Finns det bra instruktionsmaterial att tillgå i lappteknik? 

Många utav lärarna tycker att det finns böcker som kan hämta inspiration ifrån, antingen som 

lärare eller så kan man låta eleverna titta i dem själva.  Någon säger att hon vet att det finns 

mycket böcker, fast hon använder sig inte av det. En annan lärare säger att hon inte har tittat 

efter det här då hon har egna erfarenheter. Många av lärarna gör egna instruktioner. 

 

Vad är väsentligt vid tillverkning av självstudiematerial i lappteknik? 

Lärarna tycker att det är viktigt att det är väldigt tydligt skrivet och att alla steg finns med. Det 

ska vara tydliga beskrivningar med lite text och helst bilder till. En lärare nämner att på detta 

sätt får man in flera sinnen. Att skriva i punktform nämner några av lärarna. 
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Diskussion  
 
Resultatdiskussion 

Jag ska här försöka besvara och reflektera över de frågor som hela arbetet har byggt på och 

över de svar som jag har fått av textillärarna: 

 

Hur genomför textillärare som är verksamma ute på grundskolorna arbete med lappteknik 

och varför gör de som de gör? 

Det förefaller som att antingen jobbar textilslöjdslärare med lappteknik som ett område som 

alla elever ska göra eller så har dem det vid sidan om som eleverna får välja om de vill. Detta 

beror troligen på vad som prioriteras av läraren och av vad hon/han tycker är roligt. I 

intervjuerna framgår att Frida låter sina elever jobba med lappteknik i nästan alla årskurser 

och hon säger så här ”Det är bara fördelar med att jobba med lappteknik!” och ”Den enda 

nackdelen kan vara att det är svårt att inspirera dem i början, innan de vet vad lappteknik 

är”. Frida nämner även att hon tycker att det är roligt med lappteknik och att hon själv utövar 

det mycket. Eva däremot jobbar inte så mycket med lappteknik säger att det inte är så viktigt 

att eleverna jobbar med lappteknik. ”Lappteknik är inte så viktigt som t.ex. att sticka, sy 

kläder eller väva.” På detta sätt ser det nog ut i andra arbetsområden också, man prioriterar 

och väljer gärna det man själv gillar. Det är väl bra, så länge det inte blir till nackdel för 

eleverna. De ska ju få vara med och bestämma står det i lpo 9450. Det vore tråkigt om eleverna 

missade andra tekniker för att läraren bara ville ta upp sitt favoritområde. Eller att läraren har 

något område som han/hon inte gillar, då tycker jag att man som lärare får försöka få in det på 

något sätt ändå. I alla fall visa vart man kan vända sig om man är intresserad av att lära sig 

mer om det. Anledningen till varför lärarna arbetade med lappteknik om vi bortser från det 

egna intresset verkar vara för att de kan ta till vara smålappar, som inte kan bli något annat. 

Det står i kursplanerna för slöjd att ämnet ska skapa medvetenhet hos eleverna om vikten av 

resurshållning. En annan åsikt som Diana har är att ”barnen klarar av det bra” och ”barnen 

har blivit nöjda med sina resultat”. Det här är viktigt, att barnen sätts i centrum och får känna 

att de klarar av den uppgiften som de står inför.  

 

När det gäller vilka lappmönster som lärarna låter eleverna göra så visar det sig att det 

vanligaste är att introducera blockhusrutan eller fyrkanter och oftast för år fem eller sex. 

Många utav lärarna tyckte att dessa mönster var enklast för eleverna. Men här skilde Eva sig 
                                                 
50 Lpo 94 
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från mängden genom att säga att hon gör blockhusrutan med år sju och åtta och inte för att 

den är enkel, utan för att den är vanlig och traditionell. Detta har hon nog rätt i, även Åsa 

Wettre skriver i boken Gamla Svenska Lapptäcken51 att detta mönster är det mest spridda 

mönstret i Sverige, och kanske i hela världen. Hon tycker kanske att det är allmänbildande att 

ha gjort just den här om de ändå ska göra något i lappteknik. Eva tycker annars att det är 

lättare att få ett bra resultat med trianglar. Cecilia sa att det var slumpen att det blev 

blockhusrutan men även för att hon hade mycket småbitar tyg. Sedan har vi ju ”entusiasten” 

Frida som låter sina elever göra alla möjliga lappmönster. Hon experimenterar själv mycket 

med nya mönster som hon sedan provar att utöva i skolan. Det går inte att säga att ett mönster 

är bättre att göra än ett annat i en viss årskurs, men man ska nog tänka över sitt val, speciellt 

om det ska vara något som alla elever ska göra. Det får inte bli för svårt för då är risken stor 

att eleverna blir besvikna. Detta verkar många av lärarna täckt på när de valde lappmönster. 

Sedan beror det ju mycket på hur mycket erfarenheter de har sedan innan, precis som Frida 

säger.  

 

Lärarna som har lappteknik som arbetsområde, som alla elever ska göra, brukar ha 

gemensamma genomgångar där de pratar och visar olika steg. Sedan brukar de dela ut papper 

med instruktioner som eleverna kan följa efter bästa förmåga. Tre av lärarna nämner att de tar 

upp färglära i samband med lapptekniken. Dessa tre lärare är de som jobbar aktivt med 

lappteknik. Två av dessa lärare brukar även försöka ta upp lite historik innan de börjar arbeta 

med lappteknik och de nämner att eleverna måste planera sitt arbete ordentligt innan de 

börjar. Berit har oftast sina genomgångar enskilt eftersom det är om någon/några elever själva 

väljer att jobba med lappteknik. Anna har sytt upp lite bitar som visar olika steg i tekniken. På 

detta sätt kan eleverna själva se vad som ska hända. Frida brukar låta eleverna börja i 

lapplådan för att se vad de kan hitta där. Anna gör något liknande, hon brukar hälla ut en 

massa tygbitar på golvet och så får eleverna välja bland dem. På det här sättet får hon också 

en bild av hur samarbetsvilliga eleverna är. Hon säger att eleverna får välja tyg själva, men att 

hon ibland går in och ändrar deras val för att det inte ska bli en för dyster kudde. Det 

förefaller logiskt att de som har lappteknik som arbetsområde har genomgångar för alla 

medan de som har det som valbart har genomgångar enskilt med den eleven. Sedan skiljer det 

sig i fråga om vad lärarna tar upp i samband med genomgångarna. De tre lärare som tar upp 

färglära i samband med lapptekniken är även de som jobbar med lappteknik som en teknik 
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som alla elever ska göra. Det känns som att det är det personliga intresset som kommer in i 

den här frågan också. Eftersom de själva är intresserade av det och tycker att det är roligt med 

lappteknik lägger de ner lite extra tid på att ta upp kunskaper om andra delar som tillhör 

lapptekniksområdet. Samma sak gäller med historien, att det beror på deras intresse. 

