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Abstrakt 

Idag finns de varor vi behöver tillgängliga att köpa och de tillverkas ofta långt bort i 

andra delar av världen. Tyg-, sybehörs- och garnaffärer läggs ned i Stockholm, 

samtidigt som intresset för att göra själv tycks öka. Denna bakgrund synliggörs 

genom aktuella rörelser i gränslandet mellan design, konst och hantverk som har gett 

idéer till mitt designpedagogiska projekt och redskap för att analysera det. Dessa 

rörelser har ofta politiska eller konsumtionskritiska motiv och en vilja att 

uppmärksamma, tillgängliggöra, förändra eller förbättra någonting, nära eller i en 

annan del av världen, med det egna skapandet som redskap.   

 I uppsatsen besvaras frågeställningen: Hur förhåller sig barn i åldrarna elva och 

tolv år till möjligheten att lämna avtryck i en offentlig miljö i området där de bor? 

Detta undersöks genom ett designpedagogiskt projekt på biblioteket i en förort i södra 

Stockholm där ett rum för 9- 13 åringar skulle skapas. Idén var att låta lokalt boende 

barn få tillverka en del av rummets inredning. Sex barn, 11 och 12 år deltog i 

projektet. I uppsatsen besvaras även underfrågorna: Hur förhåller de sig till sin insats 

i arbetet med att tillverka artefakter som ska användas i miljön på riktigt? Vilka 

former för samarbete och kunskapsutbyte blir synliga genom den designpedagogiska 

workshop de deltar i? och slutligen: Vilken betydelse kan ett lokalt designpedagogiskt 

projekt ha för människor som bor eller arbetar i anslutning till platsen? 

 Det designpedagogiska projektet har dokumenterats med hjälp av redskap som 

deltagande observation, ljudupptagning, film, fältanteckningar och intervjutekniker 

hämtade från den etnografiska metoden.  

 Materialet i uppsatsen behandlats vidare ur aktuella teoretiska perspektiv: DIY (Do 

It Yourself) och med ett sociokulturellt perspektiv på lärande samt med inspiration i 

craftivism.  

 I uppsatsen visas hur möjligheten att själv få vara med och tillverka inredningen i 

en offentlig miljö, ges ansvar och att litas på, kan ge stolthet och gemenskap. En vilja 

att berätta och dela med sig av sin arbetsprocess blev synlig och i uppsatsen visas 

även hur ett lokalt designpedagogiskt projekt kan bli viktigt, väcka engagemang och 

inspiration även hos fler än de som själva deltar. Mycket tyder också på att omtanken 

och arbetet med att forma och tillverka en inredning för hand syns och gör att man 

blir mer rädd om miljön. Andra barn som bor i området blev nyfikna och hade velat 

vara med vilket visar på detta och efterföljande projektets potential att växa över tid.
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1. Inledning 
 
Introduktion 

Många bäckar små…                                                                                                       

    Idag växer enskilda människors reaktioner på sådant som masskonsumtion, 

överhängande miljöhot, sociala orättvisor och ett ökande samhällstempo. Eget 

hantverkande kan vara ett sätt att ta makt över situationen, sprida budskap och sätta 

fingret på det vi tycker är viktigt och betydelsefullt i livet. 

    DIY (Do It Yourself) och Craftivism är uttryck för hur den enskilda människan i 

vår samtid tar saken i egna händer, bildar lokala eller världsomspännande nätverk och 

mötesplatser för hantverksidéer, samarbeten och utbyten. Genom internetforum kan 

du nappa på förslaget om att delta i en gemensam KAL (knit along), visa upp, få 

kommentarer på, eller sälja dina handgjorda alster, lära dig en ny hantverksteknik, 

blogga om ditt syprojekt eller varför inte beställa hem ett broderikit med instruktioner 

för hur du pryder ett bussäte i din närhet med hjälp av korsstygn?1                                                             

    Också en liten handling i din lokala omgivning kan bli viktig och betydelsefull.    

Vi kan alla göra något! En personlig handling kan betona det vi tycker är viktigt och 

meningsfullt, leda till samtal, utbyten, ny kunskap, gemenskap, glädje och 

delaktighet.  

    Många bäckar små, blir till en stor å! 

I mitt examensarbete vill jag med hjälp av en designpedagogisk workshop, undersöka 

vad som går att åstadkomma genom hantverk i min lokala omgivning, en förort i 

södra Stockholm. 

 

Bakgrund   

Formandet av ämnet för mitt examensarbete började i tankar kring textilt hantverk 

och då främst broderi. Under vårterminen 2009 började jag själv använda broderi i 

collage, på papper där bl.a. tråd, teckning och foto samspelade. Jag använde inte 

särskilda stygn utan sydde bara, och använde tråden likt pennan då jag tecknar. Jag 

slogs av hur tidskrävande broderiet är men tilltalades av arbetet med tråden. 

                                                
1 Se förklaringar och fördjupningar under rubriken teori på sid 12-14.; Engström, Frida och Vessby, 
Malin (2009), Hemslöjden, nr 4, 2009, s. 17-24. 
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    Idag läggs tyg-, sybehörs- och garnaffärer ned i Stockholm. Samtidigt tycks ett ökat 

intresse för hantverk som t.ex. stickning blomma upp, med stickgraffiti i det offentliga 

rummet och stickcaféer, som Punkt Medis måndagsträffar för unga sticksugna på 

Medborgarplatsens bibliotek.2 

    Nuförtiden finns de varor vi behöver tillgängliga att köpa och de tillverkas ofta 

utanför vårt synfält i fabriker i andra delar av världen. Samtidigt går idag flera led av 

kunskap förlorad när vi inte längre behöver tillverka våra egna kläder, möbler eller 

redskap i vår vardag. Hantverkstekniker som tidigare lärdes ut från en generation till 

en annan, blir inte längre vidareförmedlade på samma sätt och den personliga 

kännedomen eller erfarenheten av material och tillverkningsprocesser är inte lika 

utbredd. 

I Journal of Design History skriver Paul Atkinson från University of Huddersfield:  
”The economics of global-scale mass production have put first world consumers in the position 

where necessities such as cooked food, clothes and furniture can often be purchased for less than it 

would cost to purchase the raw materials to produce them themselves—even if they did possess the 

relevant skills to do so.”3 

I dagens Stockholm ser jag att det oftast är dyrare att köpa tyg och tråd för att sy sina 

egna kläder än att köpa dem nya och färdigsydda hos en lättillgänglig klädkedja. 

Dessutom har vi ont om tid i vårt samhälle och att själv tillverka sina kläder, bygga 

sina möbler osv. tar tid. Bestämmer vi oss ändå för att ta tag i tillverkningsprocessen, 

sticka en kofta, bygga ett skrivbord, göra vårt eget papper eller liknande, görs det 

troligtvis av andra orsaker än att vi faktiskt behöver sticka oss ett par sockor för att 

inte frysa om fötterna om vintern. Alltså måste det ligga andra orsaker bakom val som 

de nyss nämnda. Ett motiv kan vara en reaktion mot vår konsumtionskultur, med 

etiskt tvivelaktiga tillverkningsprocesser av varor som inte håller längre än en säsong. 

