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ABSTRAKT 
 

Det här är en undersökning om hur handarbete kan användas som ett förfaringssätt för att skapa 

deltagande och samtal. Ett relativt nytt begrepp har de senaste åren framträtt för att beskriva den 

punkt där handarbete och aktivism möts och betecknas som craftivism. Som exempel kan 

stickgraffiti och i viss mån återbruksdesign nämnas. Ofta behandlas olika aspekter av 

konsumtion, men även mer specifika politiska ställningstaganden belyses. Den här 

undersökningen har tagit avstamp från craftivistiska metoder och de frågeställningar som 

behandlats är: Hur kan man med hjälp av handarbete skapa en plattform för samtal och 

deltagande? Samt: Hur formulerar sig de medverkande kring en specifik fråga när de utifrån 

denna plattform ges möjlighet att reflektera och samtala? 

     Projektets syfte har initialt varit att undersöka huruvida det är möjligt att med och runt 

handarbete formulera sig kring och synliggöra ideologiska frågor, något som senare kom att 

revideras. Fokus har legat på hur dels handarbete, dels ett på förhand givet begrepp uppfattats 

samt hur dessa båda delar kunnat användas som genvägar till samtal deltagarna emellan. Det 

begrepp som låg till bakgrund för samtalen var solidaritet. Valet av detta ämne uppstod som en 

direkt följd av min uppgivenhet inför det faktum att Sverigedemokraterna hösten 2010 för första 

gången röstades in i den svenska riksdagen. 

Undersökningen har genomförts på Karlskrona stadsbibliotek med frivilliga deltagare som 

gavs möjlighet att handarbeta och samtala. Deltagande observationer och informella samtal såväl 

som intervjuer genomfördes. Detta och annat insamlat material såsom fotografisk 

dokumentation, fältanteckningar och det material och texter som deltagarna tillverkade har sedan 

analyserats utifrån teorier från socialkonstruktionism, craftivism och det sociokulturella 

pedagogiska perspektivet. 

Askarna och texterna som deltagarna producerade var tillsammans med bland annat 

processbilder komponenter av den gestaltande delen av undersökningen som ställdes ut på 

design- och konsthögskolan Konstfack under perioden 10/1 2011 – 15/1 2011. Gestaltningen 

byggdes upp runt ett bord och var ett interaktivt verk. Utställningsbesökarna gavs möjlighet att 

själva vika askar och lämna meddelanden, något flera också valde att göra. 
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1. INLEDNING 

Introduktion 

     Hösten 2010 röstades Sverigedemokraterna in i den svenska riksdagen. I och med detta 

började jag överväga hur ett designpedagogiskt projekt skulle kunna utformas för att synliggöra 

och kommunicera ideologiska frågor. 

     I den svenska skollagen står det att: ”Utbildningen ska utformas i överensstämmelse med 

grundläggande demokratiska värderingar och de mänskliga rättigheterna som människolivets 

okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt 

solidaritet mellan människor.”
1
 Ordet solidaritet tolkar jag personligen som något som berör 

medmänsklighet och kamratskap och jag upplever dessutom att det har en tydlig ideologisk 

klang. Lena Halldenius, docent i praktisk filosofi och lektor i etik vid Malmö högskola, menar att 

solidaritet bygger på en jämlikhetstanke och på idén att om det finns en gemenskap där alla ingår 

har alla har något att vinna. Beskrivningen stämmer överens med min egen föreställning om 

begreppets betydelse. Jag håller även med Halldenius när hon fortsättningsvis menar att behovet 

av att ingå i en grupp är något allmänmänskligt och att den som känner sig utfryst från den 

samhälleliga gemenskapen kommer att söka sig någon annanstans. Något olika extremgrupper är 

skickliga på att utnyttja.
2
 I min hemstad Karlskrona fick Sverigedemokraterna i 2010 års 

riksdagsval 8,9 % av rösterna.
3
 Detta kom att ligga till grund för utformningen av min 

undersökning som behandlar dels hur solidaritet kan uppfattas och dels hur det kan 

kommuniceras med hjälp av handarbete. Min intention var att genomföra projektet i Karlskrona, 

som en kommentar till det höga procenttal röster som Sverigedemokraterna där fick och till deras 

agenda. 

    

                                                 
1
 Skollagen 2010:800, Paragraf 5  

2
 Situation Stockholm nr 159, november 2010 Sådan är solidariteten, Lina Rosengren s. 30 

3
 www.valresultat.svt.se 

http://www.valresultat.svt.se/11080.html
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Bakgrund  

Min avsikt var initialt att behandla hållbar design och återbruk i mitt examensarbete. En första 

idé handlade om att tillsammans med andra föräldrar jobba fram ett system för att kunna byta 

kläder, skor, leksaker och böcker. Mot tidigare nämnda bakgrund av att Sverigedemokraterna 

med 5,7 procent av rösterna tog sig in i den svenska riksdagen valde jag att utforma ett projekt 

som behandlade ämnet solidaritet. Arbetets fokus skiftade och kom istället att riktas mot 

kommunikation och craftivism. 

    Begreppet craftivism är en sammansättning av de två engelska orden craft och activism och 

har myntats av sociologen och författaren Betsy Greer.
4
 Craftivism är en aktivitet som grundas 

på en vilja att förändra världen med hjälp av handarbete eller hantverk och skulle kunna 

översättas till svenska som hantverksaktivism eller handarbetsaktivism.
5
 Precis som Greer så 

anser jag att handarbete rymmer många kvaliteter som kan användas för att involvera och 

aktivera människor i samhället, vilket jag med det här arbetet velat undersöka och synliggöra.  

Syfte  

Projektets syfte är att undersöka huruvida handarbete kan fungera som en plattform för samtal 

och deltagande kring specifika frågor. Syftet är också att undersöka vilka möjligheter som kan 

ges att reflektera och samtala med hjälp av och kring handarbete. En viktig utgångspunkt för 

detta är att deltagarna inte bara ska jobba mot målet att skapa en produkt, utan där fokus ligger 

på dels hur handarbete uppfattas och dels hur det kan används som en katalysator till samtal av 

deltagarna. 

Frågeställning 

Frågeställningarna som undersökningen behandlar är: 

Hur kan man med hjälp av handarbete skapa en plattform för samtal och deltagande? 

Samt: 

Hur formulerar sig de medverkande kring en specifik fråga när de utifrån denna plattform ges 

möjlighet att reflektera och samtala? 

 

                                                 
4
 Betsy Greer, www.craftivism.com 

5 Hemslöjden nr 1, 2010, Engström, Frida s. 21  
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Empiri  

Materialet som behandlas i den här undersökningen består bland annat av fältanteckningar 

utifrån händelser och samtal som uppstod under workshoptillfällena samt fotografisk 

dokumentation av plats, aktiviteter och deltagare. Undersökningen har dessutom resulterat i 

ljudupptagningar från ett par formella intervjuer under cirka 45 minuter vardera, som senare 

transkriberats. Anteckningar som gjordes efter fältarbetet med tankar, beskrivningar och 

reflektioner utifrån vad som sagt och gjorts under dagen, har också använts för senare tolkning 

av materialet. Materialet består även av de askar samt texter som deltagarna tillverkade och 

skrev.  

     Workshoptillfällena var öppna för samtliga besökare på biblioteket som önskade delta. 

Möjlighet att medverka gavs vid tre olika tillfällen och sammanlagt deltog 12 personer. Varje 

workshop pågick i ca 3-4 timmar och hade formen av drop-in. 

 

Urval och avgränsning  

Min intention var att utforma undersökningen på ett sätt som inte skulle ge upphov till 

begränsningar när det kom till ålder, kön, klass och etnicitet och det var detta som låg till grund 

för valet av ett bibliotek som rumsram. Att välja en offentlig plats öppet för drop in var ett försök 

till att inte själv välja ut deltagare, utan snarare bli vald av dem, projektet baserades alltså på 

frivillig medverkan. Att deltagandet skulle baseras på frivillighet tar dessutom avstamp i de 

craftivistiska aktiviteter som legat som bakgrund till projektets utformning, till exempel ovan 

nämnda Stitch for Senate. Där är det utövare själva som tagit initiativ till att delta, utan att ha 

någon tidigare koppling till varandra. Jag är medveten om att detta frivilliga deltagande öppnade 

för en annan problematik, nämligen den att större andelen av dem som faktiskt valde att vara 

med stor sannolikhet var personer som redan innan hade ett intresse av den här typen av 

aktiviteter. Trots allt hyste jag förhoppningar om att även nå ut till en ny publik. Som det föll sig 

var deltagarna av skiftande ålder, kön och etnisk bakgrund.  