 

Vad använder eleverna för att få ut sina lappar? Några av lärarna låter barnen alltid riva 

remsor när de arbetar med lappteknik, detta beror säkert på att många arbetar med 

blockhusrutan och till denna teknik passar det bra att riva remsor som man sedan syr fast. Det 

är ganska lätt att riva och det går snabbt. Men det är inte alltid det blir så rakt Anna uttalar sig 

så här på frågan om vad som är negativt med lappteknik: ” de rivna tygbitarna blir inte alltid 

tillräckligt jämna, de får olika bredd”.  Berit säger att de beror på: ”hur stor tygbiten är och 

hur många rutor av den färgen som de ska ha. T ex är det ju inte befogat att använda 

rullkniven till en lapp som man tar ett litet tyg ur lapplådan till.” Cecilia låter sina elever 

använda sax och har tagit bort rullkniv och matta, för detta gjorde det bara svårare för 

eleverna tyckte hon. Frida tycker att det är lättare för barnen att skära än att klippa med sax. 

Några lärare tar upp att de tycker det är lite otäckt att låta de mindre barnen arbeta med den 

vassa kniven – att detta passar bättre bland de äldre eleverna. Här går alltså åsikterna isär på 

vissa ställen. Jag tror att Frida tycker att rullkniven är lämplig även bland de yngre barnen för 

att hon känner sig så trygg i ämnet och hon lär dem tidigt hur man ska göra och att man måste 

vara försiktig. Det är nog samma sak som att man i träslöjden låter de yngre barnen använda 

sig av kniven när de täljer. Många (inklusive mig själv) tycker säkert att det är lite otäckt, men 

det är ju bara för att man inte har så mycket kunskap om det själv. 

 

Vilka positiva och negativa yttringar kan arbetet med lappteknik i grundskolan medföra? 

Det positiva med lappteknik är bl.a. att eleverna lär sig symaskinen, att pressa, nåla och 

planera sitt arbete samt att de får lära sig vilka färger som passar ihop. Eva tycker att det egna 

skapandet kommer in i lappteknik. Fast hon säger vid något annat tillfälle att det här med eget 

skapande kommer in först när eleverna har kommit längre i sin utveckling än de flesta hinner 

på högstadiet. Hon pratar lite emot sig själv. Cecilia trycker mycket på det här med matematik 

och logik som hon tycker att eleverna lär sig i samband med arbetet med lappteknik. Hon 

poängterar också att det är värdefullt att kunna tänka logiskt. Detta återfinns även i 

kursplanerna för slöjd, där det står att ämnet ska bidra till elevernas begreppsbildning och –
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utveckling52. Genom att använda sig av matematiska tillämpningar i slöjden för att förstå hur 

de kan användas. Det finns vissa saker som är mer negativa i arbetet med lappteknik. Lärarna 

tar upp noggrannheten som krävs för att få ett bra resultat i lappteknik som något mindre bra, 

men Cecilia går mot strömmen och säger så här på frågan vad som är positivt med lappteknik: 

”man måste vara noggrann och det syns väldigt tydligt om man inte är det”. Det känns lite 

hårt av en lärare att uttrycka sig så här. Det känns som om hon vill att eleverna ska lära sig en 

läxa om de inte är tillräckligt noggranna, men jag undrar om det hjälper? Cecilia uttrycker 

också att hennes elever har för dålig uthållighet för att vara noggranna och detta ger mig 

intrycket av att hon är lite trött på dem. Eva säger att några elever kan bli besvikna om 

resultatet är lite sämre eller snett på grund av att det är svårt med noggrannheten. Diana tycker 

inte att det finns några nackdelar med att jobba med lappteknik utan hon säger att det ofta blir 

lyckat. Personligen håller jag med lärarna när de talar om fördelarna med lappteknik. Att 

eleverna lär sig att sy på maskinen, nåla och pressa. Det är även bra att få in färglära för att få 

förslag på vad som kan passa ihop och historik för att få ett sammanhang och en förståelse. 

Den stora nackdelen med lappteknik är nog att det krävs stor noggrannhet för att det ska bli ett 

bra resultat och att elever kan bli väldigt besvikna om det inte blir riktigt bra.  

 

Arbetar textilslöjdslärarna med en progression i lappteknik och hur skulle den kunna se ut i 

sådana fall? 

Endast Frida arbetar med progressionen inom lappteknik. Hon säger att eleverna gör något i 

lappteknik i nästan varje årskurs och då är det meningen att de saker som de gör ska bli 

svårare och svårare. Att just Frida jobbar med det här förvånar mig inte eftersom hon är så 

intresserad av det själv. Många av de andra lärarna säger att eleverna är nöjda när de har gjort 

en grej i lappteknik och då vill de fortsätta med något annat. Några av dessa lärare tycker att 

lapptekniken är en sådan liten del och det finns viktigare tekniker som eleverna kan göra. Det 

finns även uttryckt att lärarna vill hinna med många tekniker och tiden räcker inte till, Eva 

säger så här: ”Lektionstimmarna i slöjd är så få att man inte hinner med alla tekniker som 

man vill.” Speciellt Eva vill gärna ha in mer än en teknik i det arbete som eleverna gör, dels 

för att det blir mer personliga saker då men också för att eleverna ska hinna prova på. Detta 

trots att det inte står något om det här i styrdokumenten att man ska hinna med ett antal 

tekniker, utan det är upp till varje lärare att välja. Cecilia tycker att hennes elever är för små 

för att jobba med någon slags progression inom lappteknik och att det mer hör hemma på 
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högstadiet. Hon tycker att eleverna har dålig uthållighet och att de helst vill att det ska hända 

något nytt hela tiden. Att arbeta med progression i ett ämne tror jag har många fördelar då det 

bidrar till att elevernas förståelse för ett ämne. I skolan vill vi gärna hinna med så mycket så 

risken är stor att eleverna bara får med sig ytliga kunskaper. Personligen tycker jag att det är 

bättre att koncentrera sig på ett område en längre tid för att nå en kunskap som är mer 

bestående. Men sen förstår jag ju att eleverna vill prova på flera saker och då måste de få göra 

det. Det bästa är väl att finna en mellanväg, där både läraren och eleverna är nöjda.   

 

Vilka förkunskaper behöver eleverna för att arbeta med lappteknik? 

Tre av lärarna nämner att eleverna måste kunna symaskinen för att arbeta med lappteknik, 

Frida säger även att det samtidigt är ett bra sätt att lära sig symaskinen på. Två av lärarna 

säger att det inte behövs några speciella förkunskaper och Anna tillägger ”mer än det de får i 

skolan”. Vad hon nu menar med det här, men antagligen menar hon att sy på maskin och mäta 

mm. I övrigt nämns matte och mäta något som eleverna måste kunna för att jobba med 

lappteknik. Detta kan jag hålla med om, beroende på hur avancerat mönster man ska göra, 

men det tar ett tag innan man kommer in i hur man ska tänka när man jobbar med lappteknik. 