    Jag är inte ensam om dessa tankar. På Jönköpings länsmuseum hålls just nu två 

nyproducerade utställningar: Craftverk 2.0 och Eco Craft. ”Handarbeta för en bättre 

värld! Nu gör vi det själva. Det har blivit populärare än någonsin att sticka, virka, 

snickra, laga, byta, återanvända och sy om”, skirver Clara Åhlvik och Otto von 

Busch, redaktörer för museets årsbok med texter kopplade till utställningarna.4 

                                                
2  Engström, Frida och Vessby, Malin (2009), s. 17-24.; http://www.biblioteket.se 2009-12-08 
3 Atkinson, Paul (2006), ”Do It Yourself: Democracy and Design”, i Journal of Design History 1/ 
2006, s. 5. 
4 http://www.jkpglm.se/ 2009-12-08 
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 Den första utställningen, Craftwerk 2.0 ”ger en global utblick med exempel på 

hushållstaktiker inom ett alltmer nätverksbaserat skapande i hemmet. Det handlar om 

ett uppdaterat textilt konsthantverk, nytolkat av en generation av seriösa amatörer, 

innovativa hantverkare och politiska praktiker.”5 Den andra, Eco Craft ”visar hur 

länets hemslöjdare omtolkar traditioner för vår tids frågor om hållbarhet och 

hantverk.”6 

    Betsy Greer, sociolog och författare till boken Knitting for Good! från 2008 och 

upphovskvinna till webbsidan Craftivism.com beskriver liknande erfarenheter och 

ställer upp formeln activism + craft (hantverk) = craftivism, som en aktiv väg till små 

förändringar i vår omvärld, såväl globalt som i det närmaste grannskapet.7 

    I mitt examensarbete vill jag med hjälp av en designpedagogisk workshop med 

fokus på ett textilt material, undersöka vad som går att åstadkomma genom hantverk i 

min lokala omgivning. 

    Jag tog tillfället i akt då det visade sig att biblioteket i den förort i södra Stockholm 

där jag själv bor gjorde stora omflyttningar av böcker, skruvade ned hyllor, målade 

om och gav plats för ett eget rum till unga läsare mellan 9 och 13 år. 

 Ingredienser som fanns med i mitt tankearbete från start var det textila materialet, 

deltagare boende lokalt, samt möjligheten att förändra miljön, gärna genom att lämna 

ett synligt, platsspecifikt, gemensamt resultat som skulle komma deltagarna och andra 

boende i området till glädje. Mitt förslag blev att låta en grupp barn och ungdomar ur 

åldersgruppen i fråga få vara med och tillverka en del av det nya UNG-rummets 

inredning tillsammans med mig på biblioteket. 

 

Syfte  

Syftet med mitt examensarbete är att ta reda på hur deltagarna förhåller sig till 

möjligheten att lämna avtryck i en offentlig miljö i området där de själva bor. Vad 

händer när den möjligheten ges? Syftet är också att ta reda på hur synen på och viljan 

att delta i en textil designprocess ser ut hos en yngre generation.  

    Detta görs mot en horisont av samtida yttringar som DIY, Craftivism och med ett 

sociokulturellt perspektiv på lärande, där lärandet förstås som en process där 
                                                
4 Åhlvik, Clara och von Busch, Otto (red.) (2009), Handarbeta för en bättre värld, Jönköping, 
Jönköpings läns museum, Årsbok, s. 6.  
6 Ibid., s. 7. 
7 Greer, Betsy, (2008), Knitting for good! A Guide to Creating Personal, Social, and Political Change, 
Stitch by Stitch. Boston: Trumpeter; Greer, Betsy, http://craftivism.com 2009-12-08 
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individen lär utifrån ”de insikter och handlingsmönster som byggts upp historiskt i ett 

samhälle och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra människor.”8  

    Jag ville inte stanna i ett idé- och skissprojekt, där slutresultatet blir en bild av hur 

en plats kan förändras, gestaltad t.ex. genom en modell eller ett digitalt fotomontage. 

Här är målet istället att informanterna är med om att tillverka någonting som faktiskt 

är menat att användas i rummet, av dem själva och bibliotekets övriga besökare, på 

riktigt!  De, som själva tillhör rummets tänkta användargrupp, får nu förtroendet att 

vara med och göra, att ta plats i formandet av det nya UNG-rummet i deras lokala 

bibliotek i en förort i södra Stockholm. 

    FN:s konvention om barns rättigheter, eller barnkonventionen, ratificerades av 

Sverige år1990, vilket innebär ett folkrättsligt förbindande till att förverkliga den.9 I 

barnkonventionens artikel nr 31, om vila, fritid och kultur står inskrivet att:  
 

1. Konventionsstaterna erkänner barnets rätt till vila och fritid, till lek och rekreation anpassad till 
barnets ålder samt rätt att fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. 
2.    Konventionsstaterna skall respektera och främja barnets rätt att till fullo delta i det kulturella 
och konstnärliga livet och skall uppmuntra tillhandahållandet av lämpliga och lika möjligheter för 
kulturell och konstnärlig verksamhet samt för rekreations- och fritidsverksamhet. 10 

 

 Ett försök till att stå upp för barnkonventionen genom projektet på biblioteket, med 

och för barn, ingår också i mitt syfte.  

 

Frågeställning  

Min huvudfrågeställning är: 

Hur förhåller sig barn i åldrarna elva och tolv år till möjligheten att lämna avtryck i en 

offentlig miljö i området där de bor? 

Underfrågor: 

Hur förhåller de sig till sin insats i arbetet med att tillverka artefakter som ska 

användas i miljön på riktigt?  

Vilka former för samarbete och kunskapsutbyte blir synliga genom den 

designpedagogiska workshop de deltar i?  

Vilken betydelse kan ett lokalt designpedagogiskt projekt ha för människor som bor 

eller arbetar i anslutning till platsen? 
                                                
8 Säljö, Roger (2000), Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm, Norstedts 
Akademiska förlag (Bokförlaget Prisma) s. 21. 
9 http://www.barnombudsmannen.se 2009-12-08 
10 Ibid. 
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Urval och avgränsning 

Jag har valt att arbeta med mitt lokala stadsbibliotek. Biblioteket har fönster i fyra 

riktningar och ligger centralt i förorten, synligt och i markplan.  

 Bibliotekets förortsläge gör att det främst används av lokalt boende. Möjligen leder 

det till en starkare känsla av att ”det här är vårt bibliotek”, vilket jag ser som en 

fördel. Biblioteket är en allmän och öppen plats som är gratis och dit alla är 

välkomna. 

 Andra platser i omgivningen övervägdes men valdes bort; Svenska kyrkan för att 

jag ville arbeta med en religiöst obunden plats. Folkets hus ingång ligger mindre 

synligt och deras öppettider är osäkra och kontaktpersoner är svåra att få tag på. 

Kulturskolans lokaler (där det tidigare fanns en ungdomsgård) valdes bort då de inte 

är öppna och tillgängliga i samma utsträckning, eftersom du där måste betala för att 

gå en kurs och komma dit en gång i veckan.   