    Att välja bort en skola som arena för undersökningen kom sig också av vad jag uppfattar som 

krav på att pedagogrollen ska vara politiskt neutral. I Läroplanen för det obligatoriska 

skolväsendet, Lpo 94, står det bland annat: ”Alla föräldrar skall med samma förtroende kunna 

skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir ensidigt påverkade till förmån för 
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den ena eller andra åskådningen.”
6
 Jag gick in i projektet med en förhoppning om att det skulle 

bära på politisk potential. Då jag kände osäkerhet inför hur begreppet solidaritet skulle tolkas (ett 

för mig vänsterpolitiskt kopplat ord) fann jag det alltför besvärligt att behöva handskas med 

frågan i en skolmiljö. En intressant aspekt av detta kan vara att nämna att Sverigedemokraten 

Richard Jomshof, som nu är en av partiets riksdagsledamoter, tidigare arbetat som just lärare och 

dessutom mist sitt jobb på två olika skolor. Nästan säkert är att det var Jomshofs privata politiska 

åsikter som låg bakom uppsägningarna, även om detta inte varit explicit uttalat.
7
 I skollagens 

första kapitel, fjärde paragrafen, står angående syftet med utbildningen inom skolväsendet 

följande att läsa: ”Utbildningen ska /…/ förmedla och förankra respekt för de mänskliga 

rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar 

på.”
8
  I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet poängteras detta genom följande: “Alla som 

verkar i skolan skall hävda de grundläggande värden som anges i skollagen och i denna läroplan 

och klart ta avstånd från det som strider mot dem.”
9
 

     Även om jag inte fortsättningsvis kommer att gå närmare in på saken så kan det vara 

intressant att fundera över svårigheten, eller snarare omöjligheten, med att vara politiskt neutral i 

sin yrkesroll som pedagog. Enligt ett socialkonstruktionistiskt tankesätt skulle detta vara en 

omöjlighet, då vi utan undantag hela tiden konstruerar oss själva genom vårt tal och språk.
10

 

     Angående materialet som användes under workshoptillfällena, papper, gjordes detta val som 

ett försök till könsneutralitet. Under tiden som projektet genomfördes kom jag dock att 

förstå att det var själva akten att vika askar som, minst lika mycket som materialet, upplevdes 

som någonting könsbundet. Undersökningen kommer som tidigare nämnts inte i någon större 

utsträckning vidröra det feministiska perspektiv som kan tyckas givet då handarbete ofta 

betraktas som en kvinnlig aktivitet. Istället är det handarbetets möjligheter till att generera samtal 

som är i fokus.  

 

                                                 
6
 Lpo94 s.4, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, www.skolverket.se 

7
 Orrenius, Niklas (2010), Jag är inte rabiat. Jag äter pizza. Tyskland: Månpocket, s. 37 

8
 Skollagen, 2010:800 1kap. Inledande bestämmelser  

9
 Lpo94 s.4, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, www.skolverket.se 

10
 Burr, Vivien (2003), Social Constructionism, East Sussex: Routledge, s. 8 

 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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Metod  

Den designpedagogiska undersökningen har genomförts med inslag av etnografisk kvalitativ 

metod. Även insamlandet av data såsom fältanteckningar, ljudupptagningar, och 

bilddokumentation har sina rötter i densamma och materialet syftar till att fungera som 

hjälpmedel för att förstå företeelser i omvärlden.
11

  

     Under workshopparna förlitade jag mig på fältanteckningar och fotografisk dokumentation av 

det som hände och då det sällan var mer än ett par personer åt gången som deltog fungerade det 

bra. Tre av de deltagare som visade särskilt stort intresse för projektet och handarbete i allmänhet 

gick efter min förfrågan också med på att delta i formella intervjuer. Under dessa gavs vad jag 

kände en mer naturlig möjlighet till att ta upp ljudet av det som sas. Insamlandet av material kan 

även sägas ta avstamp i en socialkonstruktionistisk undersökningsmetod, något jag kommer att 

beskriva utförligare under avsnittet Teori och tolkningsram. 

     Uppgiften gick ut på att samtala om och formulera budskap som berörde solidaritet samt att 

föra ut dessa med hjälp av handarbete. Många craftivistiska projekt begagnar sig av att deltagare 

ansluter sig med sin egen kunskap om handarbete och tillsammans bildar en större enhet. 

Deltagarna, i detta fall biblioteksbesökare, fick tillsammans med mig tillverka pappersaskar.  

Materialet som användes var olika typer av överblivet papper; tidningspapper (dagstidningar och 

magasin), omslagspapper, tapet, samt ritpapper och scrapbook-papper. Under arbetets gång 

uppmanades deltagarna att samtala om begreppet solidaritet samt reflektera över hur detta skulle 

kunna spridas vidare genom att ett budskap från deltagaren placerades inuti asken. Tanken var att 

pappersaskarna på något sätt skulle förflyttas och synliggöras för fler än bara de medverkande 

själva. En del av problematiken deltagarna ställdes inför var till vem samt på vilket sätt de tydligt 

skulle föra ut sina budskap.  

     Under projektets genomförande agerade jag således inte uteslutande som pedagog utan även 

som deltagande forskare och aktör i projektet. Under avsnittet Samtal i det pedagogiska rummet 

kommer jag närmare beröra detta genom att ta upp exempel på hur de olika perspektiven ibland 

kolliderade. 

 

                                                 
11

 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, s. 56 
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Teori och tolkningsram  

Denna undersökning utformades med intentionen att undersöka hur de medverkande samtalade 

och formulerade sig runt det på förhand givna temat solidaritet. Som teoretisk bas för tolkningen 

av undersökningen ligger socialkonstruktionism. Som analysverktyg har jag dock framförallt 

utgått från sociokulturella teorier samt låtit mig inspireras av craftivism. Jag lutar mig mot Betsy 

Greers resonemang kring hur handarbete kan användas som verktyg för politiska aktioner. Det 

pedagogiska perspektiv som betecknas som sociokulturellt blir tillika ett raster för att se på de 

lärandesituationer som uppstod. Nedan följer en närmare presentation av begreppen: 

 

Socialkonstruktionism. 

Vivien Burr, fil doktor och lektor i psykologi, beskriver att enligt ett socialkonstruktionistiskt 

synsätt skapar vi oss själva genom att visa upp kvaliteter som är en effekt av den kulturella, 

historiska och relationella situation vi befinner oss i.
12

 Följaktligen är detta skapande en 

pågående process och den existerar med hjälp av språket. Det är analysen av språk och andra 

former av symboler som är viktigast i socialkonstruktionistiska undersökningsmetoder. I 

praktiken är det ofta transkriberade intervjuer och annan skriven text som inbringats genom 

kvalitativa metoder som analyseras.
13

 Det bör även tilläggas att Burr tidigare i samma text citerat 

Denzin som menar att en text är allt tryckt, visuellt, muntligt eller auditativt material som går att 

avläsa och tyda, exempelvis film, målningar eller en sång.
14

 Tolkning av materialet som 

insamlats under projektet har till största del att skett genom textanalys av transkriberade 

intervjuer, fältanteckningar och inte minst den skrivna text som deltagarna själva framställt. 

 

Craftivism 

Ett problem med översättningen av craftivism ligger i svårigheten med att översätta begreppet 

”craft” till svenska. I engelskan innefattar begreppet en mängd olika tekniker och objekt och det 

finns ingen svensk motsvarighet. De svenska begrepp som ligger närmst till hands är handarbete, 

hantverk och konsthantverk. Kanske skulle det även kunna innefatta det som, ibland något 

föraktfullt, går under benämningen pyssel. Ett annat alternativ har konsthantverkarna och 

                                                 
12

 Burr (2003), s. 35 
13

 Ibid., s. 24 
14

 Ibid., s. 18 
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författarna Zandra Ahl och Päivi Ernkvist myntat med termen ”formhantverk”.
15

 Jag kommer i 

den här uppsatsen att använda handarbete som begrepp för att beskriva aktiviteten under 

workshoptillfällena i undersökningen. Deltagarna själva växlade mellan begreppen handarbete, 

hantverk, konst och bild och vid citat samt beskrivningar ifrån dem så använder jag det begrepp 

som de själva just då begagnade sig av. Craftivism verkar normalt genom textila verk, som i 

exemplen nedan, men jag anser inte att handarbete i andra material skulle fungera sämre för den 

här typen av aktivism. 

    En bland många som ägnar sig åt craftivism är konstnären Cat Mazza. Hennes projekt Stitch 

for Senate uppmanade till att sticka huvor som kan användas under stridshjälmar och att skicka 

dessa till landets senatorer tillsammans med ett brev. På så vis ville hon skapa debatt om krig och 

landets tjänstgörande soldater.
16

 Här i Sverige är en av dem som kallats för craftivist Ulrika 

Erdes, som bland annat gjort små broderier på bussäten. Erdes menar att hon främst började göra 

detta som ett sätt att sprida glädje, men att det samtidigt är ett sätt att skapa en känsla av 

mänsklig närvaro i det offentliga rummet.
17

 I Sverige verkar även gruppen Stickkontakt som 

ägnar sig åt så kallad stickgraffiti.
18

 Stickgraffiti anses ha introducerats av Magda Sayeg, 

grundare av Knitta Please, som tog stickning från hemmet och ut på gatorna, som en kommentar 

till de avhumaniserade kvaliteter som hon upplever finns i urbana miljöer.
19

 Utövare av 

craftivism har oftast tydliga ideologier som med hjälp av handarbete som strategi ska föras ut.  

    Jag vill även nämna något om den debatt som för tillfället pågår angående den nya så kallade 

hemmafru-trenden.
20

 Å ena sidan ses hemmafrun med allt vad det innebär, bland annat 

matlagning, inredning och handarbete, inte med blida ögon då det skulle kunna tolkas som och 

uppmuntra till en tillbakagång till 50-talets snäva könsfördelning. Greer skriver i Knitting for 

Good: 

I had to rethink my feminist views when I became attracted to knitting, and many others in 

the indie craft movement have had to do the same. /…/ For feminists in the seventies, 

separating themselves from the home as a place of work was part of moving forward. This 

                                                 
15

 American craft no1, februari 2010, Sabrina Gschwandtner Crafted Form in Stockholm 
16

 von Bush Otto & Åhlvik Clara (red) (2009), Handarbeta för en bättre värld, Jönköpings länsmuseum19.09.2009 

-17.01.2010, Jönköping s. 16 
17 www.dn.se/kultur-noje/konst-form/virknalens-revolution-1.891981 20.11.2010 
18 Moore, Mandy & Prain, Leanne (2009) Yarn Bombing, Vancouver: Arsenal Pulp Press, s. 198 
19 Sayeg, Magda www.magdasayeg.com 10.12.2010 
20 Jenny Damberg www.fokus.se 2011-01-31 

http://www.dn.se/kultur-noje/konst-form/virknalens-revolution-1.891981
http://www.magdasayeg.com/
http://www.fokus.se/2010/10/sprangkraften-i-en-cupcake/(2010-12-20)
http://www.fokus.se/
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meant that long-held traditions became seen as passive and retrogressive, and they needed to 

take a backseat in the name of progress.
21

 

 

Å andra sidan finns synen att handarbete och andra typiskt kvinnliga aktiviteter inte längre kan 

stigmatiseras då vi i modern tid själva kan välja om vi vill ägna oss åt det eller inte. Ett 

alternativt sätt att se dessa strömningar skulle kunna vara att det stora intresset för handarbete 

(och andra göromål relaterade till 50-talets hemmafru) är ett svar på den snabba, kommersiella 

värld vi lever i utan kontakt mellan producent och konsument. Båda perspektiven är delar av det 

fält som utgör craftivism.  