Sedan tycker jag också att eleverna måste kunna behärska symaskinen för att sy lappteknik 

annars blir det bara jobbigt för dem.  

 

Finns det bra instruktionsmaterial att tillgå i lappteknik? 

Många utav lärarna tycker att det finns böcker som kan hämta inspiration ifrån, antingen som 

lärare eller som eleverna kan gå och titta i. Att eleverna går och tittar själva är nog mest 

vanligt på högstadiet. De lärare som sa det här var Berit och Frida och de arbetar på 

högstadiet. Frida jobbar ju med alla stadier men hon säger att de äldre eleverna klarar av att 

läsa direkt från böcker, medan för de yngre eleverna måste instruktioner förenklas. Anna 

säger att från år fem klarar eleverna av böcker och liknande material med handledning.  Berit 

säger att hon vet att det finns mycket böcker, fast hon använder sig inte så mycket av det, mer 

än att låta eleverna kolla i ibland. Cecilia säger att hon inte har tittat efter instruktioner då hon 

har egna erfarenheter. Många av lärarna gör egna instruktioner. Personligen har jag sett att det 

finns en del böcker om lappteknik där inspiration kan hämtas. Men ofta är de ganska svåra 

och jag tror också att det är först på högstadiet som eleverna själva klarar av att följa dessa 

anvisningar. Det är inte säkert att alla klarar av det då heller, men det är bra om de får träna på 

det i alla fall. Så att de kan tyda dem på egen hand när de lämnar skolan. På de lägre stadierna 
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måste instruktioner vara enklare och då får instruktioner göras av läraren. Jag har i alla fall 

inte sett så mycket färdiga instruktioner i lappteknik. 

 
Vad är väsentligt vid tillverkning av självstudiematerial i lappteknik? 

Samtliga lärare tycker att det är viktigt att det är väldigt tydligt skrivet och att alla steg finns 

med. För att det ska vara tydliga beskrivningar ska det vara lite text och helst bilder till. Diana 

nämner att på detta sätt får man in flera sinnen, precis som Michael Grinder skriver i boken 

Ledarskap och lärande i klassrummet53 att om flera sinnen används så befästs kunskaperna. 

Några av lärarna nämner att ska skriva i punktform och andra steg för steg och de menar väl i 

stort sett samma sak. Språket ska vara enkelt och skriver vi till de yngre barnen så tycker 

Cecilia att vi ska använda versaler. Det räcker inte med att de yngre barnen får instruktioner 

som är väldigt tydliga för att de ska klara sig själva, utan de behöver såklart handledning av 

läraren. Men man kan ju försöka att få dem att följa beskrivningar och på högstadiet bör 

kravet öka att de klarar sig mer själva. Detta nämner även Eva: ”I högstadiet får de följa 

beskrivningar och ska då klara sig så mycket som möjligt själva. Anledningen till detta är för 

att avancera i sitt eget arbete och inte be om hjälp hela tiden utan att ha tänkt till själva 

först.” Det står även i mål att uppnå i slutet av år nio i kursplanerna för slöjd att eleverna ska 

klara av att följa en beskrivning. Det ligger i lärarens uppgift att pejla av elevernas 

kunskapsnivå för att sedan kunna lägga upp sin undervisning efter detta. Det viktigaste verkar 

vara att läraren är väldigt tydlig och att hon/han lägger sig på elevernas nivå. När det gäller 

instruktioner verkar text och bild vara att föredra framför en krånglig text. Yngre elever ser 

lättare på bilder vad de ska göra. Jag tror att ett bra alternativ till instruktioner på papper kan 

vara att ta hjälp av datorn. Eftersom man kan lägga in flera bilder med digitalkamera och 

sedan skriva en text till. Kanske kan man även försöka sig på att göra små filmsnuttar som 

Inger Degerfält har gjort. Eller så använder man hennes material som hon säljer (hon har dock 

inte gjort något om lappteknik – men det kanske kommer). Efter att läst en del om inlärning 

och fått ta del av lärarnas erfarenheter tycker jag att jag har fått större kunskap om hur jag kan 

lägga upp mina lektioner och genomgångar. 

 

Metoddiskussion  

Jag valde ju att göra en litteraturstudie och kvalitativ intervju. Litteraturstudien gav en viss 

bakgrund men det hade ju varit bra med något mer om lappteknik i skolan. Men jag har sökt 

på bibliotek och även på nätet efter böcker och examensarbeten men inte hittat något. Jag fick 
                                                 
53 Grinder, Michael, Ledarskap och lärande i klassrummet 



 37

ändå fram lite om lappteknik och inlärning som jag tycker har varit relevant för mitt arbete. 

Jag använde mig bl.a. av ett examensarbete och i detta arbete medverkade trä- och 

metallslöjds lärare men jag tror att de kan representera slöjden som ämne, oavsett vilken av 

slöjdsorterna man är intresserad av. Den kvalitativa intervjun skulle hjälpa mig att nå en 

djupare förståelse om mitt arbete och det tycker jag att det har gjort. Jag tror även att vissa 

kunskaper kan överföras till andra områden i slöjdundervisningen, eftersom grundtankarna 

kan vara de samma och sedan ändras innehållet beroende på vilken teknik som ska läras ut. 

Nu efteråt kan jag tycka att det har varit vissa otydligheter med frågor. I fråga tre har jag 

nästan sett fördelar = vad de lär sig. Man kan se att vissa av lärarna har uppfattat frågan som 

vad lär de sig och vissa har tänkt på fördelar som att de blir av med lappar. Det här tänkte inte 

jag på förrän jag satte mig ner och skrev rent intervjuerna. Detta hade kunnat undvikas om 

man hade gjort en pilotstudie först, men p.g.a. tidspress fanns det inte tid för att utföra en 

sådan. Man skulle kanske också att utfört fler intervjuer, men även detta hindrades av tiden. 

Jag tycker inte att mina frågor har varit ledande men ibland kanske jag har uttryckt mig på 

olika sätt och om det blir tyst ibland har jag lagt till något som: men det kanske inte finns? 

Och då kanske vissa lärare har valt att säga nej.  

 

Validitet och reliabilitet 
Kan man lita på det här resultatet som jag har kommit fram till? När man gör en kvalitativ 

undersökning erhålls inga generella resultat, utan några få personliga uppfattningar. Resultatet 

är ändå trovärdigt och det är en bra grund för att göra sina egna tolkningar i ämnet och gör att 

man ökar på sina kunskaper. Genom kvalitativa undersökningar går man på djupet och inte på 

bredden. Det finns ändå en risk för att tolkningar som görs inte stämmer överens med 

verkligheten. Respondenten och jag har olika erfarenheter och detta bidrar till att vi tolkar 

saker på olika sätt. Detta har jag ändå försökt att minimera genom att vara medveten om 

risken. 

