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Sammanfattning 
Abstract 
Syftet med den här undersökningen var att ta reda på hur knypplingen kom till Vadstena och hur den har utvecklats där. 
Jag ville också veta på vilka olika sätt textillärarna i och omkring Vadstena belyser Vadstenaknyppling i sin 
undervisning i textilslöjd, hur stor vikt textillärarna lägger vid tekniken respektive historiken och hur många som 
prioriterar tekniken framför historiken eller tvärtom. För att få vetskap har jag gjort en litteraturstudie och en 
enkätundersökning. Resultatet av litteraturstudien visar att Vadstenaknypplingen härstammar från Flandern. Troligast är 
att invalidiserade soldaters hustrur förde knypplingen med sig till Vadstena i och med krigsmannahusets öppnande år 
1647. På 1700-talet, då förbud mot överflöd i klädesdräkten infördes, kom manufakturkontoret i Vadstena på att man 
kunde tillverka spetsar för adeln och hovet och därigenom minska valutaflödet eftersom man då inte behövde importera 
spets. Detta gjorde knypplingen till en etablerad näring i Vadstena. Resultatet från enkäten visar att textillärarna, i 
Vadstena med omnejd, tar upp knypplingen på olika sätt i sin undervisning för att inspirera eleverna. Genom att titta på 
svaren till alla frågor visade det sig att det är tekniken Vadstenaknyppling som tar det mesta av tiden. I diskussionen tar 
jag upp att Vadstenaknypplingen som härstammar från knypplingen i Flandern, vilken uppstod på 1600-talet, ej kan ha 
uppstått i klostret eftersom det stängdes på 1500-talet. Vidare tycker jag att för att belysa det lokala kulturarvet 
Vadstenaknypplingen i undervisningen, skulle det vara utmärkt med ett samarbete mellan historia och textilslöjd. För att 
motivera eleverna till att knyppla finner jag det också viktigt att prata om vad man kan använda sin spets till. Jag ser 
även att det i undervisningen av Vadstenaknyppling läggs mest vikt vid tekniken. 
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SAMMANFATTNING 
 
Syftet med examensarbetet är att ta reda på hur knypplingen kom till Vadstena och hur den 
har utvecklats där. Samtidigt vill jag veta på vilka olika sätt textillärarna i och omkring 
Vadstena belyser det lokala kulturarvet Vadstenaknypplingen i sin undervisning, hur stor vikt 
textillärarna lägger vid tekniken respektive historiken och hur många som prioriterar tekniken 
framför historiken eller tvärtom. Jag har gått tillväga på så sätt att jag först har gjort en 
litteraturstudie. Jag har också delat ut en enkät till verksamma textillärare i och omkring 
Vadstena. Enkäten bestod av fem frågor varav fyra var ostrukturerade och en strukturerad. Av 
18 utdelade enkäter returnerades 14.   
 
Resultatet av litteraturstudien visar att Vadstenaknypplingen härstammar från Flandern. 
Knypplingen kan ha kommit till Norden genom klostret i Vadstena men det finns inga belägg 
för det. Troligast är att invalidiserade soldaters hustrur förde knypplingen med sig till 
Vadstena i och med krigsmannahusets öppnande år 1647. Fruarna hade varit med sina män ut 
i krig i Europa och där sett eller lärt sig knypplingen. När de sedan fick husrum i Vadstenas 
krigsmannahus så började de knyppla för avsalu. På 1700-talet, då förbud mot överflöd i 
klädesdräkten infördes, kom manufakturkontoret i Vadstena på att man kunde tillverka spetsar 
för adeln och hovet och därigenom minska valutaflödet eftersom man då inte behövde 
importera spets. Detta gjorde knypplingen till en etablerad näring i Vadstena. På 1800-talet 
kom den maskintillverkade spetsen att bli en stor konkurrent till den handknypplade spetsen. 
År 1903 startade ”Föreningen för Svensk Hemslöjd” Vadstena knyppelskolor för att bevara 
finknypplingen. I dag är det Föreningen Svenska Spetsars uppgift att föra 
Vadstenaknypplingen vidare till kommande generationer. 
 
Resultatet från enkäten visar att textillärarna, i Vadstena med omnejd, tar upp knypplingen på 
olika sätt i sin undervisning för att inspirera eleverna. Bland annat så berättar och visar lärarna 
hur knypplingen går till. På en del skolor får eleverna också, under olika förutsättningar, 
prova att själva knyppla. Någon lärare använder sig av kulört garn för att få eleverna att vilja 
prova på knyppling. Hälften av lärarna tycker att historiken och tekniken är lika viktiga. 
Genom att titta på svaren till alla frågor visade det sig att det är tekniken Vadstenaknyppling 
som tar den mesta av tiden.   
 
I diskussionen kommer jag fram till att den knyppling som i dag kallas för Vadstenaknyppling 
inte kan ha uppstått i klostret, eftersom den har sitt ursprung i knypplingen från Flandern. 
Knypplingen i Flandern uppstod på 1600-talet och nunneklostret i Vadstena stängdes i slutet 
av 1500-talet. Vidare tycker jag att för att belysa det lokala kulturarvet Vadstenaknyppling i 
undervisningen skulle det vara utmärkt med ett samarbete mellan historia och textilslöjd. Jag 
tror också att det är viktigt att prata om vad spetsen, som eleven knypplar, kan använda till. 
Annars kan det vara svårt att motivera eleven till att knyppla. Jag ser även att det i 
undervisningen av Vadstenaknyppling läggs mest vikt vid tekniken. Historiken berättar 
lärarna om, medan eleverna själva får arbeta med den tekniska biten.  
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INLEDNING 
 
Vadstena, den lilla orten intill Vätterns strand, är av många känd för sina knypplade spetsar.  
Eftersom jag är född och uppvuxen i Vadstena föll det sig naturligt att jag ville ta reda på mer om 
Vadstenaknyppling. Knypplingen har varit en naturlig del av min uppväxt. Min gammelfarmor, 
som dog när jag var åtta år, satt alltid vid sin knyppeldyna när jag kom och hälsade på. Hon bodde 
i ett rum och kök, på samma gata som min farmor och farfar. Jag minns att hennes dyna var 
placerad mitt på golvet i hennes lilla vardagsrum. När min farfar, som var hennes enda barn, var 
tre år dog gammelfarmors man och som änka och städerska på stadens folkskola var det nog inte 
så lätt att försörja sig. Då gav nog knypplingen ett extra, välkommet tillskott i kassan. Min farmor 
var den som sydde på spetsarna, som gammelfarmor knypplat, på linne, så att det blev dukar. 
Eftersom jag tillbringade mycket av min tid hos farmor, när mina föräldrar arbetade, så fick jag 
vara med och se på hur det gick till. Både i mitt hem och hos mina släktingar har det alltid funnits 
knypplade spetsar i form av dukar på borden. När jag blev lite större ville jag själv lära mig att 
knyppla. Det bestämdes att jag efter skolan skulle besöka min gammelfarmor som skulle hjälpa 
mig. Tyvärr hann jag inte mer än att lära mig grunderna innan hon dog. Hon blev 93 år och 
knypplade in i det sista. Några år senare fick jag prova på att knyppla i skolan, på mellanstadiet. 
Det resulterade i en mycket liten duk. När jag sedan i vuxen ålder gick ett år på Vadstena 
folkhögskola, textil inriktning, fick jag tillfälle att lära mig att knyppla alla övningsspetsar. Under 
min utbildning till textillärare fick jag också prova på knyppling och kände då att det var något 
som jag gärna ville arbeta vidare med som färdig lärare. Därför ser jag examensarbetet som en 
chans att lära mig mer om detta lokala arv, som har utövats i Vadstena sedan långt tillbaka i tiden. 
Jag är också nyfiken på hur textillärarna i och omkring Vadstena tar upp knypplingen i sin 
undervisning. Jag hoppas också att blivande och verksamma textillärare ska få idéer om hur de 
kan lära ut Vadstenaknyppling till sina elever. 
 
Innan jag började med undersökningen läste jag i kursplanen för slöjd för att se om jag kunde 
hitta någon förankring till att arbeta med knyppling i slöjden. I 1998 års kursplan för 
grundskolan står att läsa under ämnet slöjd ”Undervisningen i slöjd skall ge eleverna 
kunskaper i olika metoder inom slöjdområdet, känsla för estetiska värden samt kunskaper om 
material, redskap och maskiner.” (Statens skolverks författningssamling, 1998, sid.46) Vidare 
står det ”Slöjdundervisningen skall vidare ge eleverna kännedom om slöjdtraditioner ur ett 
nationellt, nordiskt och internationellt perspektiv samt ge respekt och förståelse för andra 
kulturer.” (Statens skolverks författningssamling, 1998, sid.46) Detta tycker jag styrker 
väsentligheten i att bevara textila, lokala kulturarv, som exempelvis Vadstenaknyppling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  6  

 

SYFTE 
 
Vadstenaknyppling är ett lokalt kulturarv som har funnits i Vadstena i flera århundraden. 
Knyppelkunnandet har gått i arv från generation till generation. Eftersom jag finner viktigt att 
bevara denna textila teknik, tycker jag att det skulle vara intressant att titta på hur den skulle 
kunna leva vidare så att även kommande generationer får ta del av den. Därför är mitt syfte med 
det här arbetet att ta reda på hur knypplingen kom till Vadstena och hur den har utvecklats där. 
Vidare vill jag undersöka hur verksamma textillärare belyser kulturarvet Vadstenaknyppling i sin 
undervisning. Jag vill också visa hur stor vikt de lägger på tekniken respektive historiken då det 
gäller Vadstenaknyppling och hur många som prioriterar tekniken respektive historiken. 
 
 
 
PROBLEMFORMULERINGAR 
 

1. Hur kom knypplingen till Vadstena och hur har den utvecklats? 
2. På vilka olika sätt belyser textillärarna det lokala kulturarvet Vadstenaknyppling i sin 

undervisning i Vadstena med omnejd?  
3. Hur stor vikt lägger textillärarna i Vadstena med omnejd vid tekniken respektive 

historiken i sin undervisning, och hur många prioriterar tekniken respektive 
historiken? 

 
 
Förklaringar av ord 
 
Knyppling: En teknik där man använder speciella redskap, knyppelpinnar med påspolad tråd 
och knyppeldyna, för att med olika slag tillverka en spets. 
 
Vadstenaknyppling: En lokal variant av knyppling som härstammar från Flandern. 
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METOD OCH GENOMFÖRANDE 
 
För att kunna få svar på mina problemformuleringar har jag läst litteratur som belyser 
Vadstenaknypplingens historia. Jag har dessutom valt att göra en enkätundersökning i vilken 
utvalda textillärare i Vadstena med omnejd deltagit.   
 
 
Kvalitativt arbete 
 
Mitt arbete handlar om knypplingens utveckling i Vadstena, samt hur Vadstenaknyppling 
används i undervisningen i textilslöjd. Därför väljer jag att använda mig av kvalitativ metod i 
min undersökning. 
 