     Enligt Otto von Busch, fil doktor i designteori, fungerar handarbete inte enbart som en slags 

opposition mot konsumtion utan också mot ett samhälle med allt mindre tid och plats för fritid 

och hobbyverksamhet, där dessa anses vara improduktiva. Handarbete blir till ett verktyg inte 

bara för kontemplation, utan även för att forma gemenskaper, grupper och event.
22

  

     Skapande och utbyte av kunskap och erfarenheter ses av Betsy Greer som en nutida politisk 

aktion och både den personliga utvecklingen och den sociala plattform som formas genom 

handarbete anser hon skapa utrymme för politiska ställningstaganden.
23

 Då mina 

workshsoptillfällen fungerade som sociala mötesplatser med rum för både samtal och 

kontemplation anser jag det värdefullt att använda craftivistisk teori i analysen av projektet. 

    Termen D.I.Y kommer från engelskan och är en förkortning för ”Do It Yourself”, alltså ”Gör 

Det Själv”. Begreppet används ofta om olika steg-för-steg-beskrivningar och kan innefatta allt 

från hur man stickar en mössa, snickrar en hylla eller tillverkar ett julkort. D.I.Y kan även ses 

som en reaktion mot konsumtion och som en strategi som utgår ifrån att vi själva kan skapa 

lösningar för våra liv.
24

  

     Det kan vara på sin plats att nämna något av den kritik som framförts mot craftivism: Den 

första betonar problematiken med att D.I.Y inte kan appliceras på allt och alla och hur den i sig 

blir ett medel för konsumtion då byggsatser, material och specialverktyg finns till försäljning. 

Det skapar i sin tur mer överkonsumtion och miljöproblem när vi uppmuntras att tillverka saker 

som vi egentligen varken klarar av eller innerst inne ens har lust att göra.
25

 Den andra kritiken 

                                                 
21

 Greer, Betsy (2008)  Knitting for Good, Canada: Trumpeter s. 13 ff 
22

 von Busch, Otto (2008), Fashion-able able Hacktivism and engaged fashion design, s. 73 
23

 Von Bush Otto & Åhlvik Clara (red) (2009), s. 27 
24 Ibid., s. 13 
25

 Ibid., s. 141 
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handlar mer om hur det faktiskt är en omöjlighet att tillverka allt vi behöver själva. Christina 

Zetterlund, design- och konsthantverksteoretiker, beskriver i Handarbeta för en bättre värld hur 

konststudenten Thomas Thwaites i sitt examensarbete på Royal College of Art i London försökte 

tillverka en brödrost från grunden och svårigheter uppstod redan vid framförskaffandet av de 

råmaterial som skulle behövas. Den färdiga produkten ser tämligen misslyckad ut, men det 

väsentliga med undersökningen är att den synliggör aspekter som konsumtionens globala och 

invecklade system.
26

 En tredje aspekt kan utgöras av vad som närmast kan beskrivas som 

stilstöld, till exempel att hemslöjdens och hemmafixarens estetik numera plockats upp av 

designbranschen.
27

 Kommersiella eller andra intressen kan alltså ses plocka upp estetiken som 

sedan utnyttjas för helt andra ändamål än vad som ursprungligen avsågs.   

 

Sociokulturellt pedagogiskt perspektiv 

Roger Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi, menar i Lärande och kulturella 

redskap att språket bör ses som en uppsättning redskap inom en sociokulturell teoriram. 

Människans språk ses, även om det i egentlig bemärkelse inte existerar i fysisk form, som ett 

ansenligt bestånd artefakter. Att ord, språk och kommunikation kan benämnas som artefakter 

kommer sig av att de i alla händelser äger materiella sidor och konsekvenser. Människan tänker 

och talar genom språket och orden vi använder oss utav är varken naturgivna eller konstanta. 

Snarare är de, precis som fysiska artefakter, artificiella och ombytliga i sin betydelse.
28

  

     Lärande ses i det sociokulturella perspektivet varken som utvecklandet av inre, förutbestämda 

färdigheter eller som något som enbart tillförs individen utifrån.
29

 Snarare ses lärande som något 

individer och kollektiv tillägnar sig, utvecklar och levandehåller. Det är genom språket 

människan kan utveckla och kommunicera kunskap, samt få del av hur andra tycker, tänker och 

ser på världen. Detta för tillika med sig att människor inte själva behöver uppleva alla 

erfarenheter som är viktiga i deras liv, vi kan genom språket få dem förmedlade till oss, vilket är 

en betydande omständighet för att kunskap och erfarenheter ska kunna färdas mellan människor 

                                                 
26

 Zetterlund, Christina "Vad kan vi göra?" Von Bush Otto & Åhlvik Clara (red) (2009), s. 135 ff. 
27

 Von Bush Otto & Åhlvik Clara (red) (2009), s. 14 
28

 Säljö, Roger (2005) Lärande och kulturella redskap, Falun: Norstedts Akademiska Förlag s. 32 f. 
29

 Ibid., s. 17 
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och generationer.
30

 De begrepp vi använder oss utav i vår kommunikation har under lång tid 

vuxit fram som medierande – förmedlande – redskap i likhet med hur fysiska artefakter 

utvecklats.
31

 ”Kommunikation är praxis” säger Säljö och menar vidare att språket är det redskap 

som hela tiden används av människor för det vi gör med och mot varandra. Fysiska och 

intellektuella artefakter är oupplösligt förenade med varandra och Säljö benämner dem som 

kulturella redskap. De fysiska artefakter vi använder oss av förutsätter språkliga och symboliska 

artefakter för att vi ska kunna förstå och använda de förstnämnda. Till exempel kan du mäta upp 

en bit papper för att kunna vika en ask, men för att kunna mäta måste du först förstå måttenheten 

(språklig artefakt) som finns utmärkt på linjalen (fysisk artefakt). Det är med hjälp av olika slags 

kulturella redskap som dessa som vi vidarebefordrar kunskap och erfarenheter. 
32 

Tidigare forskning  

Med hjälp av tidigare forskning är det möjligt att tydliggöra vilka perspektivglasögon som 

använts under både genomförande och tolkning av den egna undersökningen, det finns möjlighet 

att antingen ansluta sig till eller avvika från tidigare dragna slutsatser. Då craftivism är ett relativt 

nytt begrepp finns det inga större mängder tidigare forskning att tillgå. Otto von Busch har 

skrivit avhandlingen Fashion-able Hacktivism and engaged fashion design som behandlar hur 

designerrollen inom mode genomgår en förändring genom D.I.Y och återbruksdesign. Vad som 

dessutom finns att tillgå är en hel del artiklar, webbsidor och handböcker som resonerar runt 

fenomenet, till exempel Betsy Greers Knitting for good och utställningskatalogen Handarbeta 

för en bättre värld, som behandlar två utställningar på Jönköpings läns museum.  

                                                 
30 Ibid., s. 32 
31 Ibid., s.44 f. 
32 Ibid., s. 33 f. 
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2. BEARBETNING OCH ANALYS  
 

I följande text är de namn som förekommer fingerade för att så långt som möjligt garantera 

deltagarna i projektet anonymitet. 

     Som tidigare nämnts hade jag gjort bedömningen att undersökningen av olika anledningar 

skulle fungera bäst om den var baserad på frivilligt deltagande. Jag hade innan det första 

workshoptillfället besökt biblioteket för att tillsammans med en av bibliotekarierna välja ut en 

lämplig och väl fungerande plats för att genomföra projektet. Den plats som vi tillsammans 

bestämde oss för var belägen vid ett fönster rakt in sett från entrén. Platsen syntes tydligt ifrån 

både entrén och informationsdisken. 

 

Jag hade i förväg skapat ett event på 

internetsiten Facebook och uppmanat 

människor boende i Karlskrona att sprida 

detta vidare. Information hade även lagts ut 

på kommunens samt bibliotekets hemsida. 

Jag hoppades på att dessa förberedelser 

skulle bidra till att deltagare dök upp under 

workshoptillfällena. Jag har sedan tidigare 

erfarenhet av att spontant försöka engagera 

människor i projekt, exempelvis i ett 

konstprojekt som behandlade konsumtion. Vid detta tillfälle uppmanade jag människor att delta i 

projektet genom att bidra med ett valfritt antal dagar utan att konsumera. Det visade sig vara ett 

mycket svårt uppdrag att hitta personer som var villiga att delta. För att undvika att hamna i 

samma problematiska situation under det designpedagogiska projektet lades som just nämnts 

information om detsamma ut på olika forum på internet i förväg. Trots dessa förberedelser var 

det just en sådan situation jag fann mig i under projektets första dag.  