 

Till sist… 

Jag tycker att det har varit väldigt roligt och intressant att få komma ut och träffa textillärare i 

deras naturliga miljö, dels för att få se olika salar och även att få komma ut och prata med 

dessa lärare som har en del erfarenhet som de var villiga att dela med sig av. Det har även 

varit intressant att sätta sig in i lappteknikens historia där man kan se skönhetslängtan fast 
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man inte hade det så bra ställt, utan man tog det som fanns i hemmet. Då fick saker och ting ta 

tid också, i motsats till idag då allt ska gå så väldigt fort och rastlösheten jagar oss i hälarna.  

I Sverige är vi inte i den situationen idag att vi måste ta till vara varenda liten tygbit för att 

göra oss ett täcke som kan värma oss. Men det finns andra anledningar till att arbeta med 

lappteknik. Om jag tar steget in i skolan tycker jag att det finns mycket kunskaper som står i 

Lpo 94 som slöjden ska bidra med, till exempel att komponera ihop tyger och färger och 

Dessutom är det ett kulturarv och det är spännande med de historier som finns till var och ett 

av varje lapptäcke. Lapptäcken har inte så hög status och är kanske inte något som är viktigt 

att kunna, men det är kul! Sen är det bra att man kan ta till vara småbitar även idag och 

använda dem till något vackert. 

 

Jag tycker att lapptekniken är ett område som har många möjligheter. Tekniken kan även 

hjälpa till att uppnå mycket utav det som står i styrdokumenten att slöjden ska bidra med. Till 

exempel står det att ämnet ska ge kunskaper om miljöfrågor och skapa medvetenhet hos 

eleverna om att det är viktigt med resurshållning. Detta kan komma in i lappteknik eftersom 

man kan ta till vara gammalt för att skapa något nytt. Lappteknik har även en spännande 

historia som eleverna kan få ta del av i samband med att de arbetar med lappteknik. Samt att 

eleverna får kännedom om slöjdtraditioner som finns, både i nutid och förr. Slöjdämnet ska 

lägga grunden för nyskapande och nytänkande och detta kan göras i lappteknik genom att 

sätta ihop olika mönster och färgkombinationer, inget tyg blir det andra likt när eleverna gör 

sitt eget tygstycke med hjälp av lappar. Eleverna kan även skapa medvetenhet om estetiska 

värden och utveckla en förståelse för hur materialval, bearbetning och konstruktion påverkar 

produkters funktion och hållbarhet i arbetet med lappteknik. Slöjdämnet ska även bidra till 

elevernas begreppsbildning och -utveckling. Alltså ska eleverna få tillfälle att använda sig av 

matematiska tillämpningar för att förstå hur de kan vara användbara i olika sammanhang. 

Även detta tycker jag att man kan få in i lappteknik, eftersom eleverna får arbeta mycket med 

matte och geometriska former. De får tänka till och se resultatet av de beslut som de tar54. 

 

Av lärarna som jag har intervjuat har jag fått med mig en del idéer och dessa har satt igång 

mina tankar på hur man skulle kunna göra. Jag kunde även märka på lärarna som ställde upp 

på att bli intervjuade att de tyckte att det var roligt att jag kom ut och frågade hur de gjorde. 

Vissa lärare sa att de kanske skulle jobba mer med lappteknik efteråt eftersom jag fick dem att 
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tänka till lite extra på detta område. Jag tycker att en av fördelarna med lappteknik är att man 

kan få in mycket formgivning och eget skapande. T.ex. kan en dator användas och ett 

ritprogram som är vektorbaserade (uppbyggt av små fyrkanter) som i t.ex. Adobe Illustrator 

eller Corel Draw. Ett annat sätt att jobba på är att överföra bilder med hjälp av datorn till tyg 

och använda dem i sitt lapptäcke. Eller varför inte trycka sitt eget tyg. Att använda flera 

tekniker i sitt lapparbete är en rolig idé tycker jag det kan t.ex. vara batik eller broderi som 

lärare Eva gjorde. 

 

Eftersom slöjdlärare ofta måste göra sina egna arbetsinstruktioner tycker jag att man ska tänka 

till på vad som är viktigt vid inlärning. I läroplanen står det att man ska anpassa 

undervisningen till varje elevs förutsättningar och behov55 och jag tror att ett bra sätt att göra 

detta på är att man låter eleverna använda flera sinnen. Därigenom kan eleverna 

förhoppningsvis lära sig bättre. I kursplanerna för slöjd kan vi läsa att ämnet ska ge kunskaper 

om hur instruktioner tolkas och i slutet av det nionde skolåret skall eleverna kunna arbeta efter 

olika instruktioner56.  Jag tror att det finns många fördelar att använda sig av datorn när man 

gör instruktioner eftersom de flesta elever är vana vid att sitta framför den och för att då kan 

både text, bild och ljud vara med i en beskrivning. Det som kan hindra detta är väl kanske 

tillgången på datorer. Alla skolor har inte prioriterat datorer eller så har de helt enkelt inte råd 

att köpa in några.  

 

Detta sistnämnda tycker jag skulle vara spännande att forska vidare på både att göra ett 

instrueringsmaterial i lappteknik med hjälp av datorn och även hur man kan arbeta mer med 

formgivning av lappteknik, ett samarbete med bildämnet kanske?  
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Bilaga 1 
Variationer på lappmönster 

 
 

 
(Källa: Wettre, Åsa, Gamla Svenska Lapptäcken s.33 (bilden är lite beskuren)) 
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Bilaga 2 
Intervjufrågor 

 

Inledande frågor: 

Vad är det för skola? Hur många elever finns det på skolan och hur gamla är de? Hur stora 

grupper har du i slöjden? Hur länge har du arbetat som lärare? Vilka åldersgrupper har du? 

 

1. Jobbar du med lappteknik i skolan? 

2. Varför gör du det / inte det? 

3. Vilka positiva aspekter finns det med arbetsområdet och vad lär man sig genom att 

arbeta med lappteknik? 

4. Vilka negativa aspekter finns det med arbetsområdet? 

5. Vilka förkunskaper behöver eleverna? 

6. Vad gör du med olika årskurser i lappteknik? 

7a. Vilka lappmönster används mest? 

7b. Varför just dessa? 

8. Finns det en tydlig progression i arbetsområdet? Hur? 

9. Finns det bra pedagogiskt instruktionsmaterial att tillgå i lappteknik? 

10. Vad är viktigt med ett instrueringsmaterial, enligt dig? 

11. Hur lägger du upp genomgångar i lappteknik? 

12. Använder eleverna rullkniv och matta, sax eller river ni remsor? Varför? 
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Bilaga 3 
Intervjuer med textilslöjdslärarna 

 
1. Jobbar du med lappteknik i skolan?  

Anna jobbar med lappteknik i skolan.  