 Då jag först presenterade mitt examensarbete innehållande ett designpedagogiskt 

projekt för en av de anställda på biblioteket, möttes jag med entusiasm. Jag erbjöds 

vara med i ett projekt som syftade till att knyta starkare band mellan boende i 

förorten. Då det som bekant fanns ett tomt och nymålat rum avsett för 9-13 åringar i 

biblioteket, kom jag istället med förslaget att låta lokalt boende barn tillverka en del 

av rummets inredning tillsammans med mig. Detta för att undersöka hur barn 

förhåller sig till möjligheten att göra avtryck i sin lokala offentliga miljö. Med en 

snart färdig utbildning från bildpedagogiska institutionen på Konstfack fick jag 

förtroendet att genomföra detta. 

 För att få en spridning motsvarande rummets kommande besökare, föreslog jag en 

grupp om fyra pojkar och fyra flickor som deltagare. Biblioteket hade, från tidigare 

samarbete, kontakt med en kulturansvarig lärare på en närliggande skola. Hon blev, 

även min kontaktlänk. Jag fick inte själv komma till skolan och berätta om projektet, 

utan läraren pratade med elever som hon valde ut och lämnade informationsbrevet 

från mej till dem.  

 När projektet startade bestod gruppen av sex flickor från årskurs 5 och 6, vilket 

visade sig vara en lagom stor grupp. Enligt läraren och några av informanterna var en 

pojke intresserad men avstod då inga andra pojkar var med. 

 I brevet till deltagarna använde jag ord som stor tryckverkstad, du är med och 

tillverkar en del av inredningen, du skapar egna former till mönster som vi trycker 

tillsammans med textilfärg, kanske fortsätter vi med färgade trådar, istället för att säga 
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broderi o.s.v.11 Jag försökte skriva entusiastiskt och för att locka både tjejer och killar. 

Avsiktligt skrev jag t.ex. inte ut ordet broderi, därför att jag trodde att det ev. kunde 

avskräcka killar från att komma. 

 Jag tror att jag hade kunnat locka andra deltagare om jag själv fått presentera 

projektet och de hade kunnat ställa frågor till mig. Jag hade också uppskattat att fler 

gavs en chans att kunna delta.  Hade jag dessutom fått möta möjliga gruppdeltagare 

tidigare, hade de kunnat vara med i processen i ett tidigare skede och fått ett större 

inflytande. Förberedelser, materialinköp och diskussioner mellan mig och 

bibliotekarierna hade ju redan börjat innan jag fått möta deltagarna. 

 

Empiri och metod  

Undersökningen har skett genom datainsamling med hjälp av en kvalitativ etnografisk 

metod.12 Där har i mitt fall ingått deltagande observation, ljudupptagning, film, 

fältanteckningar och påföljande dagboksanteckningar.  Informella intervjuer, samtal 

och intervjuer av mer formell karaktär vid tillfällen då bara två deltagare närvarat har 

transkriberats. Vidare finns fotografier från arbetets gång, skissböcker som deltagarna 

ritat, skrivit och ibland klistrat in bilder i, tygtrycksstämplar som deltagarna klippt ur 

tunn kork, åtskilliga provtryck på papper och det färdiga resultatet med tryck på tyg 

som nu används i rummet på biblioteket, men som också har dokumenterats 

fotografiskt. 

    Arbetet har skett på eftermiddagar, samt dagtid under en lovvecka. Vi möttes i 

gruppen vid sju tillfällen om två timmar vardera, under tre veckors tid. Följaktligen 

finns ett rikt material dokumenterat.  

    Urvalet av informanter (deltagare) i en etnografisk studie görs i relation till det 

etnografen (i detta fall jag själv) vill undersöka. Inom etnografin ses varje människa 

som en unik ägare av kunskap.13 Med detta synsätt blir en kvalitativ undersökning av 

en liten grupp intressant. Jag lyssnar här till sex barns röster och frågar, deltar, 

observerar, förmedlar och berättar om deras tankar och handlingar. Dessa är 

genererade av deras deltagande i det designpedagogiska projektet på biblioteket och 

från tidigare erfarenheter som var och en av dem bär med sig sedan innan. 

Generaliserbart blir ett material som detta först då större grupper ingått, i en 
                                                
11 Brev till deltagarna i bilaga 1. 
12 Kullberg, Birgitta (1996/2004), Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, s. 53. 
13 Ibid., s. 139. 
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kvantitativ studie.14 Den kvantitativa forskningen använder insamlingsinstrument som 

frågeformulär och enkäter medan den kvalitativa forskningen som i detta fall istället 

föredrar observationer och intervjuer.15 

    Birgitta Kullberg, fil.dr. i pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet, 

beskriver i boken Etnografi i klassrummet hur forskaren i den kvalitativa studien går 

upptäcktens väg utan att försöka förutsäga någonting som har med resultatet att göra.16  
 

En grundläggande tanke i etnografin är att forskaren, för att förstå andra människors sätt att leva och 
lära, fångar dessa människors erfarenheter genom deras sätt att uttrycka dem. Uttryckssätten 
förekommer både i form av handlingar och utsagor. Den etnografiske forskaren försöker se bakom 
handlingen och det sagda och studerar hur handlingar och det som sägs förändras över tid och från 
situation till situation.17 

 

Syftet med dokumentationen av händelseförloppet är att få ett material att tolka och 

analysera med bakgrund i de teoretiska perspektiv jag valt.  

För att sortera i det stora materialet som samlats in har jag först behandlat det 

kronologiskt, under den tid det designpedagogiska projektet har fortskridit. Sedan har 

jag även med intryck från Marléne Johanssons avhandling Slöjdpraktik i skolan – 

hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap från 2002 börjat sortera i 

materialet utifrån olika kategorier av händelser som utspelade sig.18 Detta för att jag 

ser likheter i mitt material med de processer som förekommer i trä- och 

textilslöjdsalar där t.ex. ett tygstycke, ett träämne eller en bit metall behandlas av 

elever via tankar, skisser och bearbetning till en färdig slöjdprodukt. Hennes fyra 

teman är 1. interaktion, verbala och icke- verbala redskap, 2. arbetsredskap och 

verktyg, 3. skisser, bilder, ritningar och arbetsbeskrivningar samt  4. material, 

slöjdprodukt, estetiska och emotionella upplevelser.19 I tema 4 vill jag inte använda 

mig av ordet slöjdprodukt, utan skriver istället artefakt, vilket är betydligt bredare. 

Artefakter är föremål formade av människan i motsats till naturföremål.20 Den kontext 

jag genom min utbildning befinner mig i och verkar inom är bild- och 

designpedagogiken, inte slöjden.  
                                                
14 Ibid., s. 53. 
15 Ibid., s. 54. 
16 Ibid., s. 53. 
17 Ibid., s. 68. 
18 Johansson, Marléne (2002), Slöjdpraktik i skolan.- hand, tanke kommunikation med andra 
medierande redskap, Göteborg: ACTA UNIVERSITATIS GOTHOBURGENSIS 
19 Ibid., s. 93-202.  
20 Strandberg, Leif (2006), Vygotskij i praktiken. Bland plugghästar och fusklappar, Stockholm, 
Norstedts Akademiska förlag. s. 199. 
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Teori och tolkningsram   

Den spirande flora av löst sammansatta rörelser i gränslandet mellan design, konst 

och hantverk som nyligen vuxit fram har gett idéer till mitt designpedagogiska projekt 

och även redskap för att analysera det. Dessa rörelser har ofta politiska eller 

konsumtionskritiska motiv och en vilja att uppmärksamma, tillgängliggöra, förändra 

eller förbättra någonting, nära eller i en annan del av världen, med det egna skapandet 

som redskap.  

