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Denne bog er en opfølgning af en faglig-pædagogisk udstilling, som afdelingen for håndarbejde afholdt i
1984 med emnet Tøj.

Begrundelsen for at tage dette emne op til nærmere analysering er, at alle mennesker hver dag forholder sig til
tøj og tekstiler.

Elever i skolen netop nu er stærkt motiverede for at sy til sig selv. De synes, der er mening med at lære at sy
og glæder sig over de færdige produkter, som de selv har fremstillet, og som de kan bruge. De er aktive i
processen - alene og sammen med andre. Afdelingen for håndarbejde ønskede ved hjælp af udstillingen at
give dokumentation for de muligheder, som håndarbejde giver mennesker for at gennemføre en manuel og

intellektuel arbejdsproces fra den første idé til det færdige produkt. Vi ønskede at underbygge en
argumentation for vigtigheden af, at man i højere grad støtter de praktisk-musiske fag, som er med til at
udvikle følelser og fantasi og giver eleverne mulighed for at udtrykke sig gennem manuel virksomhed.
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