Berit arbetar inte med lappteknik som ett arbetsområde som alla ska göra. Men hon får in 

lapptekniken på annat sätt. 

Cecilia har jobbat med lappteknik. 

Diana jobbar med lappteknik i skolan. 

Eva jobbar lite med lappteknik och vill göra mer i framtiden. 

Frida jobbar mycket med lappteknik. 

 

2. Varför gör du det / inte det? 

Anna säger att främsta anledningen till att hon arbetar med lappteknik i skolan är för att få in 

färglära och återvinnig som delar i arbetet. Hon tycker det är bra att man kan använda och ta 

till vara smålappar. Sedan tar hon upp att man kan prata om historia och Amerika, då 

lappteknik är en gammal teknik, säger hon. Hon tycker att det finns många möjligheter med 

lappteknik. Anna tycker också att det är roligt. 

Berit tycker det är bra att man kan ta till vara smålappar. Att hon inte har det som 

arbetsområde beror på att det är så mycket annat som hon tycker att eleverna ska hinna med 

och därför har hon valt att lägga det som en valfri teknik. 

Cecilia tycker själv att det är en rolig teknik. 

Diana tycker att det är en rolig teknik att jobba med och att barnen klara av det bra. Hon har 

provat att jobba med lappteknik med både femmor och sexor och det har gått bra. 

Eva tycker att man får in ett eget skapande, eleverna får vara kreativa och skapa egna 

mönster. Sedan får de lära sig symaskinen och pressa samt att de får tänka till över sitt arbete. 

Eva tycker inte att lappteknik är så viktigt som att sticka, sy kläder eller väva t.ex. och därför 

har hon inte arbetat så mycket med lappteknik. 

Frida tycker själv att det är väldigt roligt. Hon tycker att det är väldigt inspirerande att jobba 

med lappteknik, även på fritiden. Frida tycker det är roligt att se när eleverna upptäcker hur 

roligt det är att jobba med lappteknik och hur mycket de kan göra med området. 
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3. Vilka positiva aspekter finns det med arbetsområdet och vad lär man sig genom att 

arbeta med lappteknik?  

Anna tycker det är bra att man blir av med gamla stuvar, hon köper inte tyger för att använda 

till lappteknik utan använder spillbitar. Det är i alla fall väldigt sällan som hon köper in nytt 

tyg till lappteknik. 

Berit tycker att eleverna lär sig att mäta. 

Cecilia tycker att det finns många fördelar; man måste vara noggrann och det syns väldigt 

tydligt om man inte är det. Matematiken kommer in när eleverna mäter och räknar. Man kan 

använda material som inte går att använda till något annat. Hon tycker att eleverna får 

använda sitt logiska tänkande, matematik är logik och logiskt tänkande är värdefullt, säger 

hon. Eleverna får lära sig att planera sitt arbete, det går inte bara att ändra om allteftersom i 

arbetet, arbetet är ganska låst på det sättet. Det är många steg på vägen för att nå fram till sitt 

mål och det finns en turordning på saker och ting. Det krävs att den följs för att få ett bra 

resultat. Eleverna måste ha framförhållning och tänka på alla steg, inte bara här och nu. Detta 

blir väldigt tydligt i just lappteknik. 

Diana tycker att man lär sig färglära (hur man kan komponera färger) och sömnad (hur man 

syr med pressarfotens bredd). Eleverna lär sig även att nåla och stryka. Hon säger att man 

skulle kunna ta in återvinning, men det har hon inte gjort själv. Spillbitslådan skulle kunna 

användas, men hennes elever har mest använt nya tyger. Barnen har blivit nöjda med sina 

resultat.  

Eva tycker det är bra att lapplådan kommer till användning och att tygbitar får bli något 

vettigt och fint. 

Frida ser fördelar med att eleverna syr mycket på symaskinen, så de blir säkra på den. Hon 

tycker att det är kul att jobba med färger och att eleverna får lära sig vad som passar ihop. 

Lappteknik är kreativt eftersom det finns mycket som man kan göra när man väl kan 

grunderna, säger hon. Det är bra att man kan använda lapplådan och alla resttyger man har 

kvar. Detta är väldig ekonomiskt bra för oss i skolan. Eleverna får alltid börja i lapplådan för 

att se om det finns där. Det är bara fördelar med att jobba med lappteknik! 

 

4. Vilka negativa aspekter finns det med arbetsområdet? 

Anna tycker att de rivna tygbitarna inte alltid blir tillräckligt jämna, de får olika bredd. Det är 

svårt med lappteknik att det krävs stor noggrannhet. 

Berit tycker inte att det finns några direkta nackdelar. Men hon nämner att man måste vara 

väldigt noggrann för att få ett fint resultat.  
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Cecilia tycker att eleverna har dåliga grundkunskaper, de har exempelvis svårt för att sy på 

symaskinen. Hon nämner också att elevernas uthållighet är väldigt dålig. Eleverna vill bli 

klara snabbt, helst ska de gå på ett lektionstillfälle. Noggrannhet är viktigt när man syr 

lappteknik och detta tar tid. 

Diana tycker inte att det finns några direkta nackdelar. Det blir ofta lyckat när man jobbar 

med lappteknik, säger hon. 

Eva tycker att det är lite pilligt och nämner att det måste stämma för att det ska bli ett bra 

resultat. Eleverna kan bli besvikna om resultatet blir lite sämre eller snett. Eleverna måste 

vara ganska duktiga motorikmässigt för att klara av det, speciellt om man håller på med 

mycket smått. Stora lappar går ju bra för den som inte riktigt har utvecklat sin motorik så bra. 

Frida kan inte se några nackdelar med lappteknik, men nämner ändå att det ibland kan vara 

svårt att få barnen att inse hur roligt det är med lappteknik. I början tycker eleverna att de lika 

gärna kan ta ett färdigt tyg och slippa sy ihop ett med lappteknik. Det är ju enklare än att göra 

sig till och sy ihop en massa tyger. Men när de väl ser hur det blir så är de sålda och tycker att 

det är kul. Det kan vara den enda nackdelen att det är svårt att inspirera dem i början, innan de 

vet vad lappteknik är. Det är inte svårt att inspirera niorna som redan har sytt en del i 

lappteknik, nästan varje år blir det någonting. Hon säger också att det gäller att ha mycket 

inspirationsmaterial, mycket fina böcker – lapptekniksböcker för att inspirera eleverna. Så de 

kan se vad det kan bli av det.  

 

5. Vilka förkunskaper behöver eleverna? 

Anna tycker inte att eleverna behöver några förkunskaper, mer än det de får i skolan.  

Berit tycker att de måste kunna mäta ordentligt och klara av att hantera symaskinen. 

Cecilia tycker att eleverna måste kunna matematik och kunna skilja cm och dm. 