I boken ”Varför Vetenskap?” talar man om att motsättningarna mellan kvantitativ och 
kvalitativ forskning inte är så stora som man ibland vill påvisa. I kvalitativa analyser av 
forskningsmaterialet används ofta kvantitativa begrepp för att åskådliggöra resultaten, som till 
exempel stort – smått, mycket – lite osv. Materialet i en kvalitativ studie måste på något vis 
sorteras för att resultatet ska bli synligt. För att man ska kunna använda sig av kvantitativa 
begrepp så som antal med mer, så måste detta styrkas i problemformuleringen. (Bjereld, 
Demker, Hinnefors, 2002) I en av mina problemformuleringar ställer jag mig bland annat 
frågan om hur många av lärarna som prioriterar historiken respektive tekniken. Jag kommer 
att använda mig av ett kvantitativt begrepp, antal, i min analys av enkätsvaren. Det 
kvantitativa begreppet förtydligar och gör analysen åskådligare.  
 
I min litteraturgenomgång av knypplingens historiska framväxt avser jag att analysera 
bakgrunden till Vadstenaknypplingens härkomst. 
 
För att få svar på mina övriga problemformuleringar har jag gjort en enkät (se bilaga 2) med 
öppna frågor. Enkäten delades ut av min handledare från praktiken vid en nätverksträff med 
textillärare från Vadstena med omnejd. Jag kommer att analysera enkätmaterialet med hjälp 
av verbala analysmetoder eftersom jag vill ha möjlighet att kunna tolka och förstå svaren och 
framför allt förstå de underliggande mönstren, allt enligt en kvalitativ metod.  
 
Jag använder mig av en kvalitativ metod. I kvalitativ metod ställer intervjuaren frågor som ger 
utrymme för intervjupersonen att svara med egna ord. Man tolkar också svaren på frågorna i 
en skriven text utan att följa några givna mönster eller ta hjälp av figurer eller diagram. Hur 
man har formulerat problemformuleringen/problemformuleringarna avgör om det är kvalitativ 
eller kvantitativ metod man bör använda sig av. Om man är intresserad av svar som rör Var? 
Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna? så är det statistiska bearbetnings- och 
analysmetoder som bör användas. Verbala analysmetoder används om problemet/problemen 
handlar om att tolka och förstå exempelvis människors upplevelser eller om man vill ha svar 
på frågor som Vad är detta? eller Vilka är de underliggande mönstren? (Patel och Davidson, 
2003) Jag vill veta på vilka olika sätt textillärarna i Vadstena med omnejd, belyser det lokala 
kulturarvet Vadstenaknyppling i sin undervisning. Samtidigt vill jag också kunna se vilka 
eventuella underliggande mönster som kan ligga till grund för varför en viss textillärare gör 
på ett visst sätt. För att kunna se detta använder mig av en enkät med öppna frågor där 
textilläraren kan svara på enkätfrågorna på ett fritt sätt, med egna ord. Därför har jag valt att 
använda mig av kvalitativ metod i mitt examensarbete. 
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Enkäter 
 
När jag skulle välja teknik för att samla information valde jag mellan att intervjua textillärare 
eller att sända ut enkäter. Båda dessa tillvägagångssätt bygger på frågor och därför har de en 
hel del gemensamt. När det gäller intervjuer är det vanligast att man stämmer träff med 
personen och genomför intervjun. Man kan också genomföra intervjun genom telefonsamtal.   
När det gäller enkäter kan man sända ut formulären per post. Man kan också besöka personen 
som ska besvara enkäten. Personen kan då få hjälp om det är något han/hon undrar över. Detta 
kallas ”enkät under ledning”. (Patel och Davidson, 2003)  
 
Jag valde att använda mig av enkät. Den delades ut till textillärare i Vadstena med omnejd av 
min handledare från praktiken, för att samla in data. I en enkät får alla personer samma 
förutsättningar. Vid en intervju påverkas motivationen att svara på frågorna genom den 
personliga relationen som uppstår mellan intervjupersonen och den som intervjuar. 
Kroppsspråket spelar också en stor roll vid en intervju. När det gäller enkäter finns det bara ett 
sätt att motivera intervjupersonen till att svara och det är genom det missivbrev som ska 
medfölja enkäten. (Patel och Davidson, 2003) Jag valde alltså att inte närvara vid utdelningen 
av enkäten, för att jag inte på något sätt skulle kunna påverka enkätsvaren. Istället valde jag 
att presentera mig genom ett följebrev, ett missiv (Se bilaga 1). 
 
 
Standardisering och strukturering 
 
Min enkät är gjord så att alla personer får var sitt frågeformulär med likalydande frågor i 
samma ordning. Detta kallas att enkäten är helt standardiserad. Om man gör en 
ostandardiserad intervju formulerar intervjuaren frågorna under intervjun i den ordning som 
passar den person som intervjuas. Svarsutrymmet som den intervjuade personen får kallas 
grad av strukturering. En helt strukturerad intervju lämnar ett litet svarsutrymme och en 
ostrukturerad intervju ett stort svarsutrymme. (Patel och Davidson, 2003) Mina första fyra 
frågor är ostrukturerade, eftersom svarsutrymmet är stort. Den femte och sista frågan är 
strukturerad. Den har bara tre svarsalternativ, ja, nej eller både och. 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
I ett kuvert med frimärke och mitt namn och min adress på, lade jag i mitt missiv (se bilaga 
1), enkäten med de fem frågorna plus fem tomma papper att besvara frågorna på. Missivet 
innehöll information om mitt arbete och det har till uppgift att motivera textillärarna att 
besvara mina frågor. De som deltog i enkätundersökningen informerades också om att de var 
anonyma. (Patel och Davidson, 1994) Dessa kuvert delade sedan min handledare från 
praktiken ut på en nätverksträff med textillärare från Vadstena och kommunerna omkring 
Vadstena. På mötet deltog tjugotre lärare. Av dem valde fem att avstå från att besvara enkäten 
genom att inte ta emot något frågeformulär. Av de arton enkäter som delades ut fick jag 
tillbaka fjorton stycken per post.  
 
 
Enkätfrågor 
 

1. Hur stort är ditt intresse för knyppling? 
2. På vilket sätt tar du upp knypplingen med dina textilelever? 
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3. Hur gör du för att få eleverna nyfikna på knyppling? 
4. Hur gör du i din undervisning för att förvalta knypplingen som ett kulturarv knutet till 

Vadstena? 
5. Vilket är viktigast för dig, att eleverna har kännedom om tekniken Vadstenaknyppling 

eller historiken kring Vadstenaknyppling? 
 
 
Tolkning av enkäter 
 
När jag analyserade svaren på mina enkätfrågor gick jag tillväga på följande sätt. 
Jag började med att läsa igenom den aktuella enkätfrågan. Därefter läste jag igenom alla 
svaren till den frågan flera gånger, för att jag skulle få en helhetsbild av det hela. Sedan sökte 
jag likheter i de olika svaren och markerade i kanten. Finns det flera som tycker/gör på samma 
sätt? Vilka olika sätt går de till väga på osv. var frågor jag ställde mig. Analysen av svaren till 
frågorna har jag skrivit ner efter respektive fråga. Då jag gått igenom alla frågor skrev jag en 
sammanfattning av det jag fått ut av svaren. Slutligen tittade jag på enkätsvaren utifrån mina 
problemformuleringar och sökte utifrån analysen finna svar till dem.  
 
 
 
RESULTAT 
 
Sedan skriver jag om hur olika böcker beskriver vad spets är. Därefter redovisar jag analysen 
av Vadstenaknypplingens historia och jag tar också upp vad Vadstenaknyppling är för något. 
Litteraturen om Vadstenaknyppling fann jag på Vadstena bibliotek. En del litteratur hade jag 
också hemma. Efter det redovisar jag enkätsvaren. Alla svar till respektive fråga redovisas 
under tillhörande fråga. Därpå kommer en sammanfattning av enkätsvaren. Slutligen försöker 
jag finna svar på mina problemformuleringar i en sammanfattning av resultatet. 
 
 
Litteraturgenomgång 
 
 
Vad är en spets? 
 
Enligt Svenska Akademins Ordlista är en spets ett trådarbete, virkad eller knypplad. (Svenska 
Akademins ordlista över svenska språket, 1986, 11 upplagan, sid. 539) Spetsar kan också 
beskrivas som genombrutna och dekorativa textilier, vilka på en botten av nät, tyll eller annat 
skirt material kan vara sydda, knypplade, flätade, spångade, vävda, virkade, stickade eller 
sydda. (Bra Böckers Lexikon 2000, 1998, band 21, sid. 261) Vadstenaspetsar heter spetsar 
som härstammar från Flandern och som är knypplade i Vadstena eller i trakterna däromkring 
åtminstone sedan 1700-talet. De svenska myndigheterna bjöd hit duktiga knypplerskor från 
Flandern för att de skulle lära ut tekniken. Man knypplade spetsar och sålde dem sedan för att 
tjäna pengar. Då Vadstena knyppelskolor startade på 1900-talet så blev knypplingen återigen 
populär. (Nationalencyklopedin, 1996, band 19, sid. 175) Enligt ”Fagerlin, Hulterström och 
Malmberg” är en spets ett genombrutet arbete som oftast är gjort av ett tunt garn. Vanligast är 
att spetsen är en avslutning eller en ytterkant på en textilie. ”Ordet spets betyder kant eller 
udd.” (Fagerlin, Hulterström och Malmberg, 1987, sid.6) Ordet knyppling kommer från det 
gamla tyska ordet knüppel, vilket betyder knölpåk eller pinne. Ordet ingår i ordet 
knyppelpinne som är ett redskap som används vid knyppling. En knypplad spets är vanligtvis 
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en långsmal textil (Se bild 1). Den framställs i längder. Man kan också knyppla bilder och 
motiv (Se bild 2) vilket gjordes redan för 400 år sedan. Ordet textil härstammar ur det latinska 
ordet texere, vilket betyder fläta eller väva. Genom att väva, sno, fläta eller trä trådar kan man 
framställa en textil yta. Man vet inte när eller i vilken del av världen knypplingen har 
uppkommit. Det finns dock en del ledtrådar. Posamenteri var en teknik som var känd i det 
medeltida Italien. Det var ett snörmakeriarbete gjort av flätor och knutar. Materialet som 
användes var guld- och silvertrådar och dessutom silke i olika färger. 
En annan knyppelliknande teknik var passement som var band av ylle-, silke- eller metalltråd.  
Fläta, språnga, knyppla, sy, sticka och virka är de olika sätten vilka spets kan framställas på. 
Dessutom kan man framställa spets med speciella maskiner. Av dessa spetsar är det sydda och 
knypplade spetsar som betraktas som äkta spetsar eller konstspetsar. De övriga spetsarna ses 
som förenklingar eller kopior av de äkta. (Fagerlin, Hulterström och Malmberg, 1987) 
 

 
 
Bild 1, Knypplad längd. (Knyppling – 
 Föreningen Svenska Spetsar, 1992, s. 53) 
 
 
 
 
 
Knypplingens uppkomst 
 
Man tror att knyppelpinnen uppkom genom att man behövde något att linda upp de långa 
trådarna på, då man gjorde fina avslutningar på linnevävnader. (Fagerlin, Hulterström och 
Malmberg, 1987) De första knypplade spetsarna bestod av flätor, dubbelslag och kastuddar i 
olika kombinationer. Dessa gjordes i färgat silke och i guld- och silvertråd. Mönstren till 
knypplingsarbeten spreds genom tryckta mönsterböcker, exempelvis ”Froschauers Nuw 
Modelbuch” Zurich 1561. (Knyppling – Föreningen Svenska Spetsar, 1992) Vid sekelskiftet 
1400- och 1500-talen uppfanns spinnrocken, vilket medförde att man nu kunde spinna en fin 
tråd att knyppla med. Den vita lintråden var också praktisk då den var lättare att tvätta och 
hålla ren än metalltråd eller silkestråd. (Fagerlin, Hulterström och Malmberg, 1987) 
 
