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Att förmedla ett 
hantverk

Sammanfattning
Mitt arbete handlar om hur hantverk, trähantverk i synnerhet, behöver 

en injektion av nya perspektiv för att inte stagnera i framtiden. Projektet 

handlar om att skapa en lärandesituation/kunskapsmiljö och möte med 

nästkommande generation hantverkare. Främst så vill jag plantera frön om 

att arbete med händerna är något fantastiskt och viktigt. I vårt uppkopplade 

och skärmintensiva text- och bildsamhälle frånkopplas den yngre generation 

allt mer från kroppsligt arbete – vilket vi ser i bland annat mindre slöjd, bild 

och idrott i grundskolan.

  Arbetet är uppdelat i två delar. En textdel och en praktisk del. 

Textdelen syftar till att lyfta idéer kring kunskapsfilosofi och hantverkspeda-

gogik samt diskutera skillnaden mellan teoretisk och praktisk kunskap. Den 

praktiska delen handlar om att på ett begripligt sätt närma sig en framtida 

generation av hantverkare. Metoden för att nå min målgrupp, 14-16 åringar, 

är att arrangera workshops där deltagaren får möjlighet att tillverka en pall 

efter eget huvud. Detta är inget slöjdpedagogiskt arbete utan jag har valt att 

skapa en lärandesituation som om jag skulle undervisa en ung hantverkare i 

verkstaden.

 Resultatet av arbetet redovisas i en reflektionsdel och består i tankar 

om hur jag har arbetat med projektet samt hur det ska utvecklas och tas 

vidare med fortsatt arbete med hantverksworkshops för ungdomar.

 Den lärandesituation/workshop jag höll för ungdomarna resulterade 

i en, för arbetet, stor insikt: Det går att påverka attityder till hantverk genom 

rätt sorts stimulans.



Abstract
My thesis is about how craft process especially my own practice can main-
tain tradition of woodworking the way my predecessors did, but also to 
include new generations and perspectives.
 The project is about creating a teaching environment with the next 
generation of makers. The objective is to show the value of working with 
your hands. In a technological world the younger generation is stripped of 
the hand and body-experience - arts, crafts and sports are taken away from 
the curriculum to give more time for theoretical education.
 The thesis is divided in two parts: One part theoretical and one part 
practical. The theoretical part aims to highlight the difference of thoughts 
and ideas surrounding the philosophical theories of knowledge and the edu-
cational side of craftsmanship. The practical part aims to further examine 
how to connect with the new generation of makers. My method to connect 
with my target group, 14 to 16 year olds, is to arrange workshops where the 
participant are challenged to make and design their own stool. This thesis 
is not a study in the pedagogic practice of handicraft. The educational 
approach I take is personal and hands-on, one I would use with a young 
apprentice in my wood workshop.

 The result of my thesis shows the success of the test workshop and 
how to improve the method in the future.
 The workshop yielded one important realization: It ś possible to 
influence attitudes towards craftmanship with a physical approach, rather 
than a theoretical.





Förord
Det fokus och engagemang som jag lyckats bibehålla i det här projektet är 
en ny erfarenhet för mig. Att få möjlighet att verka fritt inom ramar jag själv 
satt upp har varit förlösande och väldigt stimulerande. Det är första gången 
jag känt mig helt fri i skolkontexten. Jag vill tacka Leif för att han tillåtit 
mig göra det här arbetet på mitt eget sätt.

Detta projekt hade inte gått att genomföra eller skriva utan hjälp av 
personerna nedan.

Stort tack till

Morsan, Oskar, Olle, Johan, Leif, Martin, Åsa, Claes, Gunnar, Sven-Eric, 
Andreas, Bernt, Mikael, Kersti, Susanna, Anna, Maria, Emma, Vanna, 
Elliot, Olle och Solith.
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1. Inledning
1.1 Bakgrund
Att studera trähantverk är att förstå och begripa materialet trä. Målet med 

mina studier har aldrig varit att lära mig att bygga en specifik stol eller göra 

den perfekta sinkan. För mig är det delmål i en oändligt mycket sinnligare 

och personligare process. Att lära mig ett material, att bilda mig och ut-

veckla min förmåga och varseblivning har alltid gått före prestigen i att 

skapa det perfekta, fulländade eller nyskapande. För mig har det aldrig 

handlat om att skaffa mig ett lukrativt jobb i framtiden, utan leva ett gott liv 

och ha en vardag jag trivs med. Mina attityder är viktiga att nämna i inled-

ningen av det här arbetet, för de genomsyrar arbetet i hela processen. Att 

gå en utbildning fyller, enligt mig, en mycket viktig funktion, en funktion 

större än dig själv; nämligen att bilda och göra oss till bättre medborgare och 

medmänniskor. 

 Mitt arbete tar avstamp i kursen Kunskapsproduktion på Malmstens. 

En kurs med syftet att diskutera praktisk och teoretisk kunskap från ett 

filosofiskt perspektiv men också uppmärksamma oss studenter på de delar 

av vårt hantverk som sällan diskuteras. Som de traditioner och det språk 

som gör vår yrkeskår till det den är och diskutera den icke textualiserade 

kunskap vi tar för givet men sällan pratar om. I kursen diskuteras också 

tankar kring hur vi formulerar och kommunicerar vårt hantverk till de som 

inte befinner sig i vår värld. Konkret kan det handla om att bevara unik 

kunskap för framtiden eller lättare kunna belysa det dolda (tysta) arbetet  i 

hantverket. Att på ett effektivt sätt kunna förmedla vad en gör och hur det är 

gjort är en ytterst viktig del i vårt arbete.

1.2 Syfte
Bakgrundsdelen i detta arbete bottnar i tankar om hur jag ser på hantverk 

och hur jag ser på min egen framtid som trähantverkare. Tidigt i arbetet så 

började jag arbeta med frågeställningarna kring samtidsrelevansen. En för 



“På ett sätt, grundläggande, handlar det om någon slags 
 reseliens. Förmågan att vara en kapabel människa. Att faktiskt 
kunna eller veta, och att ha en tilltro till att det är möjligt att 
göra saker själv. Det handlar ju också om ett slags oberoende 
och en frihet, en möjlighet i livet.”

– Gunnar Almevik
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mig väldigt viktig aspekt när en arbetar med frågor som rör hantverkets 
fortlevnad och attityder.  Det främsta skälet till att jag började arbeta med 
dessa frågor beror på att jag själv studerat trähantverk i fem år. Det har lett 
till att jag har ett unikt inifrånperspektiv. Alla vi som studerar ett hantverk, 
eller är hantverkare, vill att hantverket ska överleva och utvecklas i fram-
tiden. Jag upplever också att vi vill att hantverket ska utvecklas med tiden, 
inte stagnera för att sedan dö ut och bli förpassat till historieböcker. Vi vill 
vara med i diskussionen – inte enbart se på. Syftet med mitt arbete är att 
diskutera och bana väg för ett nytt sätt att ta in unga människor i trähantver-
ket och lyfta frågan om hantverkets betydelse. En annan viktig aspekt av 
arbetet, alltid lika aktuell och relevant, är fokuset på att nå ut till den, inom 
form- och hantverksutbildningar, underrepresenterade gruppen andra och 
tredje generationens invandrare. För att hantverket ska överleva behöver 
utövarna representera alla i samhället - annars riskerar hantverket, och 
kunskaperna, att förpassas till en allt mer krympande grupp individer. Jag 
anser att vi utövare inte kan vara en etniskt homogen grupp utan ska vara en 
heterogen stor grupp med olika bakgrunder. En stor variation av perspektiv 
leder till perspektivrikedom , ett ord som jag tycker används alltför sällan 
inom mitt skrå.

1.3 Mål
Mitt arbete har två mål och står också på “två ben”. En teoretisk del som 
består av läsande, skrivande och intervjuer. Den praktiska delen innefattar 
tillverkningen av min mobila verkstad, utformningen och genomförandet av 
seminariet. Därför är det viktigt att redan nu klargöra distinktionen mellan 
dessa två delar. De tänkta mål jag satt upp för deltagarna i seminarierna 
samt de mål jag satt upp för mig själv. Mina egna mål handlar om att på ett 
vidare plan få en större klarhet i skillnaden mellan praktisk och teoretisk 
kunskap och hur dessa samverkar samt hur en kan förmedla ett hantverk till 
en yngre generation. Mitt mål har också varit att förstå hur attityder kring 
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och till trähantverk, och hantverk generellt, kan påverkas genom rätt sorts 

stimulans och inspiration. Allt mindre slöjd, bild och idrott i skolan och 

allt mer teoretiska ämnen kommer sätta sina spår. Skolan, och med senaste 

årens reformer, fokuserar mer på att huvudet ska arbeta mer och mer medan 

kroppen ofta glöms bort.  Jag vill utforska de lärandesituationer där huvud 

och hand samverkar, där det ena förutsätter det andra.

1.4 Metod och källor
Arbetet är uppdelat i tre faser. Den första fasen handlar om att befästa ar-

betets samtidsrelevans. Det gestaltas genom att intervjua personer som varit 

med och påverkat mina attityder gentemot mitt hantverk. Resan börjar med 

mina före detta lärare på Stenebyskolan och fortsätter därefter med interv-

juer med personer som figurerat i olika sammanhang på Malmstens, främst 

gästlärare eller författare jag kommit i kontakt med i kursen Kunskapspro-

duktion. Intervjumaterialet är till för att ge mig en klarare inblick i den 

teoretiska biten av arbetet och få hjälp att svara på frågor som rör samtidsrel-

evansen. Samtliga intervjuer finns att läsa som bilagor.

 Den andra fasen av arbetet handlar om formen på workshopens. I 

denna fas så fokuserar jag på att titta på vad som behövs för att producera 

ett hantverk och förmedla hantverkets kunskaper. Detta i kontexten att göra 

en pall/någonting att sitta på. 

 Den sista fasen består i att testa formen på workshopens med min 

målgrupp (14-16 åringar). Detta har gjorts vid ett tillfälle i en mindre grupp. 

Mitt arbete har för avsikt att vara språngbräda och inkubator för framtida 

projekt av samma typ.

 Jag har valt att utgå från tre böcker som jag läst till och från sen 

kursen i Kunskapsproduktion. Andreas Nobels avhandling Dimmer på 

upplysningen (2014) och Bernt Gustavssons Kunskapsfilosofi - Tre kunskaps-
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former i historisk belysning (2000) samt Kunskap i det praktiska (2002)1  
har haft stor betydelse för min värdegrund när det kommer till synen på 
kunskap, hantverk och kunskapsproduktion. 

1.5 Avgränsningar
Detta examensarbete kommer inte i detalj redogöra för utformningen och 
produktionen av de hjälpredor/delar av min mobila verkstad som jag tillver-
kat. Mitt arbete handlar inte specifikt om att synliggöra min designprocess 
bakom den mobila verkstaden i detalj utan fokuserar på hur en kan förmedla 
ett hantverk. Det är ett arbete som har för avsikt att skapa diskussion samt 
ställa frågor kring nyttan med hantverk för ungdomar. Det praktiska arbetet, 
att tillverka hyvelbänkar och huggkubbar samt en bågsvarv är därför endast 
en liten del av mitt arbete. Jag har valt att ge mer plats åt arbetet med delt-
agarna. Jag ser min mobila verkstad som verktyg/läromedel, inte möbler.
 Jag läser inte på en utbildning i slöjdpedagogik och kommer därmed 
inte fokusera på det pedagogiska arbete i reflektionsdelen. Istället har jag 
valt att skapa en lärandesituationen som om jag skulle visa en yngre oerfar-
en snickare i verkstaden.

1 Bernt Gustavsson är inte ensam författare för denna bok, utan redaktör.
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2 Undersökandet av samtidsrelevansen
2.1 Samtalen och intervjuerna

Det blev tidigt uppenbart för mig att enbart läsa inte räcker i detta arbete 

om praktisk kunskap. De fysiska mötena spelar roll. Dialogen och mötet är 

av betydande roll i kunskapsbildningen. Denna insikt hade en stor effekt på 

mitt val av källor till mitt arbete. Om ett arbete om att förmedla kunskap 

ska bli till så anser jag att min resa som snart färdig utbildad möbelsnickare 

måste synliggöras på något sätt. Jag har själv blivit präglad av hantverks-

pedagogik och är själv en del av den akademiska hantverksutbildningen. 

Sökandet efter källor blev till möten med mina källor, de personer som på 

olika sätt format mina värderingar och attityder. De tio personer i listan 

nedan har jag träffat under arbetets första del.

 • Martin Friberg - Konstnär och lärare i teckning på 

  Stenebyskolan

 • Claes Elinderson - Lärare i trähantverk Stenebyskolan

 • Åsa Nyström - Lärare i trähantverk Stenebyskolan och   

  konstnär

 • Sven-Eric Liedman - Idéhistoriker

 • Gunnar Almevik - Universitetslektor i kulturvård vid 

  Göteborgs Universitet

 • Bernt Gustavsson - Idéhistoriker

 • Andreas Nobel - Inredningsarkitekt

 • Mikael Löfström - Inredningsarkitekt

 • Kersti Sandin Bülow - Inredningsarkitekt och  

  professor i Möbeldesign Malmstens

 • Susanna Salifou Nygren - Konstnär och uiversitetsadjunkt 

  Visuell kommunikation och gestaltning Malmstens





“Att jobba med hantverk är helt unikt. Ska du göra en stol eller 
en matta då är du herre över hela processen. Det är inte alltid 
roligt, det går fel i bland och då måste man lösa problemet själv. 
Det innebär problem-lösning, det är form och funktion - det är en 
väldigt bra träning av viljan.”

– Andreas Nobel
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Teoretiska studier är, aldrig enligt min mening, vara för alla. Detta om defi-
nitionen av teoretiska källor alltid betyder att en läser ur en bok eller lyssnar 
på en föreläsning. Det är mödosamma sätt att ta in kunskap på, speciellt 
om det är mycket information som ska in. Ofta är det ett enkelriktat flöde 
med information som måste tas in med noggrann avvägning. Vad lägger en 
på minnet och vad skriver en ner? Text och läsande behöver inte vara det 
enda mediet för kunskapsbildning. Jag har saknat dialogen och samtalen i 
min utbildning. Inom mitt skrå, och för de flesta andra praktiker, så är det 
i samtal och dialog som bild ningen sker. Det var en värdefull insikt att få 
tidigt i projektet. Och det innebar att jag kunde forma en tanke och en röd 
tråd allt eftersom jag samtalade med. 

En viktig sida av dialogen är att det sagda – och kanske också det osagda – alltid är öppet 
för en fortsättning, för ytterligare repliker. En dialog, kan man säga, är ett oavslutbart pro-
jekt. Detta visar en öppenhet i mänsklig förståelse och kunskap – och i mänskligt liv.2

Så skriver Bengt Molander om dialogens möjligheter i Kunskap i handling 
(1996) och fortsätter:

Målet för den sokratiska dialogen är, kan man säga, att finna kunskap och insikter som 
deltagarna redan har, även om de inte vet att de har den. Frågor, svar och reflektion ska 
göra icke reflekterad kunskap och insikt tillgänglig. Att detta mål aldrig till fullo uppnås är 
också en viktig sida av dialogen.3

Citaten fångar många av de tankar jag upplever är dialogens styrka och 
betydelse för vår kunskapsbildning. 

 Den stora frågan rörande hur jag skulle ta mig vidare i projektet 
började med en studie av min egen utbildningshistoria genom intervjuer 
och samtal. Om jag själv ska vara den som förmedlar praktisk kunskap (ett 
hantverk) till unga människor måste jag först se inåt och skärskåda min 

4 Bengt Molander, 1996, s. 84
5 Bengt Molander, 1996, s. 85
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egen bildningsresa. Vad har format mina attityder och värdegrund om inte 

personer jag mött och den litteratur jag läst i mina studier?

Att föra en dialog är en konstform. Det kräver att personerna som deltar har 

en närvaro och ödmjukhet i mötet. Det är i gemenskapen kring ämnet eller 

frågan, stor som liten, som vi växer i våra resonemang. Den röda tråden jag 

valde att ha i mina samtal, förutom generella diskussioner kring kunskap-

sproduktion och hantverk, var “Är hantverk viktigt?”. Det är en stor fråga, 

nästan i storleksordningen “Vad är skönhet?”. Denna fråga, trots sin storlek, 

var ändå den viktigaste att diskutera. Finns det inga goda anledningar, vad 

är då meningen med det jag vill uppnå med min workshops? Detta ligger 

helt i linje med grunderna för all kunskaps inlärning: motivation och sam-

manhang.

 Förberedelserna inför intervjuerna var allt annat än stora. Sedan 

starten av projektet har litteraturstudier alltid funnits i bakgrunden, för att 

haka upp tankar på. För att inte irra bort mig i arbetet och kunna se min ar-

betsprocess så har jag även fört dagboksanteckningar kontinuerligt. Jag gick 

in med inställningen att inte förbereda något innan intervjun, mitt intresse 

för ämnet fanns där redan tillsammans med mycket litteraturstudier i ämnet, 

så jag började med vardagliga frågor innan jag började styra samtalet in på 

den större existensiella frågan om hantverkets existensberättigande i dagens 

samhälle. Av de tio personer jag intervjuade var alla rörande överens om 

att hantverk är viktigt. De tio intervjuer jag gjorde varade i ungefär fyrtio 

minuter till en timme. Detta innebär att det finns ett rikt material. Alla 

intervjuer finns sammanfattade som bilagor till denna text. I slutet på detta 

stycke så finner du några citat som jag anser vara betydande för mitt fortsat-

ta arbete.    

 Frågan “är hantverk viktigt?” verkar både stor och svårdefinierad. 

Men i min värld så finns det endast ett enkelt och klart svar: Ja, hantverk är 

viktigt. Ett av min uppsats främsta syften är att lyfta just den frågeställnin-

gen. Jag har avslutat nästan varje intervju med att diskutera denna fråga. 



“...för mig handlar det om att vara människa i världen. H antverket 
är näst intill nödvändigt för att kunna vara det på ett bra sätt. För 
att kunna finnas till i världen och kunna ta emot allt märkvärdigt 
som är i att vara människa.”

– Mikael Löftström





14

2.2 Det livslånga lärandet och nyttokravet
Det kan tyckas stort att diskutera kunskapsbegreppet. Det innehåller 
mängder av perspektiv och dess filosofiska tradition går långt tillbaka till 
Platon och Aristoteles. Kunskap, och produktionen av den, är något vi alla 
ägnar oss åt hela våra liv, kan ändå upplevas som abstrakt. I vardagen, för 
de flesta av oss, kan det tyckas närmast autonomt, inte olikt att andas, och 
blir därmed svår-artikulerad i både text och tal. Inom mitt skrå blir det lätt 
abstrakt när en talar/skriver om vad en gör, alltså motsatsen till görandet 
som annars står i centrum för all vår verksamhet. En “praktiker”4 ges 
traditionellt sällan tid att artikulera den tysta kunskapen. Det har alltid varit 
“teoretikerns” roll att göra det - reflektera över hur kunskap blir till eller 
minutiöst studera och synliggöra processerna. Praktikern använder görandet 
som analys. Inom mitt hantverk är vi många som analyserar i görandet utan 
att för den sakens skull verbalisera (skriftligt eller muntligt). Vi arbetar med 
det vi har framför oss och vad som känns, syns och hörs. Våra problem eller 
utmaningar är av reell karaktär och förankrade i det praktiska och fysiska. 
Det handlar om att lösa problem och testa sig fram till nya upptäckter. Vi 
gillar att se vad vi har framför oss. Under min utbildning till möbelsnickare, 
eller trähantverkare, så har jag rört mig mellan två kunskapsvärldar. Från en 
förberedande vuxenutbildning till en teknisk högskola. Det är två olika värl-
dar i många avseenden. Den första är obekymrat praktisk och reflektionen 
består främst i dialog och samtal i ögonblicken efter eller under handlandet. 
Eller inte alls. Det outsagda är av lika stor vikt. Kunskapen kommuniceras i 
gemenskap och dialog med andra och är i ständig rörelse. Det skapar ett, vad 
jag väljer att kalla, kunskaps-demokratiskt klimat, eller ett rörligt kritiskt 
åsikt sklimat. Med tanke på att dialogen ofta är just i rörelse så upplever jag 
den som mer nyanserad och tillåtande. Där inte ord räcker fyller kropps-
språk, penna och papper ut. Den andra världen är av en annan natur. Inte 

4 Jag använder ogärna orden praktiker/teoretiker som substantiv. Jag anser att 
 det kommer med för många förutfattade meningar.
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sämre eller bättre men annorlunda, andra spelregler råder och förväntning-

arna är andra. 

 Den akademiska världen har en annan tyngd. Att reflektera i den här 

världen har en annan tyngd och kräver att en har mer fog för sina teser och 

påståenden. En reflektion kan inte betygsättas, vara rätt eller fel, men den 

kan värderas som mer eller mindre väl underbyggd. Det är först här uttry-

cket kunskapsproduktion nämns i konkreta termer och blir verkligt. Det är 

första gången jag som student måste förhålla mig teoretiskt till min praktik.

 Det är svårt att inte tala om kunskapens nytta i sammanhang som 

detta. Gustavsson redogör för teorierna kring detta i boken Kunskapsfilosofi 

- Tre kunskapsformer i historisk analys (2000). Utvecklingen av datorerna 

är en av anledningarna till att kunskapsproduktionen intensifierades under 

1970-talet. Det lilla chipet i datorn tog mänskligheten in i fasen som vi 

senare kom att referera till som informationssamhället. Kunskap blir enligt 

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling)5 en 

produktions faktor att räkna med i framtiden. Enligt Gustavsson ledde detta 

till att kunskapen har förskjutits från människan och gjort den till en kapi-

talvara, vilket i sin tur leder till att begreppet förlorar sitt egenvärde. Bild-

ning är ett uttryck som förpassas till det förflutna. Den bildning, kunskap 

för människans egenvärde eller bruksvärde, som det tidigare talades om blir 

inte lika prioriterad.6

 Gustavsson fortsätter med ett exempel som rör musikindustrin och 

nyttan med den. Många estetiska utbildningar blir ofta ifrågasatta kring 

nyttan av deras praktik.7 Detta sker i politiska sammanhang där estetiska 

värden ofta uppfattas som mjuka och/eller anklagas för att vara utan direkt 

sam hällelig nytta. Detta förändras dock snabbt när det visar sig att musik 

5 Västeuropas och Förenta staternas ekonomiska samarbetsorganisation
6 Gustavsson, 2000, s. 23
7 Kommentaren som lyder “– Vad blir när du är klar?” har vi alla fått som studerar på folkhög 
 skola eller läser en “onyttig” mindre konkret utbildning. Detta är något Bernt Gustavsson   
 talar om i intervjun, se Bilaga 6.





“Menar vi allvar med det här med demokrati, detta att vi ska 

vara aktiva samhälls medborgare och vara med i opinions-

bildning och kunna delta i detta, det förutsätter på ett sätt en 

mångsidighet, säkert också den praktiskt-teoretiska mång-

sidigheten, att man inte går på vad som helst.”

– Sven-Eric Liedman
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är en av Sveriges främsta exportvaror. Då blir det plötsligt viktigt att lägga 
stora resurser på musikindustrin. Detta angreppssätt på vår praktik är 
något återkommande. Kravet, om en kan kalla det, på att estetiska praktiker 
ska producera förutsägbara mätbara resultat stjälper. Gustavsson nämner 
radioapparaten som ett tekniskt fenomen för att försvara “den fria forsk-
ningen”. En teknisk innovation som bygger på olika, oberoende av varandra, 
vetenskapliga upptäckter. De individer som stod bakom grundforskningen 
bedrev forskning utan att ha en tanke på att det senare skulle bli radion.8 
Frågan är om den ekonomiska nyttan ska vara i fokus när en diskuterar 
saker som kunskap och produktionen av den. Är det inte också viktigt att se 
längre fram och diskutera de sociala, kulturella och mänskliga värdena?
 Inom folkhögskoleväsendet är det just bildningen som står i fokus. 
Något som gör folkhögskolorna till måltavla kom mentarer kring deras 
samhällsnytta. I artikel Kunskap i hantverk - båtbyggar linjen på Stenunds 
folkhögskola av Lena Sjöman9 diskuterar författaren just denna problematik 
- att den teoretiska utbildningen utgör den högre och finare utbildningen 
medan de praktiska ses som lägre i rang. Detta trots att forskningen sticker 
hål på den myten. Teori och praktik hör ihop - det ena klarar sig inte utan 
den andra, även om föreställningen om motsatsen fortfarande är stark. 
Enkelt förklarat så kan en hävda att vårt utbildningssystem är dåligt anpas-
sat till hantverksutbildningarna. Som exempel på hantverksutbildningens 
andra värden10 har Sjöman studerat Båtbyggarlinjen på Stensund. Som 
utbildning, 2002, då studien gjordes, var den inte en yrkesutbildning utan 
en ettårig kurs i båtbyggeri. I artikeln framgår det i intervjuer med lärarna 
på skolan att de flesta som söker sig till skolan befinner sig i någon typ av 
vägskäl i livet och vet inte riktigt vilket som är nästa steg. Uppskattningsvis 
blir endast ca 17% av studenterna båtbyggare efter att de avslutat utbildnin-

8 Gustavsson, 2000, s. 24
9 Kunskap i det praktiska, Gustavsson (Red), 2002
10 Inte nyttokrav, utan de andra sinnliga, sociala och kulturella delarna.