Diana säger att eleverna måste kunna mäta och det är det inte alla som kan riktigt bra. Man 

måste verkligen kunna symaskinen, ställa in sicksack och raksöm. Det handlar ju väldigt 

mycket om symaskinen; Hur man trär symaskinen och syr med pressarfotens bredd, så att de 

inte syr för nära kanten för då förlorar föremålet sin hållbarhet och kan gå sönder. 

Eva tycker inte att det behövs några förkunskaper egentligen. Hon tycker att i de lägre åren 

skulle eleverna kunna få experimentera och prova sy ihop och se vad det blir, utan att behöva 

tänka så mycket på att material och färger blir korrekta. De skulle kunna få använda olika 

grovlek och kvalitet på tygerna. I högre åldrar ska de avancera i svårighetsgrad. 

Frida säger att de måste kunna behärska symaskinen. Samtidigt är det ett bra sätt att lära sig 

symaskinen på. Ska det bli bra lappteknik måste man kunna styra ordentligt, hålla kanterna 
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och få det jämt för annars så stämmer det ju inte så bra. Eleverna börjar kunna det där med 

sömsmån och pressarfoten i tygkanten efter ett tag. 

 

6. Vad gör du med olika årskurser i lappteknik? 

Anna jobbar i år 5 med blockhusrutan. Detta är då en obligatorisk startuppgift. 

Berit säger att de som vill arbeta med lappteknik får göra det oavsett vilket år de går i. 

Cecilia jobbar med lappteknik i år 5 och 6. Då är det blockhusrutan som de gör. 

Diana har lappteknik i med år 5 och 6. Båda åren klarar det bra. De har jobbat med 

blockhusrutan och kvadrater. 

Eva berättar hur hon förra året hade en 5-6:a på en annan skola än hennes nuvarande och de 

fick använda sig av mjölbatik för att göra sitt eget tyg. Sedan fick de använda den här biten i 

lappteknik. De fick först klippa sönder sitt tyg till lappar och sedan komplettera batiktyget 

med ett annat enfärgat bomullstyg. Denna färg skulle finnas med i batiktyget. Genom att 

arbeta på detta sätt fick eleverna prova flera tekniker i en uppgift. Övningen var kul och det 

blev ett bra resultat, säger Eva. Eleverna fick även lära sig hur man färgar och fixerar. De 

gjorde sedan fyrkanter och satte ihop dem till kuddar.  

I högstadiet ger hon exempel på vad man skulle kunna göra:(hon har inte provar alla)  

• Trianglar som de sätter ihop till olika mönster. Trianglar är lätta att sy när man syr 

många på en gång. 

• Sy på skolans broderimaskin och sedan sy med dessa bitar i ett lapptäcke. Här får man 

med mer än en teknik.  

• Sy ihop remsor som man sedan skär i trekanter, sedan sätta ihop dem till kvadrater.  

• Vika ett A4 papper max sex gånger och sedan klippa i viklinjerna. Det blir helt 

osymmetriska delar. Man ska lägga på sömsmån och sedan sätter man ihop delarna 

igen. Detta blir som pusselbitar. Hon tycker att det är en roligt idé. Har provat att göra 

det här på en fältstudie i år femma.  

• Tokteknik; att lägga lappar på varandra och sy ihop med dekorationssömmar i 

skarvarna eller rakt över (då blir det en effekt av det är fler ihopsömnader än det 

egentligen är). Toktekniken kräver inte samma precision eftersom hörnen går omlott. 

Man använder ett bottentyg som man bygger på. Tekniken har hon inte provat i 

grundskolan, men tänker prova det i och med att det inte kräver samma noggrannhet. 

Alla blir olika och de får sina egna mönster och idéer. Det blir ett återbruk av tyger 

och är inte så svårt att göra. 
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•  Blockhusrutan med år 7 och 8. Använda sig av ett bottentyg och sedan sy på en bit i 

taget, runt, runt. Den fungerar, de syr fast och sedan klipper de av det tyget som blir 

över efterhand.  

• Sy ihop remsor och klipper i kvadrater som man sedan vrider och vänder på för att 

bilda mönster, detta är lite svårt och överkurs i grundskolan.  

• Ta en bild i en tidning och omsätta den till ett lapptäcke, kanske för dem som är på en 

högre nivå och har kommit lite längre. Det blir mer eget skapande. 

Frida säger att de gör allt möjligt. Allt från enklare saker till hela lapptäcken. I början är det 

mycket kuddar. I år 6 har de gjort kuddjur av fyrkanter. De har tyckt att det har varit jättekul. 

Mycket väskor gör dem och grytlappar. Alla möjliga mönster av lappteknik; blockhusrutan, 

toktekniken när man syr på lappar. I år 4 och 5 har hon arbetat med blockhusrutan. Sen jobbar 

hon mycket med den här ”patch-worken” när man syr på ett slags papper. Hon tycker att det 

är fantastiskt roligt för eleverna och de får det exakt. Pappret är ungefär som vlieselin och där 

ritar man upp mönstret, sen klipper man ut bitarna, lägger dem under pappret och syr igenom 

pappret på strecken. Varenda liten unge får det här exakt eftersom de syr efter strecket och 

stannar när strecket tar slut. Sen viker man upp och pressar bara. Och sen tar man nästa bit 

och nästa. Det är en väldigt rolig teknik, tycker Frida. Eleverna kan rita egna bilder och sedan 

finns det många dataprogram där man själv kan konstruera mönster och plocka mönster från 

programmet. De är hemskt roliga. Det blir väldigt exakt. Detta kan de göra från år 5 och 

uppåt. Ska man jobba med att sy ihop olika former – att bitarna inte är lika, så ska man jobba 

med den här metoden.  

 

7a. Vilka lappmönster används mest? 

Anna använder mest blockhusrutan med stabiliserande tyg som botten. Eleverna arbetar 

utifrån instruktionen. Tyg som är under är gammalt tyg som man vill bli av med. Detta tyg 

kan vara randigt eller rutigt så att eleverna kan följa linjer för att få det rakt. Sedan syr 

eleverna genom lapparna som ligger räta mot räta, plus att man syr genom det stabiliserande 

tyget. Sedan vänder man upp och pressar. Eleverna gör en markering var remsan ska klippas 

av efter att de har sytt och pressat, sen klipper de av. Annars är risken stor att bitarna blir för 

korta och det blir snett. 

Berit använder oftast vanliga fyrkanter eller blockhusrutan. 

Cecilia använder mest blockhusrutan. Eleverna får göra en grytlapp eller kudde för att det inte 

ska bli för stora saker. Cecilia bestämmer storleken för att eleverna själva inte har förståelse 

om hur stort det blir i slutändan. Hon tycker att man måste styra dem mycket. 
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Diana jobbar mest med blockhusrutan och har även jobbat med kvadrater. 

