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Om kursen   
Namn: EKOFEMINISTISKT BRODERI - Textila uttryck för en rättvis och 

ekologisk hållbar värld.  

Studietid: 24 april - 2 juni 2023. 

Studietakt: Halvtid (50%) 

Studieort: Digital och fysisk träff i Österfärnebo 

Kursansvarig: Carmen Blanco Valer 

Lärare: Carmen Blanco Valer  

  

Till vem vänder sig kursen  

Till personer som är intresserade av att bidra till en rättvis och ekologisk hållbar värld 

genom textila uttryck.  

  

Kursinnehåll  

Denna kurs vill ge plats för reflektioner kring samhället, 

demokratin samt klimat- och miljökrisen, men inte minst stimulera 

glädjefyllda skapande textila uttryckssätt med avsikt att påverka 

samhället.  

Samhället vi lever i karakteriseras av dominans och våld mot naturen men även av 

förtryck mot människor utifrån deras könsidentitet, klass, hudfärg, ålder, religion, etc. 

Dessa förtryck påverkar och skadar oss alla och skadar även demokratin. 

  

Vi vill att denna kurs skall bli en mötesplats för de som vill förena reflektioner kring 

samhällsorättvisor och de utmaningarna vi står inför, med inspirerande, solidarisk 

och läkande skaparglädje. Så att vi tillsammans skall börja skapa en ekofeministisk 

textil värld baserad på solidaritet och syskonskap. 

  

Vi kommer under kursens gång stimulera och vägleda ekofeministiska reflektioner 

kring hur dominans över naturen hör ihop med dominans mot kvinnor och icke-

binära, mot urfolk och andra koloniserade folk. 

Men vi kommer även att utmana separationen mellan tankearbete och 

kroppsarbete/handarbete och problematisera att vissa mänskliga uttrycksformer 

anses vara mer värda än andra. Ex. vis att teoretisk skrivkonst är högre ansedd än 

poetiska texter och sångtexter samt skapande målning, teckning eller gestaltning, 

men även att dessa är i sin tur högre upp i hierarkin än exempelvis textila uttryck. 

Något som i västvärlden tycks hänga ihop med att dessa utförts huvudsakligen av 

kvinnor eller de koloniserade folken. 

Under kursens gång vill vi synliggöra och utmana separerande synsätt och stimulera 

processer som helar oss i termer av att de ser oss som hela och även ett med 

naturen som vi är del av. Allt detta genom att förena vårt tänkande, vårt kännande 

och vårt skapande. Så att vi i ett gemensamt syskonskap uppmuntrar varandras 



skapande som förutom att ge oss glädje kan hjälpa oss att uttrycka våra känslor och 

reflektioner kring demokrati, lokal och global solidaritet, det gemensamma och 

omvårdnaden i samhället. 

 Kursen förutsätter en trygg inspirerande miljö. Därför kommer vi lägga mycket 

omsorg i formandet av gruppen. De digitala träffarna kommer att innehålla 

inledningar och kollektiva reflektioner kring de samhälls- och miljö/klimatfrågorna 

som i sin tur skall ge plats till inspiration till det textila skapandet. 

De tekniker som är tänkta hittills är broderi och textila applikationer, textil tryck, etc. 

med inslag av poesi, inspirerande musik, etc. Höjdpunkten för kursen är helgträffen 

på plats i Österfärnebo som blir ett tillfälle där vi ytterligare lär känna varandra och 

utbyter idéer och perspektiv, vandrar i naturomgivningar och har naturövningar och 

skapar tillsammans. Sedan har vi en avslutande digitalträff som så att säga sluter 

cirkeln. 

  

 

Kursens syfte  

  

Färnebo folkhögskola mål för all kursverksamhet:  

- Utveckla deltagarna i riktning mot självständiga och handlingskraftiga människor, 

som känner ansvar för och solidaritet med andra.  

- Ge deltagarna möjlighet att tillsammans erövra kunskap om sin sociala, politiska, 

kulturella och ekologiska situation.  

- Utveckla deltagarnas förmåga att tillsammans med andra arbeta för gemensamma 

mål   

Kursens syfte är också̊ att, utifrån dess specifika inriktning, möta Folkbildningsrådets 

riktlinjer (Förordning 2015:218 om statsbidrag till folkbildningen):  

- Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin.  

- Bidra till att göra det möjligt för en ökad mångfald människor att påverka sin 

livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen.  

- Bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings och utbildningsnivån i 

samhället.  

- Bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet.  

 

Kursens mål  

● Att stimulera ekofeministiska reflektioner kring klimat och miljökris. 