19

gen.11 De flesta gick vidare och sysslade med annat efter avslutade studier. 

Lärarna påpekar att det ofta finns två anledningar till att en person sökte sig 

till kursen. Den ytligare handlar om drömmar om att bygga en egen båt eller 

något mer konkret som att deras släkting var båtbyggare. Sjöman fortsät-

ter med att förklara hur den andra anledningen ofta är djupare och mer 

verklighetsförankrad och kan handla om en längtan bort från den rådande 

livssituationen. Dessa skäl eller anledningar står mig väldigt nära då det är 

precis med den typen av frågor jag sökte mig till den tvååriga utbildningen i 

trähantverk på Stenebyskolan. Nyfikenhet, drömmar och föreställningar om 

en alternativ framtid, det var det som gjorde att jag sökte mig till folkhög-

skolevärlden. Inte för att jag skulle bli möbelsnickare med ett arbete säkrat 

efter att utbildningen är slut, utan med nyfikenhet och förundran över att 

lära känna ett material.

11 Sjöman, 2002, s. 26



“Jag tänker att det är viktigt för ens självförtroende att  kunna 
göra saker. Någon sorts idé om att man ska kunna klara sig 
också genom att man kan saker överhuvudtaget. Om man 
håller på med hantverksteknik, det tränar upp någon sorts over 
all problemlösning, tänker jag. Som gör att man blir på något 
sätt smart på allt, att man kan problemlösa helt enkelt.”

– Åsa Nyström
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3 Forma en workshop
3.1 Förberedelser
Vad är ett lämpligt objekt? Den stora frågan ligger i det pedagogiska mot-
ståndet och att som seminarieledare lägga ribban på rätt nivå. Det kräver en 
del eftertanke när en väljer ett föremål att tillverka i en sådan här kontext. 
Det finns en stor variation av objekt som lämpar sig men det finns framför 
allt ett som jag anser lämpar sig bättre än andra: Pallen. Denna möbel är 
lika mycket något att sitta på som något att tänka kring. Den väcker tankar 
kring hur vi sitter och varför vi sitter. Spåren av pallar/stolar, eller andra 
sitt anordningar, går tillbaka till de första bosättarna. Att komma upp från 
golvet, om än lite i vissa kulturer, högre i andra, är lika vanligt förekom-
mande i alla kulturer. Alltså utgör pallen en perfekt utmaning för del tagarna. 
Hur kan en göra en pall till sin egen? Som Mikael Löfström sa när jag 
intervjuade honom, det ska alltid handla lika mycket om form som funktion 
i en sådan här övning.12 För det är i diskussionen om formen, kritiken och 
granskandet av de personliga normerna tar form. Varför ska den ha tre ben 
eller fyra? Varför ska den inte ha två eller sex?

 Att tillverka något att sitta på är ofta en av de första övningarna du 
utför när du börjar en hantverks- eller formutbildning.13 Uppgiften bakas 
ofta ihop med diskussioner kring hur vi sitter och hur en kan tänka när en 
konstruerar sittanordningar. När jag i första kursen på Malmstens gjorde en 
pall innebar det förutom att göra något att sitta på en introduktion till alla 
maskiner i maskinparken och ge oss nyttiga designredskap inför  kommande 
kurser och uppgifter. Allt blev inbakat i ritandet och görandet.
 Att mitt val föll på pallen, eller något att sitta på, är egentligen inte 
konstigt. I den situation jag vill skapa med deltagarna - med hjälp av mina 
hjälpredor och handverktygen så lämpar sig pallen mycket bra. För att inte 

12 För att läsa sammanfattningen av samtalet se Bilaga 10.
13 I min erfarenhet är detta en ständigt återkommande övningsuppgift på de stora form- och   
 hantverkskolorna i Sverige.
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uppgiften ska växa till ett okontrollerbart monster så var det viktigt för mig 

att det fanns vissa ramar att förhålla sig till, utan att någon sinnlig aspekt 

av görandet skulle gå förlorat. För enkelhetens skull så rationaliserade jag 

den del av tillverkningen som annars kan vara ganska tidsödande och kräva 

en del tidigare erfarenhet, sammansättningen av benen med sitsen. För att 

denna skulle kunna gå till på ett mindre tidsödande sätt så valde jag att fräsa 

benens ände till en 30 mm tapp. Detta gör att det räcker att borra hål för 

benen i sitsen, limma och slå i kilar. Eftersom ett sådant kritiskt moment var 

borttaget så fanns det mer tid över till att formge och fysiskt forma pallen. 

Benen kom i längder om 65 cm för att deltagaren skulle ha möjlighet att 

bestämma höjden själv. Från högre till väldigt låg. Min metod är frihet inom 

tydliga ramar, det ska inte kännas ouppnåeligt att bygga något att sitta på.

3.2 Utformningen av den mobila verkstaden

Inom trähantverket är det få saker som inte går att producera för hand med 

handverktyg. Många gånger klarar en sig utan avancerade och skrymmande 

maskiner eller dyra specialverktyg. En standarduppsättning av verktyg 

kommer en långt med.14 När en oinvigd person ser våra alster drabbas de 

ofta av en känsla av förundran och nyfikenhet, kanske också en känsla av 

något ouppnåeligt. En känsla som jag kommer ihåg och som fortfarande 

drabbar mig ibland. Avancerat trähantverk, på den nivå som Malmstens 

håller, kan jag uppleva som relativt kunskaps-abstrakt. Den känslan brukar 

ofta förstärkas när en besöker vår verkstad. Första gången jag gick in i den 

stora salen med alla välskötta och moderna maskinerna kände jag att det 

var svårbegripliga och otillgängliga domäner. Med alla dessa displayer och 

knappar och skinande gjutjärnsbord. Detta i kombination med att titta på 

årens gesällprov, upplever jag, bidrar till mytologiseringen av det avancerade 

14 Detta innebär; Stämjärn av olika bredd, två hyvlar, mätverktyg osv. Möbelsnickaren har ofta  
 en rik samling med verktyg. Sammantaget så kostar alla möbelsnickarens handverktyg sällan  
 mer än en stor proffsmaskin.
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trähantverket. Jag minns att jag stod väldigt ödmjuk inför vilka kunskaper 
som finns innanför dessa väggar. Det är både problematiskt och fantastiskt 
att tänka på de kunskaper som ryms på Malmstens eller andra hantverkss-
kolor. Det komplexa, vackra, välgjorda och lite moraliserande15 hantverket 
kan lämna betraktaren med en dröm om att någon gång själv producera des-
sa objekt eller, som i många fall, känslan av att detta inte är för alla. Exklus-
iviteten är dubbelbottnad. Den tar både hantverket framåt, skapar förundran 
och fascination, men kan också ha en stjälpande effekt. Jag upplever att mitt 
trähantverk har, till skillnad från slöjdens, en annan pondus med sin exklu-
sivitet. Slöjden har sedan länge delat med sig av sina metoder och verktyg 
- missionerat och väckt opinion i samhället. Exklusiviteten i mitt hantverk 
har ett, om en kan kalla det så, tillbakadraget anspråk när det kommer till 
att producera kunskap för vanligt folk och detta kan handla om att vårt 
hantverk “kostar” mer att producera på många plan.16 Det kräver en längre 
utbildning och ofta mer avancerad maskinpark, för att en ska kunna arbeta 
rationellt med torrt och noga utvalt material. Detta är inte vetenskapligt 
underbyggda resonemang och jag vet att undantag finns. Med tankar om 
att demokratisera och sprida mitt trähantverk och den metodik jag lärt mig 
på Stenebyskolan och Malmstens har jag har utformat mina hjälpredor/
min mobila verkstad. Jag anser inte att det finns någon motsättning mellan 
min hantverksmetodik och slöjdens, utan jag anser att vi sitter i samma båt 
och att vi alla arbetar mot någon typ av gemensamt mål. Om det må så vara 
kunskapsproduktion för sin egen skull eller för kollektivets.
 Min mobila verkstad är lika mycket en förpackning av en ideologisk 
tanke som en rumslighet. En rumslighet i den bemärkelse att den har för 
avsikt att skapa en mötesplats och grogrund för reflektion genom arbete 
med kroppen och med händerna. Enkelt uttryckt så handlar det om att mina 

15 Detta är ett ordval som jag anser vara passande trähantverk på hög nivå då det kommer med  
 regler, förhållningssätt och traditioner.
16 Med detta menar jag inte att slöjdens kunskap eller föremål är att förminska på något sätt.
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bänkar, huggkubbarna och bågsvarven ska redovisa att det inte behövs så 

mycket dyra maskiner för att producera trähantverk.

Hyvelbänkarna är av klassiskt snitt. Enkla att ta isär och enkla att  montera 

upp. Det underrede bänkarna vilar på bygger på samma princip som 

Sjöbergs17 använder i sina bänkar, som i sin tur bygger på äldre hyvel-

bänkars utformning. Skivans storlek bygger på standardmått på arbetsbord 

på IKEA, måttet 120x60 cm, är tillräckligt stort för att kunna arbeta två 

 personer på var ände av bänken och den får plats på en EU-pall. Mobilitet 

har stått i fokus vid utformningen av bänkarna. I delar får de plats i en bil 

med vanligt kombi bagageutrymme eller på en EU-pall. Detta är för att 

bänkarna ska kunna tas med och inte behöva transporteras i en skåpbil. 

Valet av material är svensk furu från Norrland. Det är inte ett klassiskt 

val av material, då hyvelbänkar generellt görs av rödbok, men det var 

viktigt för mig att tillverka dem i ett material som är billigt och har en liten 

påverkan på klimatet. I virkeshandeln så är furu ett av de träslag som ofta 

kan garanteras är fällt och sågat i Sverige. När jag producerade bänkarna 

så var det av största vikt att så mycket av plankan som möjligt användes. 

Detta är för att lyfta arbetsbänkens funktion framför dess estetiska värde. 

Mina arbetsbänkar är verktyg och hjälpredor, inte möbler. Detta innebär att 

kärnveden och torrsprickorna inte har valts bort. Kvistar och torrsprickor 

gör inte bänkarna mindre funktionella eller försvagar den i övrigt rustika 

dimensioneringen. I övrigt så har det borrats hål i skivorna för att en ska 

kunna använda bänkhakar på långsidorna. Detta gör att en kan spänna fast 

och hyvla längre ämnen på långsidorna samt spänna fast mindre ämnen på 

kortsidorna.

 Huggkubbarna är av enkel typ, de också tillverkade i massiv svensk 

furu. Det viktigaste formgivningsarbetet med dem var att se till så höjden 

blev rätt. Både för att sitta på och arbeta mot med yxa. De är utformade i 

17 Småländskt företag som tillverkar hyvelbänkar.
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par. En för att sitta på när en arbetar på den andre. Alternativt så arbetar en 
vid dem. När en inte använder yxa så fungerar de utomordentligt bra till att 
sitta på när en täljer.  

 Bågsvarven är av egyptisk typ. Den äldsta bilden av en svarv är dat-
erad 300-talet f Kr och kommer från den egyptiske prästen Petosiris grav.18 
Den svarv jag har haft som förlaga är den ur Thomas Temptes bok Lilla 
arbetets ära (1997). Tempte beskriver där i ord och illustrerar i bild Denis 
Diderots svarv19. Min bågsvarv bygger på samma princip men är utformad 
för att passa på en av mina arbetsbänkar. Den har en bas med två stycken 
flyttbara chuckar20 och ett anhåll för att lägga svarvstålet mot. Svarven drivs 
av att en lina surras ett varv runt styckets ena ända, när bågen förs fram och 
tillbaka roterar stycket med tillräcklig hastighet för att kunna skärsvarvas. 

18 Lilla arbetets ära, Tempte, 1997, s. 44
19 Tempte, 1997, s. 42-43 Uppslag ur Diderots Encyclopédie som illustrerar en vanligt 
 förekommande svarv på 1700-talet.
20 Chuckarna har en dubb vardera och stycket fästs mellan dessa.
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4 Testa workshopen
4.1 Genomförandet
Förutom att förbereda allt fysiskt material, fräsa tapparna på ämnena och 
kapa sitsämnen, som skulle användas i seminariet var det viktigt att uppläg-
get jag skissat på testades och följdes. Scenariot jag siktade på att rita upp 
är relativt informellt men med en röd tråd. Jag valde att dela in dagen i åtta 
faser, punkt tre och sju är datainsamling och skulle antagligen inte finnas 
med på samma sätt i en annan kontext.

 I momentet “introduktion” då vi diskuterar förväntningarna på mig 
och dem själva var en av de viktigaste punkterna. Jag upplever att vi vuxna 
allt för sällan diskuterar förväntningarna vi har på varandra i sådana här 
sammanhang. Föreställningar bär vi alla på, utan att kanske artikulera dem. 
Den här punkten var för att dubbelkolla så vi, både jag som seminarie-
ledare och de som deltagare, känner att det är okej att fråga, uttrycka tvivel 
eller komma med funderingar under arbetets gång. Jag anser att ett öppet 
åsiktsklimat underlättar kommunikationen. Något som är viktigt när en ska 
göra något gemensamt och jag upplever att det är extra viktigt när en vuxen 
pratar med en yngre person.

 Punkt sju är av ganska stor vikt i arbetet. De tre frågor jag har ut-
format är till för att se om deltagarnas attityder genomgått någon förändring 
under timmarna de har snickrat. Planen är att frågorna ska ställas under den 
sista timmen av seminariet då de håller på att bli klara.

4.1.1 Upplägget för dagen
1. Introduktion

Välkomnande av deltagarna och praktisk information

2. Förväntningar

Diskussion kring förväntningarna på mig och på dem.

3. Fylla i enkät

För att mäta attityder kring hantverk i ett macro- och microperspektiv.
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4. Presentation av uppgiften

Vad är tanken med uppgiften? Diskussion kring tidsramar och ambition-

snivå.

5. Formgivning

Vad är en pall/någonting att sitta på? 

Hur förhåller vi oss våra föreställningar om vad en pall är, eller kan vara?

Skissande och diskussion kring hur en kommunicerar sin formgivning, så 

jag kan bistå med hjälp.

6. Görande

Introduktion av verktyg och hjälpredor.

Snickra!

7. Intervjuer

Avstämning mot de första enkätfrågorna. Intervjuerna görs individuellt 

under snickrandet. 

8. Presentation i grupp samt reflektion

En kort presentation av pallen de gjort och fotografering av dem med sin 

pall.

4.2 Dokumentation
Jag började med att introducera mig själv och tacka deltagarna för att de 

ville med verka. Vi pratade om förväntningarna de hade och vad de trodde 

skulle  hända och hur det skulle gå till. Jag gick igenom planen för dagen 

och  berättade lite om varför jag gjorde projektet. Främst för att kolla så de 

förstod hur jag ser på övningen och varför jag bjudit in just dem att delta. 

Jag nämnde olika tankar som florerat i mitt arbete på olika sätt. Bland annat 

teoretiseringen av skolan och det allt minskade antal timmar slöjd och bild 

och idrott, och att resultatet av ett sådant politiskt arbete gör att kroppen får 

jobba allt mindre medan huvudet går på högvarv. Efter det så fick de svara 

på enkäten jag gjort. Det uppstod lite frågor och en kort men spännande 

diskussion om hur de inte skriver för hand i skolan idag. De tyckte det var 
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konstigt - lärarna brukar klaga på att de inte kan läsa vad eleverna skriver. 

Beror det på att de inte övar eller på att allt ska läsas in digitalt i vårt mät-

bara samhälle?

De nämnde också att träslöjden i skolan inte varit vad de önskade. Och 

hävdade bestämt att det finns för lite verklighetsförankring i de objekt de 

tillverkar i skolslöjden. Vi pratade om att det är kul att göra en pall för 

att den går att sitta på och använda med sin tydliga funktion. En tavla för 

nycklar går självklart att använda den med men de tyckte att den lätt blir 

lite avig och oanvändbar på väggen. Något föräldrarna sätter upp men som 

försvinner snabbt.

 Presentationen av uppgiften gick bra. Jag nämnde att det inte handlar 

om att göra något klart utan fokus ligger på att de ska arbeta med olika 

 verktyg och reflektera över vad det innebär att arbeta med händerna och 

njuta av stunden. Efter det så pratade vi om tids ramarna. Jag poängterade att 

det är smart och lägga ribban på en rimlig nivå om en ska hinna med allt en 

vill/önskar. Det var förvånansvärt få frågor på detta, utan de förstod och var 

sugna på att köra igång.

 En av de delar som jag såg fram emot mest var denna: att diskutera 

vad en pall är/kan vara. Och vad något att sitta är för något. Den klassiska 

pallen ser ut på ett speciellt sätt kom vi alla överens om. Det är den klassiska 

mjölkpallen från Skansen - en rund eller fyrkantig plankbit med tre ben i. 

Utifrån detta så frågade jag deltagarna hur de tänkte. Hur många ben ska 

deras pall ha? Vilken yta ska den ha? Jag la fram pennor och papper så de 

kunde kommunicera sina idéer och tankar i både tal och med teckningar. 

Det var lite chockartat för dem. Jag förklarade att det behöver inte vara 

några fantastiska illustrationer utan skisser på hur de tänker, var hål ska 

sitta osv. De började tänka och vi diskuterade olika angreppssätt för att 

komma fram till något. De fick välja varsitt sits-ämne och så många ben de 

ville ha, nästan alla valde fyra ben. Elliot bestämde sig för att han skulle 

angripa problemet med yxa som utgångs punkt. Emma och Vanna var mer 
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metodiska och eftertänksamma i sina beslut. Olle bestämde sig för att göra 
en enkel skiss och arbeta “snabbt” som han uttryckte det. Jag tipsade om 
att rita på själva sits-ämnet då de då kan använda biten som mock up21 för 
sitsen och sen hyvla bort alla blyertsstreck. Det passade Emma och Vanna 
bättre än Olle och Elliot. Nu var arbetet  igång. Jag gick runt och hjälpte till 
där jag behövdes, utan att lägga mig i eller avbryta deras arbete, och förde 
lite anteckningar och fotograferade de olika processerna som började ta 
form. De var väldigt fokuserade och arbetade mycket effektivt. Jag hade 
en snabb genomgång av de olika station erna de kunde arbeta vid och gick 
snabbt igenom lite olika verktyg. Jag valde att inte ha en gemensam verk-
tygsgenomgång då deltagarna snabbt befann sig i olika tempon och på olika 
plaster i processen. När någon fortfarande skissade så började den andra 
hugga osv. Istället var jag noga med att påpeka att innan de började använda 
ett verktyg så var det bra att prata med mig om tips så att alla fingrar finns 
kvar när workshopen är slut. Sen var alla stationer igång och det praktiska 
arbetet tog fart. 

 Bågsvarven ville ingen använda efter att jag introducerat den. Den 
var för långsam att arbeta med, tror jag. En elektrisk svarv hade antagligen 
varit mer i linje med kvickheten och tempot de höll. Istället lades stort 
fokus vid att arbeta med olika handverktyg. Alla började med att angripa 
sitsen efter att vi hade en diskussion om var en lämpligen börjar. Jag ut-
tryckte att det inte spelar någon större roll men att sitsen kunde vara en bra 
 början oavsett. Vanna och Emma började med att rita upp sin vision ganska 
noggrant. Elliot och Olle började med att låta verktygen visa vägen. Vanna 
började med såga sin oktagon och Emma med att göra hörn med radier. Det 
var kul att deras engagemang började växa med varje problem de stötte på. 
Jag visade och pratade men lät dem göra jobbet. För att inte de skulle köra 
fast totalt så var jag behjälplig med att ställa in hyvelstål. Jag märkte hur 

21 En annan term för en fullskale-modell.



45

Elliot och Olle snabbt körde ifrån resten av gruppen. Med tanke på att deras 

metod innebar intuitivt fysiskt arbete och mindre planerande så kunde de 

köra igång direkt. Detta gjorde att både Elliot och Olle var klara först med 

sina sitsar. Jag hjälpte dem med borrningen av hålen i sitsen då jag ansåg 

att det var lite för tufft med rekylen i den batteridrivna skruvdragaren som 

kommer med att borra ett 30 mm hål. Så jag borrade de första centimetrarna 

och sen fick de göra resten. Pallen/Bocken jag gjorde för att ha som stöd vid 

borrningen gjorde sitt och var ytterligare en bra hjälpreda. Utan den så hade 

saker som sågning och borrning inte gått lika enkelt. När den sista timmen 

var kommen så började jag intervjua dem enskilt för att se vad de skulle 

svara på kontrollfrågorna. Det blev snabbt klart att jag inte kunnat ha en 

större grupp själv. Frågorna var, med facit i hand, lite för enkla. De svarade 

på snabbt och kortfattat, och gjorde inga långa utläggningar.

 När klockan började närma sig fem på eftermiddagen så hade Elliot 

och Olle gjort klart sina ben och limmat in dessa i sitsen. Limmet fick torka 

i femton minuter sen så sågade vi av överskottet av tapparna och därefter 

tog jag en bild med dem och deras pallen. Vanna kom tätt inpå. Det blev lite 

stressigt för Emma då hon kanske hade varit lite väl ambitiös med sin idé. 

Hon tyckte att det kanske blev lite väl “dåligt skurna” ytor på benen när hon 

arbetade med dem i täljhästen22. När klockan slog kvart över fem och sen 

halv sex blev det lite stressigt. Skolans larm går klockan sex på helgerna och 

det gjorde att Emmas limning av benen blev lite stressig. Solith af Malm-

borg23 var med och hjälpte till. Detta var till enormt stor hjälp då jag var 

tvungen att plocka in alla verktyg och arbetsbänkar. Vi hann med att prata 

och reflektera men jag önskade att vi hade kunnat ha en gemensam uppsam-

ling efteråt. Mer avslappnat och mindre stressat. Men det var med väldigt 

nöjda miner deltagarna lämnade Malmstens. De var utpumpade men nöjda.

22 Ett redskap för att hålla fast ett ämne när en arbetar med handverktyg 
 som bandkniv eller kniv.
23 Sistaårsstudent på Möbeldesign på Malmstens.
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4.3 Enkäten och intervjuer
För att få in data från deltagarna i workshopen så valde jag tre metoder 
för insamling. Den första var en enkät de fick fylla i innan den faktiska 
workshopen drog igång. Sedan en kort intervju där de fick svara på tre stora 
men enkla frågor om vad de precis gjort. Intervjun skedde under den sista 
timmen av workshopen. Två dagar efter workshopen skickade jag även ut ett 
webbformulär som de skulle besvara. Detta för att se om upplevelsen sjunkit 
in och om det är först då reflekterande kan börja ta vid.  
 Den första enkätens frågorna är ganska stora och generella 
definitions frågor, för att se hur deltagarna förhåller sig till begreppet 
hantverk och vikten av detta i samhället. De här frågorna var med i enkäten: 

1. Vad är hantverk för dig? Svar i form av 3-5 exempel. 
2. Är hantverk viktigt? En skalfråga, 1-10 (Helt ointressant till Super-viktigt) 
samt 3-5 exempel.

3. Är hantverk viktigt för dig? En avslutande skalfråga, 1-10 (Helt ointressant 
till Super-viktigt).

Fråga ett handlar om att definiera vad hantverk är och att få deltagarna 
att formulera sig kring vad begreppet innehåller. Fråga två syftar till att 
få ta del av deltagarnas syn på hantverkets betydelse för samhället. Fråga 
nummer tre handlar om den personliga betydelse av begreppet. Är hantverk 
viktigt för dem personligen? Alltså ur ett microperspektiv.
 Frågorna jag ställde deltagarna i intervjun som genomfördes i work-
shopens sista timme var följande:

1. Vad du har du gjort idag? 

2. Vad kände du när du gjorde det? 

3. Vad har du lärt dig? 

Dessa frågor är ganska typiska diskussionsfrågor att ställa deltagare efter att 
de haft en workshop. Det som är problematiskt med sådana här frågor är att 
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svaren kan bli allt för stora eller allt för små. En person som är duktig på att 

reflektera svävar ofta ut för mycket och en som är mindre van tenderar att 

svara kortare, ibland för kort.