 

DIY  

DIY är förkortning för Do it Yourself, Gör-det-själv på svenska, en term som 

beskriver människor som skapar själva, utan hjälp av professionella.21 Idag ser vi 

exempel på hur DIY kan användas som strategi för att förändra världen med små 

medel, genom eget hantverk, designande och skapande. ”DIY utgår från att vi 

människor själva kan skapa lösningar för våra liv. Centrala begrepp är samarbete och 

öppenhet och deltagarna inbjuds att bidra med sin kunskap.” skriver redaktörerna för 

årsboken Handarbeta för en bättre värld, Clara Åhlvik intendent vid Jönköpings läns 

museum och Otto von Busch, forskare vid HDK, Högskolan för Design och 

Konsthantverk vid Göteborgs universitet.22 DIY-designen ställer aktuella frågor kring 

konsumtion och hållbarhet, upphöjer värden som delaktighet och inkludering och 

uppmanar oss till handgripligt engagemang i vår direkta omgivning, skriver de 

vidare.23 Detta är just vad jag inbjuder till i mitt examensarbete, då jag låter barn 

arbeta med biblioteksrummet i deras närhet, vilket är avsett för dem själva och deras 

jämnåriga. 

    I Journal of Design History ägnas år 2006 ett helt nummer åt ”Do it Yourself: 

Democracy and Design”.24 I inledningen skriver Paul Atkinson, vid University of 

Huddersfield att Do it Yourself handlar om ”a more democratic design process of 

self–driven, self–directed amateur design and production activity carried out more 

closely to the end user of the goods created.”25 Mitt designpedagogiska projekt passar 

således in på DIY eftersom slutanvändarna i detta designpedagogiska projekt är 9-13-

åringar och det är barn i denna ålder som deltar i inredningsarbetet i den offentliga 
                                                
21 Engström, Frida (2007), Hemslöjden nr. 4 2007, s. 47. 
22 Åhlvik och von Busch (2009), s. 13. 
23 Ibid., s. 14. 
24 Journal of Design History 1/2006 s. 1- 83. 
25 Atkinson, Paul (2006), s. 1. 
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miljö där det vi designat kommer att användas. Vi som skapat inredningen är heller 

inga inredare till professionen, men vi gör vårt bästa, direkt på platsen vi avser inreda. 

 

Craftivism 

Med begreppet Craftivism skrivs en ytterligare politisering in i språket, direkt kopplad 

till det egna eller gemensamma skapandet. Activism + craft = craftivism.26 Betsy 

Greer, som ligger bakom termen, behandlade i sin magisteruppsats i sociologi 2004 

stickning, DIY-kultur och samhällsutveckling och utvecklade termen craftivism.27 

Hon skriver på webbplatsen craftivism.com: ”each time you participate in crafting 

you are making a difference, whether it's fighting against useless materialism or 

making items for charity or something betwixt and between.” och vidare att det 

handlar om ”realizing what you can do to makes [sic!] things around you better.” 28 

    I det designpedagogiska projekt som behandlas i denna uppsats görs ett försök att 

forma och förbättra en miljö i informanternas och min närhet, vilken ska komma till 

användning för bibliotekets besökare. Jag tar således inspiration från craftivism 

genom Betsy Greer men utan att betona den politiska aktivismaspekten. Hon 

framhåller dock att aktivism är ”att göra något, skapa något, att vara passionerad i sitt 

skapande och på något vis vilja förändra världen genom sitt engagemang, om än i 

blygsam skala.”29 Jag behandlar i min undersökning framför allt den aspekt av 

craftivism som ser det handgjorda arbetets förmåga att engagera människor och 

beröra, också fler än de som faktiskt själva är delaktiga som avsändare. För Betsy 

Greer är handlingen att välja att själv sticka sin egen halsduk eller tröja ett 

ställningstagande i sig och på samma vis låter jag deltagarna i detta projekt vara med 

utifrån givna premisser och forma från grunden. Utifrån Greers craftivismbegrepp är 

tanken att få fatt det som går förlorat, då vi inte längre kommer i kontakt med aktiva 

skapandeprocesser, utan reduceras till konsumenter, som serveras och väljer bland 

varor som redan tillverkats, långt borta, utom vårt syn- och räckhåll. Också Craftivism 

inkluderar DIY-praktik och i den inledande artikeln från Journal of Design History 

skriver Paul Atkinson att DIY historiskt sett har öppnat upp för skapande aktiviteter 

som tillåter mottagare att aktivt delta i designarbete på olika plan och att detta ger en 

                                                
26 Greer, Betsy, http://craftivism.com/what.html 2009-12-08 
27 Greer, Betsy, http://craftivism.com/about.html 2009-12-08 
28 Ibid. 
29 Åhlvik, Clara och von Busch, Otto (red.), s. 27. 
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möjlighet ”to express a more individual aestetic unbounded by strictures of 

massproduction and passive consumption.”30 

    Med utgångspunkt i Paul Atkinsons definition av DIY, och inspiration från Greers 

tankar kring craftivism kommer jag att analysera mitt designpedagogiska projekt.  

 

Ett sociokulturellt perspektiv på lärande 

Jag belyser och ser också på mitt material med ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande, där psykologen och pedagogen Lev Semjonovitj Vygotskij (1896-1934) är 

förgrundsgestalt. Med ett sociokulturellt perspektiv på kunskap förstås lärandet som 

en process, där individen lär utifrån ”de insikter och handlingsmönster som byggts 

upp historiskt i ett samhälle och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra 

människor.”31 

    När människor samarbetar – som när de som stickar delar med sig av sina 

upptäckter och erfarenheter i forum och bloggar på internet eller när informanterna på 

biblioteket frågar varandra om åsikter, visar varandra hur man kan göra, frågar mig, 

eller tittar på bilder hur andra har gjort – öppnar de möjligheten att lära och klara av 

mer än vad de var och en kunde gjort på egen hand. På så vis tillämpar de vad 

Vygotskij menar med lärande genom interaktion.  