 

Bild 1.  Arbetsplatsen på biblioteket. 
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Workshop ett 

Projektets första workshop ägde rum en torsdag, mellan klockan elva och två och under 

förmiddagen var det en hel del aktivitet som pågick, människor lånade böcker, läste tidningar 

och använde bibliotekets datorer. Emellertid var det under hela dagen endast en person som 

visade något som helst intresse för projektet, en yngre kvinna som besökte biblioteket av andra 

orsaker. Hon hade ingen kännedom om projektet sedan tidigare, utan kom fram av nyfikenhet. 

Hon satte sig ned en stund, men valde därefter att avbryta sin medverkan efter endast en kort 

stund. Under hela det första workshoptillfället var detta den enda egentliga interaktion som ägde 

rum. Trots flera försök från min sida att engagera besökare som befann sig på biblioteket och 

likväl att inbjudningar och information låg ute på nätet passerade således hela det första 

workshoptillfället utan att att någon visat intresse för att fullt ut vilja medverka. När jag frågade 

en äldre man om han skulle vilja vara med fick jag svaret att det där inte var någonting för 

honom, sedan skrattade han och gick därifrån. När tiden för min workshop passerat samtalade 

jag en stund med en av bibliotekarierna som instämde i svårigheterna med att engagera 

människor att spontant delta i evenemang av varierande slag. Hon beskrev bland annat hur de 

sagostunder som biblioteket med jämna mellanrum anordnar inledningsvis inte brukar locka 

någon publik och att intresse generellt uppstår först när det dags att avsluta. Min förhoppning om 

att dels skapa ett forum för samtal deltagarna emellan och dels att tillsammans med dessa 

deltagare finna sätt för att föra diskussionen vidare tycktes hopplös. Varför är det då så svårt att 

nå ut och uppbåda engagemang och intresse för deltagande? 

     Under en av intervjuerna som följde efter att projektet genomförts uppstod en disskussion 

kring just deltagande: 

 

Eva: Jag blev bara förvånad att inte fler… vågar, liksom. 

Sofia: Det är inte jag alls! Jag trodde inte nån skulle våga, jag trodde inte du hade haft en 

enda gäst. Ja, kanske nåt barn eller så, men jag trodde inte… 

Eva: Näe… men när jag tänker på det så... Men så tänker jag också att andra kan titta och 

tänka att: vad håller dom på med, sitter dom där och leker, ungefär. Eller alltså det här att 

andra… för folk är så rädda. För vad andra tänker och… ja… Det är, det är den största faran 

tror jag som vi har. 

Sofia: Men jag tror det här att man skulle… Jag tror folk vågar ju inte ens sätta sig ner eller 

komma fram och sätta sig ner och börja göra nånting och sen kanske att dom är rädda att det 

ska kosta eller att det är nån hake i det. Jag tror att dom hellre låter det va även om dom 
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tycker det är kul, så har det blivit att det är… näe, man låter hellre bli än och… bli nekad eller 

bli tillsagd.
33

  

 

Två av de besökare som följaktligen valt att delta påpekade sålunda att svårigheten bland annat 

kan bottna i rädsla. Rädsla för vad andra kan tänkas tycka eller rädsla för att det ska kosta något, 

i tid, pengar eller prestige.  

     Flera av deltagarna betonade också vid olika tillfällen vikten av att det behövs människor som 

kan ta på sig rollen att starta upp saker, till exempel evenemang och olika träffar. Ingrid menade 

att hon själv aldrig skulle dra igång någonting, men att hon mycket gärna deltar i sådant som 

andra initierat och organiserat. Även Eva hade bestämda åsikter om att det finns människor som 

önskar genomföra saker och som har viljan och drivkraften att förverkliga vad de föresatt sig. 

Hon menade också att det finns andra som är mer förnöjsamma, som kanske för all del skulle 

vilja prova något nytt, men aldrig kommer sig för att realisera det. 

Innan dagen var över hade jag tillverkat färgglada skyltar samt askar innehållande information 

om resterande workshoptillfällen och dessa satte jag upp runt om i stan på vägen hem. 

Torsdagens projekt resulterade sålunda mest i reflektioner över svårigheterna med att engagera 

människor och om alternativa tillvägagångssätt för att intressera deltagare. Detta kan kopplas till 

hur både konstnärer, designers och lärare måste inta så många olika roller i sina professioner, 

roller som till exempel producent, pedagog och marknadsförare. Otto von Busch menar i sin 

avhandling Fashion-able Hacktivism and engaged fashion design att den nya designerrollen 

”requires both an understanding of craftsmanship as well as tools for engaging people. Here the 

craftsman is conceptual producer, organizer, and facilitator as well as teacher and inspirational 

master crafter.”
34

 Han ser alltså att den nya designerroll som han beskriver förutsätter 

yrkeskunnighet såväl som access till verktyg för att engagera människor. Rollen innebär även att 

vara producent, organisatör, pedagog och mästerhantverkare. 

 

                                                 
33 Intervju med Eva & Sofia 10.10.21 
34

 von Busch (2008), s. 52 
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Workshop två 

Det andra workshoptillfället ägde rum en lördag, mellan klockan halv elva och halv två. Redan 

innan utsatt tid kom Peter och undrade vad som var på gång. Jag berättade om projektet och vi 

började diskutera begreppet solidaritet. Peter sa att han upplever det som ett brett och 

svårdefinierat begrepp. Han ansåg att det säkert råder olika uppfattningar om ordets betydelse, 

men att inget skulle vara mer rätt eller fel än ett annat. Denna inställning kan anknytas till 

uppfattningen om att språket är rörligt och under ständig utveckling, vilket tidigare redogjorts för 

under Socialkonstruktionism samt Sociokulturellt pedagogiskt perspektiv. Jag frågade återigen 

Peter ifall han inte ville vara med, men han avböjde och sa att ”någon tjej borde vilja vara med 

och vika en ask”. Som tidigare nämnts var valet att använda papper ett försök till att välja ett 

material som jag föreställde mig som relativt könsneutralt, men av reaktioner som denna förstod 

jag det som att även handarbete i papper uppfattades som en tämligen kvinnlig aktivitet. Jag 

diskuterade vid senare tillfälle frågan med några andra av deltagarna som ansåg att det troligtvis 

även var askarna i sig som uppfattades som tjejiga. De presumerade också att hela akten att vika 

askar sannolikt ses som pyssel eller handarbete, något som i allmänhet inte uppfattas som en 

könsneutral handling.  

     Till sist bestämde sig Peter trots allt, efter viss övertalning från min sida, att delta. Både asken 

och lappen som han valde att skriva och lägga i gavs ett poetiskt uttryck. På meddelandet stod att 

läsa: ”Fjärilen har liksom hösten sin livfulla färgprakt.” Peter berättade att han med detta ville 

framföra en syn på solidaritet som ett svårfångat begrepp, men att det för honom handlar om att 

kunna se någonting positivt i allt. Då projektet genomfördes under hösten menade Peter att han 

ville anknyta till denna årstid som så många upplever trist och jobbig, men att det trots allt finns 

något vackert och positivt att urskilja även i det som förefaller negativt. Vi förde en diskussion 

om vem som skulle kunna tänkas få asken. Peter ansåg inte att det han gjort var avsett för någon 

särskild. Han valde att ge asken till mig för att sedan låta besökare på den kommande 

utställningen på design- och konsthögskolan Konstfack, som projektet så småningom skulle 

resultera i, få ta del av den. Efter avslutat arbete uttryckte Peter att han var nöjd med vad han 

åstadkommit och gick därifrån med ett skratt.  

     Just innan Peter gick därifrån kom en flicka, Amanda och hennes mamma Pia fram och 

undrade om Amanda kunde få vara med. Jag sa att det fick hon gärna och erbjöd även Pia att 

vara med och vika en ask och samtala om solidaritet. Hon svarade att hon är så dålig på allt 
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pyssel och att hon hellre bara tittade på. Jag frågade Amanda om hon visste vad solidaritet 

betyder. Hon svarade nej, varpå jag antydde att det kan röra sig om att bry sig om andra 

människor. Amanda visste då direkt vad hon ville göra. Hon vek med lite hjälp från mitt håll en 

ask och därefter skrev hon en lapp där det stod: ”En minnes ask baby” och förklarade att asken 

skulle vara en present till bebisen i hennes mammas mage och skulle användas som förvaring till 

hårlockar och liknande.  

     Under tiden anlände ytterligare fyra besökare. Två av deltagarna talade inte svenska, men en i 

sällskapet kunde översätta från persiska, som var deras modersmål, till engelska så att vi kunde 

försöka förstå varandra. Samtliga var bra på att vika askar och behövde inte mycket hjälp. Vi 

försökte så gott det gick att samtala med varandra trots språkbarriären.  

     Efter en stund så frågade Pia, som kommit tidigare, om hon trots allt fick vara med, hon sa att 

hon blev inspirerad när hon såg de andra och gärna ville försöka. Pia ställde några frågor om 

temat, sedan ursäktade hon sig och sa att hon faktiskt glömt bort vad solidaritet betyder. Jag gav 

henne min syn på vad det kan innebära, 

men diskussionen tog slut och Pia började 

vika en ask.   

     Den sista deltagaren som dök upp på 

lördagens workshop var Ingrid. Hon 

berättade att hon alltid varit nyfiken på 

origami och att hon därför väldigt gärna 

ville vara med då hon såg att vi vek askar. 