4.3.1 Utvärdering
En liten sida ifylld enkät och en kort intervju är för lite data för mäta attity-

der i de stora frågorna jag vill ha svar på. Vad som framgår, oavsett djupet 

och storleken, i intervjuerna är tendenser. Målgruppens storlek, fyra per-

soner, är också för liten för att representera ett helt skikt i samhället. Datan 

jag fick av de fyra deltagarna var ändå intressant för min förstudie. Olle 

och Elliot, de yngre av deltagarna var båda relativt ljumna inför tanken på 

hantverk.  De framgår att de tycker att det behövs men anser att det inte är 

viktigt för dem personligen. Båda Emma och Vanna förhåller sig på ett helt 

annat sätt. De är mer nyanserade i sitt sätt att se på hantverk och ger flera 

exempel samt drar paralleller till massproduktion kontra “hantverkmässigt 

gjorda” saker. Min tolkning är att båda har funderat kring dessa saker – 

eller så påverkade miljön, workshopen hölls på Malmstens, dem. Det går 

nämligen att läsa in att trä är det första alla deltagarna tänker på när de ska 

ge exempel på hantverk. Jag tror att de svaren hade varit annorlunda i annan 

kontext.

 Intervjuerna i workshopens sista timme var egentligen det mest 

givande, även om det var korta svar. Alla uttryckte att de haft roligt och 

lärt sig saker om verktyg de aldrig använt innan. Träslöjden i skolan, i min 

erfarenhet, ger eleverna för slöa eggverktyg. Skademinimering är anlednin-

gen. Flertalet av deltagarna sa att det var kul att använda “mina” verktyg. 

 Egentligen överraskar inte intervjusvaren mig speciellt mycket. De 

blev lite kortare än jag trott. Ljudinspelaren kan ha skrämt bort de åsikter 

jag tyckte mig urskilja i samtalen med dem runt hyvelbänkarna. Detta är 

ganska vanligt förekommande i intervjusammanhang. Alternativet hade 

varit att ha observatör närvarande under workshopen. Jag anser att det hade 
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känts onaturligt samt varit helt överflödigt i en studie av den här storleken. 
Avslutningsvis så citerar jag Elliot:

Typ, även fast man inte har någon idé eller så, och bara kör, så kan det ändå bli bra. Det är 
skönt att jobba med händerna.24

5 Avslutning
Reflektionsdelen utgörs av två delar så att det blir lättare för läsaren att gå 
igenom mina resultat. Detta för att värna om dispositionen av texten och 
lätta upp den här delen av arbetet. 

5.1 De vunna insikterna och framtiden
Ett syfte med mitt arbete var att bana väg för att ta in unga i hantverket och 
lyfta frågor om hantverkets betydelse och betydelsen för mångfaldsperspek-
tivet. Mitt hantverk, som det ser ut idag och som jag upplever det, ligger i 
händerna på små gubbar. Och jag är också en liten gubbe. Detta är jag väl 
medveten om. I mitt syfte skriver jag om att jag har ett unikt inifrånperspek-
tiv. Gubb-perspektivet är mitt inifrånperspektiv. Det var så min analys av 
problemet tog form. Jag hade gått på Stenebyskolan i tre månader och tyckte 
mig se ett mönster. Det är nästan bara vita män som läser till hantverkare. 
Inom formutbildningarna tyckte jag mig se en större mångfald, även om 
de flesta fortfarande är från den svenska medelklassen så var det, som jag 
upplevde det, fler kvinnor där än inom mitt skrå. I min klass i trähantverk 
på Stenebyskolan så var det kanske trettio procent kvinnor (3 på 10). När 
våren kom i tvåan och det var tid att söka skola så sökte alla till formut-
bildningar, inte hantverksutbildningar. Jag började undra hur detta kom 
sig. Varför är mitt hantverk så otillgängligt, eller oattraktivt, för andra än 
vita män från medelklassen? Andreas Nobel kommenterar detta i en bisats 
i sin avhandling Dimmer på upplysningen, då han resonerar kring hur hans 

24 Se Bilaga 13
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bågsvarvningsprojekt bemöts i olika kunskapsmiljöer. Jag citerar:

 En annan delförklaring kan vara att just de hantverk och tekniker som rör tradi-

tionell träbearbetning tycks ha en särskild förmåga att slå an strängar i borgerliga hjärtan. 

Akademiker gillar snickeri verkar det som och kanske har det sin historiska bakgrund i 

vår kristna kultur, i det faktum att Jesus själv, liksom Josef var snickare. Finsnickeri och 

bildning hör ihop, tycks det. Inom yrken vars utövare till stor del kommer från borgerligt 

håll som till exempel akademiker, konstnärer och formgivare odlas ofta en romantisk och 

idealiserad bild av möbelsnickaren. Sett från detta perspektiv så var mitt yrkesval kanske 

förutbestämt. Det är min erfarenhet att akademikerbarn som vantrivs i det akademiska 

men som har ett form- och hantverksintresse tenderar att oftare söka sig till möbelsnickeri 

än till andra hantverk.25

 Jag tolkar hans citat som om att jag inte är den första som tycks ur-

skilja ett, om än vagt, mönster. Som jag nämnt tidigare i min text ser jag ett 

problem med det här, för att komma tillbaka till syftet med mitt arbete och 

uttrycket perspektivrikedom. Detta kan låta upprepande men jag vill under-

stryka att en homogen grupp människor, som den jag tycker mig urskilja, 

inte själva kan ta trähantverket vidare in i framtiden. Vi behöver vara fler, ha 

fler perspektiv, ha större mångfald. Kan det här arbetet bidra med att belysa 

detta och lyfta dessa frågor? Krasst så är svaret nej. Just den här texten och 

det här arbetet kommer inte göra det, det förändrar ingenting. Personligen så 

blev jag möbelsnickare/trähantverkare/konsthantverkare på grund av att min 

storasyster Moa studerade ekologiskt odlande, ni hör hur det det låter, på 

Kapellagården på Öland. Jag var tolv eller tretton när vi var där och hälsade 

på henne. Jag tittade snabbt in i träverkstaden och sedan dess har jag burit 

på de minnena, de vackra möblerna och den starka lukten av terpentin och 

slipdamm (detta är med stor säkerhet en efterkonstruktion - varför skulle de 

arbeta i furu där?). När jag själv stod inför ett vägskäl i mitt liv för fem år 

sedan kändes det naturligt att söka till Stenebyskolan. Jag spenderade max 

två minuter med huvudet innanför dörren i träverkstaden på Kapellagården, 

de två minuterna kom långt senare att definiera fem år av mitt liv. Jag vill 

25 Nobel, Dimmer på upplysningen, 2014 s. 95
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att mina workshops ska vara de två minuterna för någon. Inte varje person, 
det vet jag är orealistiskt och verklighetsfrånvänt. En av deltagarna i work-
shopen jag höll skrev svaret på min fråga “Varför är hantverk viktigt?” att 
“Det ger folk frihet att kunna uttrycka sig.”26.

 För två år sedan startade jag och min nära vän Oskar ett kollektiv 
för konsthantverkare. Idén kom till utifrån våra gemensamma tankar kring 
hur vi vill leva våra liv. Inte här och nu, utan på längre sikt. Vårt projekt 
har varit vilande under tiden vi studerat på Malmstens och det är egentligen 
först nu, i och med mitt examensarbete, som tankarna på hur vi ser på 
vårt kollektivs framtid börjat ta form igen. Oskars arbete som slöjdlärare i 
Bergsjön och mitt examensarbete har gjort att vi båda blivit mer varse om 
att pedagogik och workshops är ett av flera ben vår verksamhet ska stå på. 
Mitt material kommer då stå som grund för kommande projekt vi ska göra 
tillsammans under sommaren och hösten.

5.2 Arbetets upplägg och genomförande
Om jag skulle gjort det här arbetet igen så skulle jag… Detta påstående är 
min utgångspunkt i detta stycke. Reflektion i den akademiska kontexten är 
komplicerad på det sättet att du skriver ett arbete, men reflektionen kommer 
först i slutet av dokumentet. Den får helt enkelt inte vara insprängt mellan 
raderna. Nu med facit i hand så hade jag gjort en del saker annorlunda. Det 
rör inte innehållet i så stor utsträckning utan handlar mest om planering 
och tidsramar. Jag är nöjd med det material jag samlat ihop i samtalen med 
mina gamla lärare, föreläsare och förebilder. Det har främst varit lärorikt 
att angripa den teoretiska delen av arbetet med samtal. Att föra ett samtal 
är svårt, en konstform som Bengt Molander påpekar i Kunskap i handling 
(1996). Jag har mycket kvar att lära när det kommer till hur en intervjuar 
på ett bra sätt. Den öppenhet och lyhördhet som krävs för att bemästra det 

26 Citat Vanna 16 år, se Bilaga 11





“Vi har fått ett problem, mänskligheten har fått ett problem, och 
det är egentligen RGB som är problemet, det additiva färgsystemet 
är en av våra största akilleshälar. För den mänskliga varelsen är 
ju som vilket rådjur som helst, eller hare, om du är ute och kör 
på en skogsväg en torsdag i september så springer haren framför 
dig, den springer inte ut ur ljuskäglan. Du får köra jättesakta och 
till slut får du stanna och släcka lyktorna… så länge ljuset lyser 
 tycker haren att det är bekvämast att springa där.“

– Martin Friberg
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sokratiska samtalet är fortfarande långt bort. Mitt ego tar fortfarande för 

stor plats vid intervjutillfällena, kanske för att jag själv ibland drabbas av en 

osäkerhet kring andemeningen i mitt arbete. Detta händer och är en naturlig 

del i kunskapsbildningen.

 Min mobila verkstad, det material som jag planerar att missionera 

med blev mycket större än jag först planerat. Och växte på mig. Både som 

verktyg och som objekt. Nästan allt formgivningsarbete skedde över en helg. 

Förutom bågsvarvens utformning hade jag det mesta i huvudet. Efter att jag 

gjort några snabba skisser samt testat alla måtten och delarna i fullskala så 

gjorde jag ritningarna. et som fascinerade mig var min egen förmåga att 

realisera dem på ett så effektivt sätt. Hyvelbänkarna och huggkubbarna är 

väldigt enkla i sin form och därför inte speciellt omständliga att tillverka. 

Det jag missbedömde var hur jag skulle ta mig an ritandet och tillverkningen 

av bågsvarven. Jag har ritat och tänkt mycket kring hyvelbänkars funktion 

och konstruktion, jag gjorde till och med en hyvelbänk som slutprojekt 

på Stenebyskolan, men svarvar har jag noll erfarenhet av. Detta gjorde att 

min planering av det arbetet skenade iväg och gick snabbt från att vara 

ett tvådagars-projekt till att bli ett fyradagars… Detta var olyckligt då jag 

hade väldigt begränsat med tid i projektets slutskede. Bågsvarven borde 

genomgått noggrannare tester innan jag började bygga den. Jag valde en 

utforskande metod, alltså ta ett steg i taget med utformningen av den. Först 

bestämde jag längden på plattan och sen testade jag mig fram till olika 

sätt att tillverka de två slädarna som chuckarna sitter på. Detta spretiga 

angreppssätt var väldigt trevligt men tidsödande. Svarven blev inte korrekt 

funktionstestad förrän samma dag som mitt test-seminarie skulle genom-

föras. När den väl fungerade så var den för lite effektiv för de resultatsori-

enterade workshopsdeltagarna. Det slutade i att ingen av dem ville använda 

den utan använde hyvlar och spånknivar istället. Du behöver inte en svarv 

för att göra något runt men jag ansåg att svarven fyllde ett annat viktigt 

syfte: Att illustrera en maskin. Det kan låta banalt men idag är de tekniska 
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framstegen så många att de flesta av oss inte har en aning om vad som döljer 
sig under huven på våra bilar eller inuti våra mobiltelefoner. Mitt mål med 
svarven var att vara lite reduktionistisk. En bågsvarv fungerar egentligen 
på exakt samma sätt som en vanlig svarv och är därför en bra arketyp i den 
lärandesituation jag skapat i min workshop. Det var väldigt olyckligt att den 
här delen fick stryka på foten. Det var väldigt olyckligt att den här delen fick 
stryka på foten. Jag får helt enkelt nöja mig med att se till att det är ett större 
fokus på den vid nästa workshop tillfälle.

 Något som visade sig vara svårare än planerat var att hitta unga 
personer som skulle kunna tänka sig att vara med i mitt test-workshop. Jag 
hade föreställningar om att skolorna jag kontaktade skulle nappa på min idé, 
men efter att väntat i en vecka så insåg jag att jag var tvungen att tänka om. 
Datumet för framläggning började närma sig. Efter att beklagat mig över att 
jag inte känner några 14-16 åringar i Stockholm i lunchrummet på skolan 
så hör jag hur Maria Sterner, som går första året på Designprogrammet på 
Malmstens säger: – Jag har en fjorton- och en sextonåring hemma. Vad 
behöver du dem till? Efter att jag förklarat idén med mitt projekt så säger 
hon att hon ska fråga dem. Kort därpå får jag ett svar, söndagen den 21 maj 
funkar och de tar med sig varsin kompis. Detta var räddningen för mitt 
projekt. Själva workshopen planerades några dagar i förväg. Jag förberedde 
alla ämnen som behövdes och gick igenom min strategi. Söndagen kom, 
klockan slog ett och där stod fyra stycken lätt förväntansfulla tonåringar 
på Malmstens innergård. Det hade varit en ganska stressig förmiddag med 
mängder av förberedelser men efter att jag introducerat mig själv och pro-
jektet så blev det en väldigt lugn och konstruktiv stund tillsammans innan 
de började bearbeta sina ämnen. En av mina farhågor var att de inte skulle 
tycka det var speciellt intressant att fylla i en enkät. Men de var intresserade 
och frågvisa. Jag insåg att en del av frågorna var lite för öppna för mål-
gruppen och behövde diskuteras en aning. Vilket i sin tur fungerade bra, 
och gjorde att de inte behövde gissa. Jag var noga med att tidigt poängtera 
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att inga frågor är för små eller stora. Det gjorde att de slappnade av lite. Jag 

insåg att utformningen av enkäter för en annan målgrupp än en som du själv 

kan relatera till är svårt. Det blir lätt för komplicerade eller stora frågor. Jag 

upplevde att de första utkasten av enkäten jag gjorde var väldigt tydliga tills 

jag testade dem på två personer som inte känner till projektet…

 Efter att enkäter och presentationer av uppgiften var klara kom vi 

till den delen av workshopen som jag kanske såg fram emot mest: Form-

givningsdelen. Med tanke på att jag haft två stycken “gör en pall av en 

planka-kurser”, både på Stenebyskolan och Malmstens så har jag ganska 

mycket åsikter i bagaget när det kommer till att diskutera någonting att sitta 

på-uppgiften. En av de saker jag önskar att jag hade tänkt mer på är ytor. 

Det hade inte varit fel att diskutera hur en kan bearbeta ytorna på pallen. Jag 

hade som regel att inga ytor fick putsas utan det var endast skurna ytor som 

gäller. Detta för att gå ifrån slöjden där slippapper används flitigt. Jag ville 

peka på att det finns andra typer av ytor. De putsade och städade ytorna är 

ofta de ytor vi möter i vardagen. Jag ville att deltagarna möter med traditio-

nellt bearbetade ytor: skurna och huggna. Detta för att påvisa vikten av det 

operfekta och spåret av verktyget (därmed även handen). Efter att vår di-

skussion kring formgivningen och vad en pall kan vara så ritade de upp vad 

de ville göra och körde igång. Elliots sätt att angripa uppgiften kan jag inte 

släppa. Hans metod, att utgå från endast yxan som verktyg, var ett väldigt 

intressant sätt att ta sig fram. När jag stod där och tittade på den, till synes 

religiöst förlösta, unge mannen så tänkte jag att han är något på spåret. Form 

genom verktyg. Jag har inte sett så fokuserade tonåringar i hela mitt liv. Det 

var väldigt kul att se. Hur de sögs upp i huggande, hyvlande, sågande och 

täljande. Spånen flög och skaparlusten var ostoppbar. Jag upplevde delt-

agarna som väldigt individuella förmågor. Något som senare syntes tydligt 

i de pallar de tillverkade. Det fanns en liten bit av deras personlighet i varje 

pall. Alla hade tagit sig an uppgiften på olika sätt. Allt från en rent intuitiv 

process till en mer ordnad och beräknande. Jag såg att de var väldigt stolta 
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över sina skapelser. När jag intervjuade dem så såg jag på dem att de var fy-
siskt matta men glada och jag tyckte mig se att det lyste något i deras ögon. 
Jag tror att jag nådde fram med något. Det är det här som gör det svårt med 
omätbar data. Det går att ställa frågor, undra och observera. Men jag kan 
inte med absolut vetenskaplig säkerhet säga att jag nått fram. Min känsla och 
intuition säger att jag gjorde det, men den går tyvärr inte att använda som 
underlag i en vetenskaplig rapport. Ännu.

 Det är lätt att ondgöra sig över rådande strukturer och normer. I den 
första reflektionsdelen skriver jag att jag är kritisk mot mitt skrå och hur de 
hanterar mångfaldsarbetet, eller inte hanterar det alls. Och hur mitt arbete 
ämnar undersöka om möten med den yngre generation skulle, på längre 
sikt, kunna att räta ut en del av den snedfördelningen. Men det är på plats att 
jag ger mig själv kritik. Den litteratur jag läst och de intervjuer jag gjort är 
till stor del med manliga individer. Detta har varit något jag har reflekterat 
kring under hela mitt arbete. Jag anser att detta är en punkt jag misslyck-
ats fatalt på. Främst så har jag valt källor utifrån möten jag gjort i kursen 
Kunskapsproduktion men det är förmätet och säga att kvinnor är under-
representerade i kursmaterialet. Så är inte fallet. Kersti Sandin Bülow som 
håller i kursens upplägg har sett till att det är stor variation av röster bland 
föreläsarna. Perspektiven är många och kursen blir därmed en unik upplev-
else för oss studenter. Det fanns flera personer som jag gärna hade intervjuat 
men tiden fanns inte, två personer som jag gärna hade pratat mer med är 
Chandra Ahlsell och Anna Holmquist. De har båda två unika perspektiv när 
det kommer till teori, praktik och pedagogik.

 

5.3 Analys av resultatet och diskussion
Insikterna jag tar med mig från det här projektet är många och stora. Pro-
jektet har inneburit mängder av litteraturstudier men gjort att jag gått från 
klarhet till klarhet i många frågor jag tidigare har haft svårt att greppa. Ett 
av mina mål var att bättre förstå skillnaden mellan begreppen teoretisk och 
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praktisk kunskap. Jag har kommit fram till att jag delar Bernt Gustavssons 

syn på saken.

Det är bättre att beskriva vad olika verksamheter går ut på, det är mer träffande än att ha 

en stelnad uppdelning.27

Samtidigt som jag anser att jag uppfyllt mina mål så finns det också en 

önskan om att fortsätta skriva och arbeta med de här frågorna. Ett kan-

didatprojekt är inte ett stort projekt. Det är en grundkurs och den första 

akademiska instansen. Att på ett begripligt och pedagogiskt sätt angripa de 

stora frågorna kring kunskapsfilosofi är ett monumentalt stort arbete. Mitt 

arbete har endast skrapat på ytan. Å andra sidan så har jag blandat in andra 

praktiska aspekter i mitt arbete som jag anser lyfter den skrivna delen. Den 

fusionen mellan praktiskt och teoretiskt är jag nöjd med. Konsten att stå på 

de två benen i sin egna praktik kräver god balans och ett medvetande. Den 

avvägningen är något jag måste arbeta mer med. Jag kan se att jag tenderar 

att luta åt text-hållet, detta kan bero på mitt bakgrund som fotograf och mitt 

intresse för det skrivna och berättande.

 Går det att påverka, ett mål jag hade var att förstå hur attityder till 

hantverk kan påverkas, attityder till hantverk med rätt sorts stimulans? Jag 

vill tro det. Som jag nämnde i reflektionsdelen så är jag ganska säker på att 

det är ett lyckat koncept att plantera frön hos unga människor. Upplevelser 

som anspelar på att efter eget huvud och bevåg tillverka något själv är ett 

kraftfullt verktyg. Alla som någon gång tillverkat något själv vet att det 

infinner sig en väldigt tillfredställande känsla när en är klar. Det kan handla 

om första gången du bakar ett bröd, eller som i det här fallet, tillverkar 

en pall. Den känslan, att vara herre över ett material och situationen – att 

själv bestämma är stärkande för självkänslan. Det behövs inga enkäter eller 

djupintervjuer för att bevisa detta. Den känslan kan alla relatera till. Vi 

27 Citat av Bernt Gustavsson, se Bilaga 6
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glömmer ofta bort att det inte är många generationer sen de flesta utförde 
hantverk på daglig basis för att få ihop vardagen. 

 Som ung idag, eller som vuxen, är vi ofta kuggar i ett större maski-
neri. Vi är beroende av scheman och kollegor, tider och platser. Går du i 
högstadiet är det obligatorisk skolgång. Du har rent krasst inte kontroll, 
någon annan sitter på den. När jag tillverkar något så upplever jag att jag tar 
tillbaka kontrollen igen. Plötsligt så överblickar jag processen och fattar alla 
besluten - jag sätter upp mina ramarna för skeendet.

5.4 En reflektion om snickarens roll i ett mångfalds perspektiv
Att börja kalla sig möbelsnickare är kanske det viktigaste steg du tar som 
hantverkare. En kan ha vilka föreställningar som helst om titlar men jag 
anser att betyder något för den egna självbilden. En sådan tydlig definition 
av din yrkesroll, och automatiskt din persona, är betydande för att du ska 
kunna verka inom ett hantverk. I diskussioner med andra hantverkare spelar 
det roll. Definitionen spelar roll för att den har ett allvar i sig. Personligen 
kallar jag mig aldrig för möbelsnickare. Det är en etikett som andra sätter på 
mig vilket inte är konstigt då jag i skrivande stund studerat möbelsnickeri i 
fem år. Jag skulle inte heller vilja kalla mig hantverkare, även om jag är det. 
Det kan tyckas vara ett barnsligt spel men för mig kommer dessa begrepp 
med så många fördomar och föreställningar jag gärna blir utan. Det här 
arbetet handlar mycket om den resan. För de insikter som ledde fram till att 
jag valde att göra detta arbete kommer inte från hantverket i sig utan från 
de sociala strukturer jag tycker mig se inom mitt hantverk. Jag älskar mitt 
hantverk, det är det inget tvivel om. Men jag är inte säker på att jag älskar 
den moraliserande delen av mitt hantverk och mycket av den okritiserade 
tradition möbelsnickeriyrket vilar på. Det här är mångbottnat och mina 
åsikter kan ibland tyckas vara onyanserade, detta får läsaren acceptera i en 
reflekterande text. För det hantverk jag älskar och vill värna om är inte alltid 
det hantverk jag har blivit skolad i.
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Sammanfattning av intervju med Martin Friberg 2017-03-28

T.R: Jag tänker på vikten av att arbeta med händerna och vill ställa 
frågan till dig: varför är det viktigt att vi gör det?
Alltså, det handlar om civilisation, om man tänker så här att… jag har haft 
jättemycket tankar kring mänsklighetens… ja, i dagar som dessa så kan man 
bli lite ängslig för vår civilisation. Jag har tänkt så här jag läser mycket om 
arkeologi och jag är jätteintresserad av kulturhistoria och jag är superin-
tresserad av kunnande som överlevnadsmodell.  Alltså hur vi människor… 
jag kan ta en anekdot: jag jobbade som bildlärare på ett högstadium och du 
vet, dom är femton bast och dom vill inte vara där utan dom försöker bara 
att få mig ur balans. De lägger rätt mycket jobb på det. Och det är precis allt, 
som att röka i klassrummet, visa brösten för mig, hoppa på stolar…. you 
name it, och det finns ingen ände. Och jag blev bara så jävla trött så att jag 
ställde mig och skrek åt dem allihopa: Nu ska ni lyssna på mig för det här är 
viktigt! 

Jaja, vad vill han säga nu då? 

 Så här är det, om inte vi som är vuxna lär er vad vi kan så kommer 
ni inte att kunna det. Och om ni inte kan det så kan ni inte lära era barn 
det. Och på tre generationer kommer vi att vara tillbaka på stenåldern. Tre 
genrationer tar det och sen är det rökt för hela jävla mänskligheten. Det här 
ligger på era axlar så skärp er nu för fan.

Och då, så helt plötsligt: oup!