I italienska arvskiftesavtal, i kassaböcker och på porträttmålningar från 1400-talet finns det 
tidiga uppgifter om knypplingens förekomst, men också i skönlitterära verk och mönster- 
böcker från 1500-talet. Det finns också uppgifter om att man funnit knypplade spetsar i 
Ryssland och Spanien från 1200- och 1300-talen. (Fagerlin, Hulterström och Malmberg, 
1987) I Mellaneuropa styrdes modet av hoven och nyheterna spred sig även till hoven i 
Norden. Från år 1569, Johan III kröningsår, finns de första kända uppgifterna om att man 
hade importerat vit, knypplad spets till Sverige. Pipkragarna, som var populära, var kantade 
av metervis av importerade spetsar, både knypplade och sydda. Porträttmålarna har återgivit 
spetsarna från denna tid så noggrant att man kan studera mönster och teknik. (Knyppling – 
Föreningen Svenska Spetsar, 1992) Modet spred sig från överklassen till andra grupper av 
folk som började använda spets i sina folkdräkter. (Fagerlin, Hulterström och Malmberg, 
1987) 
 

Bild 2. Knypplat motiv. 
(Fagerlin, Hulterström,  
1996, s. 31)
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I slutet av 1400-talet tillverkades ett sudarium, vilket är en linnevävnad som är dekorerat med 
infällda knypplade gallerverk av färgat silke och guldtråd. Det användes till att pryda en 
biskopsstav med. Det finns bevarat i Uppsala domkyrka. Man tror att det kan vara tillverkat i 
Birgittaklostret i Vadstena, vilket hertig Karl lät stänga år1595 ungefär 65 år efter Gustav 
Vasas genomförande av reformationen. Klostret i Vadstena hade också dotterkloster i Italien 
bland annat i Florens och Genua. Härifrån kan man ha fått material och inspiration. I det 
västra trapptornet på Vadstena slott har man funnit en knyppelpinne utskuren i gran. Den är 
daterad till ca 1600 och det är det äldsta knyppelredskap man funnit i Vadstena. (Knyppling – 
Föreningen Svenska Spetsar, 1992)  
 
 
Historik om knyppling som berör Vadstena 
 
I Norden finns tre historiskt välkända knyppelcentra: Tönder i Danmark, Raumo i Finland och 
Vadstena i Sverige. Sättet man knypplar på i dessa tre städer finner man i finknypplingen från 
Flandern på 1600-talet. Knypplingen tros ha kommit till Norden genom att kloster hade 
kontakt med dotterkloster ute i Europa. I Vadstena finns Birgittasystrarnas klosterorder. 
Nunnorna tillverkade textilier till den katolska kyrkan. Knypplingens uppkomst förknippas 
med klostrens nunnor. Man har försökt finna belägg för det hos Birgittasystrarna i Vadstena. 
På 1500-talet under Gustav Vasas tid avvecklades dock klostret i Vadstena och knypplingen 
uppstod i staden under 1600-talet. Forskarna har alltså inte funnit något belägg för att 
knypplingen uppstod i klostret i Vadstena.  Däremot har textila tekniker som bandtillverkning, 
språngning, broderi och vävning utförts i klostret. Detta gäller också i det finska klostret i 
Nådendal. (Malmberg, 2002)  
 
Det kan också ha varit i krigsmannahuset i Vadstena som knypplingen uppstod. År 1647 
öppnades Europas första invalidhotell i krigsmannahuset, det gamla Birgittaklostret och 
dagens Bjälboättens palats. Grundaren var Gustav II Adolf och drottning Christina var den 
som såg till att det blev verklighet. Hit fick män som varit ute i strid och blivit skadade 
komma och bo med sina familjer. Kvinnorna, som också var med ut i krig och skötte 
hushållssysslorna, tror man hade sett knyppling och ibland också lärt sig den då de var ute på 
långa resor ute i Europa. Genom ögonvittnesskildringar och brev vet man att män, kvinnor 
och barn knypplade i krigsmannahuset för att dryga ut den knappa fickpeng de blev tilldelade. 
(Malmberg, 2003) 
 
 
Högreståndsknyppling och allmogeknyppling  
 
Man kan dela in knypplingen historiskt i högreståndsknyppling och allmogeknyppling. 
Vadstenaknypplingen hör till högreståndsknyppling. De tunna, vita spetsarna som för det 
mesta utfördes av yrkesknypplerskor var knypplade på ett utstucket mönster i en avancerad 
teknik. Yrkesknypplerskorna hade speciellt tillverkade redskap till sin hjälp. Inom denna 
bransch fanns det specialyrken så som konstnär, mönsterkompositör, konstruktör som 
överförde skisser till knyppelteknik, uppstickaren som stack hålen i mönstren och så till sist 
knypplerskan. Därutöver kommer garnleverantören, förläggaren och handelsmannen. 
Allmogespetsarna var grövre och de var utförda i en enklare teknik. Tråden var spunnen i 
hemmet av lin och kunde vara färgad. Även redskapen var hemmagjorda. Enkelhet och renhet 
var karaktäristiskt för dessa spetsar. För det mesta knypplade man för eget bruk, kanske till 
sin folkdräkt. (Fagerlin, Hulterström och Malmberg, 1987) 
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Vad är Vadstenaknyppling? 
 
Under 1500-talet knypplades flätspets med flätslag i Italien, mestadels i Genua och Milano. 
Så småningom kom flätorna att kombineras med lärftslag, vilket gjorde att man fick fram 
skiftningar mellan ljus och skugga och glesa och täta partier framträdde. Att dessa spetsar 
spreds runt om i Europa och även till Sverige kan man se på porträtt av stormän och kungar. 
Spetsarna prydde deras kläder i form av bland annat kragar och manschetter. Från dessa 
spetsar utvecklades i Flandern och Bryssel nätbottenspetsar under 1600-talet, vilken är den 
spets som Vadstenaspetsen härstammar från. (Malmberg, 2003) I nätbottenspets binds olika 
mönsterdelar samman av tunna, nätliknande bottnar (Se bild 3). Man får inte förväxla 
nätbottenspets med den tekniska bottenvarianten nätbotten, vilken slås med enkelslag. 
(Fagerlin, Hulterström och Malmberg, 1987) 
 

 
 
Knypplingen sker på en knyppeldyna som är ett stoppat underlag. De dynor som används i 
bland annat Vadstenaknyppling har ett hålrum upptaget mitt i dynan där en hårt stoppad rulle 
sitter (Se bild 4). På den rullen sker knypplingen. Man använder sig av flera trådar parallellt 
och trådarna har lindats eller spolats upp på knyppelpinnar. Pinnarna är oftast gjorda av olika 
träslag. Ben, horn och plast kan också förekomma. På rullen fästs ett färdigprickat och 
uppstucket mönster som man knypplar efter. Mönstret är gjort av en kraftig papp, presspan. 
På ett flätliknande sätt korsas och vrids trådarna efter ett visst system. Då bildas slag, vilket är 
själva grunden för knypplingen. Slagen bildar olika ytor som bottnar, bindningar och andra 
detaljer och tillsammans formar de spetsens mönsterbild. Motsatsen till Vadstenaknypplingen 
är den så kallade frihandsmetoden. Där arbetar man på fri hand utan stöd av mönster. 
Underlaget är här en cylindrisk dyna, avlång eller klotformad och placerad i en korg eller ett 
stativ (Se bild 5). Enkla pinnar används samt hemspunnet grovt garn. Dessa spetsar kallas 
folkliga spetsar eller allmogespetsar. Den mönsterbundna metoden är mer förfinad. 
(Malmberg, 2002)  
 
 

 
 

  
 
 

Bild 4. Knyppeldyna till bland 
annat Vadstenaknyppling. 
(Knyppling – Föreningen 
Svenska Spetsar, 1992, 
omslagets framsidan) 

Bild 5, 
Klotformad dyna 
från Dalarna. 
(Malmberg, 2002, 
sid.195)  
 

Bild 3. Vadstenaspets. ”En nätbottenspets där de olika mönsterformerna 
hålls samman av en mellanliggande tunn botten, här nålhålsbotten. 
(Fagerlin, Hulterström och Malmberg, 1987, sid.15) 
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Spetsknyppling som inkomstkälla 
 
På 1600-talet var Sverige en stormakt. Gustav II Adolf var framgångsrik i 30-åriga kriget. 
Detta kunde man se i stormännens klädsel som var mycket elegant, dyrbar och moderiktig. 
Man hade släta linnekragar med spetsar på axlarna. Till stövelhosor, skorosor, skärp mm gick 
det åt mängder av guldspets. Myndigheterna införde i olika perioder restriktioner för att 
minska lyxen och valutautflödet. Man förbjöd exempelvis guld- och silverspets i de högre 
ståndens klädesdräkter. (Knyppling – Föreningen Svenska Spetsar, 1992)  
 
Under 1700-talets frihetstid återinfördes förbud mot överflöd i klädesdräkten Då kom 
manufakturkontoret (Manufaktur: I historisk ”mening har manufaktur setts som ett stadium 
mellan å ena sidan hantverk och förlagssystem och å andra sidan fabrikssystem” 
(Nationalencyklopedin, 1994, band nr 13, sid. 58)) i Vadstena på att det vore bra om man 
kunde utveckla knypplingen och tillverka spetsar för adeln och hovet. Härigenom skulle man 
inte behöva importera spets och valutaflödet skulle minska. Då spetsknypplingen i Vadstena 
skulle bli till nytta för allmänheten lånade man spetsknypplerskor från utlandet som skulle 
undervisa Vadstenaknypplerskor. Under 1700-talet blev spetsknypplingen en etablerad näring 
i Vadstena.(Knyppling – Föreningen Svenska Spetsar, 1992) Spetsarna såldes av stadens 
handlare, av Västgötaknallar och av spetsgångare. Västgötaknallar var människor som sålde 
uppköpta spetsar på landsbygden. Spetsarna kunde de ha köpt direkt från knypplerskor eller 
från spetshandlarna i Vadstena. Det förekom även byteshandel där knypplerskor bytte till sig 
varor av knallarna (gårdfarihandlare från Västergötland) mot spetsar. (Metelius, 1972) 
Egentligen var det inte tillåtet med gårdfarihandel, men då det gav de fattiga knypplerskorna 
inkomst och allmogen hölls med svensktillverkad spets så såg myndigheterna mellan 
fingrarna när det gäller den verksamheten. (Knyppling – Föreningen Svenska Spetsar, 1992) 
Spetsgångare kunde vara av två slag. De kunde vara ombud för spetshandlare eller de kunde 
vara självständiga spetsgångare som köpt upp spetsar eller knypplat dem själva. 
Spetsgångarna reste runt i landet och sålde spetsar.(Metelius, 1972)   
 