Ingrid var mycket intresserad av projektet 

och ställde många frågor både om min 

utbildning, om att vika askar och om 

solidaritet och vi satt kvar och pratade ett tag efter att alla andra gått. Ingrid påpekade att hon 

anser solidaritet vara något otroligt viktigt och hennes uppfattning var att det berör respekt och 

hur man bemöter andra. Hon berättade också att hon blir mycket imponerad av dem som jobbar 

aktivt med vad hon benämnde solidariska projekt, men att hon själv inte gjorde något särskilt. 

Jag frågade då Ingrid om det inte även är av vikt att vara medveten om sina egna värderingar och 

hur man själv agerar och jo, det tyckte hon, men hon hävdade att det var mer värt med aktivt 

arbete för solidariska ändamål.  

Bild 2. Handarbete och samtal. 
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    Samtliga deltagare under lördagens workshoptillfälle framförde, precis som Peter, önskningar 

om att låta mig ta med askarna till den kommande utställningen på Konstfack. 

Workshop tre 

Det tredje och sista workshoptillfället ägde rum följande måndag mellan klockan tre och halv 

sju. Prick klockan tre kom Ingrid tillbaka. Hon satte sig tillrätta och började genast med att välja 

papper och mall till en ny ask. Hon var precis som förra gången fylld av lust till både handarbete 

och samtal och konversationen vindlade återigen än hit, än dit.  

     Just när Ingrid skulle gå därifrån kom Eva och Sofia fram och frågade om det vi gjorde var 

något de kunde vara med på. De hade just kommit från en keramikkurs när de såg skylten på 

bibliotekets ytterdörr om pågående workshop och tyckte att det lät kul. Eva och Sofia vek flera 

askar var och skrev meddelanden som de la i. Samtalet flöt naturligt och kom att handla om allt 

möjligt från barn och kreativitet till hur viktigt de anser det vara att få möjlighet att jobba kreativt 

och med händerna. De satt kvar och arbetade in i det sista. Eva och Sofia var också intresserade 

av att göra något mer med askarna efter att de var färdiga. Vi diskuterade några olika alternativ, 

bland annat att hänga upp dem i träd eller ställa dem i ett köpcenter. Vid det avslutande 

workshoptillfället var dock vädret så dåligt att de ömtåliga askarna skulle ha förstörts om de 

lämnats utomhus så varken Eva eller Sofia tyckte att det var lämpligt, eftersom det i 

förlängningen kunde innebära att ingen annan fick ta del av dem. Till sist kom vi överens om att 

ställa askarna på ett bord inne på biblioteket. Om de fortfarande stod kvar efter en vecka skulle 

jag hämta upp dem och ta dem med till Konstfack tillsammans med de övriga askarna. Innan Eva 

och Sofia gick därifrån bokade vi in ett nytt möte på biblioteket för en intervju. 

     En vecka efter det sista workshoptillfället gick jag tillbaka till biblioteket. Askarna stod kvar 

på bordet där vi lämnat dem. Det var dock tydligt att alla hade blivit öppnade och vissa utav 

lapparna låg utanför askarna istället för inuti. Jag tog dem med mig och samtliga askar ställdes ut 

på examensutställningen i designpedagogik på Konstfack som detta och övriga examensarbeten 

under höstterminen 2010 utmynnade i.  
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Samtal i det pedagogiska rummet 

I de samtal som uppstod under workshoptillfällena vände sig i stort sett samtliga deltagare till 

mig, inte till gruppen i övrigt, med de olika frågor och funderingar de hade. Det var svårt att 

komma åt de samtal som jag var ute efter, samtalen om solidaritet och hur olika ståndpunkter 

skulle kunna vara möjliga att förändra. Samtalen tog gång på gång andra riktningar än jag hade 

tänkt mig, ofta riktades frågorna till mig som person, till exempel hur länge jag gått i skolan, var 

jag kom ifrån, hur gammal jag var och så vidare. Ibland verkade deltagarna också använda mig 

som en slags kurator, genom att diskutera privata problem och frågor. Då och då uppstod även 

den meditativa stämning som kan infinna sig vid repetitiva aktiviteter, alla satt tysta och 

koncentrerade sig på handens arbete. Ett tydligt exempel på detta uppstod då en av deltagarna 

frågade mig: ”Får man prata? Ni är så tysta.” I situationer som dessa blev det tydligt att de olika 

roller som jag intog under projektet krockade. Som pedagog skulle jag tydligt ha försökt styra 

tillbaka samtalet till det på förhand givna ämnet, då det var vad uppgiften formats runt. Som 

deltagare i projektet och i rollen som undersökare, inspirerad av etnografiska förhållningssätt, 

upplevde jag det dock viktigare att låta samtalet ta den form det gjorde utan att jag styrde det i 

den riktning jag själv önskade att det skulle löpa. Jag försökte kompromissa dessa roller genom 

att endast försiktigt styra tillbaka samtalet med öppna frågor om deltagarnas uppfattningar av 

solidaritet och handarbete. Även att deltagarna i första hand ställde frågor och på andra sätt 

deltog i samtalet främst genom att vända sig till mig förstår jag som att de såg mig som just 

pedagog och den som satt inne med svaren, detta trots att jag bemödade mig om att bli en i 

gruppen. Det faktum att en av deltagarna frågade mig om det var tillåtet att prata tyder på att den 

pedagogiska situation som uppstod kan liknas vid en klassrumssituation där pedagogen 

bestämmer vem som får tala och när. Frågan kan också tolkas som att situationen uppvisade 

handarbetets möjlighet att skapa meditativa stämningar, deltagarna satt i bekväm tystnad och 

arbetade utan behov av att tala.
35

 

     Eva och Sofia talade ofta passionerat om hur mycket de älskar att arbeta med händerna och att 

som de själva uttryckte det, att skapa. Båda sade att de inte skulle kunna leva utan skapande 

verksamhet och att de anser att det borde läggas långt mycket mer tid i skolan på både slöjd- och 

bildämnet. Enligt Säljö sker lärande framförallt genom just deltagande aktiviteter, något som 

                                                 
35

 Greer (2008), s. 37 
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skulle kunna befästa Evas och Sofias upplevelse av hur angeläget det är med skapande 

verksamhet.
36

 Diskussionen fortsatte kretsa kring fler pedagogiska tankar, bland annat genom 

påpekanden om hur viktigt det är med en bra pedagog som kan visa, uppmuntra och hjälpa 

eleverna framåt.  

 

Sofia: För jag tänker på det när min syster, hon gick på bild, då på Kulturskolan här. Och då 

var det som en rit-timme i skolan, det var allting låg framdukat och du fick använda allt, men 

det var liksom inget… det blev inte bättre. Jag tänker att då går du bild, då ska väl läraren 

visa att… så gör man skuggning, eller… dom här kan man använda så… och så.  

Eva: Annars kan man ju sitta hemma å göra det, tycker jag. 

Sofia: Och jag tänker på det när du sa, det här betygs… att man börjar ännu… tidigare med 

betyg, då blir det nästan att det här med, det här med att skapa det blir också att det måste 

vara rätt. Och jag tänker på att idag, det är nästan att om man tittar på konstverk så är det 

ingen logik i det mesta, så att det borde va att… hur du vill att det ska se ut, det e rätt, liksom. 

Man nästan, isåfall betyget borde ju vara att, det här skriva ner hur du vill att det ska se ut och 

sen se hur nära du kan komma till din, ditt egna mål, så att säga.
37 

 

Både Eva och Sofia återkom flera gånger under våra samtal till hur viktigt de anser fritt skapande 

vara. Med fritt skapande menade de att uppgifterna inte skulle vara styrda från pedagogers håll, 

men de betonade också flera gånger, som i exemplet ovan, att pedagogen har en viktig uppgift att 

fylla då det kom till att både uppmuntra och hjälpa till att utveckla det arbete som utfördes. 

     Eva hade även en idé om att det borde finnas en handarbetets motsvarighet till den så kallade 

friskvårdstimmen som de flesta företag erbjuder sina anställda. Med andra ord en timme i veckan 

vikt åt någon form av handarbete, likväl som tid viks åt motion. Både Eva och Sofia var helt ense 

om att det borde finnas fler tillfällen i vardagen, överallt och för alla, att ägna sig åt olika former 

av handarbete.  

Solidaritet i en ask 

Uppgiften att vika askar var inte oproblematisk. För det första uppkom det faktum att handlingen 

generellt inte kan anses könsneutral, som redogjorts för under rubriken Workshop två. För det 

andra var det minst ett par äldre besökare på biblioteket som ansåg att de inte besatt den 

finmotorik som projektet krävde för att de skulle klara av uppgiften. Och för det tredje finns det 

även en aspekt utav att askar kan ses som ett kommersiellt uttryck och en av deltagarna uttryckte 

bland annat sin förtjusning över att en av askarna såg ut som en smyckeask. En annan av de 
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medverkande berättade att hon vikt många liknande askar just när hon jobbat i affär. I den här 

undersökningen fungerade asken framförallt som ett medel för att synliggöra de texter som 

placerades inuti dem. Redan nämnda projektet Stitch for Senate gjordes också tydligare med 

hjälp av det brev som bifogades med varje stickad huva. Askarna som veks kan också ses ha 

funktionen av att visa på mänsklig närvaro och omtanke om andra, på samma sätt som tidigare 

nämnda Ulrika Erdes resonerat om sina broderier på bussäten.
38

  

     Som tidigare nämnts var uppgiften som deltagarna ställdes inför att gestalta och därmed i 

förlängningen även sprida solidaritet genom handarbete, samtal och skriven text. Den text som 

producerades och placerades i askarna bestod ofta av uppmuntrande tillrop och uppmaningar. 

Dessa tycktes mer ha upgiften att stärka och visa omtanke om den person som skulle komma att 

läsa dem, snarare än som jag tidigare förväntat mig, att tala om hur man ska behandla andra. 