 Och ja, sen skärpte dom sig och dom var tysta som ljus och jag lärde 
dem perspektivteckning för det var det jag höll på med. För helt plötsligt fat-
tade dom att det gällde dom.  Det gällde ta mig fan inte dom bara på låtsas. 
Utan det gäller dom för att den kunskapsproduktionen måste föras över till 
nästa generation för annars är vi rökta som art. För vi springer långsamt, har 
dåliga tänder och kassa naglar… det är värdelöst i skogen så vi måste hålla 
de här kunskapsmassorna vid liv och helst utveckla dem också. Och detta är 

Bilaga 1
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varje generations ohemula plikt mot nästa generation att ta det här steget.

När jag jobbade på KSM i Norrköping brukade jag göra såna här temaut-

ställningar med studenterna som jag hittade på liksom.  Er grupp ska göra 

säljakten på Island under andra världskriget och er grupp ska göra knyppel-

dynans utveckling… jag hittade på det mesta torra som min fantasi kunde 

uppbringa. Och det där med knyppeldynans utveckling slog väl ut så det 

upprepade jag för varje år… alltså det var ju enligt, vad ska man säga, enligt 

formulär 1A, att äldsta knyppeldynan där och yngsta där och allt däremellan 

var årtal. Det var många som körde den varianten. Men, så sa jag: det här är 

vad man ser på varenda bygdemuseum i hela Sverige, men det duger faktiskt 

inte för det handlar om någonting annat. Det handlar om kunskapsöver-

föring. Hur gick det till där emellan då? Försök gestalta det… då blev det 

helt plötsligt på riktigt och inte som en fejkutställning som ser ut som en 

bygdegårdsutställning i Örnsköldsvik hösten -95. 

 Men, då kommer ju det där, då kan man dokumentera knyppling, 

men man lär  sig det inte. Och det är ett problem. För rätt som det är så är det 

en generation som inte kan knyppla längre. Jaha, då har vi tappat någonting 

som människan har byggt upp en kunskapsmassa om sedan stenåldern. 

Vi kan inte veta när vi behöver knyppla nästa gång. 

Det är lite farligt att… det finns ju andra hantverk och liknande sys-

selsättningar, linbearbetning eller…. vad ska vi ta… myrmalm… båtbyg-

gande för hand med brädor… Och man kan tycka att det är smalt, men för 

helvete vi gjuter idag… pressad aluminium eller glasfiber, hur svårt kan det 

va? Ja men, det finns en dag när vi inte längre har pressad aluminium…

 Jag tänker att mitt förhållande till kunskapsproduktion det är att göra 

sig medveten om vikten av det kunnande som man har och som man sen 

ska föra vidare, att jag värderar det och att man också tar… om jag ska lära 

några femtonåringar två-punkts-perspektiv och jag förstår hur viktigt det 

här är så förstår dom det också.  Och där tror jag att en god pedagog kan ta 
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sig in i folks huvuden. 

Jag kan inte sätta mig på mina höga hästar och tycka att jag har gjort trettio 
utställningar, jag kan det här… men det är ju inte sant… jag måste ju hela 
tiden själv vidmakthålla och utveckla den kunskapen som jag har om jag ska 
ta den på allvar. För annars kan inte jag lära Ida eller dig att teckna. 

T.R: Då kommer vi in på min nästa fråga som handlar om varse-
blivning. Jag lyssnade på ett program på P1 om lärande och hur hjär-
nan fungerar och att den växer i takt med att man använder händerna. 
Alltså, rent fysiologiskt och biologiskt, desto bättre du blir på att 
greppa tag i saker och känna dig fram i världen desto bättre växer din 
hjärna.  

Och det man gör formar hjärnan. Så att om du är en jävel på mobiltelefoner 
så formas din hjärna på det viset. Men, däremot om du täljer smörknivar så 
formas den på det viset.  Alltså det är olika. Och de hjärnorna ser faktiskt 
inte likadana ut, de facto… det är faktiskt rätt intressant. En knypplares 
hjärna ser inte likadan ut som en som bygger stolar. 

 Jag tänker, händerna är inte intelligenta för sig och skallen är inte 
intelligent för sig, men det är det här i kombination med… och varseblivning 
jag tänker att… det blir… jag brukar alltid lite skämtsamt säga när man lär 
ut teckning att nittiofem procent av mänskligheten använder sin syn som 
ledsyn för att de inte ska snubbla när de går. Medan en tecknare måste 
använda sin syn till att förstå vad hon ser.  Och en Kerstin Aldén i  Hall-
stahammar förstår också vad hon ser även om hon inte tecknar, men hon är 
inte medveten om det, det är där skillnaden ligger. 

Och då blir det… när man sysslar med någonting sånt som till exempel 
teckning så gör man sig medveten om att nu ser jag.

 Varseblivning är helt enkelt att man gör sig medveten om… nu ser 
jag… jag jobbar… jag spanar in den där dörröppningen och det som är 
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bortanför… jag gör mig medveten… jag registrerar inte bara lite slött inne 

i huvudet att där borta står en röd soffa utan jag tittar på den och mäter den 

med blicken och ser att det jag ser av soffan är så högt… jag analyserar det 

jag ser. Man lyfter upp seendet till ett medvetet plan. 

T.R: Ser man då med huvudet eller med händerna?

Alltså, man ser med ögonen och man registrerar med skallen och man 

gestaltar med händerna i kombination. Det finns… det gamla begreppet som 

romarna använde… det hette designatio. Och det betydde i den… man teck-

nar i syfte att förstå det man ser.  Vad själva jobbet gick ut på var egentligen 

vetenskap. Man tecknar i syfte att förstå det man ser. Då är teckning ett 

redskap i en kognitiv process. Det har inte med estetik att göra, inte ett jävla 

nåt. Du kan teckna hur fult som helst, det är inte det som är grejen utan gre-

jen är att du ska förstå nåt genom den handlingen… att göra någonting för 

att förstå någonting. Syftet är att förstå för att öka sin kunskapsmassa. Det 

kan röra att jag tecknar av en fågel eller en god vän eller… om jag vill förstå 

Ida så kan jag ju prata med henne och lära känna henne och gå på krogen 

med henne och dansa och ha kul, men jag kan också teckna henne och det är 

minst lika effektivt och går förmodligen mycket fortare. För genom att jag 

sitter här och tecknar av henne då skapar jag mig en väldigt stark förståelse 

för den individen och vad hon är för en person. 

T.R: Och det går att översätta direkt till ett hantverk? 

Precis, och det var ju… att vara en designator det var ett yrke precis som att 

vara konstnär är ett yrke idag. De hade inte fri konst, det fanns inte som ett 

begrepp, utan man var en designator . Som designator fick man till exempel 

stå och måla porträtt på folk dagarna i ända eftersom man ville ha porträtt 

som man sedan fick förvarade… 

Du går till porträttören när du är ung och snygg och så får du ett porträtt 

avmålat, du tar inte med dig det utan du pröjsar och går… och sedan läggs 
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det i ett stort valv och sen när du har mulat då plockar man fram porträttet 
och lägger det på din kista. Där är han… där är Theo… så såg han ut. 
 Och det var väldigt noga med att det där skulle vara jättelikt, alltså 
otroligt likt. När man tittar på såna här gravporträtt, om man googlar ”fi… 
portraits”, det var designatorer  som gjorde såna porträtt och det var ett yrke 
fram till l850-talet. 

 Men det är också det här att senare då under… alltså det kom ju en 
tusenårsperiod, från 300-talet till till 1400-talet där man helt enkelt tänkte: 
nä, fan heller… det är inte ett dugg viktigt att Theo ser ut som han ser ut. 
Men är han god eller är han ond? Kan vi måla… då kom de här ganska stela 
bilderna med glorior och sånt… såna här kristna… och då föraktade man 
realismen och tyckte att den var löjlig. Och i tusen år tyckte man att det var 
bara skit. Och sen under renässansen tänkte man, det där romarna höll på 
med, det var inte så jävla dumt ändå… perspektiv det är bra grejer, så då 
började man ta upp det igen och sedan dess, från renässansen och fram till 
idag har vi kört look a like. Och då har man tagit upp den där traditionen 
igen och dammat av designatio-begreppet och teoretiserat kring det. Det är 
därifrån vi har ordet design.

T.R: Tror du att man under den tiden uppskattade hantverk mer, för 
det var ju det det var… eller var det lika självklart som att det är varm-
vatten i  våra kranar?

Man kan ju se när man tittar på ”fio… porträtten”, en del av dom här 
målarfirmorna var inte så jävla bra, dom var rätt kassa.  Det var högt och 
lågt. Den bättre firman tog bättre betalt och hade rikare kunder  naturligtvis 
och så var det ju under renässansen också så att de duktiga målarna fick de 
stora beställarna och det är ju dom som fortfarande hänger i våra kyrkor och 
museum. 
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T.R: Tror du  att vanligt folk reflekterade över den typen av saker? Vad 

som var bra och dåligt och vad som var rätt och fel.

Nej, det har vi aldrig gjort och kommer aldrig att göra det heller.  Åk hem 

till vem som helst här i Långed, inte fan sitter dom och funderar på målnin-

gen på väggen, om den är bra eller dålig. Det är ett arv, något som farmor 

köpte nån gång på 30-talet och den har alltid hängt där.  Dom är inte insatta 

i den typen av problematik.

 Medan vi som är yrkesmänniskor kanske tycker att den där målaren 

inte var så jävla bra. Men, det spelar i det långa loppet ingen roll. 

T.R: Om vi hoppar fram 800 år… till idag, är folk idag mer mottagliga 

för att arbeta med händerna eller teckna… 

Vi har fått ett problem, mänskligheten har fått ett problem, och det är egent-

ligen RGB som är problemet, det additiva färgsystemet är en av våra största 

akilleshälar. För den mänskliga varelsen är ju som vilket rådjur som helst, 

eller en hare, om du är ute och kör på en skogsväg en torsdag i september 

så springer haren framför dig, den springer inte ut ur ljuskäglan och du får 

köra jättesakta och till slut får du stanna och släcka lyktorna… för så länge 

ljuset lyser tycker haren att det är bekvämast att springa där.  Vi är precis 

likadana, allting som lyser är per definition jätteintressant. Och eftersom 

det är det, skärmen lyser,  RGB är ju ett additivt färgsystem, allting som är 

på skärmen är intressant och det är faktiskt egalt vad det är. Det kan vara 

tung kunskap, det kan vara porr, det kan vara skvaller, det kan vara va fan 

som helst… det spelar ingen roll, det är alltid intressant. Om man tittar när 

man åker tåg eller buss, då är folk insjunkna… fantastiskt… va fint… vad 

vackert… och det är inte datortekniken i sig som är problemet utan det är 

den additiva färgen och ljuset… lampan…som är problemet. Och ett sätt, 

nu är jag lite konspiratoriskt lagd, det finns subtraktiva skärmar, det finns 

CMYK-skärmar, dom är visserligen inte i färg, dom är svart-vita, men dom 

funkar.  Och det är som vilken yta som helst vilket gör, att helt plötsligt så 
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måste det som är på den ytan vara viktigt för att vi ska ägna någon tanke åt 
dem.   

Industrin,  Apple eller Sony,  alla dom där stora tillverkarna av hårdvara, 
dom är inte jätteintresserade av det för att dom är i maskopi med inne-
hållsproducenterna. Och då är det så här,  helt plötsligt skulle hela den här 
fejk-news.. skulle bara försvinna om vi började med subtraktiva skärmar. 
 Se på mina föräldrar som är födda på 40-talet, de är helt ointresse-
rade av datorer, inte överlag, men mina föräldrar är det. Morsan har ingen 
dator, dator det är överskattat. Hon har en TV och det är egentligen samma 
sak.

 Att teckna, den typen av kunskapsproduktion… säg så här… en sån 
sysselsättning som att lära sig teckna det tar jättemycket tid. Och då måste 
man tänka, vad är det som känns? Att lägga jättemycket tid på att skriva in 
en och annan rolig sak i sociala medier och läsa andras kommentarer, titta 
på bilder… alltså det flyter på… det kan gå en timme, det kan gå två timmar 
… det gör ingenting… det märks inte… skärmen suggerar så mycket… man 
tycker att den ger tillbaks och man tycker att man får något hela tiden. Och 
då går det jättemycket tid… jag vill säga att digitala media är tidstjuvar, 
dom stjäl tid av dig. Medans däremot, en sån sak som att teckna av en annan 
människa som sitter på ett podium, det kräver koncentration av en annan art 
och det kostar på också. 

 Det kostar på självbilden för det blir inte så intressant och snyggt och 
elegant som självbilden ger vid handen att det borde bli. 
Det blev en ful teckning och jag sitter här och jag skäms över de skeva 
perspektiven och dom underliga kroppsproportionerna och min fula darriga 
pisslinje och jag bara hatar det, därför att jag är inte en sån som tecknar så 
här fult. Utan jag är egentligen en smart och fräsig grabb som… och till slut 
reser man sig upp och går.  Man står inte ut… självbilden krockar med det 
som är vid handen. 

Handen gör inte som jag vill och framför allt min självbild ser ut som resul-
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tatet är.  För när jag plockar upp min mobiltelefon som jag gör så fort som 

modellen har en paus eller mitt i för att man får för sig att man måste lyssna 

på musik… jag kan inte teckna om jag inte har musik i öronen, så sitter jag 

så här halva ställningen för att bläddra fram rätt låt eller rätt mood och så 

har man missat halva positionen. 

 Det är så mycket enklare än att skärpa upp skallen och börja teckna 

för att förstå det jag ser. Och det är en väldigt energikrävande process, men 

å andra sidan är det väldigt väl använd tid. Och belöningen kommer inte  nu 

och inte nu och inte sen och inte sen, men om några år kommer belöningen 

om du vidmakthåller det här. Och sen är det så att den belöningen man får, 

den är egentligen inte att teckningarna blir så himla mycket bättre utan 

belöningen man får är att man inser att det här kan jag använda mig av.  Det 

är belöningen.

 Det handlar också om en förmåga att förstå konsekvensen av sina 

handlingar. 

 För den som vågar utmana sin självbild, för den som vågar utmana 

den bilden som andra tror att man är,  att man vågar ta sig in i att riva upp 

skjortan och säga: här är jag, jag är bara en vanlig människa. 

Om man vågar misslyckas… 
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Sammanfattning av intervju med Åsa Nyström 170329

T.R:  Jag en fråga som jag ställer till alla, är det viktigt... eller snarare 
så här...vikten av hantverk i dagens samhälle...  Är det viktigt att ung-
domar eller unga människor, jobbar med händerna? Är det viktigt att 
utsätta sig  själv för det?

Jag tänker att det är viktigt för ens självförtroende att kunna göra saker. 
Någon sorts idé om att man ska kunna klara sig också genom att man kan 
saker överhuvudtaget. Om man håller på med hantverksteknik, det tränar 
upp någon sorts over all problemlösning, tänker jag.  Som gör att man blir 
på något sätt smart på allt, att man kan problemlösa helt enkelt.
Ska man hyvla då måste man kunna slipa, man måste kunna ställa in hyveln 
så att den funkar... man måste kunna hålla den rak. Man måste kunna se till 
att det blir rakt. Och allt det där är någonting... det går ju att föra över på vad 
som helst. Någon sorts koll över läget på något sätt. 

Och kunna styra sin kropp liksom.  Att få den att kunna göra det som blir 
bra.

T.R: Jag och Martin pratade om en jätteintressant grej som jag tyckte 
var så kul att han tog upp. Han tog det där med självbild. När du lär dig 
ett hantverk, som att teckna eller hyvla, eller vad du gör så kommer du 
dit med föreställningar, nu ska jag göra den där stolen, det där bordet, 
jag ska göra den där teckningen... teckna av den här modellen och står 
där med pennan och kolet, sen så börjar du teckna och så ser du hur 
hela din självbild fallerar i det ögonblicket när du står och tittar på vad 
du faktiskt gjort och det inte stämmer med det som står framför dig. 
Och det är samma sak när du ska göra de första sakerna, när du ska 
göra pallen och du står där och... det här blev inte som jag tänkte mig.

Bilaga 2
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Först får man som en chock liksom... att man inte kunde, menar du? 

För många, tror jag, är det helt tvärtom också. Man kunde inte föreställa sig 

och man trodde aldrig att det skulle gå och så står det där liksom. Och man 

bara... åååå!

Man är helt överväldigad av lycka över sin fantastiskhet och då kan det 

vara… det beror på var man kommer in, vad man har för tro om det hela. 

Hur den sitter ihop med sanningen... ens bild liksom.

Och det kan ju också bli så oändligt mycket bättre än vad man någonsin 

kunde föreställa sig. Och det är kanske inte riktigt likt... Och sen när man 

väl har vant sig:  fan vad bra det blev! 

Det är någon sorts oerhörd stolthet oavsett skulle jag nästan tro liksom. För 

den gången det inte blir som man tänkt sig då väcker det... nämen, nu jädrars 

liksom, nu ska jag... och så gör man en till gång och en till gång. Och man 

kämpar och kämpar och övervinner. Och så är man där. 

Woow, jag visste att jag kunde. Det är någon slags väldigt konkret tillfred-

ställelse. Och den är också väldigt mycket utifrån mig själv.  Jag tror på 

något vis att man klarar att hålla det inom sitt eget på många sätt. För man 

jämför med det man själv gjorde innan så kan man  tydligt se resultatet av 

en progression i kunskapen även om bänkgrannen skulle vara duktigare så 

ser man det och det är väldigt skönt. 

Och till slut är man kanske i fatt. Fast att man låg längre bak och man har 

kämpat och kämpat och den andra har kanske bara glassat. Då är man: 

Oooo! Jag är så duktig som den, liksom. 

Och jag trodde aldrig liksom att det skulle gå. Och så är man där! Och så 

handen, att man lär sig verktygen och att man lär sig förlänga på något vis, 

den egna tanken ut i handen. Det är en oerhörd... att se linjer och följa och 

liksom välja... det är en sån enorm tillfredställelse.

T.R: Jag tycker att det är så intressant just med... att vara på Lillsnick-

en... för när man börjar så tittar man, så sneglar man på dem som är 
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lite äldre, de som går året över... så tar man de där små microstegen... 
det är svårt att få ett, vad säger man, ett macroperspektiv, att man ser 
vad det är man sysslar med för att man är så extremt fokuserad på små 
saker. Det är väldigt kul när man kommer till den punkten att man kan 
se tillbaka lite och titta på vad det är man har

gjort och se sig själv då. Men, då gjorde jag det och då gjorde jag den 
där täljgrejen... 

Jag vet inte om det fortfarande är så att ni täljer...

Jo, det gör vi. Och det tror jag är en väldigt bra början. För då lär man känna 
träet, med- och mot-trä och allt. Och man lär sig att forma lite. Och det är 
konkreta redskap som man faktiskt ska använda och då kan man också 
använda dom hemma och om funktionen. Det är en sorts trigger, till att 
utveckla produkter, tänker jag. Som en smörkniv, den använder man varje 
dag och då kan man också utvärdera det. Och hela den där funderingen runt 
ett objekt tror jag man flyttar med 

sig. För då iakttar man allt runt sig sen och tänker, men det där var ju inte så 
bra... jag tänker att om det vore så då skulle jag nog göra det bättre, jag tror 
att jag provar det... en sån här hade ju varit jättebra här... jag tar och gör en 
sån... så håller huvudet på hela tiden när man väl har triggat i gång det där 
på något sätt.

               

T.R: Det första året är bara kaos, det är så mycket intryck.                
Ja, man tycker inte om grejerna. Du tyckte inte om dina grejer, minns jag.  
Att du var aggressiv mot dom liksom. Jävla fulgrejer. Du var lite så... jag 
förstår...

     

Men, i snickeri går det inte att forcera utan det måste ta denna tiden liksom. 

Jag var byggnadsingenjör innan jag började snickra. Det innebar att jag hade 
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något tekniskt kunnande med och jag kunde förstå ritningar och sånt. Och 

arbetsplanering, att ta en sak i taget. Jag kunde den delen väl... och material-

val och så.

Egentligen var det så att jag har haft... jag gillade ju träslöjd mest när jag 

gick i skolan till exempel. Mamma berättade en massa nya grejer för mig 

det sista halvåret som jag inte mindes, som jag kanske hört om innan... bland 

annat sa hon, när jag gick i trean, då hade man ju träslöjd, då kom jag hem 

och var superirriterad och sa till mamma: det är väl ingen konst att vara

träslöjdslärare, dom säger ju bara nej till allting. Jäklar vad besviken jag var, 

jag hade tankar om det ena projektet efter det andra på gång... nej, nej det 

fick jag inte göra. 

Men, så jag tror att jag hade en väldig lust från början så jag hade träslöjd 

hela högstadiet och så vet jag när jag gick i nian så var det nån slags lek där 

man högg med kniv och man låtsades att hugga och jag lyckades att försvara 

mig så att jag nästan skar av mig fingret. Inte vet jag hur det gick till, men 

du vet, så fick jag högerfingern i paket, när jag ville ha bra betyg i slöjd, i 

träslöjd, det var det enda jag brydde mig om. Och så fick jag fyra i musik, 

men för bövelen! Jag har ju inte 

gjort nåt liksom. Jag hade fyror i allt och det vara bara träslöjd jag brydde 

mig om, jag var så sur.

Och så började jag att bygga, jag tyckte det var jätteroligt och jag vantri-

vdes inte, men jag blev arbetslös och så fick jag sån här, vad det nu hette, 

Trygghetsrådet, det var mitt i den första kraschen -92, och då gick min firma 

omkull och jag var försäkrad och då fick jag ett år, på Grebbestad. För då 

visste jag inte vad jag skulle göra, för där hade dom trä och  keramik. Och 

jag läste upp alla högskolebetyg för jag visste inte vad jag skulle... jag ville 

trä och jag ville keramik... så jag

gjorde det. 

Och då var det några töser från Lillsnicken som gick där och dom hjälpte 
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mig i gång och sen sökte jag Lillsnicken efter det. För då fattade jag hur 
roligt det var. Sen var jag inne i det. Jag har sökt skolor hela tiden, men jag 
hade ju bra jobb och pengar och så. Men, jag har haft något sug. 
Och då... jag tror att man vet. Jag tror att dom flesta som är här... vet att det 
är något som 

fattas... jag vill skapa... göra liksom... utveckla... klura.. vad det nu är för 
något. Så dom flesta tänker jag, har haft en sån kittling.   

T.R: Det finns något som drar, ett sug. Sen tror jag på senare år så 
har det förändrats väldigt mycket. Malmsten har inte sån tillåtande... 
aura... alltid... det är inte så tillåtande att misslyckas... att testa... det är 
inte så tillåtande och normbrytande. Vilket innebär att jag har insett 
det att jag är kreativare när jag är friare. När folk inte säger till mig 
vad jag får och inte får göra.  

               

Då blir du vrång antar jag. Då vill du göra bak-fram och ut och in. Jag har 
full förståelse för det. Sån är jag med. Det går inte liksom.

Det vore kul om du kommer och presenterar ditt examensarbete. Jag har 
glömt frågan för länge sen,  vad var frågan… Ja! Varför man ska hålla på 
med sånt här överhuvudtaget. 

Just det... mmmmm... 

Nånstans, tror du inte att den finns i oss... i dom flesta? Dom flesta har nog 
lust att göra. Och det har också tillkommit något i och med att världen ser ut 
som den gör. En sorts... en önskan om att jobba med riktiga material. Och en 
önskan att göra något som håller och önskan att göra användning av det vi 
har och det som är nära... det tillkommer också så många andra 
faktorer nu som är som... nästan proteströrelser samtidigt... att det är för 
så mycket gott liksom... Som gör att det blir ännu mer intressant än vad 
det var. Förr var det nödvändigt. Och sen var det en period där det inte var 
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riktigt nödvändigt och det fanns inte heller någon miljöaspekt, det var dumt 

liksom…  Jävla dumhuven, stå och krångla när det går att slå ihop med en 

maskin. Men, nu är det tillbaks att det gör så mycket också.  Det tycker jag 

också känns som något väldigt fint. Många av studenterna är väldigt med-

vetna och vill använda allt på virket, de sätter en ära i att ta vara på allt på 

virket. Det är fint. Så jag tänker att det är något som är större än det vi har 

här på

bordet. Man visar omsorgen om allt genom att omsorga om det man har 

framför sig i hantverket. Ens sätt att se på hela världen.

T.R: Jag känner väl att det var det som hände när jag började här, när 

man blev varse om trä liksom, det kommer så mycket annat när man 

gör det här fysiska med att jobba med händerna här i kombination med 

att ha Martin och Britt-Marie och teckna och göra  skulptur, så ser du 

ju på världen på ett annat sätt.  Alltså, du upplever världen annorlunda, 

du ser på saker och material... 

på allt... på ett helt nytt sätt. Det är det jag tycker om. 