På 1800-talet utfördes spetstillverkningen i hemmen. Spetsförläggarna stod för material och 
ibland även för redskap och de betalade för det utförda arbetet. Västgötaknallar och 
spetsgångare sålde sedan den färdiga spetsen. År 1844 var enligt passförteckningen 30 
spetsgångare ute på försäljningsresor. (Knyppling – Föreningen Svenska Spetsar, 1992) 
Under 1800-talet förbättrades spetsgångarnas verksamhet genom förbättrade 
kommunikationer. På 1830-talet blev Göta Kanal en kommunikationsled och 1874 kom 
järnvägen till Vadstena. (Metelius, 1972)  
 
På Storgatan i Vadstena låg, och ligger än i dag, Elsa Petersons spetsaffär. Elsa sålde först 
spetsar i hemmet och därefter i en stuga på gården som låg åt gatan. I slutet på 1950-talet 
flyttade man försäljningen till den nuvarande affären. 1971 övertogs affären av dottern 
Gunnel Lantbom. (Metelius, 1972) 
 
 
Maskintillverkning - konkurrens 
 
1806 uppfanns en så kallad bobinetmaskin med vilken man framställde tyll. Detta gjorde att 
man kunde framställa spets till ett mycket lägre pris än de handgjorda. I och med detta miste 
den knypplade spetsen sin position som statussymbol och efterfrågan minskade. De som i 
Vadstena förut hade haft spetstillverkning som enda inkomstkälla behövde nu hjälp för sitt 
uppehälle.  
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År 1869 levererades hela 157 meter spets till prinsessan Louises bröllop med kronprins 
Fredrik (VIII) av Danmark. (Lagerqvist, 1996). Det kostade 372,45 riksdaler riksmynt. Denna 
beställning från hovet var nog en av orsakerna till att det 1870 fanns omkring 800 
knypplerskor i Vadstena och i trakterna däromkring. Detta var ett både socialt och ekonomiskt 
stöd, vilket hade betydelse för bevarandet av kvalitet och kunskap.  
 
I slutet på 1800-talet och i början av 1900-talet började Charlotta Randel, som arbetade med 
spetshandel i Vadstena, samarbeta med Handarbetets Vänners konstnärinnor. Bland annat 
ritade de till hennes produktion altarspetsar som skulle utföras i grövre kvalitet. De 
maskintillverkade spetsarna konkurrerade nästan helt ut de tunna handknypplade spetsarna. 
(Knyppling – Föreningen Svenska Spetsar, 1992) 
 
 
Knyppelskolor i Vadstena 
 
År 1903 startade Föreningen för Svensk Hemslöjd Vadstena Knyppelskolor. Detta gjorde de 
för att finknypplingen inte skulle dö ut. Initiativet togs av en dam vid namn Ingeborg Petrelli. 
Undervisningen stöddes av privatpersoner och landstinget i Östergötland. Även Svensk 
Hemslöjd bidrog senare med ekonomiska resurser. Eleverna hjälpte också till att finansiera 
skolan genom att det i deras produktion som översteg en meter, såldes. Antingen såldes det 
genom Svensk Hemslöjd eller så gick det direkt till hemslöjdsaffärerna. Eleverna fick garn 
och mönster och en del av förtjänsten fick eleven som lön.  Från början var kurserna gratis 
men senare var eleverna tvungen att betala en avgift. Man inriktade sig enbart på finknyppling 
med lingarn. Den första skolan som öppnades låg i Fivelstad. Därefter öppnades skolor i 
Västra Harg och Aska. Åldern på de kvinnliga eleverna var 10 - 15 år. Även kortare 
finknypplingskurser för vuxna hölls. Terminen varade i några månader, vår och höst. Lärarna 
fick från början en lön på 1 krona per dag plus ersättning för hyra av lokal och värme. Så 
småningom höjdes lönen till 1,50 kronor per dag. Lärarinnan undervisade i sitt hem. I början 
av 1940-talet dog verksamheten ut. (Metelius, 1972) 
 
 
Föreningen Svenska Spetsar 
 
År 1910 bildades i Linköping Östergötlands läns hemslöjdsförening (ÖLH) och 1936 
bildades utskottet för Vadstena spetsar som övertog Vadstena Knyppelskolor och de fick då 
namnet Utskottet för Vadstenaspetsar och Knyppelskolor. Uppgiften för spetsutskottet var att 
se till att mönster och garn hade god kvalitet. De höll också i undervisning och rådgivning och 
de sålde kvalitetsbedömda och godkända spetsar. Då spetsutskottet bildades bidrog det till att 
knypplerskorna fick det bättre. De fick högre lön för sitt arbete. Däremot blev mönster och 
garn finare, vilket ibland ledde till att arbetet gick långsammare. Det hela gick till så att 
knypplerskan fick garn och mönster. När sedan spetsen var klar granskades den. Blev den 
godkänd och plomberad betalades lönen ut till knypplerskan. Plomben garanterar spetsens 
kvalitet och gör så än i dag. Garnrester användes till montering av spetsen. Man beräknade 
lönen efter längd, bredd och svårighetsgrad. (Metelius, 1972) 
 
År 1962, efter en omorganisering bildades Föreningen Svenska Spetsar (FSS). Man startade 
samtidigt en ny avdelning inom ÖLH. Både FSS och ÖLH hade till uppgift att bevara och 
utveckla knypplingen. Detta skulle ske genom rådgivning, utbildning och försäljning. Från 
början låg FSS lokaler i Linköping men från och med hösten 2002 finns de vid Rådhustorget i 
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Vadstena. Man håller i kurser, både för barn och vuxna, tillsammans med Sätergläntan 
Hemslöjdens gård. (Malmberg, 2003) Så bra material som möjligt är Föreningen Svenska 
Spetsars strävan. (Knyppling – Föreningen Svenska Spetsar, 1992) 
 
Knypplingens syfte har varierat i Vadstena, i Östergötland. Från början var den en ren 
saluslöjd i stor skala. Nu har den blivit ett hantverk. De är få som arbetar med knyppling 
professionellt. Många har dock knypplingen som en avkopplande fritidssysselsättning. Genom 
att man börjat knyppla bilder och använda kulörta garner, utvecklas nya mönster och detta 
leder till att knypplingen finner nya, okända vägar. (Malmberg, 2003) 
 
 
Sammanfattning av litteraturstudien 
 
Troligtvis kom knypplingen, som härstammar från Flandern, till Vadstena då 
krigsmannahuset öppnades i mitten av 1600-talet. Då flyttade invalidiserade soldater och 
deras fruar och barn dit. Fruarna, som följt sina män i krigen ute i Europa, hade inhämtat 
kunskap om knyppling på sina resor. Då inkomsterna i krigsmannahuset inte var så stora kom 
de inneboende på att de kunde tjäna extra pengar genom att knyppla spetsar och sedan sälja 
dem. (Malmberg, 2003) 
 
Under frihetstiden på 1700-talet blev det återigen förbjudet med överflöd i klädesdräkten. Då 
kom manufakturkontoret i Vadstena på att invånarna i staden kunde tillverka spetsar för adeln 
och hovet. Härigenom skulle man inte behöva importera spets och valutaflödet skulle minska. 
Spetsarna såldes av stadens handlare, spetsgångare och Västgötaknallar. Knypplingen kom att 
bli en etablerad inkomstkälla i Vadstena.(Knyppling – Föreningen Svenska Spetsar, 1992) 
  
I början av 1800-talet kom maskintillverkade spetsar att till viss del konkurrera ut den 
knypplade spetsen. Detta gjorde att de som haft Vadstenaknyppling som sin inkomstkälla nu 
behövde hjälp att försörja sig. Till prinsessan Louisas bröllop, år 1869, levererades dock 157 
meter spets vilket gjorde att det år 1870 fanns cirka 800 knypplerskor i och omkring 
Vadstena. (Knyppling – Föreningen Svenska Spetsar, 1992) 
 
I början av 1900-talet öppnades Vadstena knyppelskolor. Detta för att inte Vadstena-
knypplingen skulle dö ut. (Metelius, 1972) I dag är det Föreningen Svenska Spetsar som har 
till uppgift att bevara och utveckla Vadstenaknypplingen. Under några århundraden har 
Vadstenaknypplingen, från att ha varit en ren inkomstkälla hos stadens invånare, nu blivit ett 
hantverk som man har som hobby. (Malmberg, 2003) 
 
 
Analys av enkäten 
 
Jag börjar med att redovisa enkäten. Enkäten delades ut till 18 textillärare i Vadstena med 
omnejd. Av dessa fick jag tillbaka 14 svar vilket visar att bortfallet var litet. Varje enkätfråga 
med en sammanfattning av de tillhörande svaren redovisas var för sig. I sammanfattningen av 
analysen lyfter jag fram de textillärare som jag tycker besvarat frågan på ett sätt som svarar 
mot mina problemformuleringar. Jag har valt att lägga hela enkätens frågor och svar som 
bilaga (Se bilaga 3). Därefter visar jag en sammanfattning av det jag kommit fram till i 
analysen av alla enkätfrågornas svar. I nästa steg tittar jag på helheten utifrån mina 
problemformuleringar. Avsikten med analysen är att söka uppfylla syftet och få svar på 
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problemformuleringarna. Sedan försöker jag besvara mina problem-formuleringar med hjälp 
av analysen. Slutligen sammanfattas hela resultatet.  
 
 
Fråga 1: Hur stort är ditt intresse för knyppling? 
 
Det framgår av svaren att flera av textillärarna är intresserade av knyppling och knypplar även 
själva. Både C och N nämner att de gått flera knyppelkurser i bland annat Vadstena. I skriver 
om sin uppväxt med knypplingen. Under textillärarutbildningen var studenterna tvungna att 
knyppla mycket så därför tröttnade I på knyppling och ställde undan sin knyppeldyna. Några 
av de tillfrågade textillärarna har inget intresse i att knyppla. E, som är en bland dem skriver 
att det är viktigt att eleverna får kännedom om tekniken.  
 
 
Fråga 2: På vilket sätt tar du upp knypplingen med dina elever? 
 
Både A, G och H börjar med att berätta för sina elever om knyppling. G och H skriver att de 
dessutom visar redskapen som används vid knyppling. H berättar också att hon visar hur man 
gör. J tar inte alls upp knypplingen i sin undervisning, om inte någon elev frågar. Då visar J 
och berättar. Även I tar upp knypplingen i sin undervisning endast om någon frågar. M 
nämner att knypplingen tas upp i förbigående.Tre stycken av textillärarna skriver att de tar 
upp knypplingen i år 4 och en i år 5. I berättar att en flicka i år 5 har sagt att hon vill lära sig 
att knyppla. Lärare B:s erfarenhet är att eleverna i år 6 tycker att det är genant och lite löjligt 
att knyppla. B skriver även att numer är det för stora elevgrupper och då tar knypplingen för 
lång tid hos varje elev. Därför har B nu slutat att undervisa eleverna i tekniken knyppling med 
vissa undantag. E, som inte alls tar upp knypplingen i sin undervisning, arbetar med barn i år 
2 till 5. E tycker att knyppling är en teknik som passar för de äldre barnen.  
 
 
Fråga 3: Hur gör du för att få eleverna intresserade av knyppling? 
 