Några exempel på text som formulerades är: ”Glöm inte bort att älska dig själv.” ”Du är bra!” 

Samt ”Pröva att tänka något positivt om allt – det kan göra dig gladare!” En del av lapparna 

behandlade även mer personliga önskningar, sådant man själv skulle vilja göra för andra. Till 

exempel: ”Jag önskar jag var rik. För då skulle jag hjälpt alla fattiga!” Eva berättade också att 

hon anser att förhållningssättet idag vara sådant att man ska klara sig själv, vara stark och att man 

varken ska be om eller behöva någon hjälp ifrån andra. De askar som innehöll texter skrivna på 

persiska kom i de flesta fall med en tillhörande översättning på engelska. Några av dessa 

översättningar löd: ”even though he is alone, But loneliness is worse” (ungefär ”även om han är 

allena, Men ensamhet är värre”) och ”you are Not alone! I care for you!” (”du är Inte ensam! Jag 

bryr mig om dig!”) En av askarna hade givits en text enbart skriven på engelska, som löd: ”Be 

far from away each other doesn´t mean your alone your always in my heart.” (Ungefär ”Vara 

långt ifrån varandra betyder inte att du är ensam du finns alltid i mitt hjärta.”) Dessa texter förstår 

jag som att de handlar om saknad och personliga upplevelser. En svårighet med att tolka dem är 

vetskapen om att både det jag sa till dem och det de i sin tur sa till mig översatts inte bara en, 

utan två gånger. Detta gör det omöjligt att inte fråga sig vad som kan ha gått förlorat i dessa 

översättningar.  

     Både Ingrid, Eva och Sofia uttryckte under intervjutillfällena att de hade tänkt vidare på 

projektet efteråt. Eva berättade att hon kommit på flera saker som hon tyckte att hon borde ha 
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formulerat på sina lappar, efter att hon lämnat biblioteket. Hon beskrev att hon upplevt det en 

aning ansträngt när hon inte hade fått tillfälle att förbereda sig tidigare och att sådant som hon 

funderat på innan kunde hon plötsligt inte komma ihåg. Eva ansåg att det kunde ha varit positivt 

med någon dags betänketid innan hon skulle formulera sina tankar i text. 

Vad handarbete berättar 

Sofia berättade att hon gillar stick-graffiti, men att hon egentligen inte riktigt vet vad de som har 

producerat verken vill kommunicera. Fast hon tycker ändå att det är bra, därför att hon upplever 

att det ser spännande ut och just därför blir hon glad. Även Eva ser positivt på stickgraffiti och på 

vad upplevelsen av det förmedlar till henne:  

 

Eva: Det här med stickade grejer, alltså för mig är det liksom att slå ner allt det hårda, 

steniga, plåt, stål, att det kommer nåt mjukt och färgglatt istället för svart och grått bara sten 

och plåt och… Det tycker jag liksom, det är nånting som mjukar upp det hela. 

 

Eva ansåg även att det Sofia resonerade om angående tolkningar går att applicera på till exempel 

konstutställningar då hon inte tror att betraktaren alltid ser det som producenten av verket själv 

vill ha sagt. Eva upplever dock inte detta som ett problem, snarare ser hon en mening med att 

betraktaren själv får tolka verket.  

 

Sofia: Och samtidigt kanske det syntes i deras verk då, ifall de satt och stickade, hur kanske 

det, ja ifall de kände sig arga kanske de, ja det kanske blev automatiskt att de använde skarpa 

färger sen. /.../ Att jag tänker på om man, amen konstnärer kanske, alltså man ser nästan på 

deras verk när dom har varit arga eller ifall det är lugnt.
39  

 

Jag förstår detta som att Sofia lägger stor tilltro till vad materialet berättar. Hon menar å ena 

sidan att hon inte är säker på vad den som satt upp stick-graffitin vill säga, men å andra sidan att 

hon kan göra sin egen tolkning igenom vad materialet i sig berättar.   

     En annan sak som Sofia påtalade var att det är själva akten att handarbeta som kan förlösa ett 

samtal. Som exempel tog hon upp nervositet och hur man genom att sätta händerna i rörelse kan 

koppla bort sådana känslor, man kan till viss del gömma sig bakom händernas arbete. Eva höll 

med om detta och berättade att hon tror att när man arbetar med händerna så kan det 

undermedvetna nästan lösa problem av sig självt, både vardagliga problem likväl som större 

traumatiska händelser som behöver bearbetas. Både små och stora problem kan lösas genom att 
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”man sätter händerna i nånting”. Det Eva här diskuterade är de terapeutiska egenskaper som 

många upplevt att handarbete kan ha. Betsy Greer menar att de största personliga fördelarna med 

att ägna sig åt handarbete är de terapeutiska och meditativa egenskaper som aktiviteten för med 

sig. Egenskaper som varken syns eller hörs, men som kan hjälpa oss att sakta ner, tänka lite 

klarare och lösa en del av våra emotionella problem.
40

 

     Eva tangerade också något viktigt när hon menade att till exempel syjuntor ”kan rymma stora 

saker” då man både kan få bekräftelse för egna tankar och idéer, likväl som att idéerna kan så ett 

frö hos någon annan. Sofia återknöt till denna tanke då hon sade att syjuntor eller annat 

gemensamt skapande kan leda till att man stärker varandra i sin övertygelse med den utgången 

att man vågar stå upp för det man tror på vilket kan leda till medveten handling. Hon sade att det 

räcker med att en enstaka person håller med för att man ska bli starkare i sin egen övertygelse. 

Eva svarade: ”Det räcker med att det är en som säger: Ja, det tycker jag också. Då blir man 

starkare om man vågar gå ut med det.” 
41

 Evas och Sofias tankar om samtalets bekräftande 

kapacitet återfinns även i det sociokulturella perspektivet på lärande. Säljö menar: ”De sätt att 

tänka och resonera som finns i samtalet kan tas över av någon av deltagarna.”
42

  Dessutom ses de 

sätt vi fungerar i interaktion med andra, genom samtal och agerande, som själva grunden till hur 

vi formas som tänkande människor.
43

 

 

Eva: Sen tänker jag också att ska du samla en grupp /.../ så kan det va allt ifrån advokater till 

arbetslösa till vad som helst, va… Dom som vill, dom kommer. Men om du då har nånting 

som du har i knät eller nånting du ska handarbeta med, så behöver det andra inte komma till 

tal. Så att var och en blir värderad. För det är inte jobbet vi ska va där och prata om. Det är 

inte nåt nytt plank som ska byggas i fastigheten eller till gården eller nåt, utan det är 

handarbetet du är där för. Sen pratar den som vill utlämna sig och den som inte vill gör inte 

det utan… Då kan den prata om att den ska göra nåt randigt eller den ska göra nåt stort eller 

så. Det är det som är fokus… på handarbetet.
44

  

 

Betsy Greer har erfarenhet av liknande upplevelser, i Knitting for good beskriver hon 

upplevelsen av hur samtal flyter på naturligt när de äger rum samtidigt som vi handarbetar. Hon 
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menar också att dessa samtal hjälper oss att lättare anknyta med andra oberoende av etnisk, 

ekonomisk eller social bakgrund vilket bland annat leder till en känsla av samhörighet.45
  

     Den situation som jag tidigare nämnt där deltagare använde mig lite som ett bollplank för 

privata frågor och problem skulle också kunna ses som en följd av den avslappnande stämning 

som ofta infinner sig i gruppen när handarbete utförs. En av deltagarna påpekade också att 

handarbete hjälper till att öppna för alla slags samtal, att man berättar det man vill berätta, varken 

mer eller mindre. Ingrid tog också upp aspekten av att runt en gemenskap som uppstår kring 

handarbete är det inte enbart bekräftelse för aktörernas egna idéer som erbjuds utan likaså en 

öppning för nya perspektiv. 

 

Ingrid: Ja, det som är viktigt för mig det kanske inte alls är viktigt för nån annan. Det är som 

när man löser korsord, äh, man kan ju låsa sig fast vid en mening. Ja och så om man tittar på 

det dan efter då upptäcker man, jamen de där orden. Man kan ju tänka åt ett helt annat håll. 

Så att det är ju ofta det blir så här i livet. Man blir för låst vid en grej istället för att... tänka 

vidare. 

Men det är alltid intressant att höra, liksom aha! Man kunde tänka så! Eller, man blir så 

förvånad ibland tycker jag! När man upptäcker att... man har varit... enögd, eller... stampa i 

samma fåra.
46

 

 

Givet att deltagarna fick använda sig av det material som fanns till hands och de mallar som jag 

på förhand valt ut, erhöll resultaten av det som gjordes just de specifika uttryck som de antog. Då 

skriven text också var en av komponenterna måste även detta beaktas, det är inte enbart det 

handarbetade som kommunicerar, utan på detta sätt även deltagarnas egna ord.  