 Vygotskij såg hur barn i samspelet med vuxna eller mer kompetenta kamrater kan 

sträcka sig ett steg längre än sin nuvarande utvecklingsnivå. Ett frö till vidare 

utveckling, en potentiell utvecklingsnivå, den närmaste utvecklingszonen som 

Vygotskij kallar den, finns inom räckhåll för barnet och kan nås genom medierad 

inlärning och samspel. Det barnet klarar med hjälp idag, kommer det senare att kunna 

klara på egen hand, menar Vygotskij32.  Leif Strandberg, legitimerad psykolog med 

lång erfarenhet av skolutveckling uttrycker det så här: ”Jag lär mig först tillsammans 

med andra, det jag sedermera kan göra själv. Mitt inre tänkande har föregåtts av yttre 

tänkande tillsammans med andra.”33 Mellan oss och världen finns medierande 

                                                
30 Atkinson, Paul (2006), s. 1 
31 Säljö, Roger (2000), Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm: Norstedts 
Akademiska förlag (Bokförlaget Prisma), s. 21 
32 Bråten, Ivar och Thurmann-Moe, Anne Cathrine (1998), ”Den närmaste utvecklingszonen som 
utgångspunkt för pedagogisk praxis”, i Bråten, Ivar (1998), Vygotskij och pedagogiken. Lund: 
Studentlitteratur, s. 104 f. 
33 Strandberg, Leif (2006), s. 11. 
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artefakter, som redskap eller verktyg som hjälper oss när vi tänker, när vi minns, när 

vi löser problem och utför en arbetsuppgift förklarar han.34  

 Roger Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs 

universitet förklarar vidare att termerna redskap eller verktyg med utgångspunkt i 

Vygotskij har en vidare betydelse än i dagligt tal. ”Med redskap eller verktyg menas 

de resurser, såväl språkliga (eller intellektuella) som fysiska, som vi har tillgång till 

och som vi använder när vi förstår vår omvärld och agerar i den.”35 Vi möter alltså 

inte världen direkt utan vår relation till den är medierad.36 

 Dessa teoretiska riktningar är alla förenliga och bidrar till att belysa olika aspekter 

av mitt arbete, där det kollektiva samspelet finns med som en viktig komponent.  

 

Tidigare forskning   

Den teoretiska tolkningsram som kopplar till hantverk och ”att göra själv” är aktuell. 

Källor som tidigare nämnda Handarbeta för en bättre värld, ingår också i den 

relevanta tidigare forskning som finns.37 Liksom  de redan beskrivna utställningarna 

”Craftwerk 2.0” och ”EcoCraft”, tar redaktörerna Ulrika Bergquist och Lovisa Lamm 

upp den nya handarbetsrörelsen i radioprogrammet Syjuntan i Sveriges Radio P1. Där 

förs aktuella samtal om craftivism i ”Syjuntan brinner”, den 14:e dec. och om det 

politiska i att göra själv istället för att köpa nytt i ”Syjuntan recycle”, den 28:e dec. 

2009.38 I det senare programmet deltar bl.a. länshemslöjdskonsulenten Niclas Flink, 

en av personerna bakom utställningen ”EcoCraft” och även skribent i 

utställningskatalogen Handarbeta för en bättre värld. I radioprogrammet talar han om 

hur han ser en väg mot en hållbar framtid genom att göra själv, att man kan förändra 

världen med en direkt praktisk handling och om framtiden i förmågan att kunna och 

lära sig saker själv och i att lära andra saker själv.39  

 Journal of Design History gav 2006 ut specialnumret ”Do It Yourself: Democracy 

and Design”.40 I framför allt Paul Atkinsons inledande artikel finner jag många 

                                                
34 Ibid., s. 11. 
35 Säljö, Roger (2000), s. 20. 
36 Strandberg (2006), s. 11. 
37 Åhlvik, Clara och von Busch, Otto (red.) (2009), Handarbeta för en bättre värld, Jönköping, 
Jönköpings läns museum, Årsbok. 
38 Bergquist, Ulrika och Lamm, Lovisa, ”Syjuntan brinner”, 14/12 2009 och ”Syjuntan recycle”, 28/12 
2009, Syjuntan, www.sr.se, 2009-12-29 (Skriv in ”Syjuntan” i sökrutan för att lyssna på programmen.) 
39 Flink, Niclas, Syjuntan recycle, 28/12 2009 , www.sr.se. 2009-12-29 
40 Journal of Design History, 1/2006, s. 1- 83. 
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paralleller och likheter till projektet på biblioteket.41 Här ingår också artiklar som 

belyser temat med nedslag i USA 1750- 1900, vidare via brittiskt 1920-30:tal och 

genom fler utvalda yttringar, kronologiskt fram till den sista artikeln med fokus på 70-

talets enkelt redigerade och uppkopierade ”fan magazines”, ”fanzines” där utövarna 

såg DIY- processen, med sin handgjorda skepnad som en kritik mot masstillverkning 

och en möjlighet till att skapa sin egen kultur, istället för att konsumera den som 

skapats åt en.42  

 Knitting for good! A Guide to Creating Personal, Social, and Political Change, 

Stitch by Stitch är Betsy Greers mycket entusiastiska bok om stickningen som ett 

möjligt medel till att förändra världen till en bättre plats. Boken är en uppmuntrande 

inspirationskälla till mitt designpedagogiska projekt. Den följer hennes egna 

erfarenheter av upptäckter genom stickningen och är uppdelad i tre delar, ”Knitting 

for Yourself”, ”Knitting for Your Community” och ”Knitting for the World”.43 På 

internetsidan craftivism.com beskriver hon craftivism.44 

 Vad gäller liknande projekt med barn och ungdomar finns endast ett fåtal exempel 

dokumenterade där unga har fått ta del i formandet av en offentlig miljö som är tänkt 

för dem själva. Jag hittar emellertid inga utförliga beskrivningar på liknande 

processer. Här går jag själv steget längre genom att i mitt examensarbete dokumentera 

och följa mina informanter under tre veckor, genom arbetsprocessen till invigningen 

av rummet den fjärde veckan, då det praktiska arbetet var slutfört.  

 I rapporten Bara vara, finns en kartläggning av ungas inflytande och tillgång till 

meningsfulla fritidsaktiviteter utförd av Ungdomsstyrelsen45. Här finns exempel på 

hur ungdomar runt om i landet får vara delaktiga i beslutsorgan på fritidsgårdar, får ta 

ansvar över kaféverksamhet inom dess regi, konsertbokning m.m. Här finns Opalen, 

ett ungdomshus i Sundsvall beskrivet. Då Opalen, som tidigare fungerade som folkets 

hus gjordes om, fick ungdomarna i dess omgivning förutom att ge förslag på 

aktiviteter att fylla huset med också en budget för inredning. De delade upp sig i 

grupper och fick ansvara för varsitt rum, där de själva köpte möbler och färg och 

målade om väggarna i det rum de ansvarade för. En central tanke var här att 
                                                
41 Atkinson, Paul (2006), s. 1 
42 Triggs, Teal (2006) ”Scissors and Glue: Punk Fanzines and the Creation of a DIY Aestetic”, i 
Journal of Design History 1/2006, s. 69. 
43 Greer, Betsy, (2008) 
44 www.craftivism.com 2009-12-08 
45 Persson, Anette (red.) (2001), Bara vara. Stockholm: Ungdomsstyrelsen, s. 18-19. (tillgänglig på 
www.ungdomsstyrelsen.se) 
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ungdomarna skulle var med genom hela processen över en lång tidsperiod, någonting 

som jag också gärna skulle ha velat ha möjlighet till. Deltagarna i detta projekt köpte 

dock in färdig inredning, medan barnen i mitt designpedagogiska projekt tillverkar 

den själva. 