Eva har inte jobbat så mycket med lappteknik i skolan men hon har provat blockhusrutan och 

att jobba med trianglar. 

Frida använder inte några speciella lapptekniker mer än andra utan provar olika hela tiden. 

 

7b. Varför just dessa lappmönster? 

Anna tycker att de är enklast. Hon säger också att det blir lite av en ”happening” för eleverna. 

De undrar väldigt mycket i början hur de ska göra och hur det ska kunna bli något av det. 

Eleverna har svårt att förstå hur det hänger ihop. De lägger ju tygremsorna räta mot räta, sy på 

avigsidan och vänder sedan upp. De undrar om det verkligen blir rätt. Efter 3, 4 remsor börjar 

de förstå hur det hänger ihop. Det är svårt att förstå att de ska behålla remsorna långa och 

klippa av dem först senare. De gör ibland småbitar som inte räcker till sedan.  

Berit tycker att dessa mönster är de är enklaste. 

Cecilia sa att det var slumpen som avgjorde och det faktum att hon hade mycket små tygbitar. 

Diana tycker att de är lätta för barnen. Eleverna har fått sy efter ett visst sätt, först klippt till 

bakstycke och volymvlieselin sedan sicksackat fast mittrutan på ett stabilt tyg som är randigt. 

Det blir stadigare än om man syr i enkelt tyg. Läraren skär till styckena i slutet så man tar och 

gör dem lite större än de ska vara så har man lite till godo, om det skulle bli lite fel 

någonstans.  

Eva säger att blockhusrutan är traditionell och vanlig, så då provade hon den med eleverna för 

att se hur det fungerade. Trianglar har jag valt för att den är så lätt att sy. Den ser avancerad 

ut, men är enklare än blockhusrutan egentligen – att få ett bra resultat.  

Frida säger att hon är så fascinerad av lappteknik och att hon bara har fortsatt att göra mer 

och mer. Massa olika säger hon och Frida lär sig hela tiden nya som hon provar i skolan. Hon 

tycker inte att det är någon speciell lappteknik som fungerar extra bra, det är ju beroende på 

hur gamla de är. 
 

8. Finns det en tydlig progression i det sätt du arbetar med lappteknik? Hur ser den ut i 

sådana fall? 

Anna säger att hennes elever får fortsätta om de vill, men det brukar inte vara några som gör. 

Det är i alla fall inte så vanligt. Om de hade fortsatt med lappteknik hade de kunnat göra t.ex. 

stjärnor. 

Berit säger att det inte finns någon progression på det sätt som de arbetar på nu. 
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Cecilia tycker att hennes elever är så små och detta kanske är vanligare på högstadiet. Det 

beror på vilket elevunderlag man har, säger hon. Hon tror inte att de skulle fungera i hennes 

grupper, eleverna blir otåliga och vill hela tiden göra nya saker. Det är lite upp till varje elev 

också vad de vill göra. Läraren vill att eleverna ska vara entusiastiska. Om det är någon elev 

som frågar så får de fortsätta, men det har inte förekommit. De vill gärna bli färdiga på en 

lektion. Hon har försökt att få dem göra svårare och svårare arbete med kompisband, men det 

ska helst vara helt nytt hela tiden. Hon tycker att det skulle vara önskvärt att kunna gå vidare 

inom samma teknik för att utveckla sig, men det är nog mer aktuellt för högstadiet. 

Diana säger att det inte brukar vara någon som vill fortsätta med lappteknik efter 

startuppgiften, de är ganska nöjda när de har gjort klart den. Eleverna vill prova på något 

annat när de är klara med sin lappteknik. Skulle någon vilja fortsätta så kan man visa hur man 

kan använda sig av sexkanter och sy ihop dem för hand. Man kan visa olika lapptekniker i 

böcker.  

Eva jobbar inte med det, eftersom det är så många områden som man vill hinna med. 

Lapptekniken är en sådan liten del av allt. Lektionstimmarna i slöjd är så få så man hinner inte 

med alla tekniker som man vill. Hon vill hinna med de vanligaste teknikerna som finns 

runtomkring i samhället, sömnad, vävning och stickning. Lappteknik är det bra att ha 

kännedom om vad det är, men man behöver inte själv ha gjort något i tekniken. 

Frida tycker att hon jobbar med detta. Det är tanken att det ska bli svårare och svårare ju äldre 

de blir. De jobbar ju med lappteknik i nästan alla år. 

 

9. Finns det bra pedagogiskt instruktionsmaterial att tillgå i lappteknik? 

Anna använder en instruktion på papper när de gör blockhusrutan. Hon säger att det finns 

böcker och instruktioner som man kan använda. Efter att eleverna har grunden kan de 

använda sig av annat material. I femman klarar de av dessa med handledning. 

Berit säger att det finns många fina böcker om lappteknik, men inga direkt som hon använder 

sig av. Ibland kan hon be eleverna att gå bort och kolla i böcker för att få inspiration. Men hon 

använder sig inte av någon särskild instruktion i lappteknik. 

Cecilia har inte tittat eftersom hon har egna erfarenheter och har därför inte använt speciella 

böcker eller något sådant. 

Diana brukar hämta inspiration från böcker. Men då är det mest hon som lärare som gör det. 

Hon har gjort en egen instruktion/arbetsgång. Hon säger att man måste visa mycket. Steg för 

steg hur man bygger upp stockhusrutan. 
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Eva tycker att det finns mycket bra böcker som man kan ta inspiration ifrån, ta idéer ur och se 

vad man kan göra och hur. Fem – och sexhörningar, finns det mallar till och så. Eva brukar 

göra egna arbetsbeskrivningar. 

Frida gör en del eget och säger att en del finns i böcker. De äldre eleverna klarar av att läsa 

direkt från böcker, medan man får förenkla för de yngre eleverna och göra egna så att de lätt 

ska kunna se.  

 

10. Vad är viktigt med ett instrueringsmaterial, enligt dig? 

Anna tycker att noggrannhet är viktigt och att man tänker steg för steg. Nivån måste läggas 

lågt och så får man inte ta något för givet. Alla steg måste finnas med. Färgade bilder är också 

bra, säger hon. 

Berit säger att man måste förklarar varje sak jättetydligt! Man måste vara övertydlig och 

förklara varje steg. Det får inte vara för mycket text och det är bra om det finns bilder med i 

beskrivningen. 

Cecilia tycker att man ska kombinera text och bild. Lite text och en bild eller flera bilder till 

varje text, där man kan både läsa och se samtidigt. Man ska tänka på att ha stort textsnitt och 

stora bokstäver. Instruktioner ska innehålla lite text, men tydlig sådan och gärna en bild. 

Eleverna har svårt att ta information för de är distraherade av allt möjligt. De är vana vid 

snabba klipp från dataspel och tv, det blir svårt för dem att läsa en text. Det måste hända 

något. Eleverna måste få se och göra samtidigt.  