Både B och C visar eleverna hur det går till att knyppla. De visar även bilder, litteratur och 
färdiga spetsar som är monterade. Visar färdiga arbeten med spets gör även H. H och L 
använder sig också av kulört garn bland annat för att inspirera eleverna. A visar hur 
knypplingen är uppbyggd. Även F visar en knyppeldyna och visar hur enkel tekniken är - bara 
korsning och vridning. Det framgår inte om de visar det på bild eller i verkligheten. Tre av 
textillärarna pratar om att de låter eleverna inspirera varandra. Några elever börjar knyppla 
och då blir de andra intresserade. I låter en knyppeldyna stå framme för att eleverna ska bli 
intresserade. Några av de tillfrågade textillärarna tar inte upp knyppling alls. D önskar dock 
att det skulle finnas tid och material till det.  
 
 
Fråga 4: Hur gör du i din undervisning för att förvalta knypplingen som ett 
kulturarv knutit till Vadstena? 
 
De av textillärarna som tar upp knyppling i sin undervisning berättar om knyppeltraditionen i 
och omkring Vadstena. Vilka som knypplade och att det var en del av försörjningen i många 
hem tycks anses som viktigt att lyfta fram för eleverna. Att även män knypplade sågs av 
någon viktigt att berätta då det kunde inspirera pojkarna till knyppling. Ett förslag är att man 
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kunde kombinera knypplingen med undervisning i lokalhistoria. Det framgår inte om hon då 
menar historiken kring knyppling eller både historik och teknik.  
 
 
Fråga 5: Vilket är viktigast för dig, att eleverna har kännedom om tekniken 
Vadstenaknyppling eller historiken kring Vadstenaknyppling? 
 
Många tycker att både historik och teknik är viktig. Det blir mer spännande att lära sig 
knyppla om eleven känner till historiken kring knypplingen menar någon. L skriver att 
historiken är det viktiga. Intresset för historiken kommer med åren och med ett intresse för 
knyppling, menar L.  
 
 
Sammanfattning av enkätanalysen 
 
Av de fjorton lärare som valde att besvara enkäten uppger nio stycken att de tar upp det lokala 
arvet Vadstenaknyppling i sin undervisning. Av dem som alltså tar upp knyppling i sin 
undervisning så är det alla som tar upp just Vadstenaknyppling. Två av lärarna tar upp 
Vadstenaknypplingen om någon elev frågar. Tre av lärarna tar inte upp knyppling alls.  
Av de nio lärarna som har valt att ta upp Vadstenaknyppling i sin undervisning kan jag utläsa 
att det är fem av dem som lär ut tekniken Vadstenaknyppling till alla sina elever. Två av 
lärarna visar tekniken och lär ut den till de elever som vill prova på. En lärare visar verktyg, 
material och teknik, men lär inte ut tekniken till sina elever. Den läraren skriver dock att 
eleverna borde få prova på tekniken. I enkäterna kommer det fram att åtta av de fjorton lärare 
som har valt att svara på enkäten har ett privat intresse av Vadstenaknyppling. Av dessa åtta 
tar sju av lärarna upp Vadstenaknyppling på olika sätt. Den åttonde läraren tar inte upp 
Vadstenaknyppling i sin undervisning. Två av de fjorton lärarna har inte ett privat intresse av 
Vadstenaknyppling, men tar ändå upp det in sin undervisning. Slutligen är det fyra av lärarna 
som varken har ett privat intresse av eller tar upp Vadstenaknyppling i sin undervisning. 
Hälften av de tillfrågade lärarna tycker också att tekniken är lika viktig som historiken då det 
gäller Vadstenaknyppling.  
 
 
Sammanfattning av resultatet 
 
I min första problemformulering frågar jag mig hur knypplingen kom till Vadstena och hur 
den har utvecklats. Jag har funnit att det äldsta knyppelredskapet man funnit i Vadstena är en 
knyppelpinne av granträ som kan dateras till omkring 1600. I Uppsala domkyrka finns också 
ett sudarium, en prydnad till en biskopsstav, som man tror är tillverkat av Birgittanunnorna i 
Vadstena på 1400-talet. (Knyppling – Föreningen Svenska Spetsar, 1992) Det finns tre 
historiskt kända knyppelcentra i Norden. Det är Raumo i Finland, Tönder i Danmark och 
Vadstena i Sverige. På dessa ställen knypplas finknyppling, vilken härstammar från Flandern. 
Man tror att knypplingen kom till Norden genom klostret i Vadstena, då Birgittaklostret hade 
kontinuerliga kontakter med sina dotterkloster ute i Europa. (Malmberg, 2002) Knypplingen 
kan också ha kommit till Vadstena i och med krigsmannahusets öppnande år 1647. Hit kom 
invalidiserade soldater med sina fruar och barn. Fruarna hade varit med krigsföljet ut i Europa 
och skött hushållssysslorna. Under sina resor hade de också stött på knypplingen och tagit 
med den hem till Sverige. I krigsmannahuset knypplade både män, kvinnor och barn för att 
tjäna pengar. (Malmberg, 2003) 
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Vadstenaknypplingen hör till högreståndsknyppling. Den knypplas med tunt lingarn, med 
speciellt tillverkade redskap. På 1500-talet i Italien uppstod flätspets som utfördes med 
flätslag. Flätorna kombinerades så småningom med lärftslag som lockade fram ljus och 
skugga och glesa och täta partier framträdde. Från dessa spetsar utvecklades i Flandern och i 
Bryssel under 1600-talet nätbottenspetsen. Från nätbottenspetsen härstammar 
Vadstenaspetsen. (Malmberg, 2003) I nätbottenspets binds mönstren samman genom en 
nätliknande botten. (Fagerlin, Hulterström och Malmberg, 1987) 
 
Under 1700-talets frihetstid infördes förbud mot överflöd i klädesdräkten. 
Manufakturkontoret i Vadstena kom nu på att man kunde utveckla knypplingen och därmed 
tillverka spetsar för adeln och hovet. Valutaflödet skulle minska då man inte behövde 
importera spets. Spetsknypplerskor från utlandet lånades in för att lära upp 
Vadstenaknypplerskor. Under 1700-talet blev därmed Vadstenaknypplingen en etablerad 
näring i Vadstena. (Knyppling – Föreningen Svenska Spetsar, 1992) Spetsarna såldes av 
stadens handlare, av Västgötaknallar och av spetsgångare. (Metelius, 1972) 
 
Under 1800-talet utfördes knypplingen i hemmen. Spetsförläggarna stod för material och 
betalade för det utförda arbetet. Nu blev också den handknypplade spetsen till stor del 
utkonkurrerad av den maskintillverkade spetsen. Men då hovet beställde 157 meter spets inför 
prinsessan Louises bröllop blev det åter fart på tillverkningen. (Knyppling – Föreningen 
Svenska Spetsar, 1992) 
 
År 1903 startade Föreningen för Svensk Hemslöjd Vadstena knyppelskolor, för att 
finknypplingen inte skulle dö ut. 1936 bildades utskottet för Vadstenaspetsar som då övertog 
Vadstena knyppelskolor. (Metelius, 1972) Efter en omorganisation 1962 bildades Föreningen 
Svenska Spetsar, vilka finns vid Rådhustorget i Vadstena. Deras uppgift är bland annat att 
hålla i kurser för både vuxna och barn ihop med Sätergläntan, Hemslöjdens gård. (Malmberg, 
2003) Detta är i korthet vad jag funnit om Vadstenaknypplingens historia.  
 
I min andra problemformulering frågar jag mig på vilka olika sätt textillärarna belyser det 
lokala arvet Vadstenaknyppling i sin undervisning i Vadstena med omnejd. Enkätsvaren visar 
att det finns intresse bland textillärarna i och omkring Vadstena för att undervisa om 
knyppling.  
 
I kursplanen för slöjd står det att eleven ska få ”kunskaper i olika metoder inom slöjdområdet” 
och att de ska få ”känsla för estetiska värden” (Kursplan för grundskolan, 1998, sid.46). 
Lärarna skriver att de berättar om, och handgripligen visar hur knypplingen går till för att få 
eleverna intresserade av knypplingen. Lärarna visar också bilder på knypplade ting, litteratur 
om knyppling och färdiga spetsar som är monterade, vilket kan ge dem en bild av det estetiska 
värdet.  
 
Ett annat sätt att få eleverna att vilja prova tekniken är att låta dem använda sig av kulört garn. 
De kan använda en eller flera färger i sina arbeten. En lärare menar att det är lättare för eleven 
att se hur man ska göra om man använder flera färger i samma spets, för då ser eleven lättare 
hur tråden går i arbetet. Att låta eleverna inspirera varandra är ännu ett alternativ till att få 
eleverna att vilja knyppla. Då startar läraren upp en eller ett par elever. När de andra ser vad 
de håller på med blir de nyfikna och vill förhoppningsvis också prova. Någon av textillärarna 
svarar att hon låter en knyppeldyna med en påbörjad spets stå framme i klassrummet för att få 
eleverna intresserade av att knyppla.  
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Det står i läroplanen att ”eleverna ska få kännedom om slöjdtraditioner ur ett nationellt, 
nordiskt och internationellt perspektiv”. (Kursplan för grundskolan, 1998, sid.46) För att 
eleverna ska få kännedom om knyppeltraditionen i och omkring Vadstena berättar lärarna om 
hur det var förr. De tar upp vilka som knypplade och att det var en del av försörjningen i 
många hem. Även att män knypplade är något som lyfts fram, bland annat för att pojkarna ska 
bli intresserade. Att kombinera lokalhistoria med undervisningen i knyppling kan vara en 
alternativ undervisningsmetod menar en av de tillfrågade lärarna. 
 
I min tredje och sista problemformulering vill jag få en bild av hur stor vikt textilslöjds-
lärarna lägger vid tekniken respektive historiken om Vadstenaknyppling samt hur många som 
prioriterar tekniken framför historiken eller tvärt om? Genom enkätsvaren framkommer att av 
fjorton tillfrågade lärare tycker sju stycken att tekniken Vadstenaknyppling och historiken om 
Vadstenaknypplingen är lika viktiga. Av de återstående sju lärarna säger fem stycken att 
tekniken är viktigast. Två stycken tycker att det är viktigast för eleverna att känna till 
historiken kring Vadstenaknyppling. Genom att titta på svaren till alla frågorna visar det sig 
att det är tekniken som tar det mesta av tiden och att många elever prova på den.  
 
 
 
DISKUSSION 
 
 
Metoddiskussion  
 
Här kommer jag att diskutera den metod jag valt och mitt tillvägagångssätt. Vidare kommer 
jag att ta upp enkätfrågornas utformande och eventuella missuppfattningar av dem. Även 
analysen av frågorna ska diskuteras. Val av litteratur är också en fråga som kommer att 
belysas. 
 
 
Forskningsmetod 
 
I mitt examensarbete valde jag att arbeta efter kvalitativ metod. Jag ville få reda på vilka 
underliggande faktorer som kunde ligga till grund för varför en viss textillärare undervisar i 
Vadstenaknyppling på ett visst sätt eller varför eventuellt någon inte belyser 
Vadstenaknyppling alls. För att kunna se detta kräver det att lärarna får besvara de frågor jag 
ställer på ett fritt sätt, med egna ord. Jag ville kunna analysera och redovisa svaren med en 
verbal analysmetod. Genom att använda mig av verbal analysmetod kan jag belysa resultatet 
på ett djupare sätt än om jag använt mig av exempelvis ett diagram. Utformningen av mina 
problemformuleringar gör också att resultatet av analysen redovisas med en del kvantitativa 
begrepp, så som antal. De kvantitativa inslaget i min kvalitativa undersökning underlättar 
tolkningen av resultatet, anser jag.   
 