Det finns kanske inte så mycket av det på Malmstenskolan, det finns inte 

så mycket av utanför-dig-själv-perspektivet. Det finns mer ett innan-

för-dig-själv-perspektiv. Individen gör saker, jag, jaget gör saker.  Vem 

ska köpa... det är andra frågeställningar. Här finns det en annan filosofi, 

varför vi gör saker.   

   

Ja, och det... och just det där är kanske mina käpphästar... att man hittar sitt 

pocka. Sten som jobbar på Dalslands museum, han har drömmar om att 

starta fler museum och då var det någon som frågade honom om... ja, hur 

han orkade att driva alla dom här projekten. Och du vet, han bara stirrade på 

den där pojken och bara först inte fattade, hur menar du? 

Jamen, jag bara pockar svarade han. Jag är bara tvungen att göra det liksom. 
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Och det är lite så som man vill, ja det här sättet som jag tänker att jag 
försöker göra, det är att man ska hitta sin… sitt pocka. Sitt sätt att göra 
grejerna på och varför man gör dom. Och då tror jag att man nånstans blir 
tryggare... för att man har hittat ihop hela sin värld... eller har börjat och 
pusslar på och blir... jag tror att man blir helare som individ.
Jag gjorde så här för att... och tycker du något annat... det skiter väl jag i. 
Man vill säga något... nu gör jag så här för jag vill träna på jättehantverk-
skonstruktionerna och då gör jag... och då får jag fram då för att blablabla...
Det behöver inte vara konceptkonst... utan det är, jag ska syssla med det här 
och det gör jag bäst på det här sättet!

Och det där är så fint, jag tänkte på det inför ditt slit.

Den här boken hade jag framme, det var någon annan som läste den.
Du har säkert läst den förut.

Det här är en av mina favoriter, (läser) “Nä, jag tycker inte om att arbeta. 
Det är trevligare att gå med händerna i byxfickorna och tänka på allt präk-
tigt och fint man skulle kunna uträtta. Jag tycker inte om att arbeta, det gör 
väl ingen människa. Men, jag tycker om det arbetet ger, chansen att finna sig 
själv. Finna det man  verkligen är för sig själv och inte för andra. Det som 
ingen annan människa

någonsin lär känna”.

Jag tänker att det är då man är bäst i världen.  Allt blir bäst... sen tycker man 
ju om att arbeta. Men, det är kanske för det som arbetet ger. Det ger en ju 
också... det är det som arbetet är...

Ja, vad det ger.  Att det är något spännande man arbetar med. För man är ju 
inte dum i huvudet. Man arbetar ju inte med vad som helst, eller hur?

T.R: Speciellt inte efter att man gått här... eller du vet efter att man 
tagit sig igenom alla de där skärseldarna av misslyckanden.Det känns 
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viktigt att göra något viktigt då.

Jag tycker nog liksom... det är ju bättre att inte göra något om det inte är 

viktigt.

Det är lite eko-filosofi. Sitt still då så gör du i alla fall inte något dumt, då 

slösar du inte på jordens energi. Sen får man ta det med måtta. Så länge man 

gör något man är intresserad av för sig själv och gör det på riktigt då tror 

jag att det är utvecklande och man lär sig hantverket och man vet vad det är 

till... experimenterar med någon funktion eller vad fan man nu gör...

T.R: Det har inte känts som det... men det har blivit.. det är så konstigt... jag 

tänkte på det... igår efter att jag pratat med Martin... då tänkte jag på det, 

hur jag förhåller mig till snickeri nu för tiden. Det känns som att det varit 

ett långt äktenskap, det var jävligt kul i början och sen var det lite trögt nu 

på mitten. Å nu så har jag vant mig, typ. Nu börjar jag kunna tänka mig att 

säga att jag älskar… jag har varit lite tveksam ett tag.

Och i början var det lite sådär beundrande, eller hur? Wooow!
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Sammanfattning av intervju med Claes Elindersson, 170329

T.R: Det jag vill prata med dig om idag är att lära känna ett hantverk 
och att förstå det och undervisningen inom hantverk. Och också varför 
du tycker att hantverk är viktigt, framför allt idag om man ska se det i 
ett samtida perspektiv.

I grunden är jag möbelsnickare och inte slöjdare. Så för mig personligen 
ligger hantverksdelen i att bygga möbler närmare mitt hjärta än att sitta och 
pula med en kniv. Sen har jag backat ner i och med att jag gått en pedago-
gisk utbildning så började jag att tänka i lite andra banor.  Och det var jag ju 
ensam om på Stenebyskolan, det fanns ju ingen som hade gått en pedagogisk 
utbildning förrän på senare år. Sen är det ju också en lite personlig läggning, 
jag analyserar allting. Och med erfarenhet så ser man ju att jag inte kan ha 
samma pedagogiska inställning till alla människor.  Utan jag får en klass 
på tolv-femton personer som jag måste hantera dels generellt, men också att 
försöka att nå var och en. Och det är inte så lätt.

Fråga ett, varför gör man den här första övningen med en kniv. Den är så 
basal så när du får en träbit och skär i den då ser du hur trä fungerar. Om 
du skär i fel riktning, så att det går ur,  och så kan du också jämföra olika 
träslag om du gör samma sak. Bara det är en upplevelse för den som aldrig 
haft kontakt med trä. 

Jag vet att jag ibland sa till vissa klasser, att nu är det så att de flesta av er 
har haft skolslöjd - vad gjorde ni?

Det de flesta minns är att de stått och putsat på en träbit med sandpapper, 
de kommer inte ihåg så mycket av det andra. Och då bestämde jag mig för, 
detta är länge sedan, att vi ska börja tälja. Vi börjar på årskurs tre i skolslöj-
den och de flesta blev lite chockade då. Och de tycker inte att de är så roligt 
heller för de vill gärna komma vidare snabbt. 

Jag tog faktiskt fram dina utvärderingar, för jag har kvar dem, du kan få läsa 

Bilaga 3
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dem. 

T.R: Jag kommer ihåg den där smörknivsgrejen. Aha, var det det här vi 

ska göra. Idag tänker jag att det är viktigt att tälja smörknivar. Det var 

väldigt uppenbart för mig när jag gick på Lillsnicken att det fanns ett 

pedagogiskt material som var ihopkopplat från början till slut.

Just det, fast det är inte frågan om smörkniven. Men, det är lätt att tänka så 

när man inte själv är pedagog, då tänker man på prylen istället.

Varje steg har jag tänkt igenom noga. Det ena bygger på det andra hela 

vägen.  

Då är egentligen frågan när man skapar en utbildning, början och slutet, hur 

långt ska man komma? För vi är ju en förberedande utbildning, vi ska ju inte 

göra gesällprov.  Vad är det för verktyg man ska ha för att kunna gå vidare, 

det är det vi sysslar med. 

Du kan inte bli duktig på någonting utan att träna.  Och det är intressant, det 

var ett program på TV härom dagen, där man slog fast att alla kan bli expert 

på någonting bara en lägger tiotusen timmar. 

Men, du måste börja någonstans, nyfikenheten måste finnas. Så att du tar 

det första steget. Sen är det ju intressant att se hur många som hänger kvar. 

Om du tar en grupp, en klass oavsett storlek, så finns det en spridning där. 

I en klass kanske det finns en person som vill gå riktigt långt.  Men, det är 

viktigt att komma ihåg att även om man inte vill fortsätta att träna så har 

alla individer tagit med sig något viktigt.

Det är i viljan det ligger. Jag har en kusin som läste ekonomi och hamnade i 

bankvärlden och han tyckte säkerligen inte att det var roligt med slöjd. Men, 

sen när han blev vuxen då började han att bygga på sitt hus och då upptäckte 

han att han inte var så opraktisk som han trodde.  
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Att våga misslyckas är en viktig faktor, det är inte farligt att göra fel - det är 
tillåtet.  Du behöver vara en person som triggas av att misslyckas,  istället 
för att slås ner. 

När det gäller Steneby, hela Steneby och inte bara Lillsnicken, det är en 
fantastisk skola och folk söker sig dit av fri vilja. De har någonting som gör 
att de vill komma dit. Det är en viktig skillnad mellan andra skoltyper dit 
folk är tvingade att gå. 

Jag har haft flera stycken av dem som börjar på Lillsnicken som hoppar över 
till ”Metall” till exempel. Själv har jag gjort lite tvärtom, jag kommer från 
metall och har jobbat med det yrkesmässigt innan jag kom till Stenebysko-
lan.  Jag gick på ”Silver” först och tyckte att det var fantastiskt roligt så jag 
hade lika gärna kunnat hamna inom det området. 

En av de saker som gör att Stenebyskolan är helt unik är att det finns så 
många olika inriktningar under samma tak. Jag har genom åren fått hun-
dratals vykort från gamla elever som skriver och berättar ”att nu fattar jag”. 
Det måste få ta tid att sjunka in och man måste få komma ut och kunna 
jämföra vad man gått igenom.  Och vad man fick… när man är mitt uppe i 
det kan det vara svårt att se. Man kan inte hitta ett sånt ställe igen och det är 
många som bär Steneby med sig. 

På skolans Öppet Hus kom det en gammal dam tillsammans med sin pappa 
och en dotter,  tre generationer, där en farmor eller mormor har gått på 
Stenebyskolan och har berättat om det till två yngre generationer och tydligt 
burit med sig sin upplevelse av Stenebyskolan genom hela livet.  

T.R: Ja, Steneby är unikt och man känner igen andra Stenebyare, på 
Malmstens till exempel. 
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När vi gjorde om våra läroplaner, när jag kom till Steneby 1978, hade vi ju 

en typ av skola som skulle läggas ner så läraren på Metall som heter Håkan 

Ingemansson och jag blev tillfrågade om vi ville bygga om våra utbildningar 

och göra nya läroplaner.  Och det gjorde vi, under ett helt år höll vi på och 

arbetade med det. 1980 blev den om-organisationen sjösatt och jag har ju 

skrivit en historik om Lillsnickens liv,  från det att jag kom och det jag 

gjorde under alla år. 

Sen skulle vi göra om allt det där, det var ju relativt korta kurser på den 

tiden och vi gjorde om kortkurser som från början hade varit fyra veckor.  

Vi gjorde om dem till terminskurser och eleverna blockläste. Så om du sökte 

en kurs hos oss så sökte du för en termin och den innehöll sex veckor trä 

(slöjd och trähantverk) och sen var det silver och något som vi kallade för 

småslöjd, där var det flera olika tekniker, bl.a. skinn. Det var en termin och 

sen kunde man söka om och gå en en likadan termin nästa år. 

1986 skulle vi göra om utbildningarna igen och då gick jag på vidareutbild-

ning kan man säga, jag hade ju lärt mig när jag gick på möbel för länge sen, 

jag hade en lärare som var en duktig svarvare, så han lärde ut skärsvarvning 

till oss möbelsnickare. Men, jag gick en speciell skärsvarvningskurs som 

Knut Östgård, hemslöjdskonsulenten, var kursledare för.  Sen gick jag på 

Sätergläntan och lärde mig laggning. Sen blev jag erbjuden att jobba som 

lärare på Sätergläntan, men det tackade jag nej till.  

Diskussionen om att använda maskiner i trähantverk kommer du aldrig 

i land med, den pågår jämt.  Väldigt mycket är så personligt, hur man 

upplever och uppfattar saker.  Det är en kombination, man måste sätta 

maskinanvändande i någon slags relation till verkligheten.  Allting som vi 

gör med våra maskiner kan du också utföra för hand, så maskinerna är bara 

ett hjälpmedel så att du ska kunna komma fram snabbare helt enkelt. 
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Jag tycker att engelsmännen har ett bra begrepp, designer maker, innebörden 
i det tycker jag prickar väldigt rätt. I Sverige har vi ingen motsvarighet… 

Att det kommer nya material är inte konstigt, det är en del av utvecklingen. 
Sen måste man, om man ska vara kunnig på träområdet, veta vad det är för 
skillnad. Och när man använder det ena och det andra materialet, det är dit 
man måste komma.  Som yrkeskunnig ska du kunna använda materialen 
rätt. Gör du en bokhylla där du har ett ganska långt spann och tar MDF då 
får du en hängbuk på hyllan och vet du inte varför då blir det rätt så dåligt. 
Du måste veta de olika fördelarna med de olika materialen. Det är också 
en prisfråga, det tar ju betydligt längre tid att göra ett bord på en massiv 
trästomme om man nu pratar om kvalitet. Vad är det som är kvalitet? Då får 
man dissekera ordet kvalitet och sätta det i ett visst sammanhang och sätta 
det i relation. 

Det har kommit nya aspekter på senare tid, nu tycker jag att det kommer 
tillbaka att man återanvänder. Och ska du då göra ett bord som går att 
återanvända, då kan du inte köra med billig skit hur som helst, då hamnar 
det i en container…

T.R: Lite av mitt examensarbete handlar om hur man ska få unga 
människor att intressera sig för hantverk och material. Hur kan man 
göra det?

Det finns ju tankar om att man ska vara rädd om miljön och allt hänger 
ju ihop med detta. Slit och släng är ju livsfarligt om du ska vara rädd om 
miljön. 

Ska du vara rädd om miljön måste föremål gå att återanvända och då måste 
du också börja tillverka saker som går att återanvända. 

T.R: Och då måste du kanske lära dig att tillverka saker själv och inte förlita 
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dig till att andra gör det åt dig. Det kanske kommer att behöva finnas en 

rörelse…

Jag tror att det redan finns ett antal människor som är intresserade, men hur 

stor den rörelsen blir det vet man ju inte… Ska vi minska på oljeberoendet 

kommer det  att påverka oss mycket. Mindre plast till exempel… mer trä 

istället…

Scouterna började med detta, de barn som varit  med i scoutrörelsen får ju 

ofta med sig en kniv och så täljer de sina grillpinnar… och så vidare, det är 

kanske så det börjar…

T.R: Om du skulle introducera trä för 14-16 åringar, hur skulle du 

göra?

Först och främst skulle jag fråga dem vad de är intresserade av, deras intres-

se är det som skulle styra mig. 

Men, om jag inte vet någonting om målgruppen och jag skulle börja bygga 

en utbildning som börjar med sextonåringen så är hen lite svår för hen har 

redan börjat med iPhone och det är hens värld. Så jag måste introducera de 

här människorna i en helt ny värld kanske… och vad tycker dom är kul, det 

skulle man behöva informera sig om. 

Vi hamnar ju tillbaks i vad jag sysslar med,  för ska de börja med någonting 

behöver de börja med att lära sig trä och förstå vad det är för ett material. 

Sen är det frågan, kan vi gå ut i skogen eller är vi i en stad… är de intresse-

rade av att titta på naturen?  Trä är ju så mycket mer än bara en stam i 

skogen, olika träslag… man använder ek och ask och björk och fur till olika 

saker.  Vi hamnar ju i historiens baksida, i självhushållets tid och då kan 

man ju snacka om att titta på filmer om hur det var en gång… se vad som 

finns.

För det handlar ju alltid om att locka fram ett intresse, för sen blir de mer 
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självgående, finns intresset så vill du veta mer. Någonstans där skulle jag 
börja.

Frågan är, var har de hamnat i sin värld, var finns dom? Det beror mycket 
på, är referensen programmen Bygglov eller Äntligen hemma och man inte 
haft, kanske en morfar som arbetat med händerna… det har jag sett på alla 
de här breven vi fick till skolan när vi läste ansökningar.  Väldigt ofta var det 
en morfar eller en farfar som hade suttit med dem när de var små eller hade 
en verkstad i garaget eller liknande, de hade sett någonting när de växte upp. 
Om de aldrig har sett något så måste de börja där någonstans.

T.R: En sista fråga, varför tänker du att hantverk är viktigt idag baser-
at på allt det vi har pratat om?

Är det viktigt idag, då är det viktigt för individen att göra något med sina 
händer.  Alla människor som sitter framför en dator på ett kontor och inte 
får något praktiskt att hålla i, utav alla dom så finns det en liten klick som 
vill tillverka en pryl. En del samlar på bilar och polerar på gamla ameri-
kanare och andra kanske svarvar eller snickrar hemma i källaren. Men, jag 
tror att människan har ett behov av att utföra någonting som man ser blir 
något och inte bara försvinner in i en dator som vi ju jobbar med mycket 
idag. Det var ju så för oss  på skolan också, vi fick ju mer och mer jobb i och 
med datorernas intåg.  Vi har väl aldrig gjort av med så mycket papper på 
Steneby sedan datorerna kom. Det är lite bakvänt men så blev det ju. Sen är 
det nog väldigt mycket beroende på var man växer upp.  Växer du upp i ett 
mindre samhälle så har du närmare till det praktiska.
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Sammanfattning av intervju med Gunnar Almevik, 

2017-04-04

T.R: Jag håller på med ett examensarbete som handlar om kunskap-

sproduktion och kunskapsöverföring och planerar att jobba med ung-

domar i workshops. När du hade föreläsning hos oss visade du på olika 

sätt att… du hade en iPhone och plåtade av en tvådimensionell ritning 

för att göra den tredimensionell… jag tror att det var baksidan av ett 

kyrktak och hur den konstruktionen är gjord. Jag tänkte då, hur ska 

man nå fram med den kunskap jag har, hur ska jag lämna över den och 

visa för folk att det här är viktigt och intressant? 

Så mitt arbete handlar mycket om hur jag ska kunna kommunicera 

mitt arbete till människor som kanske aldrig ens hållit i en hyvel. Ska 

jag dra det riktigt långt, de kanske inte ens träffat på imperfekta ytor i 

sin vardag.

Så min fråga till dig är, är hantverk viktigt för unga hjärnor… eller 

unga människor? Det är en stor fråga… varför är hantverk viktigt?

På ett sätt, grundläggande handlar det om någon slags reseliens, förmågan 

att vara en kapabel människa. Att faktiskt kunna eller veta… att ha en tilltro 

till att det är möjligt att göra saker själv.  Och det handlar ju också om ett 

slags oberoende och en frihet och en möjlighet i livet. Det är ju väldigt per-

sonligt, men det tycker jag är superviktigt att kunna välja bort sånt som… 

jag till exempel har inga melaninskivor i mitt hem för jag vill inte ha det. Då 

kan man ju köpa det då… eller också göra… 

Sen tycker jag att det handlar om reseliens utifrån en personlig utgång-

spunkt, men det handlar ju också om det bärkraftiga samhället och om 

långsiktighet. 

Om saker och tings hållbarhet och möjligheten att laga och underhålla… 

liksom att nöta utan att… det blir också som en protest mot slit- och 
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slängkulturen och där finns ju också hantverket, inte bara i produktion utan 
som jag ser det också i att kunna underhålla sina saker.  Att kunna förlänga 
livslängden som kanske är den bästa miljöinsatsen. En längre livslängd på 
grejer är kanske en viktigare välj-inriktad konsumtionsetik. Skulle folk 
börja ta hand om sina grejer och se till att de får lång livslängd så skulle 
samhället bli mycket bättre. Så det är de stora frågorna, tycker jag.

T.R: Jag läste en artikel av dig där du hänvisar till Richard Sennet, jag 
läser upp texten:

Sociologen Richard Sennet vänder sig mot definitionen av hantverk som 
ett manuellt arbete och en motpol till en industriell produktion. I The 
Craftsman, framhåller han hantverket som en hållning ”the skill of 
making things well” hantverk är med detta perspektiv inte knutet till 
ett handarbete, det står inte heller i motsättning till teoretisk kunskap 
utan är tvärtom något som kan finnas i alla yrken och göranden. Han 
betonar den generalla kunskapen att lösa praktiska problem, men också 
en existentiell och moralisk hållning”. Så det var egentligen det här du 
menade, att ta civilisationen framåt, att det är viktigt?

Nu refererar jag till Sennet, han pratar ju om ”craft” som en dygd och det 
kan man ju göra. Men, för mig är ju hantverk något som har med… för 
honom kan ju en jurist vara en hantverkare… 

Det finns något slags görande, som en mål-medel-relation, något som ska bli 
av, inte bara en betraktelse även om en litteraturkritiker tycker att texten är 
”min produkt”.  Min analys är mitt hantverk. 

Men, personligen är väl jag mer intresserad av hantverk som en slags… 
något som är gripbart för människan, något som händer… som är möjligt att 
ställas inför… att ta del av, med sina sinnen. Det är väl egentligen det som 
intresserar mig och det som jag kanske framför allt vill lägga i hantverk.  
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Annars tycker jag att det flyter ut lite grann.

Jag kan ju se att människor blir,  som inte har förmågor att gestalta sin 

fysiska omgivning eller ta hand om den fysiska omgivningen, blir väldigt 

beroende… i  ett perspektiv, väldigt ofria. 

Jag tycker att de handlar om ett slags, det handlar om frihet… om mänsklig 

integritet i förhållande till ett ganska kommersialiserat samhälle. Att ha 

möjlighet att välja bort produkter och tjänster som man annars tvingas till. 

Och det är ju klart att det finns ju också i en digital tidsera.

I den fysiska världen tror jag att hantverk är,  jag vet inte om du känner till 

Otto von Busch, han har ju en sådan hållning att en hacker-kultur borde 

föras in och befrukta slöjd och hantverk.  Och det kan jag sympatisera 

med väldigt mycket med. Och att det handlar om att göra människan mer 

självständig och kapabel och fri. 

T.R: Det är ju viktigt med hantverk då.

Ja, absolut. 

Jag har mina färdigheter och har jobbat mycket med dokumentation, up-

pmätning, visualiseringar som en slags bildskapande verksamhet. Och där 

är ju mitt hantverk och nu jobbar jag med digitala teknologier. Och det är 

intressant, bilden blir ju mera interaktiv, den blir mer social.

T.R: Hur tycker du att jag ska introducera hantverk för grupper av 

unga personer i mina workshops?

Det finns ju mycket forskning och även aktiviteter kring det här med fabri-

cation-labs, där man går in och gör saker tillsammans och där är redskapen 

och metoderna ganska många, både digitala- och printingtekniker, men 

också väldigt handgripliga med saker som snickeri och slöjd. 
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Det jag kan tycka är viktigt… viktigt är ett kritiskt förhållningssätt till 
hantverkets traditioner inom lärande och kunskapsförmedling som jag 
uppfattar är väldigt auktoritesorienterade, det är mästare - lärling, det är 
mästaren som kan och det är lärlingen som ska imitera mästaren och på 
något sätt underkasta sig mästaren. 

Och det finns också någon slags kultur där kritik inte är accepterat utan 
lärlingen ska underkasta sig, inte ifrågasätta, möjligtvis fråga, men inte 
ifrågasätta. Och inte heller hitta på nya egna lösningar utan man ska gå den 
långa vägen. Imitation och repetition hålls som dygder och där har ju en 
hel del forskning visat på  att det kommer in en massa andra saker i det där 
som inte har med skicklighet att göra, som kanske bara har med vana… så 
här har vi alltid gjort och man har faktiskt inte testat något annat… det kan 
vara av osäkerhet och det kan handla om att skicklig är lika med stark, eller 
något sånt. .. Det tror jag är ett problem för hantverket, att man forfarande 
romantiserar det och den typen av lärande. Det är klart att det finns något i 
det där med repetition och liksom titta och göra, men samtidigt tror jag att 
unga människor och dagens samhälle är mer utforskande och sökande.  

Det är precis som du säger, jag vill inte göra en stol för det behövs inte fler 
stolar. 

Du är intresserad av kunskap men du vill använda den på ett nytt sätt. Då 
är det väldigt svårt att gå i någons fotspår, i en tradition… och då tror jag att 
det krävs nya sätt att lära, nya attityder…

Sen kan jag vara kritisk mot fab-labs, när de bara kommer in och… bom-
bom-bom och det finns ingen kunskap utan det är bara massiv materialför-
brukning och slöseri. Det är som alla de där pysselavdelningarna på Sverig-
es museum, på med lim bara… och på med fjädrar… såga av en planka… 
det är så… groteskt.
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Det blir helt dränerat som en slags protest mot den här väldigt traditions-

bundna insocialiseringen, det som Otto von Busch kallar Army of One.  

Jag ska bygga mig ett snickeri och där ska jag stå och snickra och lyssna 

på P1och så ska jag hålla på för det är meningsfullt för mig… Och det är 

väl liksom fine och så det andra som är någon slags ”nu ska vi” och det blir 

väldigt frejdigt, hantverkets motsats… ingen kunskap och ett fruktansvärt 

materialslöseri. 

Egentligen är ju slöjd mer intressant som ett teoretiskt förhållningssätt, som 

metod för det är ju det rakt motsatta. Hantverket söker hela tiden effektiv-

iseringar, metoder, arbetsplanering, differentiering, mallar, hjälpmedel… 

medan slöjden är ju väldigt mycket, vad kan jag göra av det här? Det är att ta 

sig an förutsättningarna på ett smart sätt. 