    En synpunkt som togs upp under de efterföljande intervjuerna var att några av deltagarna 

ansåg det värdefullt att få ”skriva av sig” någonstans. Sofia diskuterade också att det kan vara 

positivt att få vara anonym: ”Alltså, jag tänker på det vi gjorde, det kan va bra, alltså att många 

kanske har saker och säga /.../ kanske på en lapp och att man vill att nån läser den, men att dom 

inte vet att det är du som har skrivit den.”
47

 Ingrid tog upp ett annat förhållningssätt till detta då 

hon uppgav sig ha för dåligt självförtroende för att visa upp saker som hon har gjort och därför 

gärna vill gömma sig bakom någon slags anonymitet. Om lusten till att visa upp vad man 

producerat rådde dock olika synsätt: 
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Eva: Man vill ju gärna visa det. Och det tycker jag är synd och det tycker jag med all konst 

/.../ för och bli erkänd så ska det sitta en grupp som bestämmer vad dom tycker är bra då, om 

man ska bli erkänd då va. Eehh... du kan inte bara liksom få ha en utställning där, du var inte 

erkänd va, det finns liksom ingen, ingenstans i stan, en fyrkantig glaslåda där alla kan få 

lägga sina grejer i en... /.../ Ja, det hade faktiskt vatt en bra idé!
48

  

 

Men kanske är hierarkierna som Eva påtalade redan på väg att lösas upp, eller åtminstone 

förskjutas. Clara Åhlvik och Otto von Busch diskuterar i introduktionen till Handarbeta för en 

bättre värld något som de valt att kalla ”Konstbegrepp 2.0” är en beskrivning av hur de 

gränsdragningar av vad som uppfattas vara professionell respektive amatöristisk konst håller på 

att förskjutas, bland annat genom att konstnärer själva inte håller sig till enbart ett fält. Även 

Internet bidrar till att konst och design sprids och diskuteras på ett nytt sätt exempelvis via you-

tube, facebook, bloggar och twitter, något som får konsekvenser för etablerade konsthallar och 

liknande.
49

 

     Ingrid diskuterade den fortlöpande aspekten av handarbete som en opposition till 

masstillverkning och konsumtion. Hon ställde sig negativ till attityden ”slit och släng, köp och 

kasta!” och menade att hon ser det som positivt att handarbete fått ett uppsving. Hon berättade 

också att hon anser vad hon beskrev som gamla tiders hantverk vara mycket genuina och uttalade 

en sorg över de enorma mängder handarbete som kan och har kunnat köpas mycket billigt på 

loppmarknader och som ingen under lång tid velat befatta sig med.  

   

Ingrid: Där dom då har suttit. Eftersom man håller på själv vet man ju hur många timmar det 

ligger bakom sådana där... äh, handarbeten. Och förr i tiden så var det ju, det skulle ju vara 

fullt i brudkistan med sådana där grejer. Som då ju bara kastades, men nu börjar det ju att tas 

tillvara igen och man kan göra om. Göra nya saker av dom här spetsarna och lakanen och 

såna där saker. Dukar kan man ju... göra saker av. Och jag tror det här med slit och släng, det 

kanske är roligt en period, men jag tror inte att det gör nån människa harmonisk och lycklig. 

Jag tror inte det. Det är ganska tomt.
50

 

 

Ingrid betonade dock att för henne är inte handarbete ett sätt att undvika konsumtion, handarbete 

ägnar hon sig åt av andra anledningar. Flera gånger påpekade hon även att hon själv aldrig varit 

”särskilt politisk”. Eva hade också sina funderingar på äldre tiders handarbete och lyfte aspekten 

av hur det förr var en nödvändighet att handarbeta, som exempel nämnde hon bland annat att 

”kunde du inte väva en matta, ja då fick du frysa om fötterna!” Eva anser att handarbete idag 

                                                 
48

 Ibid. 
49 Von Bush Otto & Åhlvik Clara (red) (2009), s. 15 f. 
50

 Intervju med Ingrid 10.10.21 



 27 

fungerar på andra sätt, dels som en slags terapeutisk hobby och dels att det har funktionen av att 

framställa objekt som kan visas upp för andra. 

Handarbete för en god sak 

Ingrid berättade att hennes mamma syr barnfiltar åt Röda Korset och att mamman lever i den 

tron att det hon tillverkar når fram till välgörande ändamål och gör nytta, något Ingrid själv 

ställer sig något skeptisk till. Mammans handarbete skulle kunna ses som ett sätt att 

kommunicera att man vill leva i en vänligare värld, kanske en solidarisk värld, genom att man 

vill hjälpa andra människor. Även dem man inte känner. Ingrid berättade att hennes mamma dag 

in och dag ut sitter och virkar och syr ihop filtarna. ”Och det är en kommunikation som jag 

tycker är fantastisk och att hon aldrig lessnar på det. Och hon har jättebra syn, hon behöver inte 

ens glasögon fast hon är snart nittio år!” Ingrid fortsätter med att berätta om Dorkas förening. 

Detta, sade hon, var en förening bestående av ”religiösa damer”, en slags syjunta där lakan, 

handdukar och andra vardagliga föremål tillverkades och gavs bort till dem som behövde dem. 

Ingrid berättar om hur åskan slog ner i hennes farbrors hus och att familjen då bland annat fick 

hjälp av Dorkas förening, som gav dem nya textila basvaror som de tillverkat. Greer menar att all 

hjälp till andra, i vilken kreativ form den än må komma, är en slags aktivism genom att hjälpen i 

sig talar till och uppmärksammar det som behöver ändras. Detta är en aktivism som inte tar sig 

uttryck genom skallande rop eller viftande knytnävar, utan genom försök att förbättra eller rikta 

uppmärksamhet mot olika situationer.
51

 Även von Busch beskriver att det aktivistiska i 

craftivism inte hänvisar till våldsamma demonstrationer, utan snarare till småskaliga projekt som 

åsyftar social förändring.
52

 För att problematisera detta skulle jag dock vilja återkoppla till 

begreppet solidaritet och hur Halldenius menar att då ett så abstrakt begrepp ska förklaras kan 

det vara lättast att göra detta genom att beskriva vad det inte är. Solidaritet bör inte likställas med 

välgörenhet, då detta ofta innefattar en hierarkisk ordning, där en mer privilegierad person som 

delar med sig på så sätt blir överordnad den som har det sämre ställt. Solidaritet däremot bör, 

som tidigare nämnts, snarare bygga på en jämlik gemenskap.
53

 För att återkoppla till skolan kan 

det vara intressant att titta på ett exempel av hur begreppet solidaritet används i skolans 
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värdegrund. Där står det bland annat: ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med 

svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.”
54

  

     Ingrid tog frekvent upp den lugnande inverkan som hon ansåg handarbete ha. Hon berättade 

att hon inombords är en mycket orolig och rastlös person och menade att handarbete har en 

lugnande inverkan på henne som på många sätt ger en väldigt stor tillfredsställelse. Här tillägger 

hon dock att det hon gör är ”väldigt oviktigt för livet och världen” och att hon kanske istället 

bordet varit engagerad i olika föreningar och hållit föredrag och propagerat för vissa saker. Hon 

ursäktar sig med att hon ”ju aldrig varit sån”.  

3. RESULTAT OCH TOLKNING 
 

Den här undersökningen har genomförts med en önskan om att göra skillnad. Göra skillnad 

genom att tillsammans med frivilliga deltagare samtala, reflektera över samt skapa ny kunskap 

om vad begreppet solidaritet står för i vår samtid. Kanske låter det idealistiskt och det må så 

vara! Resultatet av undersökningen pekar emellertid mot att skapandet av en social, jämlik 

gemenskap som en stadig grund kan vara ett sätt att sträva mot en bättre värld. 

Frågeställningarna som undersökningen vilat mot har varit dessa: Hur kan man med hjälp av 

handarbete skapa en plattform för samtal och deltagande? Samt: Hur formulerar sig de 

medverkande kring en specifik fråga när de utifrån denna plattform ges möjlighet att reflektera 

och samtala? 

När det inte blir som man tänkt sig 

Att genomföra ett projekt utan att vända sig till en på förhand utformad grupp är inte en lätt 

uppgift. Det tog tid och kraft att få okända människor intresserade. Som några av de 

medverkande påpekade så kan det till exempel handla om rädsla när människor väljer bort 

deltagande i projekt som detta. Det kan vara rädslor relaterade till att det skulle kosta någonting i 

tid eller pengar, för vad andra ska tycka eller för att misslyckas inför andra. Trots allt så valde 

flera biblioteksbesökare att medverka i undersökningen genom att med mig och stundtals 

tillsammans med andra handarbeta och samtala för en stund. Likväl blev jag återigen förvånad 

när jag upptäckte att de som väl valt att medverka inte alls betedde sig som jag ville! Samtalen 
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cirklade ofta runt annat än det på förhand givna temat och de medverkande uppträdde inte alls så 

aktivistiskt som jag i planeringen av projektet hade ämnat att de skulle göra. Till en början var 

denna upptäckt något besvärlig att hantera. Dock, när jag väl accepterat att resultatet av 

projektet, om än ett annat än förväntat, likväl var ett resultat kunde jag skifta fokus och få syn på 

en mängd intressanta och glädjande saker som faktiskt sagts och gjorts.  

     Otto von Busch beskriver i Fashion-able Hacktivism and engaged fashion design hur en ny 

designerroll håller på att växa fram och att denna är en komplex och mångbottnad roll. Jag har 

dragit paralleller till hur även dagens pedagoger måste inta olika positioner och hur jag upplevde 

en del av svårigheterna med detta i genomförandet av mitt projekt. Ofta upplevde jag dessutom 

att de som valt att medverka såg mig som just pedagog snarare än som en i gruppen, trots mina 

försök att inta en lågmäld position och att smälta in ibland deltagarna.  

     Fastän jag valt att inte behandla min undersökning ur ett genusperspektiv har jag inte kunnat 

bortse från det faktum att handarbete generellt uppfattades som en syssla som utförs av kvinnor. 

Mina försök att använda papper istället för textila material som ett sätt att göra handarbetet 

mindre könsbundet kan sägas ha kommit på skam. Bland annat har jag berättat om hur Peter 

uppmuntrande sa till mig att jag säkert skulle hitta någon tjej som skulle vilja delta då han själv 

avböjde. Fortsatta diskussioner i samma anda definierade liknande uppfattningar om att det var 

både akten att handarbeta i sig, likväl som materialet, som uppfattades som genusbundet. 