 I en artikel från lokaltidningen ”Mitt i” beskrivs hur eleverna på Bredängsskolan i 

södra Stockholm fått tycka till om allt från belysning till möbler när deras egen 

mötesplats i skolans entréplan rustades upp. Här har eleverna själva även fått utföra 

stora väggmålningar i trapphusen runt om i skolan. Skolledningen tror att det är 

elevernas delaktighet som bidrar till att de har så lite problem med klotter och 

skadegörelse.46  En koppling till erfarenheten på Bredängsskolan upptäcks också på 

biblioteket. 

 
 

2. Bearbetning och analys 
 

Förberedelser 

Då jag fått klartecken från biblioteket om att där genomföra projektet påbörjades 

inledande samtal med två av bibliotekarierna, om tankarna med projektet, deras idéer 

kring funktioner i rummet, om möjliga lokaler att vara i då projektet skulle starta, 

ekonomi, hur deltagare skulle kunna uppspåras o.s.v. En lufttrumma som bildar en 

bänk går längs med en kortsida i rummet, alldeles innanför dörren. Här skulle bli en 

mjuk sittyta, som en soffa var tanken.  

 Jag påbörjade tidskrävande förberedelser som att ringa och åka runt till butiker för 

att kolla priser och utbud av tyg, kuddar, dynor o.s.v. Jag gjorde mätningar i rummet 

och uträkningar för materialåtgång, köpte tyget (11 m), tvättade det (eftersom ingen 

appretyr får finnas i tyget om trycket ska fästa bra), manglade, köpte innerkuddar, 

skumgummidynor o.s.v. Ramarna för projektet var därmed i stor grad styrda.  

 

Förväntningar 

 En önskan från min sida hade varit att deltagarna med egna händer verkligen skulle 

få genomföra en hel process från tyg till färdig artefakt.  

                                                
46 Nilsson, Charlotta (2008), Lokaltidningen Mitt i, 2008-02-26 
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 I brevet till deltagarna skrev jag: ”sist av allt syr vi samman tygerna till dynor, 

draperi, kuddar, lampor eller vad vi bestämmer att det ska bli!”47 Jag var osäker på om 

vi skulle hinna med alla moment, men förutsåg att det tidskrävande broderiet som jag 

hade tänkt introducera i slutet, ev. skulle få utgå. Men istället kom det att bli 

momentet att sy samman tygerna som deltagarna inte fick utföra själva. Jag visste inte 

i förväg hur mycket tid deltagarna skulle vilja lägga på projektet och hur många 

gånger vi skulle kunna ses. I brevet föreslog jag ungefär två gånger i veckan. Schemat 

satte jag samman tillsammans med deltagarna vid tillfälle ett.  

 Den bild jag såg framför mig inledningsvis var ett rullande projekt med olika 

stationer där skilda steg i processen skedde samtidigt och befruktade varandra. 

Testtryck på papper, skissande av mönster och tillverkning av nya stämplar, tryck på 

tyg och smattrande symaskiner samt fritt broderi på hopsydda alster om så önskades, 

allt på samma gång var min tidiga vision. Jag kom dock till insikt om att detta inte var 

möjligt, med så små lokaler och så lite tid. När vi startade upp projektet, jobbade vi 

t.ex. med provtryck på papper under två gånger och när vi sedan fortsatte till tryck på 

tyg, fanns testen på papper kvar som skisser och inspiration, men vi ägnade oss då 

bara åt textiltrycket, vad gäller tryckandet.  

 P.g.a. tidspress, för små lokaler och att det inte hade varit möjligt att instruera 

tidigare steg i processen samtidigt som nästa steg drog igång och krävde bordsytor 

och uppmärksamhet, fick jag när projektet startat säga nej till andra intresserade som, 

såg eller hörde från sina kamrater att någonting hände och ville vara med. Ett ännu 

större och mer omfattande projekt där fler erbjudits att vara delaktiga hade varit 

väldigt roligt och intressant om det också fått pågå under längre tid och i större 

lokaler.  

 

Rummet och Trappan 

Det var inte bibliotekets finaste rum, en passage utan fönster mellan de publika 

delarna och personalutrymmena. Det fanns en inbyggd lufttrumma längs kortsidans 

nederkant som skulle fungera som bänk.  

 Då jag provsatt lufttrumman märkte jag att den var för hög för mig och vad skulle 

den då inte vara för barnen. Jag tog med en av bibliotekarierna in till rummet och 

föreslog en ytterligare avsats så att det skulle bli lite som en trappa att sitta på. 

                                                
47 Brev till deltagarna i bilaga 1. 
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Ekonomi var ett problem. DIY tänkte jag och såg spånskivor och reglar från rivna 

Konstfacksutställningar. Då jag erbjöd mig att själv bygga avsatsen var det inga 

problem.  

 Hur hög skulle den då vara? Bibliotekarien och jag provsatt en trappa utanför 

personalingången. I en trappa är stegen lägre än sitthöjd, vi satt med fötterna två steg 

ned. Undersökningen fortsatte med att vi testade med små pallar framför trumman och 

kom fram till en höjd som gjorde att det gick att sitta både på trumman och på 

avsatsen. En andra bibliotekarie som också hade ansvar för rummet hämtades och 

provsatt.  

 Jag mätte och började fundera på konstruktionen. Jag valde att göra avsatsen som 

en diagonal genom rummet för att inte blockera dörröppningen. Då den skulle vara 

drygt tre meter lång kunde den inte byggas i ett stycke.  

 Hållfasthet och att såga diagonala snitt fick jag hjälp med i Konstfacks snickeri. 

Min gestaltningshandledare föreslog dubbla skivor till de horisontella ytorna för att ge 

stabilitet. Min pappa bistod med bil och takräcke vid transporten. När alla delar låg på 

vardagsrumsgolvet trodde inte min sambo att det skulle gå att placera in en färdig 

bänk i det ganska skeva rummet. Istället improviserande vi, byggde bänken 

tillsammans på plats och skruvade fast den i väggen.  

 

Projektets deltagare 

I projektet deltog sex informanter. I fortsättningen kallas de: Noelia, Josefin, Fatima, 

Lisa, Emma och Anya. Deras namn har ändrats för att följa vetenskapsrådets 

konfidentialitetskrav.48 De är 11 och 12 år gamla. 

 

Material och tekniker och vad vi åstadkom  

De material och tekniker som presenterades var textiltryck med korkstämpel, att sy 

och brodera. Det föregicks av skisser och anteckningar i böcker som deltagarna fick 

samt provtryck på papper. 

 Det blev dynor och kuddar med informanternas tryck, två tryckta vepor i 

dörröppningen som hänger från in -, respektive utsidan, schablonmålning på väggen 

och en trappstegsbänk. 

 

                                                
48 www.vr.se 2008-12-27 
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Designpedagogiskt projekt 7 x 2 timmar 

Gruppen möttes vid sju tillfällen om två timmar vardera för att arbeta med det så 

kallade UNG-rummet. Inledningsvis arbetade vi i det rummet och ett studierum i 

biblioteket. Vid tillfälle två till fem behövde vi tillgång till vatten och kunde då vara i 

ett anslutande magasin. Vid de två sista tillfällena arbetade vi på informanternas 

initiativ åter i UNG-rummet.  

 Tillfälle 1-3: Arbetet började med att vi presenterade oss för varandra. 