Det är viktigt att se vad vi gör nu, precis som med allting är det viktigt att 

skaffa sig ett meta-perspektiv på görandet och då är det lättare att säga: nu 

gör vi det här utifrån den traditionen eller den metoden eller med de här 

verktygen… och då kan man göra så här och då  kan det bli bra när man 

utnyttjar teknik på det här sättet.

Då kan man gå ur den där, ungefär som när barn leker,  det här är en docka 

och det här är ett sjukhus och det här är en bil, och så helt plötsligt bara 

växlar dom och och så förhandlar dom om leken: jag vill vara den och det 

där ska vara med… och så in i leken igen.

Och det där tycker jag är väldigt grundläggande i pedagogik, att kunna 

och våga växla mellan att faktiskt vara i och att våga lära och sen ställa sig 

utanför, och säga: ja det går att göra på det sättet och det kan man kanske 

ifrågasätta och sedan gå in i det. 

För det finns också mycket såna manlighets… jag vet, vår skola i Mariestad, 

de beställde sågat, blocksågat timmer för alla studenter skulle hugga den där 

ytan med yxa. 
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Och så var det någon student som sa, varför gör vi det här?  Vad är det bra 
för? Vad är poängen liksom, sminkbila… 

Och det gick inte att föra en sån diskussion… ja men det ska se handgjort 
ut… det blir bättre ytor, eller… hur mycket tid kan man lägga på det… då 
blir det absurt på något sätt.

Och det finns ju väldigt mycket av den typen ”att se handgjort ut”,  men vad 
är handgjort? 

Det är klart att det finns estetik och romantik i hantverk. Det finns ju mycket 
av det. Sen är det ju också så… om man tar en liten villaträdgård med små 
gator… nog fan har varenda husägare en liten gräsklippare, eldriven eller 
motordriven… men, det där kanske man skulle kunna slå med lie mycket 
fortare? Det kanske bli snyggare, en annan flora… Men, det finns ju också 
föreställningar om saker, det är inte möjligt och det finns också föreställn-
ingar om att det är romantiskt med någon som slår sin trädgård med lie. Det 
kan vara en extremt praktisk och osentimental människa som tycker att det 
är mycket lättare… det går mycket fortare och det är mycket billigare. Det 
kan också vara skönt liksom… och göra det. 

T.R: Vad skulle du säga vara ett bra sätt att hantera det på? För egentli-
gen är det ju inte ett problem förrän man gör det till ett problem. 
Det är väl så där att det är… kunskap är också… vad ska jag säga… en 
kunskap, om det inte bara är en förmåga… en kunskap som värderas i 
termer av bra och dåligt eller bättre och sämre, det kan ju vara viktigt för 
att kunskapen ska utvecklas. Om man aldrig värderar kunskap så blir det ju 
liksom ingen… men, samtidigt så är ju också värderingen i sig problema-
tisk för att, vad är det man värderar? Är det estetik eller är det effektivitet, 
kvalitet eller tid, resursförbrukning eller… så på något sätt så kan ju jag 
tänka mig att man måste diskutera det, vad är det vi lägger i bra eller dåligt? 
Hur värderar vi kunskap och försöka vara lite relativistisk. Pratar vi tid så är 
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det… pratar vi arbetsmiljö… var det bättre förr? 

Jag har ett litet trähus och jag tog bort två garderober och för det första 

så var garderoben inbyggd i stommen i halvtumsplank, spikade… inne i 

garderoben var det fotllister som var gerade… det var hålkälslister som var 

täljda… jag grät nästan när jag tog ner dem. För mig handlar det ju om en 

omsorg, en oerhörd omsorg och omtanke. idag får du inte en snickare att 

sätta en hålkälslist, fan är du galen? Ska jag göra möten, jag vet inte hur jag 

ska göra möten. Och då kan jag väl säga, ja det var bättre förr. 

Det är intressant med slöjdrörelsen, de ser det som att det är du, det är 

individen som ska kunna saker… det är inte nån jävla snickare som bygger 

dom där husen, dom gör ju bara vad dom får betalt för.  Det handlar ju om 

att du ska bli kapabel och kunna göra saker och välja, vill du lägga lite tid 

eller mycket tid.

Det är bra att ta hand om saker, att klara av att ta hand om saker.  Jag blir 

jättestolt när jag lagat mina barns byxor istället för att slänga dem och köpa 

nya. Det blir nästan tvärtom, jag tycker att det är status att ha en lapp på 

byxan. När jag växte upp var det inte det. 

Sen är ju frågan hur du ska göra, nu frågar jag dig… som examensarbete för 

det är ju lätt att det här blir filosofi och det är ju ett hantverk i sig. 

T.R: Mitt examensarbete handlar om att göra ett material, ett läroma-

terial, ett workshopmaterial, där jag kan introducera och skaka om 

lite i unga människors hjärnor och säga: så här kan du göra någonting 

att sitta på. Det här kan också vara en stekspade. Så här se trä ut.  Jag 

har en tanke om att jag ska per-fabricera grova delar av en pall eller 

nåt. Jag kommer kanske att göra en bågsvarv så att de förstår vad som 
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händer när ett skärande verktyg går emot ett mjukare material. 

Ska du göra det så att du också får testa det eller ska du göra det enbart 
teoretiskt? 

T.R: Ja, jag ska testa. Jag har under arbetet riktat om min inriktning 
på arbetet och nu handlar det om att jag ska omsätta några vanliga 
traditonella tekniker så att en ung person förstår vad det är och kan 
göra det. Jag kanske visar dem vad basning är för att det är ett effekt-
fullt verktyg att visa… här har du en superstyv träbit, stoppa in den i 
100-gradig ånga i några minuter och sen kan vi böja den. 

Jag tänkte på det när du pratar om hantverk som språk, det kom en avhan-
dling som en keramiker har gjort, Mårten Medbo, den heter Lerbaserad 
språklighet. Det handlar om keramiken, om leran som språk och hur han 
uttrycker sig. Hans avhandling är en textbaserad del och en utställning. Det 
som är jävligt intressant, på några sidor, refererar han till Michael Polanyi 
som resonerar kring tyst kunskap och där Polanyi gör en uppdelning av 
språkets beståndsdelar.  Och han menar att tyst kunskap är kunskap som 
används som redskap när kunskapen verkar i det tysta. Och sen pratar han 
om att ibland kan vi inte artikulera den och då undviker vi den när vi inte 
kan sätta ord på den. Men, då pratar Medbo om att hantverket har ett eget 
språk och så gör han en parallell där emellan för Polamy ställer upp att det 
finns ord, det finns grammatik, det finns kritik och det finns stil… och då 
säger han att i hantverket finns det material, skicklighet och teknik. Den 
tycker jag var ganska intressant som ett sätt att förhålla sig till, både den 
tysta kunskapen som nästan bidrar till att mytologisera och också säga att 
artikulering, det är verbalisering.

Det finns en jättespännande arkeolog/ antropolog, Tim Gold som också 
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pratade om att görandet är artikulering,  att få göra, att få visa och att språk 

är en väg som man kan följa, det är kommunikation… det är kanske på olika 

sätt… Det skulle kunna vara ett sätt att strukturera det här, vadå språk!  Vad 

menar du med det? Detta är det inte en filosof som sagt, det är faktiskt en 

hantverkare. 

Det är ganska gott att i ett examensarbete som har en begränsad tid att 

ha ett eget material, det vill säga du har en idé, du vill testa någonting i 

verkligheten med andra människor. Du kommer då självklart få erfarenheter 

som du kan diskutera… och du har ett arbete. 

 



95

Sammanfattning av intervju med Andreas Nobel 2017-04-12

T.R: Är hantverk viktigt? Är handens arbete viktigt i dagens samhälle?
Ja, hantverk är viktigt. 

Alla vuxna är på något sätt intresserade av hantverk. Det är inte alls ovanligt 
att man träffar folk som säger att jag har jobbat med det här och med detta, 
men egentligen skulle jag vilja bli snickare eller keramiker. Det är uppenbart 
att det är viktigt för det finns otroligt många människor som ser ett värde i 
det. Jag antar att man kan bena upp det och säga att hantverk är otroligt bra 
terapi för att må bra. Det handlar om väldigt mycket olika grejer, men det 
är otroligt roligt och stimulerande att jobba och att få kroppen att fungera i 
samspel med ett verktyg eller en maskin och ett material. Jag tror att man då 
förstår sin omgivning på ett fördjupat sätt. 

Det är ganska enkelt, det är ju väldigt få yrken idag där man är herre över 
situationen och kan se hela processen och bestämma över den. Ofta är man 
ju bara en kugge i ett maskineri och man har chefer över sig och under sig. 
Ska man göra vilket projekt som helst så är man jätteberoende av en massa 
andra människor och jag tror att det skapar mer stress och utbrändhet än att 
jobba hårt. Naturligtvis med det förbehållet att man inte jobbar så hårt att 
man  sliter ut sin kropp.  Att jobba mycket tror inte jag är så farligt, men att 
jobba med tråkiga grejer är farligt och att jobba med grejor där man inte har 
någon kontroll över situationen är inte bra för människor. 

Att jobba med hantverk är helt unikt. Ska du göra en stol eller en matta då är 
du herre över hela processen. Det är inte alltid roligt , det går fel i bland och 
man måste då lösa problemet själv. Det innebär problem-lösning, det är form 
och funktion - det är en väldigt bra träning av viljan. 

Det finns en väldigt romantisk bild av hantverk. Det är inte bara att gå med 
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materialet, men det är ändå att lyssna på vad materialet och verktyget vill 

och göra sig till ett med det. 

Så om man säger att hantverk är oviktigt, då måste man också säga att 

musik är oviktigt, att idrott är oviktigt. Men, det fattar ju vem som helst 

att det inte är, det är ju våra största intressen. Det är det ena, vi ska ju göra 

miljö, möbler och grejer. Så om man tror att hur offentliga miljöer, och för 

den delen även privata, ser ut, att det har någon betydelse - ja, då är det klart 

att det är viktigt!

Jag inte bara tror, jag vet, att man blir en bättre arkitekt och designer av att 

göra grejerna. Så om vi inte vill att alla stolar ska se ut som det här (visar på 

stol i rummet) som är ett riktigt missfoster, då är det klart att det är viktigt 

med hantverk.

Jasna Sersic pratar om ”to know you have to make”.  Det är ett sätt att tänka.  

Sen kan man ju inte värdera, att det är bättre att snida en smörkniv än att 

”cadda upp” den.  Alla verktyg påverkar vad du kan tänka, varje verktyg 

skapar ett tankerum i sig.  Cad eller kniv, det är olika tankerum.

Ett begrepp som jag fått från Bernt Gustavsson är perspektivrikedom. Så 

om perspektivrikedom är något bra i ett samhälle vilket de flesta skulle 

kunna komma överens om, att det är bra att man tittar på saker från olika 

håll. Då måste man utveckla tänkandet med olika verktyg, varav hantverket 

är ett som har varit med i större delen av människans historia. Den tid som 

text har varit det viktigaste är en otroligt kort period i jämförelse. Så det är 

egentligen ganska förmätet att säga, nej hantverk behövs inte. Sen förstår 

jag den produktionsekonomiska aspekten så klart. Men, jag skiter i det 

för det viktigaste är att det blir bra formgivning. Och då är jag övertygad 

om att hantverk behövs för det är väldigt lätt att hitta dåliga exempel på 

formgivning som verkar stamma från en okunskap, en oerfarenhet av hur 
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material beter sig och hur konstruktion går till. 

T.R: Min andra fråga, som jag vill ställa till dig, handlar om mitt prak-
tiska arbete, om workshop-kontexten som jag ska skapa. Jag tänkte på 
Bernt Gustavsson, och vad han sa, ungarna behöver mångfald idag, de 
ska ha mycket att välja på… Är det verkligen så… att de ska ha det…? 
Jag tror inte det…

Nä, jag tror inte riktigt att jag förstår vad han menar.  Jag tror att, med 
förbehåll att jag inte kan veta allt om hur ungar idag tänker,  jag tror tvär-
tom: jag tror folk behöver, jag tror inte de vet om det själva, men de behöver 
lite stränga regler för vad man ska göra.  Valfrihet och mångfald, det är det 
nästan för mycket av, det är nästan bara jobbigt att bestämma alla menyer… 
 Jag har ju jobbat otroligt mycket med workshops genom Ugly Cute 
och jag tycker att det är väldigt svårt att göra.  Jag har tänkt, för att det ska 
bli bra, tycker jag att man ska ha ganska stränga ramar.  Man kan säga så 
här, antingen får man bara två material att välja på, om det är så strängt då 
får man kanske i gengäld göra vad man vill. Eller så säger man, du måste 
göra en liten skohylla men du får välja vilka material du vill.  Antingen i 
vad du får göra, eller i val av material eller teknik, ska det vara strängt. Jag 
har aldrig upplevt att någon har sparkat bak-ut för att det blivit för strängt. 
Det är intressant, man måste välja rätt material för rätt åldersgrupp. Vi hade 
en mardrömsworkshop som jag och brorsan gjorde med Ugly Cute i någon 
liten gammal bruksort i Småland.  Vi var på ett fint gammalt Folkets Hus 
med muralmålningar och så skulle vi jobba med arbetslösa.  Vi hade köpt 
in liggunderlagsmaterial i starka neonfärger som man skulle användas för 
att skära ut sittdynor, det funkade jättebra med de arbetslösa. De var vuxna, 
mogna och ganska långsamma. Men, så tyckte de som arrangerade work-
shopen att det var lite för lite folk så de gick till nån fritidsgård och raggade 
dit lite kids, några av dem mådde inte så bra. Man skär ju med en sån där 
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mattkniv och det är ju som att skära i smör, de var alldeles för utagerande 

och de överproducerande liksom. De arbetslösa satt och jobbade en hel dag 

med en grej medan ungdomarna hade gjort fem hakkors och tre kukar på… 

och det såg ju för jävligt ut. Då tänkte jag, det var för lite motstånd i mate-

rialet.  Å andra sidan kan tälja med kniv bli alldeles för mycket.  Det gäller 

att hitta balansen i uppgiften. Jag tror mer på restriktioner än på frihet. Det 

finns en romantisk föreställning, hantverk handlar inte om frihet, hantverk 

är inte att man är herre över situationen utan i hantverk blir man lite slav un-

der tekniken, traditionen och materialet. Jag tänker att man som formgivare 

ska man vara ganska kreativ, inte mer kreativ än i andra yrken, men man 

ska försöka hitta på… det är ganska skönt att gå ner i verkstaden bara med 

en ritning och bara utföra som en maskin och inte vara så kritisk och kreativ 

och bara utföra en koreografi, det är inte att förakta. 

 Jag går inte i gång på aktivism… och slöjd, vad heter det, sticka in 

lyktstolpar till exempel, jag tycker att det är fel material på fel plats. Jag 

tycker att inredningar behöver mer textilier, men inte utomhus. Problemet 

är att det är så jävla dålig form. Om det inte är bra förstår jag inte varför 

man ska göra en community omkring det. Det är jävligt känsligt idag för det 

anses elitistiskt. Jag förstår inte den kritiken, för i vilket annat yrke är det 

elitistiskt att kräva kvalitet? Det säger vi inte om en bilmekaniker, nej han är 

för bra. Det är klart att smaken är delad, men de som har hållit på i många år 

har någonting som andra inte har. 

 Om hantverk idag, jag har alltid varit instinktivt skeptisk till den. 

Å andra sidan högaktar jag duktiga hantverkare. Det är ingen falsk blyg-

samhet, jag ser mig inte som en skicklig hantverkare, jag har ganska bra 

inblick i det för jag har ändå hållit på, men har aldrig blivit riktig duktig 

på någonting.  Jag tycker att det är en slags moralism som råder och det 

tycker jag aldrig är bra. Men, tradition är bra… det historiska liksom… öm 

man ska lära sig av de gamla. Det här låter som en floskel, man ska vara 

intresserad men man måste också prova det nya och man måste utmana… 
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Jag har ägnat ganska mycket tid åt att utmana. Om det finns den och den 
regeln inom snickeri då vill jag testa, stämmer verkligen det? För det är 
inte alltid det stämmer, det kan vara en regel som kom upp för att vi hade 
mycket fuktigare bostäder förut. Egentligen ser jag ingen motsättning med 
att vara traditionsintresserad… Jag har också ganska svårt för dem som tror 
att det automatiskt blir icke-nyskapande för att hantverket bromsar. Det här 
måste vara en relativt ny grej, förut om vi pratar om längesedan, då tror jag 
inte moralismen inom hantverket fanns. Hantverkare och uppfinnare det var 
samma sak och konstnären fanns inte ens. 

Självklart måste folk få testa och prova och göra fel, det är bara bra att 
uppfinna hjulet på nytt.

T.R: Hur förhöll du dig till att arbeta med trä i workshops under Ugly 
Cute-tiden?

Vi var egentligen av nöden tvungna att jobba med standardmaterial och hade 
ingen verkstad så vi började att använda skivmaterial och färdiga reglar.  
Det är svårt att säga vad som kom först, det är också intressant, du ve 2,40 
X 1,20 - två-tum-fyra-regel, allt följer ju ett svenskt standard-bygg-system så 
de här måtten har vi i blodet precis som dalahästen. Det är arketyper och det 
blev vi väldigt intresserade av att använda dem. Vår relation till hantverk var 
att jobba ganska enkla lösningar i en icke-familjär form så att man känner 
igen materialet men formen var konstig. Det blir någon slags skevning som 
väcker intresse. Det som var farm med det, var att alla som sökte praktik 
hos oss var slackers, slöa snubbar som trodde att vi också var slöa slackers. 
Medan vi i själva verket jobbade som fan. Det är jättesvårt att jobba enkelt 
med färdiga material, det kan se bara slappt ut.  Vilket det också gjorde 
ibland, men det var aldrig vår mening. Om man jobbar med skitmaterial och 
enkelt då måste man vara ännu mer noga med formen för annars ser det bara 
slafsigt ut vilket är helt respektlöst mot brukaren. 
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T.R: Hade ni en tanke om att arbeta demokratiskt, idealistiskt i ert 

arbete? 

Vi hade inget socialt program, men såg vikten av att arbeta pedagogiskt, 

praktiskt och teoretiskt. Vi började med att göra ett fanzine, sedan började 

vi göra inredningar… den tiden är inte så olik den här.  Det var mycket 

ljust och fräscht och Wallpaper var superheta.  Vi reagerade på att man inte 

diskuterade form utifrån andra synpunkter än fräscht. 

 Ett exempel som är rätt bra, det var när vi gjorde vår första inred-

ning, det var en sittplats på Moderna, då skulle vi göra en bänk i linspånski-

va, då hade vi vårt första bråk om bänkarnas profil på gavlarna. Jag var 

lite inne på slöjd och ville ha något lite folkligt och frodigt, brorsan ville ha 

den heliga gral och Markus ville bara ha helt rakt.  Vi kompromissade och 

kom på: vi gör en helt slapp kurva, en riktigt risig kurva. För när jag gick på 

Inredning då var det mycket snack om spänstiga kurvor och då tänkte jag, 

finns det slappa kurvor som bara rinner ner? Det här tycker jag är intressant 

för det här är teori, där ideologiska teorier kommer ur görandet och formen 

för efter det började vi utveckla kompromissen som metod som är ganska 

intressant ur ett svenskt perspektiv. Man kan säga att socialdemokratin och 

folkhemsbygget är en enda stor kompromiss mellan kommunister och höger-

människor och kyrkan. Man kan säga mycket om socialdemokratin men den 

gjorde mycket bra i Sverige. 

 Vilken sorts arkitekter idealiseras i västerlandet, jo det är de som är 

kompromisslösa, de som säger: det här bordet måste vara vitt och här inne 

får ni bara ha vita tofflor för annars förstör ni den här oantastliga juvelen. 

Och detta var vi alltid medvetna om, så här får inte inredning vara. 

En arkitekt firas för att han eller hon är kompromisslös, men en vanlig 

samhällsmedborgare… hela livet går ut på att kompromissa. Om du inte 

kompromissar med din familj, med dina vänner då blir du en hopplös män-

niska och skulle då inte det också kunna få ett formmässigt uttryck? 

 Titta dig runt, det är otroligt mycket grejer här, där konstruktion och 
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allting är dolt och är abstrakt och det är dolt vad det är för grejer vi omger 
oss med. Jag var intresserad av grejer, bärande och buret, att det syns vad 
det är gjort av - jag tänker på det som pedagogiska möbler och att det är 
stimulerande.

T.R: Jag tänker på var en ska lägga ribban i workshoparbete. Den går 
kanske att sätta mycket högre än vad man tror?

Ja, men precis. 

Jag gillar din idé med hur du ska presentera din workshop. Det är viktigt, 
vad man har för verktyg och hur det läggs fram och att man inte ger work-
shopdeltagarna dåliga Clas Olsson verktyg, utan dyra och bra verktyg. 
Jag tänker högt, man skulle kanske sinka en låda… 

 Jag tänker att det inte är så viktigt att det blir en stor grej, utan att det 
är viktigt att det blir en fin grej, ett fint hantverk. 

En grej som jag gillar med designskolepedagogik, en klass på femton styck-
en, ni ska göra var sin stol för äldrevården, samma uppgift, det kan låta hur 
tråkig som helst, men det är hur rolig som helst. Då kommer de tillbaks med 
femton olika lösningar på problemet äldrevårdsstol och det är en enormt bra 
pedagogisk utgångspunkt för att diskutera äldrevård.

 Jag gillar väldigt mycket att många gör var sin grej och sen förs det 
ihop och då ser man att det blir fint ihop.

 Jag gillar det kollektiva, men det blir inte bra bara för att alla är med 
och trallar. Och därför måste man om man är den som leder workshopen, 
se att det blir fint ihop. Idag när allt är så interaktivt, det är den största 
kvaliteten med hantverk att man slipper vara extrovert… man måste få vara 
introvert ibland och bara jobba med sitt och då ska man inte störa eleverna, 
då får de bara jobba på. Det tycker jag är fint med en workshop att man får 
ha introverta, avstängda moment… men, sen ska det ut i världen. 
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Sammanfattning av intervju med Bernt Gustavsson, 170411

T.R: Är hantverk viktigt? Är handens arbete viktigt?

Frågar du mig, så ja, det är det absolut. 

Jag har hållit på med detta mest inom folkhögskolan och där finns det 

mängder med hantverkskurser, estetiska kurser som det heter. Där är det 

mest avsett till att få människor att utvecklas som personer. Det finns allt 

från rehabilitering till ett särintresse för något speciellt hantverk.  

När man ser vad det gör med människor och vilken kunskap man får och 

särskilt då om man hittar bra kombinationer med teori och praktik så är det 

ju också en väldigt fin form av utbildning. Det är också folkbildande. 

Den första studien, den är från en folkhögskola, det är från en båtbyggarlinje 

och det är väldigt fint när man ser hur lärarna tänker. De tänkte just i de här 

banorna. Han som förestår den här linjen han är grundtvigian, man upptäck-

er det inte först men sen när man förstår hur de tänker och jobbar, då har du 

det.  

 Den tjejen som gjorde den studien, det gick till så när boken kom till, 

när jag kom till Örebro och fick en professur i pedagogik och demokrati då 

samlade jag alla praktiska verksamheter som inte hade någon riktigt given 

plats på universitetet, så det var allt från Grythyttan till musik till dans, ja 

alla dom som representeras där.  Så hade vi ett seminarium som vi kallade 

kunskap i det praktiska, studien är resultatet av den seminarieserien. Och 

det är ett sätt att försöka visa utifrån de här kunskapsformerna som jag 

skrivit om hur det ser ut i praktiken, en slags empiri för att se hur det ser ut i 

praktiken för de kunskapsformer som jag presenterade i början av boken. 

 Idag finns ett främlingsskap för praktiskt arbete, att använda händer-

na, händerna och kroppen som källa för bildning.  Så fort bildning kommer 

på tal i media så är det de stora klassikerna… jag har försökt på olika sätt att 

skriva in det praktiska i bildningsbegreppet i mina böcker. 

Bilaga 6
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T.R: Hur kommer det sig att det blev så? Varför är det så att det alltid 
är det praktiska arbetet som stryker på foten först?
Det kräver ett djupt svar. Det ligger djupt i den västerländska kulturen.  Se 
till romantiken där praktiskt arbete var för slavar och det intellektuella 
arbetet var för överklassen. Och den arbetsdelningen, den ligger så djupt. 
Du ser det i sentida skolutveckling i Sverige, praktiska utbildningar - det 
är för arbetarklassen. I Sydafrika där jag jobbat, där är det ännu tydligare, 
svarta går till training  och vita går till education. 