● Att stimulera reflektioner kring orättvisor i samhället, lokalt och globalt. 

● Att stimulera ifrågasättandet av separerande och hierarkiska 

tudelningar mellan människa och natur, kvinnor och män, vita och icke-

vita, globala nord och globala syd samt inte minst mellan tankearbete 

och kroppsarbete och mellan uttryckssätt ex. vis mellan skriftligt uttryck 

och textilt skapande. 



● Att inspirera till engagemang i försvaret av demokratin och rättigheter 

och värnandet om miljö/klimat, genom bland annat textilt skapande. 

● Att skapa en gemenskap baserad på känslotänkande textilt skapande. 

 

Detta förväntas deltagaren kunna efter avslutad kurs:   

● Grundläggande kunskap i ekofeminism, maktperspektiv och 

rättvisefrågor. 

● Lära sig att uttrycka sig genom textilt skapande eller återuppväcka och 

utveckla textila färdigheter för ett skapande med budskap. 

 

  

Kursupplägg  

Kursen påbörjas den 24 april och pågår fram till 2 juni 2023. 

Kursen ges på halvtid (50 %) med fyra digitala träffar via zoom och en obligatorisk 

fyra dagar lång träff i Färnebo folkhögskolas lokaler i Österfärnebo. 

  

De digitala träffarna är tisdagskvällar mellan 18:30- 20:30 

 

● Tisdag 25 april  

● Tisdag 2 maj  

● Tisdag 9 maj  

● Träff på plats i skolan mellan torsdag den 18 maj till söndag den 21 maj 

(Kristihimmelfärds helgen)  

● Tisdagen den 30 maj. Summerande och utvärderande avslutningsträff.   

 

  Kursträff  1         
  Att tråckla ihop oss och lära känna det textila skapandets kraft 

  25 april 18:30-20:30 

• Presentationer genom textila minnen och anknytningar.  
• Intro till ekofeminism 
• Intro till kollektivt textilt skapandets förändringspotential. 
• Vi formulerar tillsammans frågor som vi vill ha svar på under kursens gång.  
• Genomgång av praktiska aspekter av den textila processen och broderi 

grunder.  
• Lär plattform vi skall använda och rekommenderad litteratur. 

  

 Kursträff 2  
Vad är ekofeminism? Naturen i oss, vi som del av naturen.  
2 maj 18:30-20:30 

• Naturen i oss, vi som del av naturen. 
• Introduktion till ekofeminism. 
• Om separationer mellan kropp och tanke - mellan handarbete och 

tankearbete. 
• Att förkroppsliga kunskap- att förkroppsliga naturen. 



Praktisk del 

• Smågrupps diskussioner samtidigt som vi broderar: vilka reflektioner väcks 
kring ekofeminism? Vad ser du framför dig ifall de skulle brodera 
”ekofeminism”? 

Hemuppgift  
Påbörja ett broderi symboliserar ekofeminism för dig. 

  

 Kursträff 3   
 Människor har vävt och broderat fram historien - 

 Introduktion till textilhistoria och textilt motstånd      

 9 maj 18:30-20:30 

• Intersektionella perspektiv på textilarbetes historia.  
• Olika exempel från Latinamerika 

Praktiskt och teoretisk introduktion till arpillerateknik: När diktatorn i Chile 
kände  sig hotad av arpilleras. 

Hemuppgift - arpillera docka av sig själv 
  

HELGTRÄFF 

Skapande textilhelg där våra respektive trådar äntligen möts  
18 maj 13:00 till 21 maj 13:00  

• Textilier som motstånd 
• Dekolonial textilhistoria 
• Ekofeminism – försvar av biologisk mångfald och naturens rättigheter- 

försvar av våra kroppar.  
• Vi möter naturen i oss och runt om oss genom natur- och textilövningar i 

Färnebofjärden 
  
Praktiska inslag 
Prova på att uttrycka dig med tygtryck. 
Prova på att uttrycka dig med fotobroderi 
Prova på att färga med naturmaterial  
Meditativt och poetiskt broderi  
Arpilleradockorna träffar varandra   
 
Och mycket annat spännande som vi skapar tillsammans… 

 

KURSTRÄFF 4                                                                        
Vi lossar broderingen - utvärderande avslutningsträff 
30 maj 18:30-20:30 

• Vi summerar erfarenheter, kunskaper, insikter och inspiration som 
kurshelgen lämnat. hos oss.  

• Vi reflekterar kring vilka “stygn” denna kurs lämnat hos var och en av oss. 
• Hur går vi vidare med vår textila artivism? Vill vi hålla ihop på något sätt? 