Handarbetet och därigenom även materialet som användes uppfattade jag som närmast 

cementerade i gammalmodiga könsroller.  

Vad som ryms i en ask 

Undersökningen har beskrivit exempel på vad som kan rymmas i en ask, både bildligt och 

bokstavligt talat. De medverkande fyllde askarna med sina tolkningar av vad solidaritet är och 

hur de ville framföra dessa till andra. Jag har förstått de medverkandes tolkningar av begreppet 

solidaritet som något personligt knutet och som en slags omtanke om någon annan eller andra, 

snarare än som ett förespråkande av en politisk agenda eller gemensamt ansvar. Som jag läser av 

deltagarnas tolkningar av solidaritet innebär solidaritet något nära och personligt, snarare än 

kollektivt. Det bör dock tilläggas att tolkningen alldeles säkert var kontextbunden. Då deltagarna 

inte hade fått reda på vad som låg till bakgrund för utformningen av projektet är det sannolikt att 

de associerade till handarbete snarare än till politiska frågor. Detta eftersom handarbetet kom att 

bli det centrala i projektet när samtalen ofta avvek från den på förhand givna frågan. Deltagarnas 
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tolkningar av solidaritet kan också ses en fingervisning om att begreppets innebörd inte är 

densamma som vad det tidigare varit. Från att ha varit ett begrepp som utgått ifrån en 

vänsterpolitiskt inkluderande jämlikhet tycks det numera uppfattas som ett individuellt skapande 

av positivt tänkande – om sig själv och andra. 

     Som berättats under Solidaritet ansåg Eva att det skulle ha varit positivt om möjlighet givits 

till att på något sätt förbereda sig inför samtalen under projektet. Även om inte fler av deltagarna 

satte ord på samma uppfattning så anser jag det sannolikt att deltagarnas tolkningar av solidaritet 

skulle ha sett något annorlunda ut om tidsramen för uppgiften de ställdes inför varit en annan. 

Det ska dessutom erkännas att solidaritet kan uppfattas som ett abstrakt begrepp som inte på ett 

enkelt sätt låter sig beskrivas, något som säkerligen spelade stor roll för hur de medverkande 

valde att formulera sig. Enligt både ett socialkonstruktionistiskt och sociokulturellt synsätt 

konstruerar vi också oss själva och sätten vi talar på beroende på den situation vi för tillfället 

befinner oss i.
55

 Då jag uppfattat det som att deltagarna såg mig som pedagog under 

workshoptillfällena är det också möjligt att tolka det som sades ur ett maktperspektiv, således att 

de medverkande uttryckte sig något försiktigt för att inte säga eller göra fel inför mig. 

     Enligt socialkonstruktionistiska metoder för att tolka text, till exempel intervjuer, är en viktig 

utgångspunkt att det individerna säger inte kan förstås som representationer för några inre 

attityder. En attityd kan sägas vara något förhållandevis stabilt och när en person får frågor om 

dennes attityder gentemot olika ämnen bör svaren ses som kontextbundna och socialt regisserade 

för att införliva vissa syften för individen.
56

 En sådan ståndpunkt gör att tolkningen av det som 

sades under undersökningen kan ses i ett annat ljus. Som tidigare nämnts under Vad som sades i 

det pedagogiska rummet ansåg Sofia att fritt skapande är mycket viktigt. Med detta menade hon 

uppgifter under till exempel bildlektioner som inte på något sätt skulle vara styrda av pedagogen. 

Senare utmålade hon det dock som någonting negativt om styrning helt saknades. Detta kan ses 

som ett exempel på att det Sofia sa inte visar på en stabil underliggande attityd, snarare är svaren 

kontextbundna och anpassade efter de frågor som ställts och samtal som pågått för stunden. 

     De sätt som de medverkande formulerade sig på när handarbetet och samtalet fokuserade det 

valda ämnet upplevde jag generellt som mycket frikostiga. De bjöd på sig själva och sina åsikter 

både inför mig och inför andra främmande människor. Det kanske viktigaste resultatet i den här 

                                                 
55 Säljö (2005) s. 50 
56 Burr (2003), s. 129 ff. 
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undersökningen ser jag i den bildliga tolkningen av vad som ryms i en ask. Således upplevelsen 

av att det är det just akten att handarbeta och specifikt att tillverka en ask som skapat möjlighet 

för de samtal som tog form. Samtal som många gånger tog sina egna vägar, men som uppstod 

med handarbetet och ett givet samtalsämne som plattform. Några av deltagarna satte ord på detta 

genom att beskriva hur handarbete på olika sätt kan fungera som en katalysator för samtal 

emellan människor. Vidare gav de därtill flera exempel på hur samtal som äger rum mot en 

bakgrund av handarbete, som till exempel syjuntor, kan både stärka de egna perspektiven likväl 

som forma och ge upphov till nya. 

 

Handarbetets kommunikativa möjligheter 

De tankar jag fick ta del av angående de olika förhållningssätt till hur och om deltagarna ville 

visa upp det de producerat, har fått mig att reflektera över om en del av lockelsen med craftivism 

kan vara just den anonymitet inför att ta ställning som erbjuds. Då craftivism i flera fall inte har 

en ensam avsändare, exempelvis som i ovan nämnda Stitch for Senate, blir utövaren en i 

mängden och behöver inte personligen stå för sina åsikter. Samtidigt blir det handarbetade 

synliggjort och får ta plats, men på andra arenor än till exempel ett på ett konstgalleri. 

    Det blev genom samtal och intervjuer också tydligt att de flesta tolkade handarbetets 

kommunicerbarhet som att kommunikationen sker om och när arbetet ställs ut under en 

utställning.  

     Som Greer och von Busch beskriver handlar inte craftivism om den knytnävesviftande 

aktivitet som aktivism ofta hänvisar till. Enligt dessa synsätt skulle även det arbete Ingrids 

mamma utför genom Röda Korset kunna ses som en typ av aktivism. Ingrid beskrev dock sitt 

handarbete på ett sätt som skulle kunna ses som en argumentation emot denna lågmälda syn på 

aktivism då hon menade att det krävs något mer och större för att handarbete ska ha betydelse för 

livet och världen. 
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4. SLUTDISKUSSION 
 

Som inledningen antyder innehöll initiativet till mitt designpedagogiska projekt inslag av politisk 

prägel. Det missmod och i min upplevelse nästan chockartade tillstånd som rådde i Stockholm 

när Sverigedemokraterna hösten 2010 röstades in i den svenska riksdagen yrkade på engagemang 

och motstånd från alla tänkbara håll. Utgångspunkten för det här projektet var att initiera samtal 

och kanske till och med handling av politiska mått. Inspirationen hämtades från varierande 

craftivistiska projekt.  

     Projektet blev något helt annat än vad jag hade föreställt mig. Trots detta blev jag ändå på 

flera plan positivt överraskad av vad som skedde. Som tidigare nämnts tolkades ordet solidaritet 

inte riktigt på det sätt jag hade förväntat mig. Dock upptäckte jag kvaliteter i handarbetet som 

ändå låg till grund för skapande av deltagande och gemenskap. Det gavs också utrymme och 

möjlighet till samtal deltagarna emellan. Vad som framförallt gladde mig var det sociala samspel 

som uppkom ur att tillsammans med deltagarna arbeta med händerna. Flera gånger upplevde jag 

en intim och förtroendefull stämning som öppnade för ärlighet och tillit emellan människor som 

just möts. Att projektet inte antog den form som jag till en början eftersträvat har kommit att bli 

mindre och mindre viktigt under den tid som förflutit emedan jag vridit och vänt, analyserat och 

reflekterat över materialet. Och trots allt, det kanske är just detta, handarbetets förmåga att 

grunda för sammanhållning och lyhördhet som på sikt skulle kunna leda till olika slags 

förändring, aktivistiska eller ej. Jag tror att handarbete kan användas för att skapa sociala 

gemenskaper som bygger på en avslappnad och förtroendefull stämning och när detta uppstår ges 

goda möjligheter att dela och sprida både gamla och nya perspektiv, deltagarna emellan. Jag kan 

se flera fördelar med att försöka genomföra liknande projekt i skolan. När projektet planerades 

bar jag en förhoppning om att projektet på samma gång skulle vara både skapande, upplevande, 

betraktande och kritiskt granskande. Precis som jag anser att bildämnet i skolan bör vara.  

En svårighet med att genomföra liknande projekt i skolan skulle dock kunna ligga i att antalet 

elever i en skolklass normalt ligger långt över det antal deltagare som medverkade i projektet. 

Det är troligt att detta skulle ha inverkan på försöken att uppnå den gemenskap, sammanhållning 

och möjlighet till att byta perspektiv som just nämnts. Inte desto mindre skulle det vara intressant 

att göra ett försök.  
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    Sett ur ett sociokulturellt perspektiv skulle projekt som detta kunna ses som stimulerande för 

lärande då lärandet inte är avsett att ske genom undervisning från pedagog till elev/medverkande. 

Snarare skapas kunskap tillsammans, i den sociala gemenskap som uppstår runt aktiviteten som 

utförs, vilket som tidigare nämnts enligt Säljö framförallt är det sätt som lärande sker genom.
57

 I 

läroplanen för det obligatoriska skolväsendet står det att skolan skall sträva efter att vara en 

levande social gemenskap.
58

 Kanske kan handarbete som plattform för samtal och formuleranden 

kring specifika frågor vara ett sätt att sträva mot detta mål? 

                                                 
57

 Säljö (2005), s 48 

 
58 Lpo94 s. 7, Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/
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