 Så har du också en förklaring i själva skolsystemet, som det har 
utvecklats de senaste årtiondena med de förmedlingspedagogiska tradi-
tionerna där självaktivitet står ganska långt efter. Läraren har kunskapen 
och läraren förmedlar den. Den reformpedagogiska tradition som förlorat 
mark under senare år bygger på självaktivitet med litteratur från allt från 
Freinet till Jules Vernes - alla progressivisterna…

 Det är mycket Ellen Key som för in den estetiska dimensionen, men 
hon nöjer sig med studier av det estetiska. Hon talar egentligen aldrig om 
att man själv producerar. Men, det kommer med automatik i de kurser som 
utvecklas inom folkhögskolan framför allt. 

T.R: Hantverk är att fråga, inte att ifrågasätta. Jag har utbildat mig på 
2010-talet och vi använder tekniker som har sina rötter i 1500-talet.
Jag känner igen delningen mellan modernister och traditionalister, du har 
det inom alla områden. Tittar du inom musik till exempel, jag har spelat fiol 
en gång i tiden… folkmusik, och då tycker en del att man absolut ska efterli-
kna och det är ju imitation, mimesisbegreppet finns ju där och det återkom-
mer ju också inom hantverkstraditionen som en slags vidmakthållare, du ska 
efterlikna mästaren och så långt som möjligt efterlikna det han gör. Jag har 
varit kritisk till det där och det är ju också att vara kritisk till traditionerna. 
Du måste ha det med dig och veta hur folk har gjort när du utvecklar… du 
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har det också i det sociokulturellt perspektivet, vilket jag har försökt att säga 

att det inte bara är att skola in folk i en befintlig social struktur utan man 

måste också se förändringsmöjligheterna, det är återkommande i nästan alla 

de riktningar du hittar.

 Anledningen till att jag började att skriva om kunskap var en full-

ständigt miserabel kunskapsdiskussion i samhället på 90-talet… det började 

på 80-talet när man började se på kunskap som investeringar och när jag 

som idéhistoriker hittade de Aristoteliska där har du en grogrund för att visa 

hur rikt kunskapsbegreppet är, hur du kan använda olika former av praktisk 

kunskap i olika verksamheter och i olika kombinationer.  

Ett extremt exempel, jag var nere på västkusten och träffade Skolstyrelsen 

och de berättade att de hade infört teoretisk slöjd. Varför då, sa jag. De hade 

inte råd, det fanns inga pengar till verktyg. 

Då tänkte jag, nu är det dags att göra någonting. 

 Om du tittar hur det ser ut i forskning, då har du dem som är 

specialiserade på slöjd som ämne i skolan. Det finns en man i Stockholm, 

Lasario Moreno, han hade en student som disputerade i förr-förra veckan 

i bokbinderi, Rui Tason. Det är en rätt så bra avhandling där han studerar 

en tysk som fortfarande driver verksamhet. Jag opponerade på Rui Tasons 

lic-avhandling för han skriver hela tiden om hans syn på hantverk och bok-

binderi och då fick jag ett alster av honom, helt oerhört för där ser man vad 

hantverk betyder, en sån där dubbelbok som man kan läsa från två sidor som 

härstammar från adeln på 1600-talet när man skickade böcker till varandra, 

en skrev på den ena sidan och den andra på den andra sidan. Det kan man ju 

fråga sig i en effektivitetssynpunkt, vad ska man ha det där till? 

 Nu börjar det komma en kritik kring det digitala i skolan, skolan är 

ju idag helt genomsyrad av det digitala, vi börjar se vad det gör med ungar-

na. 

 Jag tycker att du ska söka efter bra motiveringar i ditt arbete, till 

varför det är viktigt med hantverk. Till exempel idrott - det har blivit viktigt 
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för att det återverkar på studieresultaten och det ser man också i PISA-mät-
ningar. Med musik är det likadant, det motiveras på samma sätt… det gäller 
att hitta motiveringar som visar på att det är bra på ett helt annat sätt för 
människan.  Att det är någonting annat, att vi är varelser som är utrustade 
med händer och med kropp.

En rätt bra etymologisk grej som jag har använt, begripa - det kommer från 
att gripa. Helt konkret, denna utveckling kan vi se hos bl.a. Hegel och hur 
han visar hur det växer fram historiskt. 

 Ännu fler motiveringar, jag håller på med likartade saker inom 
folkbildningsvärlden, där du hela tiden har ett nyttokrav på dig. Jag har gjort 
ett försök att framställa ett alternativt nyttobegrepp och det har anammats. 
Det finns en norsk antologi, Nytta och onytta, heter den… den borde jag 
tagit med…

Sök bra motiveringar för varför det här är viktigt!

T.R: Jag undrar lite hur det skulle se ut om vi reformerade det här 
systemet och om vi då skulle gå tillbaka?

Det jag gjorde i ett projekt som jag kallade Folkbildningens samhällsnytta, 
där byggde hela projektet på olika kapitalformer, du har det ekonomiska 
kapitalet där du kan göra kostnadsjämförelser mellan till exempel vad en 
studiecirkel kostar jämfört med en kommunal verksamhet. Du har socialt 
kapital, där du har en ekonomisk återverkan vilket du också kan visa.  
Och så tar du flera… det teknologiska kapitalet och så lägger du ihop dem 
alla och då får du en högre form av samhällsnytta än om man bara håller sig 
till gränsnytta inom det ekonomiska området. Det är ett sätt att göra det på, 
att hitta på flera såna ingångar, det tror jag är nödvändigt idag, att visa att 
det här är bättre på lång sikt. 

 Jag tänker att det är intressant att ta de här mest avancerade teore-
tikerna, om du tar till exempel Merleau-Ponty och Polanyi, de utgår från att 
teori och praktik hänger samman. De accepterar inte tudelningen mellan 
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intellekt, hand och kropp. 

Det är bättre att beskriva vad olika verksamheter går ut på, det är mer 

träffande än att ha en stelnad uppdelning. 

Du har också ett ganska gott stöd i modern filosofi där man gör upp med 

dipotomier och den dipotomi mellan själ och kropp, mellan medvetande och 

kropp.  

 Merleau-Ponty är grundläggaren, han är fenomenolog och det bety-

der ju att du utgår från en upplevelse och en kunskap om världen som du har 

och på det sättet går det inte att skilja mellan medvetande och kropp. Alltså, 

du är inte en kropp, du har en kropp, och så visar Ponty med olika percep-

tionsexperiment hur det faktiskt hänger ihop. 

 Om man tittar på avancerade musikutbildningar inom folkhögskolan 

så finns ett fokus på att jag ska bli bäst. Tänker man så, så blir det inte bra. 

Man måste tänka att man är en del av något större. 

T.R: Jag tänker på, vi är rörande överens om det viktiga i handens 

arbete. Men frågan är då, hur tänker du att ett tillfälle där man träffar 

unga människor för att introducera en avancerad kunskap?

Jag har sett bra exempel på… jag har ett barnbarn som är nio år, de har 

något som de kallar Kulturskola och där arbetar de med att prova.  Alltså 

barnen får prova olika skapande-former.  Allt i från att börja måla eller 

teckna och så för de in kanske ett verktyg och så får man prova det. Den vä-

gen… barnen får själva komma fram till vad de själva tycker är det roligaste 

eller vad de är mest lämpade för.  Alltså, en mångfald av aktiviteter, kunde 

man göra det i skolan så har man kommit ganska långt. Men, det är ganska 

långt dit med den struktur som gäller idag. 

 Idag har vi en väldig tävlingsmentalitet som gör att… jag har sett 

många barn och ungdomar som resonerar så, man misslyckas och så kom-

mer de fram till att jag var inte bra på det här. 

Varför slutade du med basket? Nä, jag var inte bra på det.  Ja men, hur vet 
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du det?  Ja, jag fick inte i bollen tre gånger. 

Det är helt galet, det borde vilken pedagog som helst inse att det är fel. 
 Och så tänkte jag på, om du kan hitta begrepp som är övergripande 
över olika verksamheter, inklusive teori och praktik. Ett av dem jag finner, 
var jag än är någonstans är och pratar om kunskap och som är mest pro-
duktiv, är mimesisbegreppet. Mimesisbegreppet från början är efterlikning, 
imitation. Och så har du moderna filosofer som Ricoeur bl.a. som har ut-
vecklat det… alltså mimesis ett, två och tre. 

Mimesis ett är materialet. Mimesis två är gestalten eller berättelsen om man 
så vill. 

 Mimesis tre är hur det förändrar dig, som handlar om din tolkning 
och din förståelse av den värld du lever i och dig själv.  Alla dom som finns 
där och alla dom som jag har träffat, det är det mest produktiva, för detta 
kan dom använda i vilken verksamhet de än jobbar i.
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Sammanfattning av intervju med Sven-Eric Liedman, 2017-04-04

 T.R: Är det viktigt att studera hantverk idag? Skulle vi sakna hantverk 

om det inte fanns? Är det viktigt för dagens unga människor att arbeta 

med händerna? 

Alltså, det är en väldigt speciell fråga om vi behöver hantverk. Det är en viss 

typ av hantverkare som vi är väldigt beroende av, rörmokare… och ja… det 

finns massor av hantverkare som vi är absolut beroende av. Men, sen är ju 

frågan om alla människor har behov av detta. Och jag tror ju det.

Jag har ju inte ägnat mig åt att snickra utan jag har ägnat mig åt att… jag 

kan baka bröd och jag kan laga mat… Jag håller på med att läsa och skriva 

och att föreläsa och allt sånt där… att jag tror att det blir en bra balans… 

även att springa eller att klättra som i ditt fall, är det samma.

T.R: En av mina gamla lärare menar att vi behöver hantverk för att 

kunna leva i ett civiliserat samhälle.

Ja, det är klart.  

Alltså jag menar… det är vissa människor… men, varför är människor det? 

Och det är rätt många människor… 

Men, en del hantverk har försvunnit. 

Det finns ju också den estetiska aspekten också. Hantverk är ju på ett sätt 

också vackrare och originellare än industriprodukter. Då är vi tillbaka till 

Morris och detta, hela konsthantverkstraditionen. Och det tror jag att alla 

vill ha… att det finns en skillnad mellan det som är gjort med händerna och 

inte är industriprodukter, en estetisk aspekt. Den andra aspekten är att alla 

människor har behov av detta att göra något med händerna eller med krop-

pen.

 

T .R: Det är där jag är i mitt arbete just nu, om det bidrar med 
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någonting… till någon form av diskussion. Vi talade också om det 
här med självbild, om man till exempel lär sig att teckna.. att se… så 
drabbas man av, i ett tidigt skede om man inte gjort det innan, av en 
kollaps av sin egen självbild. När du tecknar av någonting… det finns 
en diskrepans mellan vad du ser och vad du får ut på pappret och det 
pratade min före detta lärare Martin på Stenebyskolan om att det är så 
intressant att se människor som första gången står med sitt papper och 
en bit kol och ska teckna av en modell och teckna det de ser. Och deras 
självbild bara faller. Att se sitt misslyckande och se att det här behöver 
jag öva mer på. Människor som sysslar med hantverk vet ju om det 
här för det är det, det handlar om, att misslyckas. Han hävdar att fler 
människor borde utsätta sig för den insikten. 

 Ja, just det. Det blir att… med barn, med små barn… det finns alltid 
perioder när de ritar och vissa fortsätter att rita och andra gör det inte. Det 
är intressant. Jag har tio barnbarn i åldrarna fyra till tjugofyra år och jag har 
ju sett de där faserna som de gått igenom. En del blir ganska duktiga på att 
teckna och en del ger tappt ganska tidigt.

Det är ju alltid så att vid en viss ålder kan man rita huvudfotingar, men 
sedan så släpper man det vilket är rätt intressant.

 Min fru brukar ibland säga till mig att jag borde… jag är sådär 
halvdålig på att teckna, men inte heldålig… du håller på med vissa grejer… 
du borde gå en teckningskurs där du inte har någonting att förlora eller 
försvara.

T.R: Jag ville träffa dig för att prata… utifrån att du är idéhistoriker 
och att jag upplever att du har en större bild av… ett bredare spektra… 
om kunskap.

 Det är klart det är ett tema som för oss tillbaka till de gamla greker-
na, det här med praktiskt och teoretiskt De var ju så extremt teoretiska… 
de där filosoferna. Det är klar att det fanns konstnärer.  Annars var det ju 
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tanken… för kroppen är ju slaven… Gymnastik ägnade man sig förvisso åt. 

Men, aldrig att göra något med handen. 

Platon och Aristoteles de gjorde bara det mest nödvändiga med händerna, 

men annars absolut inte någon praktisk verksamhet. Men, sen så finns det 

ju andra där man förenade detta och det är ju spännande. Man kan se detta 

som ett tema i bibeln, i gamla testamentet. Sen blev det ett väldigt viktigt 

tema när munkordnarna kom, Benedictinerregeln på 400-talet säger: Be 

och arbeta. Och det är väldigt viktigt. Be för att lära sig läsa och skriva 

av handskrifter. Men, sen ska man ju också arbeta i klosterträdgården. De 

gjorde det nog inte… det fanns alltid livegna som gjorde det grövsta jobben 

och de tyngsta lyften. Men, det var viktigt att de skulle kunna båda delarna. 

 Det har verkligen funnits den här föreställningen om att också det 

praktiska är viktigt. Och sen är det ju det här med… i alla verksamheter på 

något sätt så finns det ett praktiskt inslag som man kanske inte tänker på. 

Som till exempel det här med att skriva, det är ju också något man gör med 

händerna. Det finns till och med det här med att hålla föreläsningar, det 

finns en teknik i det. Till exempel hur man möter åhörarnas blickar… det är 

väldigt viktigt att man har den kontakten. 

 Det jag menar är att alla de som vill vara helt teoretiska de tänker 

inte på att det också finns praktiska inslag i det de gör.  Att det förhåller sig 

på det sättet… vikten av att man kan göra annat också, hur kommer man i 

kontakt med verkligheten både den naturliga och den artificiella mänskliga 

verkligheten. Nånstans måste man göra någonting där också för att man 

ska komma i kontakt med det. Det är ju så oerhört triviala saker att en 

naturvetare måste göra experiment eller iakttagelser… det måste egentligen 

alla göra.

T.R: Det är därför jag tycker det är så fascinerande i mitt fall, på min 

skola att vi ofta talar lite slentrianmässigt om att vissa människor är 

teoretiker och vissa människor är praktiker vilket jag tycker är en 
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konstig distinktion.

Ja, det är alldeles sant. Det är en dålig uppdelning, den är tillbaka till de 
gamla grekerna. Och inte bara dom, det präglar ju väldigt mycket ett klas-
samhälle. Det är vissa som gör vissa saker och de andra som är högst upp, 
de sitter bara och tänker. Enligt Aristoteles är den högsta lyckan, det är 
kontemplationen, det är att sitta och tänka. 

Det intressanta är ju att de här orden teoria det är att se och fixera, att verkli-
gen noga iaktta någonting. Medan praxa är att handla och också mellan-
mänskligt handlande eller att handgripligen göra något… det är tecnai, det 
som idag är teknik.

Teknik och praktik har glidit samman under flera århundraden. Men, en 
människa kan ju inte ägna sig åt att bara sitta och iaktta eller tänka. För att 
gå vidare måste man göra något annat också. 

Men, som sagt det är en klassindelning där.  Tyvärr har vi ett mer utpräglat 
klassamhälle idag än vad vi hade för femtio år sedan… eller vi är på väg 
mot det. Och jag tror att det på något sätt speglar en del av de här skol… typ 
Jan Björklund…  att de vill renodla teorin.  Alla kan inte bli akademiker, 
säger han och de ska bara ägna sig åt det praktiska medan de andra inte ska 
ägna sig åt teckna eller slöjda eller ens gymnastisera eller någonting sånt 
där, bara lära sig matte.

T.R: Jag är möbelsnickare och jag drabbades ganska tidigt i min utbild-
ning av att det redan finns för mycket stolar så jag behöver inte göra fler 
stolar. Det är intressant om man ser på hantverk som en kulturvårds-
gärning istället. Jag är mer intresserad av kunskapsproduktion. Jag 
upplever att det idag finns ett stort fokus på den resultatdrivna bildnin-
gen.

Det stämmer. Och inte på processen, det är något som jag försöker betona 
att det är en fråga om process. Hela livet kan man ju se som en resa på ett 
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sätt. Och just detta med kunskap är väldigt mycket en resa. 

För många är vägen närmare till teoretisk kunskap, i en begränsad mening, 

via de praktiska ämnena där man gör någonting med händerna.  Teckning 

har uppenbarligen den betydelsen. Matematik till exempel är ju strukturer 

och teckning det är strukturer. Det finns många pedagogiska undersökning-

ar som visar precis detta. Man kan lära sig att räkna bättre om man lär sig 

att teckna och det är säkert likadant med slöjd.

Att de praktiska ämnena får stryka på foten beror på föreställningen om 

rationalisering, varför ska man gå omvägar om man kan gå rakt. Det har 

varit en tanke… vilken är fullständigt idiotisk. 

Man lär sig inte ensam, man har inte en egen karriär utan det finns något 

väldigt socialt i detta… omvägarna… ett lärande utan omvägarna ger ett 

samhälle med fackidioter, de som bara kan vissa saker. 

Friheten ligger väldigt mycket i vad man kan göra och kan man bara göra 

vissa väldigt begränsade saker så lever man ett torftigare liv.  Alltså bara en 

sån sak som när man går i pension… jag har ju sett nära släkt… bland annat 

en skicklig metallare, han fick det ganska svårt när han gick i pension… 

livet blev rätt trångt för honom på något sätt. 

Det som har varit fint med det svenska utbildningssystemet har ju varit att 

man har kunnat få en andra, och en tredje och en fjärde chans. Och det 

försöker man att rationalisera bort.  Det tror jag är katastrofalt. 

Det man vet idag, finns det elever med väldigt olika bakgrund, från studi-

evana och studieovana miljöer, är det inte de som favoriseras som dras ner 

utan de som har den längsta vägen dras upp. 
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Det finns ett oerhört farligt så kallat sunt förnuft. Björklund är bra för han är 
så extrem i sin aningslöshet. Som då när han började dilla om att man skulle 
ha specialklasser, speciella matteklasser, man hade till och med speciella 
samhällskunskapsklasser för de som skulle bli specialister i detta. Där det 
visade sig att de inte drog upp varandra utan att de istället konkurrerade 
med varandra och det var lätt att bli lite modfälld för att det var någon som 
var bättre. Man lär sig mer om människorna och livet om man går i en 
blandad klass. 

Menar vi allvar med det här med demokrati, detta att vi ska vara aktiva sam-
hällsmedborgare och vara med i opinionsbildning och kunna delta i detta, 
det förutsätter på ett sätt en mångsidighet, säkert också den praktiskt-teore-
tiska mångsidigheten, att man inte går på vad som helst.

Samhället har blivit sådant,  att det kan förefalla att finnas ett sunt förnuft 
bakom det här att gå de raka vägarna. Det sunda förnuftet är väldigt subjek-
tivt och tids- och miljöbundet. 

Det sunda förnuftet är farligt för då tycker man att det är självklart och det 
som är självklart ska man alltid vara lite skeptisk till. 

Det är en farlig tendens nu att det är så många som känner sig fria att 
ifrågasätta en massa kunskaper när det gäller miljö och allt möjligt… och 
de ifrågasätter aldrig en mobiltelefon fast det också bygger på en kolossal 
massa teorier.
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Sammanfattning av intervju med Susanna Salifou Nygren, 

2017-05-22

T.R: Är det viktigt med hantverk dagens samhälle? Är det viktigt att 

lära ut hantverk till kidsen?

Ja, säger jag då för det tycker jag. Och jag tänker att det är en annan form av 

kunskap som är kopplad till kroppen… som är kopplad till våra sinnen. 

Och jag tänker att vi får in kunskap från väldigt många olika håll och det 

här är en sak som vi lite grann håller på att tappa, kroppen. Och det tänker 

jag är viktigt.

Jag tänker också det där med att komma åt kunskapen, den vägen handlar ju 

så mycket om ens personliga, fysiska och sinnliga möte och vad det i sin tur 

sätter i gång för tankeprocesser och att man går liksom andra vägen. 

Om man inte läser någonting nånstans och därifrån sätter i gång processer 

och att det snarare börjar inifrån och går ut. Det tycker jag är intressant. 

Och jag kan också utifrån vad jag själv har erfarit i min egen kropp referera 

till det som jag sedan läser och då får det en annan typ av betydelse att jag 

sätter in det i mig.

Jag blir för mig själv liksom något slags universellt centrum som… där ifrån 

jag liksom skapar min världsbild. Sen kan man säkert se på det här på flera 

olika sätt om man raskt väljer att byta spår… vilket jag inte vill just nu. 

Så kan jag ju säga… nu jobbar jag med… mitt hantverk består i att… han-

den och att lägga någonting på den där duken och hur jag kan göra det… 

det finns så otroligt många aspekter av det där. Det har någonting med 

sinnligheten… det har någonting med psykologin… det har också någonting 

med det rent mentala som är något annat som handlar om rumsuppfattning 

som ligger bortom det.  Att i det rummet tänker jag att jag rör mig med det 
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jag gör. Och det tror jag att jag delar med många andra hantverkare som är 
mer eller mindre medvetna om de här processerna för att man är mer eller 
mindre intresserad av dom…

Det är ju en väg att ta sig fram i kunskapsinhämtandet och jag tror att den 
har en poäng… och sen vet jag ju också, som jag tycker är intressant när jag 
målar och när jag går fram till paletten och säger att jag ska ta grönt och sen 
tar jag rött… eller att jag låter det bli så… och att det också finns något i den 
här processen i min målning… det där samtalet som pågår… så finns det ju 
också någonting som växer i det där. 

Jag får träda tillbaka för att lyssna på målningen och den interaktionen med 
den som innebär att jag på ett plan måste vara jättenärvarande  och i kontroll 
samtidigt som jag släpper kontroll. 

Den dubbla aspekten är ju också en sån där kreativ process i handlingen, i 
själva görandet som jag tycker är  intressant… som handlar om att se saker 
medan det händer. Och ibland stannar det och jag kommer inte vidare och 
plötsligt har jag kört i väg mig själv till någon plats som jag inte vet hur man 
navigerar i liksom. Då får man vänta på sig själv.

T.R: Hur ser du på den terapeutiska delen av görandet? 
Alltså jag tror att det där… bara att vara människa och leva och om man 
är intresserad av vem man själv är och varför man gör det man gör… och 
att man är intresserad av sin egen relation till omvärlden så är det konstant 
pågående om man är lyssnande.  Det är klart att det här är en del av den 
processen i arbetet också. Ett liv går ju på ett sätt ut på att formulera oss 
själva. Och det är klart att man gör det i sitt arbete också.

T.R: Jag tänker på att många säger att hantverk är terapeutiskt och att 
vissa människor behöver det. Min formlärare, Martin Friberg har job-
bat som teckningslärare och vi diskuterade det där med teckning och 
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självbild. Om det som händer med din självbild när du börjar teckna. 

Det är intressant att se vad som händer med den personen när det inte 

blir som hen tänkt sig och hur något då går sönder lite. Och sen kan 

det vara tvärtom också, när man tänker: fan vad bra jag lyckades göra 

det här. Jag tänker att om man inte gör saker kanske man får en skev 

självbild och syn på sin egen kapacitet. Förstår du vad jag menar?

Ja, fast det där tänker jag är intressant om man liksom kan ta sig förbi det… 

vad jag hör är bra och dåligt… det där värderandet. 

Vad är det som är bra och dåligt? 

Jag har haft studenter på skolan som inte tecknar rätt, men som tecknar bra. 

Och sen tvärtom också, som är skickliga men som har svårt att få upp någon 

energi i dynamiken… eller spänning. Det blir ju mycket mer intressant… 

vem är jag och vad är intressant för mig och hur ska jag använda mig?

Om jag ser mig själv som ett redskap, vem är jag då och var funkar jag bäst? 

T.R: Jag tänker på tecknandet, vad har du känt att du… eller jag 

tänker, det känns ju ganska ihopkopplat, speciellt på Malmstenskolan, 

teckning och snickeri. Varför är det viktigt att göra teckningar på vår 

skola? Vi har ju så många andra verktyg för att visualisera saker med.

För mig handlar det mycket om att  se och vad det är för någonting. Och där 

handlar det ju också om att se kvaliteten i en teckning. Och den kvaliteten 

kan ju ligga på så många olika plan. 