 
Enkäter 
 
Jag valde att använda mig av enkäter därför att alla lärare skulle få samma förutsättningar då 
det gällde att svara på frågorna. Vid en intervju påverkas svaren av den relation som uppstår 
mellan den intervjuade personen och den som ställer frågorna. Kroppsspråket spelar också en 
mycket stor roll. Om intervjuaren exempelvis råkar höja på ögonbrynet vid fel tillfälle kan det 
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påverka svaret som den intervjuade personen tänker ge. (Patel och Davidson, 2003) Vidare 
kan jag tänka mig att det kan vara lite känsligt att medge att man inte undervisar i 
Vadstenaknyppling, om man arbetar i eller i närheten av Vadstena. Då tror jag att enkäter, där 
man inte behöver uppge vem man är, ger chansen till ett ärligare svar.  
 
En nackdel med enkäter tror jag kan vara att man inte får tillbaka samma antal svar som antal 
enkäter man skickat ut. Fler svar faller nog ifrån vid en enkätstudie än vid en intervjustudie. 
Här hade jag den fördelen att det var min handledare som delade ut enkäterna på en träff med 
lärare i och omkring Vadstena. Det kan ha påverkat det höga antalet svar som jag fick tillbaka 
(14 av 18 möjliga). Hon kände ju de flesta lärarna och kunde påverka dem i positiv riktning 
till att svara, genom att berätta om mig och mitt syfte med undersökningen. Jag skickade 
också med brev med frimärke och mitt namn och min adress på, vilket gjorde det bekvämt för 
den tillfrågade personen då det gällde att sända tillbaka svaren. Om jag hade valt att skicka ut 
alla enkäter till var och en hade de tillfrågade personerna inte haft någon anknytning alls till 
mig som person och då skulle troligtvis färre valt att besvara enkäten.   
  
Missivbrevet (Se bilaga 1), som jag skickade ut tillsammans med enkäten, kunde ha gjorts på 
ett annat sätt.  Jag skriver att alla kommer att vara anonyma och att varken namn, kommun 
eller skola kommer att nämnas. Här kan jag inte hålla mitt löfte fullt ut. Eftersom jag skriver 
att undersökningen görs i Vadstena med omnejd så kan det gå att ta reda på vem en speciell 
lärare är och vilka svar som hör ihop med denne. Detta är en stor brist i mitt arbete som jag 
borde ha tänkt på, men då mitt arbete handlar om just Vadstenaknyppling är det svårt att göra 
på något annat sätt.  
 
Då det gäller enkätfrågorna kan jag så här i efterhand medge att det skulle ha varit intressant 
att veta vilka årskurser lärarna arbetar i. Jag angav i och för sig att de skulle nämna vilka 
årskurser de arbetade med i mitt missivbrev (Se bilaga 1), men det var inte tillräckligt tydligt 
för att alla skulle uppfatta det. Att ha med en fråga om det skulle varit positivt. 
 
Det hade också varit bra om jag delat ut en provenkät till någon eller några lärare. Detta för att 
se om någon av frågorna kunde ha missuppfattas, var svår att förstå sig på eller onödig att ha 
med. Då skulle jag kunnat ändra på det innan de riktiga enkäterna delades ut.  
 
 
Litteratur 
 
Då det gäller litteratur om Vadstenaknyppling fann jag inte några större mängder. Det jag 
funnit har till viss del tagit upp historiken kring Vadstenaknyppling, vilket är bra med tanke 
på min första problemformulering där jag frågar mig hur knypplingens historia i Vadstena ser 
ut. Jag har också hittat många böcker som beskriver tekniken, men det fann jag inte relevant 
att ta upp i den här studien. Det hade varit bra om jag hittat någon färsk artikel som belyser 
Vadstenaknypplingen i skolan. Trots att jag tagit hjälp av en bibliotekarie på Linköpings 
universitetsbibliotek, som sökte på Libris, så har jag inte funnit någon artikel om detta. För 
mig har Vadstenaknyppling framstått som ett litet område, vilket det inte finns så mycket 
skrivit om.  
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Resultatdiskussion 
 
 
Hur kom knypplingen till Vadstena och hur har den utvecklats? 
 
Det är svårt att veta om det verkligen var Birgittanunnorna i Vadstena som på 1400-talet 
tillverkade det sudarium, prydnaden till en biskopsstav, som finns i Uppsala domkyrka. Men 
eftersom det knypplades i dotterkloster ute i Europa vid den här tiden, så tror jag att det kan 
ha knypplats även i Vadstena kloster. Att man inte funnit några belägg för det kan ju vara ett 
tecken på att hertig Karl, vid nedläggningen av klostret i slutet av 1500-talet (Knyppling – 
Föreningen Svenska Spetsar, 1992) , tog allt som var av värde. Resten tog säkert nunnorna 
med sig vid flytten. Den knypplingsteknik som man utfört sudariumet i kan dock inte ha varit 
den teknik som vi kallar Vadstenaknyppling i dag, eftersom den härstammar från 
nätbottenspets som utvecklades under 1600-talet i Flandern. (Malmberg, 2003) 
 
Att just Vadstena blev ett av tre knyppelcentra i Norden, där finknyppling som härstammar 
från Flandern utövas och utvecklas, tror jag kan bero på krigsmannahusets öppnande i staden. 
Hit fördes krigsskadade män och deras hustrur och barn. Kvinnorna, som varit med sina män 
ute i krig i Europa, sägs ha inhämtat kunskap om knyppling under sina resor. När de sedan 
kom att bo i krigsmannahuset så blev de ekonomiska inkomsterna knappa och de var tvungna 
att finna ut hur de skulle få in lite extra pengar i kassan. Detta tror jag kan vara grunden till att 
knypplingen kom att bli en inkomstkälla hos invånarna i Vadstena. På 1700-talet under 
frihetstiden, då förbud mot överflöd i klädesdräkten åter infördes, föll det sig nog därför 
naturligt, tror jag, att manufakturkontoret i Vadstena tog tillfället i akt och utvecklande denna 
teknik. På så vis kunde invånarna i staden tillverka spetsar till adeln och hovet och 
valutaflödet minskade. Knypplingen blev en etablerad näring i Vadstena.  
 
År 1903 startade Föreningen för Svensk Hemslöjd Vadstena knyppelskolor för att inte 
hantverket skulle dö ut. I dag håller Föreningen Svenska Spetsar ihop med Sätergläntan 
knyppelkurser, både för vuxna och barn. Detta för att tekniken Vadstenaknyppling ska 
fortsätta att leva och utvecklas. Jag tycker att grundskolorna runt om i landet också har en stor 
uppgift här, nämligen att informera om och försöka att få ungdomar intresserade av gamla 
lokala kulturarv, som exempelvis Vadstenaknyppling. Detta för att tekniker med anor i det 
förflutna inte ska försvinna.  
 
 
Hur belyser textillärarna det lokala kulturarvet Vadstenaknyppling i sin 
undervisning? 
 
Enkätsvaren visar att av de fjorton lärare som var tillfrågade så är det nio stycken som på ett 
eller annat sätt berör Vadstenaknyppling i sin undervisning. Jag trodde i min enfald att alla 
lärare som arbetar med textilslöjd i eller i närheten av Vadstena, tog chansen att arbeta med 
Vadstenaknyppling i sin undervisning. Vadstena är ju en historisk stad ur många synvinklar 
och jag tycker att det är något att ta vara på. Lärare D skriver under fråga fyra att det vore 
önskvärt att kombinera Vadstenaknyppling med lokalhistoria. Det tycker jag är en utmärkt 
idé. Man skulle kunna börja med att göra ett studiebesök i Vadstena och då passa på att 
besöka Föreningen Svenska Spetsar. Här kan man berätta för eleverna om Vadstena 
knyppelskolor, som startade 1903 och som arbetade för bevarandet av finknypplingen i 
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Vadstena. (Metelius, 1972) Detta skulle troligen göra några av eleverna nyfikna att vilja prova 
på hantverket. Fem av de fjorton lärarna som tillfrågades, lär ju också ut tekniken 
Vadstenaknyppling till alla sina elever. Därmed bidrar de till Vadstenaknypplingens 
bevarande. Jag tycker att det är mycket viktigt att ta vara på lokala slöjdtraditioner och 
försöka få eleverna att intressera sig för dem. Det är viktigt för att inte udda tekniker ska dö ut 
och försvinna. Lärare B skriver under enkätfråga nummer fyra att hon försöker få eleverna att 
känna lite extra för Vadstenaknyppling, eftersom de är från Östergötland. De skulle sedan 
kunna lära sina kompisar och senare sina barn och på det viset föra traditionen vidare till nästa 
generation. Det är något som jag känner gäller mig. Knyppling är något som hör till ”min” 
stad där jag är uppvuxen och det är något som jag kan föra vidare till nästa generation. Precis 
som min gammelfarmor och skolslöjden förde intresset vidare till mig. 
 
Flera av lärarna skriver att de visar bilder på knypplade ting, litteratur om knyppling och 
dessutom färdiga spetsar. Här kan eleverna få känsla för det estetiska värdet som kursplanen 
påtalar. Om man som lärare dessutom visar exempel på spetsar gjorda i olika tekniker kan 
man jämföra dem med varandra. Eleverna kan se skillnaden på exempelvis knypplad, sydd, 
stickad och virkad spets, och lära sig att det är de knypplade och de sydda spetsarna som 
räknas som konstspetsar och därmed är äkta spetsar. (Fagerlin, Hulterström och Malmberg, 
1987) Detta kan bli ett diskussionsämne om varför det är på det sättet.  
 
Av de fjorton lärare som besvarade enkäten så kunde jag utläsa att det var åtta av dem som 
har ett privat intresse i Vadstenaknyppling. Av dessa tar sju av lärarna upp 
Vadstenaknyppling på olika sätt med sina elever. Här kan man tänka sig att det är det privata 
intresset som styr vilka tekniker som tas upp i undervisningen. Det är ju inte så konstigt, 
eftersom ett eget intresse gör att man har lättare att prata på ett inspirerande sätt om det inför 
eleverna. Jag tror också att eleverna känner av det och blir nyfikna. Av de sex lärare som inte 
har ett privat intresse av knyppling är det två stycken som tar upp Vadstenaknyppling i sin 
undervisning. Här kan jag tänka mig att det är kursplanen som styr. Kursplanen påtalar att 
eleverna ska få kunskaper i olika metoder men också att de ska få kännedom om olika 
slöjdtraditioner. Knyppling är en väl inrotad slöjdtradition i Vadstena och i trakterna runt 
omkring orten.  
 
Lärare F skriver under fråga fyra att hon/han berättar om knypplingen, ofta i samband med 
materiallära om lin. Detta, tycker jag, kan kopplas till spinnrockens uppfinnande vid 
sekelskiftet 1400- och 1500-talen. Innan dess användes oftast metalltråd eller silkestråd till 
spets, vilka inte var så lätta att hålla rent. Då spinnrocken uppfanns gick man därför över mer 
och mer till lin som material i knypplingen. Spets som var knypplad av vit lintråd var lättare 
att hålla ren, eftersom den går att tvätta. (Fagerlin, Hulterström och Malmberg, 1987)  
 
Något som jag tycker verkar bra är det som lärare L skriver om under fråga tre. L berättar att 
eleverna får knyppla med färgat garn som de själva väljer. Det är enklare för dem att hålla 
ihop paren och följa dem om de använder flera olika färger i spetsen de knypplar. Att knyppla 
med olika färger tror jag eleverna tycker är roligare och spetsarna blir ju också mer personliga 
med olika färger. Det är något som jag tänker använda mig av i min undervisning av 
Vadstenaknyppling.  
 