Informanterna studerade rummet, provsatt lufttrumman och avsatsen, tittade på andra 

delar av biblioteket och så vidare. Tryckets färger provades fram de första gångerna. 

Jag hade målat papper med överbliven färg från ommålningen. Dessa testades sedan 

tillsammans med ett stort antal färgprover, som jag tagit med, och med färgprover 

som informanterna själva blandat till.  

     Informanterna jobbade med egna mönsterkomponenter kring ett löst hållet 

gemensamt tema, som var växtlighet. Trycken gjordes med en stämplingsteknik. De 

skissade idéer i arbetsböcker, fortsatte sedan med att klippa ut de former de bestämt 

sig för från en tunn korkskiva vilken sedan klistrades på en träkloss och blev en 

stämpel. Vid tillfälle två och tre provtrycktes på stora papper för att testa hur formerna 

kunde användas och fungera som mönsterkomponenter samt för att testa tekniken.    

  Tillfälle 4 och 5: Vid dessa tillfällen trycktes tygerna. Några av informanterna 

skissade på planer för hur de skulle placera sina tryck, andra använde de provtryckta 

papprena som idéskisser då de tryckte tygerna. Totalt trycktes elva kuddar och två 

avlånga vepor som användes vid dörröppningen. Mellan arbetstillfällena arbetade jag 

hemma med att fixera färgen med strykjärn och sy ihop kuddar och madrassfodral. 

Symomentet uteblev alltså, dels på grund av tidsbrist men också för att det inte fanns 

någon bra plats för detta. Istället kunde vi samtala i rummet medans det växte fram 

från gång till gång. Möjlighet fanns att provsitta under arbetets gång och att tänka om. 

 Tillfälle 6 och 7: I UNG-rummet hade nu hyllor och böcker kommit upp. Dessa två 

tillfällen broderade informanterna på kuddarna som de tryckt. Sista gången målade 

två av informanterna svarta tassar som vandrade upp på väggen vid soffans hörn, 

synligt från ingången. Då vi arbetade kom andra besökare, som skulle låna böcker 

eller var nyfikna, och pratade med oss. Den sista gången testade vi att släcka i taket 

och testade med läslampor som vi höll upp mot väggarna, i ett försök att lösa 

belysningen.  

 Invigning skedde en vecka senare.   
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Situationer ur projektet återgivna med hjälp av Marlene Johanssons 

temaindelning 

 I tema 1. interaktion, verbala och icke verbala redskap täcks språklig och icke 

verbal kommunikation, som kroppsspråk, gester, mimik och medhandlingar in.49  

 Vid tillfälle 5 trycker Fatima och Noelia en av de långa veporna till rummets 

dörröppning. De böjer sig och kisar så att den som inte trycker har bordsytan med 

tyget i ögonhöjd. De vill placera stämplarna allra längst ut i kanterna, så att de precis 

får plats på tyget. Med handrörelser och vinkningar åt höger eller vänster styr de var 

kompisen ska sätta ned stämpeln, för att den ska hamna som de vill. – Lite till. – Där! 

 Vid tillfälle 6 samtalar Emma med Lisa om hennes broderi.  

Emma: Gör du bakstygn, eller, efterstygn? Lisa: Jag? Vadå, vad menar du med det? 

Jag? Emma: Du ja. Lisa: Gör jag? Ok, å vad gör jag då, da? Emma: Du syr inte bara 

ned, upp, ned, upp, eller? Lisa: Nej jag syr tillbaks. Emma: Aa, efterstygn. 

 I tema 2. arbetsredskap och verktyg syns exempel på hur informanterna 

kommunicerar med hjälp av redskap och artefakter som används i arbetet.50 I detta fall 

kan det vara stämplar, färgprover, broderiramar eller en mobilkamera. 

 Då färgerna till rummet ska väljas, pågår flera processer då informanterna, i mindre 

grupper testar att pussla med olika färglappar, färgprover och håller dem mot de större 

arken doppade i rummets färger. Vid tillfälle 1 samarbetar Anya och Emma. De visar 

varandra och övriga i gruppen en färgkombination de gillar. Noelia tycker att ett 

förslag är bra och ritar med färgpennor in de olika färgrutorna i sin skissbok. Hon 

funderar på hur hon ska få till rätt färg. Den finns ju inte bland färgpennorna. Ta den 

här, föreslår Lisa och räcker henne sin färgpenna. 

 Vid tillfälle 2 provar Josefin och Lisa sina stämplar med fingerfärger på stora 

papper för första gången. Josefin tar kort med mobilkamera på sitt tryck. Efter en 

stund frågar hon mig om hon får trycka ett tryck i sin bok. Jag hjälper till att hålla i 

bladen och viker upp uppslaget i hennes skissbok. Trycket hamnar mitt på sidan och 

får ligga och torka. Lisa trycker snart ett tryck i sin bok. 

 I tema 3. skisser, bilder, ritningar och arbetsbeskrivningar beskriver Marlene 

Johansson hur dessa fungerar som hjälpmedel, som stöd för tankar och resonemang 

                                                
49 Johansson, Marléne (2008), ”Kommunikation i skolans slöjdpraktik”, i  Borg, Kajsa och Lindström, 
Lars (red.) Slöjda för livet. Om pedagogisk slöjd. Stockholm: Lärarförbundets förlag s. 150. 
50 Ibid. s. 150. 
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runt slöjdprodukten [artefakten].”51 De fungerar i abstraktionsprocesser, då 

informanten försöker tänka sig hur det färdiga resultatet kommer att bli, i fallet med 

trycket på en viss kudde, eller i fråga om den gemensamma helheten. 

 Vi står ute i UNG - rummet vid tillfälle 5 och hälften av kuddarna är klara. 

Informanterna placerar dem längs väggen uppe på den del av bänken som blir 

soffdelen. Några provsitter direkt! De flyttar runt kuddarna och tittar på lite avstånd. - 

Det behövs fler! Jag får åka och köpa två till, tills nästa dag kommer vi överens om. 

Inne i magasinet har jag lagt fram stora tygstycken till dynorna som ska tryckas idag. 

Men det blir för mycket tycker informanterna. –Det får inte bli för mycket mönster 

säger de. Det är snyggare om dynorna är enfärgade och kuddarna mönstrade, enas de 

om. Här hade samtal föregåtts mellan mig och bibliotekarierna som förordade stora 

tryckta ytor, eller mörkt tyg på dynorna för att de inte skulle bli smutsiga. Nu får de 

istället hållas naturvita, enfärgade och vi hinner börja trycka vepor för dörröppningen 

och de sista kuddarna istället. 

 Senare vid samma tillfälle ritar Lisa rutor med olika förslag på tryckordningar för 

sitt mönster, innan hon trycker på tyget till kuddarna. Lisa: Vilka ska jag trycka? – 

JA!– NEJ! – JA! – NEJ! Skriver hon bredvid olika tryckförslag, efter att också ha hört 

vad de andra tycker. 