Diana säger att det inte får vara för långa instruktioner och inte vara för krångligt skrivet. 

Man bör ha genomgångar och visa alla moment. Man ska ha bilder som visar hur man ska 

göra samt att man har en text. Hon har en arbetsgång med övergripande punkter och sedan 

måste hon gå in och förklara de olika momenten mer i detalj. Allt går inte att beskriva i ord 

utan man måste visa hur eleverna ska göra. Det är bra att ha både text och bilder, eleverna ska 

få använda flera sinnen. Läraren har visat och berättat, eleven ska få läsa och se en bild. Då 

blir det både muntligt och visuellt. Det krävs utöver detta mycket individuell handledning.  

Eva säger att det inte får vara för mycket text. Då läser eleverna bara hälften, det ser för 

jobbigt ut. Det blir kaos. Det är bra att skriva i punktform och enklast möjliga. I högstadiet får 

de följa beskrivningar och ska klara sig så mycket som möjligt själva och inte be om hjälp 

hela tiden utan att ha tänkt till själva först. Detta för att avancera i sitt eget arbete. Eleverna 

har ofta svårt att läsa. De läser halva meningen och gör det som står och sedan hoppar de till 

nästa punkt. Man bör tänka på att göra beskrivningen väldigt enkel. 
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Frida tycker att de yngre eleverna oftast behöver ha arbetsgången i punktform och gärna 

bilder så att de ser hur det ser ut. Det ska vara väldigt tydligt och inte några långa meningar. 

Korta, gör så, gör så... i princip. För att de läser ju inte hela stycket, de läser till punkt och så 

gör dem det och så. Det ska helst sitta ihop, så att det inte kommer något där nere som: så ska 

du också tänka på att göra så. För då är det kört sedan. Det är det viktigaste med alla 

arbetsbeskrivningar att de ska vara så fruktansvärt tydliga för de mindre barnen. Och även fast 

man säger till dem: Läs in hela beskrivningen först, så gör dem inte det. Man gör ju inte det 

själv ens. Man börjar och så kommer man på något sedan. Alla är ju inte duktiga läsare heller, 

eller har så bra läsförståelse så att korta meningar men klara, gärna bilder. För på bilder ser 

eleverna lättare på. 

 

11. Hur lägger du upp genomgångar i lappteknik? 

Anna ritar upp ett blockhus på tavlan. Hon förklarar att man syr runt åt samma håll som 

klockan går. Eleverna får skriva nummer i vilken ordning de ska sy. Eleverna färglägger sina 

skisser. Hon har kopierat upp bilder av blockhus och varje elev får bestämma vilka färger de 

ska använda. Anna brukar gå igenom lite färglära (vad som passar ihop). Ibland styr hon 

eleverna lite så att det inte blir för dystert. Hon försöker få dem att försöka tänka på mörkt och 

ljust. Blockhusrutan gör eleverna ca 30x30cm. De flesta monterar ihop dem till kuddar, en 

elev har gjort en kasse, några gör även stoldynor. Anna har några steg-för-steg bitar uppsydda 

för att kunna visa hur det går till. 

Berit har genomgångarna oftast enskilt. De börjar med att välja tyg som de ska använda sen 

får de bestämma hur det ska se ut. 

Cecilia har tryckt upp ett arbetsblad. Hon brukar punkta upp vad som ska göras 1,2,3 osv. på 

en verklig basnivå. T.ex. Ta fram saxen och ta fram.. Cecilia går igenom på tavlan samma 

som står på pappret. Hon går igenom punkt för punkt. Sedan frågar hon om eleverna undrar 

över något om genomgången. Eleverna brukar säga nej, men sedan frågar de ändå vad de ska 

göra. Från början har hon lagt fram saxar och linjaler till eleverna.  

Diana har genomgång för alla eftersom det är en startuppgift för alla. Hon visar färgcirkeln 

för att berätta hur man kan komponera ihop färger. Färger som ligger nära eller de som bryter 

av varandra. Hon visar tyger de kan välja mellan, hur man kan sy och hon tar även upp lite 

historik om ämnet. De får göra en planeringsskiss innan de börjar. Det ska vara genomtänkt 

och klart vilka tyger de ska använda innan de börjar sy. Eleverna får titta på tygerna och sedan 

målar de i sin skiss med färgpennor vilka tyger och färger de ska använda. Det tar ganska lång 

tid innan man kommer igång. Man måste även visa mycket, säger hon. 
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Eva brukar visa och gå igenom muntligt. 

Frida har ofta lappteknik som en startuppgift vid terminsstart. Hon brukar då börja med att ta 

fram lapplådan och så de får jobba utifrån den.  

 
 

12. Använder eleverna rullkniv och matta, sax eller river ni remsor? Varför? 

Anna säger att eleverna river remsor trådrakt. De tycker att det är roligt att riva remsor, det 

låter kul. Det är roligt att få ta i och ”visa musklerna”. Det är bra att kunna riva remsor när de 

är många, om de skulle använda rullkniv så skulle de få stå och vänta på varandra. Hon brukar 

slänga ut tygbitar från lapplådan på golvet, så det blir lite kaos. På detta sätt kan man även se 

hur samarbetsvilliga de är. 

Berit låter eleverna använda rullkniv och matta eller sax beroende på hur stor tygbiten är och 

hur många rutor av den färgen som de ska ha. T ex är det ju inte befogat att använda 

rullkniven till en lapp som man tar ett litet tyg ur lapplådan till.   

Cecilia säger att sax är det som används och att de gör mallar av hårt papp. Hon har tagit bort 

rullkniv och matta för det blir bara svårare för dem. 

Dianas elever river alltid remsor. Det blir alltid rakt och det blir mer omständligt att klippa en 

remsa. Det går dessutom fortare att riva. Alla klipper inte så bra heller. Det kanske inte blir så 

rakt om de ska klippa – en remsa däremot blir väldigt rak. Rullkniv och matta har de endast 

en, och kniven är så vass. De kan gott lära sig att riva remsor först. På högstadiet går det nog 

bättre med kniv och matta. 

Eva tycker att på högstadiet kan de jobba med rullkniv och matta. Men med de yngre barnen 

är det lite otäckt med knivarna som är så väldigt vassa. Hon tycker det är bättre om de mindre 

barnen använder sax.  

Frida låter oftast sina elever skära. Men till blockhusrutan har de fått riva remsor. Det 

fungerar ganska bra. De river remsor, syr och klipper sedan av remsan lagom lång. I övrigt 

använder hon sig mycket av skärtekniken, även bland de yngre för att de är duktiga. Oftast är 

det svårt att få det rakt om man ska klippa, de är inte så duktiga på det. När de skär går det 

bättre. Bara man lär dem grunden, hur man ska lägga linjalen och så vidare så är det inget 

svårt för dem.  

 

 

 

 