Och där är en plats där man har möjlighet att lära känna sitt eget seende och 

en del av sitt fysiska språk… hur ens avtryck kan se ut. Man kan också i det 

där sammanhanget få syn på väldigt mycket som är kopplat till rumsligheten 

på de där papperet, vad det där är… det där med mellanrummet kan plötsligt 

få en mening och betydelse… vad det nu är är som hör hemma i det där när 

rumsskapandet uppstår. 

Det är det som jag tycker är viktigt.  Att göra en snygg modell eller en rätt 
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modell… att kunna uppfatta någonting av en rumslig händelse och kunna 
förmedla det på ett papper.  

Jag är intresserad av att studenterna ska komma loss ur sig själva. När jag 
ser att teckningen går åt något håll så vill jag följa med den… eller egen-
tligen följa med studenten Om jag känner att studenten inte har den där 
närvaron, då är det bara att gå dit och titta… närvaron uppstår när man ser 
efter. Ser man inte hur mycket ett ben lutar för att man inte ser efter hur det 
lutar… man ställer sig inte frågan med ögonen utan man bara kör och är lite 
för mycket grönsak. Och hur får man någon att inte bli grönsak i rummet 
eller att göra snygga teckningar. Det är jag allergisk mot!
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Sammanfattning av intervju med Kersti Sandin-Bulow

2017-04-19
T.R:  Tycker du att hantverk är viktigt? 

Ja, jag tycker att hantverk är viktigt, väldigt viktigt. 

Viktigt för oss som har det här med händer som verkligen tänker och kan 

jobba och göra saker. 

Vi är ju födda… vi är ett antal människor som är födda med en väldig 

förmåga att också göra saker med våra händer.  Att forma, sy,  snickra och 

allt möjligt.  

Det är det inte alla som kan… jag kan inte spela piano, det är någonting 

annat… vi har olika förmågor.  Och jag tycker att den förmågan vi har,  är 

underskattad på många sätt,  och ses som en slags hobby… som en slags 

underleverantör… något nedvärderat…  

Medan jag ser hur mycket den kunskapen vi har… att göra saker tillför ju 

oss väldigt mycket glädje och väldigt mycket stimulans även mentalt. Och 

den här kopplingen mellan hand och tanke som Malmsten brukar prata om 

den är jag fullt övertygad om hur viktig den är. 

Så att just det här med kolla händer till exempel och den här hjärnforskaren 

som du lyssnade på (skriv in namnet i parentes) det är precis det som det 

handlar om. Vi behöver ta fram de här kompetenserna genom vårt sätt att 

arbeta och kanske också få människor att kanske sitta och tälja för att dom 

har svårt att lyssna i skolan… låt en unge sitta och tälja då så kanske den lär 

sig… matematiken, eller något sånt… jag tror på det.

Sen finns det… vi är ju människor… har du förresten läst homo sapi-

ens-boken, den nya som alla läser… sapiens hannen, den handlar om oss 

människor.  Vissa djur kan ju göra enklare redskap och så, men vi är ju 
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också dom som dekorerar och formar och så, det är ju en del av vår kultur 
att skapa något vackert. Vi skapar ett hem och vi skapar skönhet och det är 
ju hantverk.

…Ja, det är jätteviktigt… och man ska inte se ner på dem som har det som 
en hobby eller går på Panduro eller någonting… det är kanske det vi som är 
specialister på något sätt gör, men det vill jag inte göra för jag förstår ju den 
glädjen som dom har, att göra scrap books eller vad dom håller på med.  Att 
göra någonting… utvecklar oss, det är jätteviktigt alltså. 

Sen är det svårt att få betalt för det man gör. 

Det är då vi kommer in, som jag sa,  det här teoretiska som vi lägger till här 
på skolan, att du med ditt kunnande kanske kan ta andra positioner i samhäl-
let och också lyfta fram hur viktigt det här är.  Och därmed också skapa ett 
större utrymme, för allting är ju inte ekonomi.

Det finns säkert mycket klokare saker att säga om det här,  men jag känner 
ju verkligen när jag kom hit till Malmsten… att jag hade verkligen alltid 
tyckt att det här är en ganska tråkig skola… det är egentligen hemskt att jag 
säger det… men, jag hade en annan bild… jag tyckte att det var omodernt på 
många sätt. 

Men, när jag kom hit så kände jag, men det här är ju jag. 
Det är ju så här jag har jobbat hela tiden.  Att vara den här… tänkande prak-
tikern som hela tiden reflekterar och samtidigt också behöver göra saker.  
Så nu jag gör för lite… så därför går jag på en kurs i tapetsering… det har 
jag gjort förra vintern också… jag smygtapetserar…

T.R: Är det terapeutiskt?

Nä, det är för att jag vill göra saker för händerna. 
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Jag har för lite för händerna och jag mår inte bra när jag inte gör något med 

händerna.

Det kanske du känner också? 

Balansen blir fel… det räcker inte att sitta så här och skriva.

När jag skriver, då växlar jag med att sortera lådor, det är också att göra 

någonting… lägga knivarna på rätt håll… och skedarna… det är helt idio-

tiskt, men det är det som det handlar om…. jag behöver det för att hjärnan 

börjar bli för överhettad och då behöver jag sortera knivar och gafflar. 

Jag har börjat fundera över… vi som har de konstnärliga talangerna… de 

praktiska konstnärliga talangerna, gestaltande… vi som kan se ett föremål… 

göra det i huvudet…. som arkitekten eller skulptören till exempel… Så ser 

jag ju, jag har börjat uppfatta att vi har lite olika processer, vissa av oss 

planerar,  andra av oss sätter bara i gång och planerar under tiden. Och det 

här är något nytt för mig…

Man är lite olika, det är jättespännande, i pressade situationer ser jag skill-

naderna mellan konstruktören och bricoleur:en. Bricoleur är ett väldigt 

intressant begrepp… 

Man lär sig nytt hela tiden genom att reflektera och det skulle vi behöva 

fundera på lite mer här på skolan… för det är väldigt mycket konstruktör… 

designutbildningen är ju superstrukturerad… och det är till stor nytta, de är 

jätteduktiga när de går ut. De behöver inte fundera över var de ska börja, i 

vilken ände… dom bara gör det.  Så därför har det blivit som att cykla för 

dom och det är egentligen ganska bra för då är dom ju på… och får inte en 

massa kreativ ångest. 

Jag kan också se att man ändrar sig genom livet… jag har ju levt så länge… 
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och jobbat så mycket och så länge så att jag ser nog att jag har varit en 
bricoleur som blivit allt mer en konstruktör.  Jag är ganska planerad och har 
ofta koll på vad jag ska göra nästa steg och nästa steg… det hade jag inte när 
jag var i din ålder, då körde jag på… det kunde ta sex timmar eller fyrtioåtta 
timmar… men, det kan jag ha idag också när jag fångas av något intresse då 
kan jag  sitta halva natten och jobba för jag vill ha det precis som jag hade 
tänkt… 
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Sammanfattning av intervju med Mikael Löfström 

2017-04-18

T.R: Mitt arbete handlar om handen och tanken och hur en förmed-

lar ett hantverk. Jag har en fråga som jag gärna vill ha svar på: Är 

hantverk viktigt?

Jag tänker att det verkligen blir filosofiskt utifrån den frågan, för mig hand-

lar det om att vara människa i världen. Hantverket är näst intill nödvändigt 

för att kunna vara det på ett bra sätt… för att kunna finnas till i världen… 

och kunna ta emot allt märkvärdigt som är i att vara människa. Då behövs 

hantverket och då menar jag förstås i väldigt bred bemärkelse. För alla gör ju 

hantverk på något sätt i vardagen eller som yrke, det är i princip nödvändigt 

tänker jag. Det ligger i att förstå världen och att förstå andra människor och 

att möta andra människor och att möta naturen till exempel. 

Jag tänker på det här med, jag vet inte vem som skrev om det, att man tittar 

på en målad dörr och så är den målad, oerhört fint målad, men det syns att 

det är penseldrag och då säger nån, kolla vad dåligt det har blivit, ytan är 

ju inte slät. Om man inte förstår hantverket förstår man inte varför pensel-

dragen är där eller varför de till och med ska vara där. Också det där som 

är närliggande att nu omger vi oss väldigt mycket med så tekniskt komplic-

erade saker så att det är så fullständigt avlägset att förstå dem och hur de är 

uppbyggda. Bara för femtio år sen, om man hade en bil så var det för många 

väldigt självklart att veta att där sitter startmotorn och där sitter generatorn 

och i det här blocket sitter cylindrarna. Och jag skulle kunna skruva sönder 

den och byta den där topplockspackningen. Idag är det otänkbart på en mod-

ern bil för vi har kommit ett steg mycket, mycket längre. Och då blir tingen 

och människan mycket längre ifrån varandra. När du tar upp din mobil, den 

är jättebra, men som föremål så är den avlägsen och väldigt kall på något 

sätt. 

Bilaga 10
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Det som jag tänker mycket på, hantverket sätter i gång saker, när människan 
gör hantverk så sätter det i gång saker i kroppen och i huvudet framför allt, 
det frigör saker och det öppnar möjligheter i huvudet. Där finns något som 
är jättespännande för jag blir tvungen att tänka ut, jaha hur går jag vidare 
nu, hur gör jag det här, nu har det här hänt, nu gick det här sönder, hur gör 
jag nästa gång? Då är det verkligen.. det har ju blivit så slitet… begreppet 
handen och tanken, men det är ju jättespännande för det finns verkligen en 
laddning där emellan som är enormt spännande.

Jag tänkte bara flika in, något som jag är rädd för i samhället idag, det är 
ju det här att det är så mycket som är kopplat till det här med pengar och 
framgång. Och tyvärr så finns det ju med i både idrotten och musiken, då 
kan det hjälpa fram dessa verksamheter för att det hägrar att man kan bli 
framgångsrik och berömd och tjäna mycket pengar. Det är inte riktigt så 
med hantverket vanligtvis. Och det tror jag spelar in lite… det har ju faktiskt 
funnits några perioder i historien när hantverket har stått högt. Till exempel 
för tusen år sedan så var metallhantverkarna… dom som arbetade med 
ädla metaller dom var ju i dom samhällena som fanns då… dom var bland 
de högsta i samhället för att dom var så märkvärdiga som kunde det här. 
Likadant med svarvkonsten som periodvis har varit något nästan magiskt. 
Men, det är parenteser… men det finns med… 

T.R: Jag hoppar över till pedagogik nu, du har ju jobbat mycket med 
det, om man nu skulle vilja lära ut trähantverk, till ungdomar, hur hade 
du tänkt att det skulle gå till? Om man tänker på material och mot-
stånd, hur mycket kan man begära av en ung hand idag?
Jag tänker att ibland blir det upptäckarglädje… experimenterandet drar i väg 
åt ett håll och perfektionismen och det tekniska kunnandet och skickligheten 
drar i väg åt ett annat håll.  Och det som jag skulle önska mig var att… 
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hur det nu ska gå till, att dom kunde finnas i samma rum. Och inte att man 

släpper det ena efter ett tag, utan att dom är byggstenar på något sätt i det 

där rummet tillsammans… det är det jag drömmer om, för mig har det där 

experimenterandet och skissandet betytt så oerhört mycket. Det är ett sånt 

värde i det så det nästan är obeskrivligt… att arbeta sig fram till någonting 

och så har jag ju saknat… som aldrig har lärt mig teknikerna riktigt, det 

saknar jag ofta. Tänk om det kunde finnas intill vartannat. Det skulle nog 

vara det finaste, men det fordrar att det är personer som är med i det där 

rummet som klarar av att hantera de här två starka sakerna tillsammans. Det 

är så lätt att hamna i att det blir antingen det ena eller det andra.

T.R: Jag ser en distinktion mellan slöjd- och hantverkspedagogik, jag 

tänker att det kanske handlar om en moral. Mitt hantverk kan vara 

väldigt moraliserande. Och i slöjdvärlden är det tvärtom, där har du 

ofta ett ganska omoraliskt och lustfyllt skapande. Du frågar träbiten, 

vad ska du bli?

Det håller jag inte med om.

T.R: Om du skulle göra en skillnad mellan trähantverk och slöjd, hur 

ser du på det?

Det har hänt väldigt mycket med slöjden de senaste tio åren, det har varit en 

slags… jag vet inte vad jag ska använda för ord… det blev ju en väldigt… 

jag satt med i nämnden för hemslöjdsfrågor i många år och för fem-tio år 

sedan skulle man öppna upp slöjden för många fler människor och man 

valde att gå lite mer mot… vad ska man kalla det… hobbyslöjd… pyssel och 

såna saker och det är inte alls det jag pratar om. 

Jag pratar om slöjd och det som är grunden i slöjd… där tycker jag att det 

finns lika mycket moral och regler som i trähantverket, bara att det bygger 
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på en annan tradition… det har en annan bakgrund som det lutar sig mot. 
Om jag tänker på de här skarpa verktygen eller eggen i maskinerna och 
allt det här så tror jag att det för väldigt många inom slöjden… det är precis 
samma sak bara att det är andra verktyg. 

När Wille Sundqvist har sina järn som han skär med i verkstaden så ska det 
vara lika skarpt… han jobbar bara på ett annat sätt och jag ser skillnaderna 
mer… man har en annan tradition som man faller tillbaka på och bygger 
vidare på och det är färre maskiner och fler handverktyg. 
Det är egentligen väldigt konstigt att det är skilt åt i ett land som Sverige… 
jag tycker att det är väldigt konstigt… men, det är olika avdelningar.

Jag skulle vilja föra in en sak till… och det är… om man pratar om… det 
här är trähantverkarna, ungefär som vi gör här på Malmstens… här är dom 
som arbetar med trä inom slöjden. Sen finns det ju en annan grupp och det 
är dom som arbetar så att säga konstnärligt, en konstnär som arbetar med 
trä… skulptur eller en bildkonstnär som använder trä i sin verksamhet och 
experimenterar, och det går kanske till på ett tredje sätt. Det är också viktigt 
att ha med… som ju naturligtvis är väldigt olika för de här personerna… 

Jag tänkte på de här begreppen… jag hade hand om en kurs när jag arbetade 
i Linköping som hette ”Det skapande arbetets metoder” som är bland det 
roligaste jag gjort. Det var oerhört spännande att titta på hur olika hantver-
kare och konstnärer beskriver sitt arbete och hur det går till. Det handlar 
väldigt mycket om det här med hand och tanke. Och där fanns någon som 
beskrev den här skillnaden… vem man är i den här processen, antingen är 
man bricoleur eller ingenjör.  Du har kanske stött på dom begreppen?
Jag tycker att det är väldigt bra för jag kan se… båda kan låta nedsättande… 
men, jag ser det inte så för det är bara två olika sätt att arbeta. Och brico-
leuren som kan plocka upp vad han hittar på bordet och så kan han börja 
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arbeta med det… och försöka med det. Medan ingenjören måste ha… han 

vet precis vilket verktyg, vilken maskin och han börjar inte förrän han har 

den. Det är väldigt intressant för det handlar också om det här, om olika sätt 

att förhålla sig till hantverk. 

T.R: Jag har tänkt en del på hur mycket ska jag pre-fabricera inför 

mina workshops… så att det verkligen finns en pall när dagen är slut… 

i mitt yrke finns det en tydlig tanke om att det ska bli någonting, det är 

väldig resultatinriktat för att det är ett yrke… mer än en filosofi, his-

toriskt sett. Ska jag borra alla hålen i sitsen, ska jag fräsa själva tappen 

till hålet… ska jag… vad tänker du när jag berättar det här för dig?

I dina workshops tänker jag att det är viktigt att deltagarna känner en lust 

och hittar formen inför den där pallen… det är jätteviktigt… att det inte 

bara är det tekniska att göra den utan att det måste finnas mycket luft och 

utrymme för det också.  Annars tror jag… det kan bli väldigt bra det andra 

också… men, då fattas något, tänker jag.

T.R: Hur teknisk tänker du att man ska bli, hur mycket vikt ska jag 

lägga vid att det finns en pall vid dagens slut och hur mycket form kan 

jag lägga in?

Är det så konkret att du har en tanke om att det här är en workshop som 

pågår i så och så många timmar? 

T.R:  Jag tänker en workshop på kanske en sextimmarsdag. Att man 

börjar vid nio och så har man en uppsamling vid tre-fyra och att 

alla ska vara klara och man ska diskutera vad man gjort. Det han-

dlar mycket om självbild… vad trodde jag att jag kunde göra… om 

föreställningen om vad jag trodde att jag kunde… 

Jag förstår… jag tror att du har helt rätt i att göra det så… det ska inte 

vara… det blir något helt annat om man skulle hålla på i fyra dagar… det 
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blir något helt annat… frågan är hur man vågar öppna det liksom… om man 
skulle kunna göra… när dagen är slut och pallen står där… att de är rätt så 
individuella, det tror jag är viktigt.  Att man gör ett upplägg, en planering 
och att det får plats…. inte bara hur höga benen har blivit…
Och då skulle man som deltagare i bästa fall kunna känna den där lusten 
att fortsätta… tänk det går ju faktiskt att göra väldigt mycket… jag skulle 
kunna göra väldigt mycket.

Vilken fortsättning skulle du vilja se för ungdomarna som är med på din 
workshop?

T.R: I ett större perspektiv skulle jag gärna vilja se att jag kan ha fler 
workshops så att det blir någon form av kontinuitet.  Att detta skulle 
kunna vara ett för-för-stadium till att söka en hantverksskola. Och för 
mig handlar det också väldigt mycket om att alla skolor som sysslar 
med hantverk och form så finns det en stor problematik kring etnicitet, 
det är bara vit medelklass som söker. Och jag skulle gärna vilja sträcka 
mig till att hantverk ska nå ut till alla delar av samhället. Jag hoppas 
att mitt arbete ska ge någon liten ring på vattnet.
Det gör det alldeles säkert.  Det ideala eller drömmen som jag ser det, skulle 
vara om du kan genomföra den här workshopen på många olika ställen i 
Sverige och inte bara ha den på ett ställe och att folk ska komma dit. Utan 
att du får förflytta dig.

Jag ser när jag kommer ner i verkstaden här eller i någon annan verkstad, 
det är väldigt lätt att tänka att en besökare, ja just det man måste ha allt det 
här för att kunna göra dom här sakerna eller för att kunna snickra och göra 
fina saker. Och det kan inte jag göra för att det är så otroligt avlägset. 

Jag tänker när du sätter upp din workshop… att det får vara helt fritt… det 
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är ointressant om det kallas slöjd eller möbelsnickeri… det handlar om att 

göra saker.

Jag har haft många formgivningskurser, mest för folk som jobbar med slöjd 

runt om i landet i många omgångar och det roliga är att en av de finaste 

erfarenheterna för mig är att… de bästa gångerna är när det har varit med… 

det har inte bara handlat om trä för det har handlat om andra material också. 

Det har varit en mer övergripande formgivningsdiskussion. När det har varit 

med människor som sysslar med andra material än trä, till exempel textil… 

dom har ofta haft de bästa och roligaste ingångarna till vad kan man göra i 

det här träprojektet. Dom är friare.
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Vanna 16 år

Vad är hantverk för dig?

Allt som har med att du gör något med händerna.

Skapa någonting. Baka, bygga möbler, skapa detaljer på byggen.

Är hantverk viktigt? (Macroperspektiv)

Skalfråga (0= Helt ointressant 10= Super-viktigt)

9 av 10

Exempel

Ge skillnader i samhället hur saker ser ut. 

Ger kultur.

För att folk ska kunna vara kreativa och skapa nya saker.
Inspirerande.

Ger folk frihet att kunna uttrycka sig.

Är hantverk viktigt? (Microperspektiv)

Skalfråga (0= Helt ointressant 10= Super-viktigt) 10 av 10

Transkribering av intervju
T: Vad har du gjort?

V: Jag har försökt eller håller på att bygga en pall. 

T: Vad kände du när du gjorde det?

V: Jag tycker att det är kul att få göra någonting mer än att bara sitta still. 
Det var kul att få göra någonting.

T: Vad har du lärt dig?

V: Jag väl tänkte nog när jag kommit att en pall är en rund sak med fyra 
ben, eller tre ben. Men, när man kom hit så kändes det mer att man kan göra 
på många fler sätt än vad man tänkt sig. Mest det och sen om verktygen vi 
har använt.

Bilaga 11 – Enkätsvar och intervju 2017-05-21
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Emma 16 år

Vad är hantverk för dig?

Hantverk är väl att göra saker med händerna.

Det är att bygga olika möbler, men också att bygga t.ex. fasader till hus och 

sådant (finsnickeri)

Är hantverk viktigt? (Macroperspektiv)

Skalfråga (0= Helt ointressant 10= Super-viktigt) 7.5 av 10

Jag tycker att det är viktigt. Det är bra att vi inte bara massproducerar saker 

med maskiner. Det finns inget speciellt med ett massproducerat objekt.

Det är viktigt att vi kan göra saker med våra händer.

Det är viktigt att vi aktiverar oss och lär oss.

Jag tror man blir lugnare av att göra saker med händerna.

Jag blir lugnare av att måla och rita. Jag får bättre koncentration av det.

Är hantverk viktigt? (Microperspektiv)

Skalfråga (0= Helt ointressant 10= Super-viktigt) 8.5 av 10

Transkribering av intervju

T: Vad har du gjort?

E: Jag har väl gjort en pall då. Det finns inte så mycket mer och säga. Jag 

har karvat den och hyvlat den och så. Jag är inte riktigt klar ännu...

T: Vad kände du när du gjorde det?

E: Asså, jag tycker att det roligt, det är jobbigt verkligen. Men asså det är 

roligt, jätteroligt och bara sitta och hålla på. Man saknar det lite å så, träslöjd 

och sånt. Önskar att det kanske skulle varit lite mer av det...

T: Vad har du lärt dig?

E: Man har väl lärt sig väldigt mycket egentligen. Vissa av dem här verk-

tygen har jag aldrig använt förut. Så det är ju roligt och intressant. Lärt sig 

sånt. Och sen har man lärt sig att gå från skiss till färdig produkt, även om 

jag inte riktigt är färdig. Man lär sig mycket. Mycket har jag lärt mig.

Bilaga 12 – Enkätsvar och intervju 2017-05-21
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Elliot 14 år

Vad är hantverk för dig?

Bygga saker med händerna, typ med trä. Det blir fint och man kan typ se 
sen personlighet och idéer.

Det är jobbigt och man jobbar länge.

Är hantverk viktigt? (Macroperspektiv)

Skalfråga (0= Helt ointressant 10= Super-viktigt) 5 av 10
Vissa vill inte ha det i hemmet och tycker att det är oavändbart.
Det känns som hantverk är för de som vill ha det fint och vill ha något 
personligt, det är inte så viktigt för att det är typ bara ett plus (ritat ett 
plustecken).

Är hantverk viktigt? (Microperspektiv)

Skalfråga (0= Helt ointressant 10= Super-viktigt) 3.5 av 10

Transkribering av intervju
T: Vad har du gjort?

E: En pall som man ska stå på så man kan nå upp till saker. Det var kul att 
jobba med yxan. Man fick typ göra vad man ville, det får man typ inte göra 
i skolan.

T: Vad kände du när du gjorde det?

E: Det var kul. Att göra vad man vill.

T: Vad har du lärt dig?

E: Typ, även fast man inte har någon idé eller så, och bara kör, så kan det 
ändå bli bra. Det är skönt att jobba med händerna.

Bilaga 13 – Enkätsvar och intervju 2017-05-21
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Olle 14 år

Vad är hantverk för dig?

Att göra något vackert. 

Bygga olika saker. 

T.ex. om man gör möbler

Att göra något med händerna.

Är hantverk viktigt? (Macroperspektiv)

Skalfråga (0= Helt ointressant 10= Super-viktigt) 5 av 10
Så det det spelar inte så stor roll.

Om ja, eftersom man behöver möbler. Det är en fin sak tycker jag. Tycker 
inte att det spelar så stor roll.

Om nej, jag tycker inte att det är så jätteroligt att bygga saker.

Är hantverk viktigt? (Microperspektiv)

Skalfråga (0= Helt ointressant 10= Super-viktigt) 4 av 10

Transkribering av intervju
T: Vad har du gjort?

O: Idag har vi liksom gjort pallar och lärt oss lite nya saker om olika verk-
tyg å sånna saker.

T: Vad kände du när du gjorde det?

O: Först tänkte jag att det skulle vara rätt svårt, men när jag började så 
tyckte jag att var enklare. Det var jättekul!

T: Vad har du lärt dig?

O: Jag har lärt mig rätt mycket. Asså, jag har lärt mig nya verktyg och sånt, 
och deras egenskaper. I skolan så tyckte jag att träslöjd är rätt tråkigt men 
här tyckte jag att det var roligare. Ja, typ så.

Bilaga 14 – Enkätsvar och intervju 2017-05-21