Lärare B nämner bland annat under fråga tre att hon/han pratar med eleverna om vad man kan 
använda spetsen som de gör till. Bland annat har de satt spetsen runt ett ljusglas för värmeljus. 
Ljusglasen har B inhandlat på IKEA där de inte kostar så mycket. B skriver att det är viktigt 
att eleverna kan få ljusglaset och inte behöver betala för det. Det tycker jag låter som en bra 
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ide. Jag tror att det är viktigt att prata om var man kan göra av sin spets för att motivera 
eleverna. Att använda spetsen till dekoration på något användbart är viktigt, anser jag. Det kan 
motivera dem till att bli klara så att de kan se hur resultatet blir. L berättar under fråga tre att 
eleverna får välja mellan två mönster som är utformade som armband. Dessa har olika 
svårighetsgrad och kan därför anpassas efter vad eleven tror att den klarar av. Det tycker jag 
låter som en rolig idé. När jag varit ute på praktik har jag sett elever knyta kompisband på så 
gott som alla skolor jag besökt. Det är inte alltid de tycker att det är så lätt. Varför kan de inte 
få knyppla kompisband i stället? Med lite grövre garn och större mönster tror jag eleverna 
skulle tycka att det var minst lika roligt som att knyta armband.   
 
 
Hur stor vikt lägger textillärarna i Vadstena med omnejd vid tekniken respektive 
historiken i sin undervisning och hur många prioriterar tekniken respektive 
historiken? 
 
Sju av de fjorton tillfrågade lärarna tycker att historiken runt Vadstenaknyppling och tekniken 
Vadstenaknyppling är lika viktig. Det håller jag med om. Om eleven ska få en känsla för den 
teknik hon/han lär sig, förutom att tycka att det är roligt, så måste eleven få veta bakgrunden 
också. Först då får eleven en förståelse för varför det är så viktigt att tekniken förs vidare. 
Eleven får också en förståelse för andra kulturer och dess estetiska värden, vilket kursplanen 
påtalar att eleven ska få. (Statens skolverks författningssamling, 1998, sid.46) 
 
Jag tycker mig se i enkätsvaren att lärarna lägger mest tid på tekniken Vadstenaknyppling. 
Historiken är något som man berättar, eleverna själva verkar inte arbeta med den på något 
sätt. Kanske kan det bero på att man tycker att det skulle ta för mycket tid. Jag tycker att det 
skulle vara bra om eleverna på något sätt fick ta del av historiken förutom att lyssna till det 
läraren har att berätta. Här skulle man kunna samarbeta med historieämnet, men också med 
bildämnet. 
 
I kursplanen står det att eleverna ska få kännedom om slöjdtraditioner ur ett nationellt, 
nordiskt och internationellt perspektiv. Om eleverna lär sig grunderna i Vadstenaknyppling 
får de kännedom om en gammal lokal slöjdtradition, som har sina rötter ute i Europa.  
Genom att känna till historiska fakta kring Vadstenaknypplingen så blir det mer spännande att 
lära sig knyppla egna spetsar skriver någon av lärarna. Om man då berättar om det som 
Kristina Malmberg tar upp, att det finns tre historiskt välkända knyppelcentra i Norden; 
Tönder i Danmark, Raumo i Finland och Vadstena i Sverige, skulle eleverna få en bild av 
Vadstenaknypplingen i ett nordiskt perspektiv. Vidare att Vadstenaknypplingen har sina rötter 
i finknypplingen från Flandern på 1600-talet, då har man dessutom fått med ett internationellt 
perspektiv. (Malmberg, 2002)   
 
 
Fortsatt forskning 
 
I min diskussion skriver jag att jag i min enfald trodde att alla textillärare som arbetar i eller i 
närheten av Vadstena, tog chansen att arbeta med Vadstenaknyppling i sin undervisning. 
Detta stämde inte. Fortsatt forskning skulle därför kunna handla om att ta reda på hur 
knypplingen i grundskolan skulle kunna befrämjas. Elever i olika årskurser skulle kunna 
intervjuas om hur de ser på knyppling som hantverk och vad som eventuellt skulle kunna få 
den att bli mer attraktiv. Lärarna kunde få svara på frågor som driver dem till att tänka efter 
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vad man skulle kunna använda knypplade alster till. Jag tror att det är viktigt att utveckla 
tekniken så att det passar vår moderna tid för att eleverna ska bli intresserade. Att ta fram 
knyppelmönster som passar grundskolan skulle då vara ytterligare ett område att arbeta vidare 
med.  
 
Jag har också läst en artikel, ”Att knyppla – som att spela Bach på orgel”, i tidsskriften 
”Hemslöjden” (2000/4, s. 26 – 27) om en man som utbildade sig till kyrkomusiker. På fritiden 
knypplade han. Han menade att knypplingen och musiken är två poler som har en gemensam 
nämnare i den matematiska logiken. Detta födde tanken hos mig, att det skulle vara intressant 
att studera om den som är duktig på att knyppla också är duktig i matematik. Skulle någon 
som har svårt för matematik få lättare för ämnet om han/hon lärde sig att knyppla samtidigt? 
Detta tycker jag skulle vare ett intressant uppslag att studera. 
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BILAGA 1 
Missivbrev 
 
Universitetet i Linköping 
Estetiska institutionen                                                                                                   Maj 2003 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Malin Peterson och jag läser på grundskollärarprogrammet 4-9 med inriktning 
textilslöjd/musiskt lärande på Linköpings universitet. Jag håller nu på att skriva mitt 
examensarbete och skulle behöva din hjälp för att kunna besvara en av mina 
problemformuleringar.  
 
Mitt arbete handlar om Vadstenaknypplingen förr, nu och i min framtida lärarprofession. 
Syftet är att jag ska lära mig mer om vad knypplingen hade för betydelse för människor i 
Vadstena med omnejd under 1800- och 1900-talet. Jag vill också ta reda på hur textillärarna 
undervisar om detta kulturarv i dag, samt hur jag utifrån detta kan bilda mig en uppfattning 
om hur jag på bästa sätt kan förmedla detta kulturarv till mina framtida elever.  
 
För att jag ska få en bild av hur knypplingen behandlas i dagens textilsalar är det viktigt att ni 
på bästa sätt försöker besvara mina frågor. Jag vill också väldigt gärna veta i vilka årskurser ni 
undervisar. 
 
Då Vadstenaknypplingen främst berör textillärare i och omkring Vadstena har jag valt att 
vända mig till er som ingår i nätverket Mjölby, Ödeshög, Boxholm och Vadstena. Alla som 
ingår i undersökningen är och förblir anonyma. Jag kommer inte att nämna namn, kommun 
eller skola i arbetet. Om ni senare önskar läsa det färdiga arbetet är ni mycket välkomna att 
höra av er till mig. Om det är något ni undrar över då det gäller frågorna är det bara att ringa 
mig på nedanstående nummer.  
 
Tack för din hjälp! 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Malin Peterson. 
 
Telefonnummer: 0142 / 21565 
Telefonnummer mobil: 0709 / 244918 
Adress: Travgränd 10 
590 18 Mantorp 
 
E-post: malpe162@student.liu.se   



      
                     
 

 

BILAGA 2 
 
 
Frågor 
 

1. Hur stort är ditt intresse för knyppling? 
2. På vilket sätt tar du upp knypplingen med dina textilelever? 
3. Hur gör du för att få eleverna nyfikna på knyppling? 
4. Hur gör du i din undervisning för att förvalta knypplingen som ett 

kulturarv knutet till Vadstena? 
5. Vilket är viktigast för dig, att eleverna har kännedom om tekniken 

Vadstenaknyppling eller historiken kring Vadstenaknyppling? 
 
Jag bifogar fem papper där ni kan svara på mina frågor. Börja att med siffran 
tala om vilken fråga ni svarar på. Då kan jag hålla isär svaren.  



      
                     
 

 

BILAGA 3 
 
Här redovisas svaren på enkäterna. Frågorna redovisas var för sig på så sätt att alla svar på samma 
fråga sammanställs under frågorna nedan. Svaren skiljs åt genom att de markeras med en bokstav. 
Alla svar markerade med samma bokstav är givna av samma lärare. Lärarnas namn anges inte av 
sekretesskäl. Om någon fråga inte har besvarats visas det med ett streck. 
 
 
Enkätfrågor och svar 
 
Fråga 1: Hur stort är ditt intresse för knyppling? 
 

A. Eftersom jag praktiserade på dåvarande Spetsutskottet, under ledning av Sally 
Johansson, när jag gjorde min grundläggande praktik innan textillärarutbildningen har 
jag ganska stort intresse och en grundkunskap. Safa Aho [?], som designat några 
spetsar, var dessutom min klasskamrat under några år i skolan. 

B. Jag är mycket intresserad av knyppling! Det är en rolig och avkopplande 
sysselsättning och en härlig känsla att se hur en spets undan för undan växer fram. 

C. Stort! Jag lärde mig på egen hand i 30-års åldern. Knypplingskurser jag gått: 
Grundkurs i Vadstena, Kurs 1 i Vadstena, under textillärarutbildningen (120 p) i 
Göteborg (fick även arbeta med fri knyppling där). 

D. Jag knypplar på fritiden när tid finns, tycker att det är roligt.  
E. Inte speciellt stort. Däremot tycker jag att eleverna ska ha kännedom om tekniken.  
F. Stort privat intresse av knyppling. 
G. Jag har alltid tyckt det varit roligt att knyppla. Tittar ofta på knypplade alster om jag 

kommer till en sådan affär eller utställning. Tycker det är vackert och blir så inspirerad 
av vad man kan göra.  

H. Jag har sedan seminarietiden, för 25 år sedan endast knypplat spetsen till 
Skedevidräktens mössa, så intresset eller snarare behovet av knypplade spetsar är inte 
så stort. 

I. Mitt intresse för knyppling väcktes redan som barn. Min mamma knypplade, så hon 
lärde mig. Jag är uppvuxen i ett enkelt hem, med ekonomiska begränsningar, men min 
pappa snickrade både en knyppeldyna och ett knyppelbord både till mig och mamma. 
Det har jag kvar än. Under min utbildning, jag tror det var andra året, så skulle vi 
knyppla ett prov i veckan att sätta i pärmen. Efter det ställde jag undan knyppeldynan 
och där står den än. Det är nu över trettio år sedan! Den lilla fritid jag har, har gått till 
att sy kläder och sticka och virka istället. Först till mina barn och nu barnbarn. Men 
min mamma knypplar fortfarande, hon är 87 år, så än finns det hopp! 

J. Litet. 
K. Jag tycker att knyppling är ett fint hantverk som är värt att bevara och en kunskap man 

ska föra vidare. Själv knypplar jag väldigt lite, jag tycker inte det är kul med spetsar. 
Jag föredrar små motiv som blir klara, t ex tomtar. 