 

Arbetsformer  

Kursen påbörjas den 24 april och pågår fram till 2 juni 2023. 

Kursen ges på halvtid (50 %) med fyra digitala träffar via zoom och en obligatorisk 

fyra dagar lång träff i Färnebo folkhögskolas lokaler i Österfärnebo. 

  

De digitala träffarna är tisdag kvällarna den 25 april, den 2 maj 

och 9 maj mellan 18:30-20:30, sedan den fysiska träffen är 

mellan torsdag den 18 maj till mitt på dagen söndag den 21 maj 

(Kristihimmelfärds helgen) och en digital summerande och 

utvärderande avslutningsträff tisdagen den 30 maj.    

  

Startdatum: 24 april 2023  

Slutdatum: 2 juni 2023  

 

Kurslängd: 6 veckor  

Studietakt: Halvtid (50 %)  

Distanskurs/plats för kursen: Digitalt via zoom och kurshelg i Österfärnebo 

 

Antal obligatoriska fysiska träffar: 1 flera dagars träff i Österfärnebo. 

Antal frivilliga fysiska träffar: -  

Antal obligatoriska nätträffar: 3  

Antal frivilliga nätträffar: 1  

 

Kostnader: 100 kr. Tillkommer materialkostnad på 300 kr. plus mat och logi under 

helgträffen. 

 

Antal studieplatser: Max. 25 deltagare. 

 

Antagningsvillkor  

Inga förkunskaper i vare sig ekofeminism eller broderi krävs.   

Däremot intresse för rättvisa i samhället, respekt för alla människors lika värde och 

vilja att utmana sig själv samt av att lära av varandra.   

 

Grundläggande krav  

Även om det är få sökande till kursen kan du inte komma in om du inte uppfyller dessa krav.   

  

Du ska fylla minst 18 det år som kursen börjar.  

Du ska ha skickat in ansökan i tid.  

Du ska ha varit drogfri i minst 1 år om du tidigare har missbrukat alkohol eller andra droger. 

Du ska ha tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna följa kursen.  

Ha privat dator med internetuppkoppling samt grundläggande kunskaper i datoranvändning.  

  



Särskilda krav  

Ett personligt brev om varför man vill gå just denna kurs och information om 

eventuella textila förkunskaper eller/och förkunskaper kring ekologi. Observera att 

det inte är ett krav att kunna någondera innan. 

  

Urvalskriterier  

Om det är fler sökande till kursen än vad det finns platser gör skolan ett urval bland 

de sökande som uppfyller grundkraven. Till kursen väljer skolan först utifrån:   

  

a) Intresse för att uttrycka sig textilt i kollektiva miljörättvisa sammanhang.  

b) Den som bedöms vara mer motiverad att studera på folkhögskola.   

c) De som anses ha störst behov av det sammanhang och den pedagogik som 

folkhögskolan erbjuder.   

d) Att skapa en så blandad grupp som möjligt.   

  

Antagning  

a) Du fyller i ansökan via skolans hemsida.  

b) Ett personligt brev om varför man vill gå just denna kurs och information om 

eventuella textila förkunskaper eller/och förkunskaper kring ekologi. 

c) Skolan bekräftar att vi har fått in din ansökan när den kommit till oss. Bekräftelsen   

kommer per e-post senast en vecka efter att vi fått in din ansökan.  

d)   Beslut om antagning fattas av kursansvarig lärare. Om du inte blivit antagen och 

tycker att beslutet har fattats på fel grund kan du överklaga det till skolans rektor och 

vidare till skolans styrelse.   

  

Sista ansökningsdatum:   

28 februari 

 

Inställd eller reviderad kurs  
Om kursen av någon anledning inte kan genomföras kommer de sökande samt antagna 

informeras skriftligt. Senast tre veckor efter ansökningsdatum beslutar skolan om en kurs 

ska ställas in.  

  

Skolans tillgänglighet för studerande med funktionsnedsättning  
Skolans lokaler är inte fullt tillgänglighetsanpassade. Deltagare som behöver särskilt stöd för 

att kunna genomföra sina studier kan få hjälp med det. Bedömningen av hjälpbehovet sker 

individuellt i samråd med kursansvarig.  

 

Villkor för att kursen ska anses fullgjord  

Du måste ha deltagit på alla obligatoriska träffar, ha en närvaro på minst 80% av den 

fastlagda kurstiden och genomfört minst 80% av uppgifterna. Du behöver dessutom logga in 

på lärplattformen minst en gång i veckan.  



Kursen ger inte poäng eller examen på samma sätt som en högskolekurs – däremot får du 

ett studieintyg med en beskrivning av kursens innehåll efter avslutad utbildning där kursen 

redovisas med Godkänd/Icke godkänd.  