L. Ganska stort eftersom jag bor i Vadstena och knypplar lite då och då. 
M. Några enstaka elever frågar efter knyppling. 
N. Jag vill påstå att mitt intresse för knyppling är stort. Har gått flera kurser bl.a. i 

Vadstena. Roligast är att ta ut spetsar och försöka få fram egna alternativ. 
 
 
 



      
                     
 

 

Fråga 2: På vilket sätt tar du upp knypplingen med dina textilelever?  
 

A. Jag berättar om Vadstenaknypplingen som en lokal företeelse. Berättar oftast också 
om att det finns andra knyppeltraditioner både i Sverige och andra länder.  

B. Jag undervisar på låg- och mellanstadiet. När jag började ta in knyppling i 
textilundervisningen, provade jag det på sexor, men fann att det var fel åldersgrupp att 
börja med. Sexorna tyckte det var lite genant och lite löjligt att hålla på med. Då 
ändrade jag och började knyppla i fyran istället. Och då blev det annorlunda, dom 
tyckte det var jättekul dom flesta. Så då knypplade jag med alla fyror, alla var tvungna 
att prova, en del knypplade mycket, andra mindre. Men det var under ett par år då vi 
hade ”normalstora” grupper. Under dom senare åren har grupperna blivit allt större, 
och då har jag tyvärr allt mer och mer hoppat över knypplingen, har känt att det tar 
lång tid att lära ut, man måste vara hos varje elev så länge att dom hjälpligt klarar sig, 
och då väntar för många runt omkring som inte sysslar med samma sak. Jag har med 
några undantag bara tagit in den lättaste spetsen ”Udd och Stad” i undervisningen. 

C. Under tidigare tjänstgöring i grundskolan (15 år) undervisade jag alla elever i åk 5. 
Började ofta med att fråga eleverna om de visste något om knyppling. Många elever 
har hört talas om knyppling eller sett någon knyppla. Lärde dem grundslagen samt 
spetsen ”Trappgränd”, montering av spets på olika saker t.ex. bokmärke, lavendelpåse, 
duk. På högstadiet fick de som ville knyppla. Det var några varje läsår som knypplade. 
Numer undervisar jag gy- och komvuxelever i hantverkteknik. Där ingår knyppling i 
kurs c. De flesta knypplar ca. fem övningsspetsar, några knypplar fler eller provar på 
fri knyppling.  

D. Jag undervisar i år tre och fyra. På skolan finns ej tillgång till knyppeldynor. 
E. Inte alls eftersom jag är ny på skolan och har undervisning i år två till fem. Knyppling 

tycker jag passar bättre för de äldre barnen.  
F. Pratar lite om knyppling i historiskt, kulturellt syfte. Visar knyppeldynan och hum 

man gör.   
G. Visar alltid knyppeldynor och berättar vad det är och då blir de ofta nyfikna.  
H. Jag visar spetsar, knyppeldyna och hur man gör och talar kort om historiken. Sen 

väljer barnen själva om dom vill prova på. 
I. Tyvärr inte alls, om inte någon frågar. Nu har jag en flicka i åk fem, som på ett 

utvecklingssamtal med klassläraren nämnde att hon ville lära sig knyppla, så hon fick 
naturligtvis börja med ”Udd och Stad”.  

J. Knappast inte alls. Om någon elev frågar efter knyppling eller ser en knyppeldyna då 
brukar jag visa och berätta om knypplingens historia.  

K. Jag tar inte upp knyppling alls. Jag jobbar med år 3-6. 
L. Jag tar med knyppling i planeringen för årskurs fyra som ett förslag på vad jag tycker 

de ska arbeta med. Den kommer även i femmans planering som en påminnelse för de 
elever som kanske inte ville eller hann prova på i fyran.  

M.  I förbigående. 
N. Tagit in knyppling i kursplan år fyra så alla får prova på tekniken och då får lära sig 

helslag. Eleverna får spola för hand. Visar hur de håller pinnen och spolar på och hur 
de gör snaran. Därefter gör jag de första slagen. 

 
 
 
 
 



      
                     
 

 

Fråga 3: Hur gör du för att få eleverna nyfikna på knyppling? 
 
A. Avsätter en stund för att visa hur knypplingen är uppbyggd (jag brukar säga att 

knyppelslagen är som en fyrfläta) och hur man får olika mönster genom att variera 
slagen och hur man använder knyppeldynor, mönster och pinnar med lingarn.  

B. Jag samlar dom runt en knyppeldyna och visar hur knyppling går till. Så har jag med 
mig böcker med bilder och också olika färdiga spetsar och visar. Så pratar vi om vad 
man kan använda spetsen till, som dom gör. Det som har varit populärt har varit att 
sätta spetsen kring ett litet ljusglas för värmeljus. Har försökt att hitta billiga små glas, 
så att dom kan få glaset och ej behöva betala det. (Bl.a. har jag handlat på IKEA.)  

C. Startar upp (gärna terminsstart) med en hel grupp samtidigt. Berättar lite kort historik, 
visar bilder, litteratur, prov på knypplat och redskapen. Visar grundslagen på en 
tretexplatta med två par pinnar vilka jag spolar på ett grövre garn i två olika färger. 
Alla får lära in grundslagen på detta sätt. Sen visar jag ”Trappgränd” på en 
knyppeldyna och då vill alltid alla komma igång. (Jag kan inte komma på att någon 
inte ville försöka). 

D. Önskar att det fanns tid och material för att visa eleverna vad knyppling är. 
E. - 
F. Visar dynan, berättar hur enkelt det är, bara korsning och vridning. 
G. Just nu är det flera elever i åk fem som knypplar en spets med nålbotten, ca. 2,5 cm. 

bred, med lingarn 16/2 i olika färger. Många blir inspirerade av varandra och de gillar 
att ”korsa och vrida” pinnarna. De känner sig mycket stolta över resultatet. 

H. Jag visar färdiga arbeten, lavendelpåse, bokmärke., armband och jag använder kulört 
garn och enkla mönster. 

I. En knyppeldyna kan ibland få stå framme och då brukar eleverna fråga –Vad är det där 
för något? 

J. Inget. Eftersom jagsjälv inte är så road av att knyppla och eleverna i skolan så oroliga 
får knypplingen stå åt sidan för andra snabbare tekniker. Förr knypplade vi i åk fyra. 
Man visade en elev som visade nästa osv. Det fungerar möjligen i nian nu för tiden. 

K. - 
L. Pratar om den. Eleverna får ett par spetsar att välja mellan, båda är utformade som 

armband med lite olika svårighetsgrad. Låter eleverna knyppla med färgat garn som de 
väljer själva. Dessutom är det enklare för dem att följa och hålla ihop paren med olika 
färger. 

M. Vi jobbar inte med knyppling. 
N. Eleverna tycker det ser spännande ut när första eleven börjar knyppla i fyran och ser 

fram emot att få börja. Har gjort upp mönster med förenklad ”Udd och Stad” till 
armband eller bokmärke. 

 
 
Fråga 4: Hur gör du i din undervisning för att förvalta knypplingen som ett 
kulturarv knutit till Vadstena? 
 

A. Se fråga två. 
B. Jag berättar för eleverna om Vadstenaknypplingen, när den började, vilka som höll på 

med den från början osv. Så försöker jag få dom att känna, att eftersom dom är från 
Östergötland, så kan det vara lite extra och särskilt roligt för just dom att lära sig, 
kanske lära sina kompisar, så småningom deras egna barn osv. Och på detta sätt för vi 
då en kultur tradition vidare.  



      
                     
 

 

C. Genom att se till att alla elever verkligen får lära sig knyppla och får kännedom om 
knyppeltraditionen i Vadstena och dess omgivning. Viktigt är också att starta upp 
samtidigt för att få det lugn som krävs för att alla ska kunna koncentrera sig enbart på 
knypplandet. Låta eleverna få den tid som krävs för att verkligen lära sig knyppla, då 
kommer också glädjen och tillfredsställelsen.  

D. Önskvärt att kombinera med undervisning i lokalhistoria. 
E. För tillfället ingenting, men jag har eventuellt tänkt mig att ha en knyppeldyna framme 

med en påbörjad spets, för att väcka elevernas intresse.  
F. Använder det inte direkt som arbetsområde för mina elever. Borde låta alla prova på! 

Grovt garn och enkla mönster borde fånga de flesta. Berättar gärna om knypplingen, 
ofta då kopplat till materiallära, lin. 

G. Berättar att knypplingen kommer från Vadstena. Berättar om barnknyppling och 
sommarknyppling. Ofta är det någon som har en släkting som knypplar.  

H. Inte mer än att jag i presentationen av knyppling talar om barnens del till försörjningen 
och att knypplingen förekom i nästan alla hem. Jag arbetar i Motala och även om det 
bara är 16 km till Vadstena så är det inte många barn här som vet vad en knyppeldyna 
är.  

I. Tyvärr inte alls! Vi skall nu bli högstadieskola och då får jag se om det blir läge för 
det. 

J. Vi pratar om det om någon elev efterfrågar. Ibland har vi elever som knypplar på 
fritiden och de vill berätta för kompis och mej och då kan det komma in naturligt.  

K. – 
L. I inledningen av terminen vid genomgången av planeringen, pratar jag en hel del om 

vår stads historia runt omkring knypplingen. Bl.a. vem/vilka som knypplade förr, ofta 
var det papporna som knypplade för familjens försörjning (det inspirerar pojkarna till 
att prova). 

M.  Inget! 
N. Se fråga 2. 

 
 
Fråga 5: Vilket är viktigast för dig, att eleverna har kännedom om tekniken 
Vadstenaknyppling eller historiken kring Vadstenaknyppling? 
 

A. Vet inte om jag tycker det ena är viktigare än det andra. Jag pratar lite om båda och de 
elever som vill provar. För att nå betyg VG bör eleverna ha provat att knyppla.  

B. Jag tycker det är roligt och viktigt att dom provar en ny teknik – knyppling. Men det 
blir ju extra spännande om man tar in historiken, så den är ju också viktig. 

C. Både teknik och historik är viktigt, de kompletterar varandra och förstärker inlärning 
av knyppling samt ger en bättre förståelse att föra knypplingsarvet vidare.  

D. Tekniken, men även historiken. 
E. Jag tycker det är viktigt att eleverna har kännedom om tekniken.  
F. Helst kännedom om båda. Tvingas jag välja, historiken i så fall. Fast egentligen är 

båda beroende av varandra. 
G. Jag tycker att tekniken är den viktigaste, annars blir det bara tom fakta.  
H. Det är bäst om dom känner till lite om båda.  
I. Tekniken är viktigast, sedan kan lite historik få komma av bara farten! Jag undervisar i 

åk tre till sex, men fr.o.m.. nästa år blir vi högstadieskola. Våra och Lundbyskolans 
sexor blir de första sjuorna här och sedan fyller det på successivt. Knyppling är svårt 
att hinna med i skolan, det är nästan omöjligt att få till tiden att hinna med grunderna. 



      
                     
 

 

Man får då be eleven komma någon lunch eller efter skolan. I den stora gruppen är det 
omöjligt. 

J. Historiken. 
K. Både och. 
L. Tekniken, hur slaget genomförs och hur man håller ett par knyppelpinnar samt 

sträckningen. Resten kommer med åren och med ett intresse för att knyppla. Jag tror 
att det är det bästa sättet att hålla hantverket vid liv.  

M.  Historiken. 
N. För mig är tekniken viktigast. 