 

Avgifter och kostnader  

Att studera på Färnebo folkhögskola är kostnadsfritt.  

 

Du betalar en administrativ avgift på 100 kr. Den administrativa avgiften täcker försäkring 

och kopieringskostnader.  

 

Du bekostar själv inköp av eventuell kurslitteratur, resor, mat och boende.  

 

Materialkostnader: En kostnad på 300 kr. för materialkostnad tillkommer.  

 

CSN  

Kursen är CSN-berättigande. Du söker själv studiemedel på www.csn.se.  

  

Mat & boende under träffen på plats 

 

Ungefärlig matkostnad för de fyra dagarna blir ca 700 kr.  

Vi har vegetarisk norm och lagar maten tillsammans utom en dag då vi beställer en 

vegetarisk buffé. Vi ser till även att tillgodose eventuella specialbehov på kost ifall vi fått veta 

om de i förväg.  

Boendekostnad är 200 kr per natt per person i skolans boende lokaler med enkel 

vandrarhemsstandard. (600 kr för de tre nätterna)  

 

Deltagarinflytande och studeranderätt  
Deltagarnas inflytande på Färnebo folkhögskola kan ske både inom ramen för den egna 

kursen och inom skolan som helhet. I kursernas vardag sker deltagarinflytandet på en rad 

olika sätt. Bland annat genom kontinuerligt pågående samtal om studiemiljö och kursens 

upplägg och innehåll.   

   

Studeranderätt  

I skolans ”Studeranderättsliga standard” kan du läsa om vilka rättigheter och skyldigheter 

som gäller på Färnebo folkhögskola, det handlar om både dina och våra rättigheter och 

skyldigheter.  

  

  

  

  

Om Färnebo folkhögskola  
Färnebo folkhögskola är freds-, miljö- och solidaritetsrörelsens folkhögskola. Vi är en 

mötesplats för människor som vill lära sig mer om globala frågor, rättvisa och förändring och 

vi arbetar utifrån mer än fyrtio års erfarenhet av folkbildning och lärande. Läs mer på: Om 

Färnebo folkhögskola  

http://www.csn.se/
http://www.csn.se/
https://farnebo.se/wp-content/uploads/2020/12/Studerandera%CC%88ttslig-standard-2020.pdf
https://farnebo.se/om-farnebo-folkhogskola/
https://farnebo.se/om-farnebo-folkhogskola/
https://farnebo.se/om-farnebo-folkhogskola/


Bakom Färnebo folkhögskola står 13 huvudorganisationer som är aktiva i solidaritets-, miljö- 

och fredsrörelsen. Dessa organisationer samarbetar med skolan kring kursverksamhet. Läs 

mer på: Våra huvudorganisationer  

  

En alkohol- och drogfri skola  

Vår skola erbjuder möjlighet till alternativa sätt att leva och lära tillsammans. En kurs på 

Färnebo folkhögskola förutsätter att deltagarna har ansvar gentemot varandra och 

respekterar varandra. En grundläggande förutsättning för att detta ska kunna förverkligas är 

en drog- och alkoholfri skolmiljö.  

Alkohol är ett av vårt samhälles stora sociala problem. Vi bär med oss olika erfarenheter av 

alkohol och andra droger. Oavsett vilken bakgrund du har ska du kunna gå på Färnebo 

folkhögskola. Vi ser Färnebo folkhögskola som ett alternativ till alkohol- och 

droganvändningen i det övriga samhället. Du kan läsa mer i skolans policy mot droger och 

alkohol.  

  

Kontaktuppgifter  
Har ni frågor om kursen kontakta kursansvarig.  

Kursansvarig: Carmen Blanco Valer  

E-post: carmen.blanco.valer@farnebo.se 

 

 

  

Rektor   

Anna-Karin Björnberg  

E-post: anna-karin.bjornberg@farnebo.se   

Telefon: 070-286 66 94  

  

CSN-ansvarig  

Tina Olsson  

E-post: tina.olsson@farnebo.se  

0291-202 75  

  

Färnebo folkhögskola  

E-post: info@farnebo.se  

Telefon: 0291-202 75  

Postadress: Färnebo folkhögskola. Färnebovägen 874. 811 74 Österfärnebo  

Hemsida: www.farnebo.se  

  

  

 

  
  

 

https://farnebo.se/vara-huvudorganisationer/
https://farnebo.se/vara-huvudorganisationer/
mailto:carmen.blanco.valer@farnebo.se
http://www.farnebo.se/
http://www.farnebo.se/