 I tema 4. material, artefakt, estetiska och emotionella upplevelser drar Marlene 

Johansson slutsatsen att färdiga artefakter i sig medierar mening ”eller som delar 

under tillverkningsprocessen”.52 

 Under tillfälle 2 och 3 då informanterna tryckte på papper, arbetade de mer lekfullt 

och kombinerade olika mönsterkomponenter tillsammans, kors och tvärs. Då trycket 

övergick till tyg blev de stramare i sina tryck och på kuddarna tryckte de hellre 

individuellt och oftast med bara en mönsterkomponent. Vid tillfälle 4 är det dags att 

trycka på tyg för första gången. Noelia säger: Nu blir man lite skakig alltså. Tyget. Nu 

blir det på riktigt! vid åsynen av de släta tygstycken som ska bli kuddar till rummet. 

Hon har sett fram emot detta moment och berättar senare att hon tyckte detta var det 

svåraste men också det roligaste momentet tillsammans med broderiet. 

 
 

 
                                                
51 Ibid., s. 150 f. 
52 Ibid., s. 151. 
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Att samarbeta och klara av mer tillsammans 

Under den sista timmen vid tillfälle 5 när alla kuddar är tryckta, uppstår en intressant 

situation då Josefin, Lisa och Emma gemensamt trycker en av veporna till 

dörröppningen och jag själv får vara deltagare i tryckprocessen. 

 Informanterna har tittat på ett kollektivt mönster som Livstycket ligger bakom.53 

Detta finns representerat i en pågående utställning på Nordiska museet i Stockholm 

och jag hade med en reproduktion av textiltrycket på vykort.54 

 Josefin, Lisa och Emma påbörjar sitt tryck. Det blir diagonala rader, som löper över 

tyget, där fyra olika mönsterstämplar återkommer i en bestämd ordning.  

Det är inte så mycket tid kvar och jag frågar om jag får vara med och trycka för att de 

ska hinna bli klara. Det går bra och jag tilldelas stämpeln med det lilla lövet. I 

samtalen dem emellan frågar de varandra om hur de ska göra, om de ska ta den 

mörkare eller ljusare färgen och om hur de ska placera trycken på tyget.  

Josefin: Här? Och så uppåt så där typ? Lisa: Mmm.  Josefin: Där!   

Lisa: Ok vänta, just det sen är det din tur med ljust där. [till Emma] Sen kommer vi 

med mörk. [om sig själv och Josefin] För nu har du ljus va? [till Emma] 

Emma: Gud vad snyggt! [om Josefins tryck] Eh, ok, sen kommer min bli ljus igen. 

Vänta, min kommer bli ljus hela tiden.  

Jag själv får instruktioner om vilken färg jag ska ta, de pekar och visar och säger till 

när det är min tur. Lisa: Karin, den här ska va så här ljus och så ska den gå så där snett 

uppåt. Jag : Snyggt. Så det blir som rader så där? Lisa: Aa, lite så där sneda rader. Din 

tur. 

 Här kommer informanterna längre i sin tryckprocess och kombinerar stämplarna till 

ett mer komplicerat mönster än de skulle ha åstadkommit var och en för sig upplever 

jag. Vygotskij menade (som jag tidigare nämnt) att barnet i samarbete med vuxna 

eller mer kompetenta kamrater kan klara mer än på egen hand och att barnet sedan 

själv kommer att behärska det som idag klaras av med hjälp utav andra.55 Ivar Bråten 

och Anne Cathrine Turmann-Moe skriver att: ”Därmed är det inte i första hand 

samarbetets betydelse i den aktuella problemlösningssituationen som är viktig, utan 

snarare den potential för vidare lärande och utveckling som ligger i samarbetet.” och 
                                                
53 www.livstycket.com/ 2009-12-27 (Livstycket är ett design och kunskapscenter i Tensta där bl.a. 
textiltryck kombineras med förkovran i språk i syfte att förbättra invandrares och flyktingars situation i 
Sverige genom att erbjuda utbildning, arbetsträning och kreativ verksamhet till invandrare/flyktingar.) 
54 www.nordiskamuseet.se/ 2009-12-27 (se pågående utställningar) 
55 Bråten, Ivar och Thurmann-Moe, Anne Cathrine (1998), s. 105. 
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vidare att: ”Genom samarbete och samspel med vuxna eller andra barn, styrs barnet 

mot högre nivåer i sin egen utveckling.”56 Här syns ett exempel på hur informanterna 

som i Vygotskijs teori om ”den närmaste utvecklingszonen” tagit ett steg mot en 

högre potentiell utvecklingsnivå. 

 

Att sätta ord på det man gjort 

 Det är höstlov och den näst sista gången vi ses under projektets gång. Bara Lisa och 

Josefin är närvarande för stunden. De broderar. Jag frågar om de tror att rummet blir 

annorlunda mot om vi hade köpt sakerna till inredningen istället. 

Lisa: Ja , fast nu när vi har gjort sakerna, då ser man det. Det blir, så här, inte helt 

perfekt och då blir det en annan känsla. Om man har köpt det, då är det så här, helt 

perfekt. Det är inga andra som har det så, det är bara vårat bibliotek som får har det 

här. Det blir speciellt.  

Hon berättar att en kompis till henne varit inne och tittat dagen innan. Hon skickade 

ett sms och sa att det var jättefint! Lisa låter glad och byter till röd tråd, så att 

broderiet ska synas lite bättre.  

 Paul Atkinson menar att det blivit allt viktigare för människor att själv få vara med 

och tillverka och ladda föremål med ett personligt uttryck då de flesta föremål vi har 

runt omkring oss idag är masstillverkade.57 I tema 4. material, färdig artefakt, estetiska 

och emotionella upplevelser uttrycker också Marlene Johansson hur upplevelser under 

tillverkningsprocessen, liksom färdiga artefakter i sig medierar mening.58 Dessa 

uttalanden ser jag också stöd för i projektet. 

 Vid det sista tillfället sitter Noelia och jag kvar i rummet själva en stund efter att vi 

slutat. (Hon har varit bortrest några dagar för att hälsa på släktingar och kommit direkt 

till biblioteket från Arlanda flygplats.) Hon vill brodera en stund till. 

Jag frågar: Hur tycker du det känns att komma till biblioteket nu, å till rummet å så 

där? Hon svarar glatt att hon kommer vara stolt över att hon deltog. Tror du? säger 

jag. Noelia fortsätter: Ja! Som, jag kanske kommer hit med mina kompisar. Jag 

kanske kommer så här.., Jag har varit med och inredit det här! 

                                                
56 Ibid., s. 105. 
57 Atkinson, Paul (2006), s. 7. 
58 Johansson, Marléne (2008), s. 151. 
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Hon berättar vidare om en vän som ofta brukar gå till biblioteket och säger att: när 

hon får se det här rummet kommer hon bli glad att vi, i våran ålder fick äntligen ett 

eget rum här. 

 

Att sprida idéer till andra  

Redan vid det första tillfället föreslog Emma att vi skulle sammanställa ett häfte med 

bilder av hur rummet såg ut innan projektet påbörjats. Där skulle sedan fogas in bilder 

från arbetets gång om hur vi gått till väga, tillsammans med en dokumentation av det 

färdiga resultatet. Hon ville att de som besökte rummet skulle få ta del av processen 

och fick medhåll från de övriga informanterna.  

 Informanternas häfte i rummet existerar inte ännu, men kommer att sammanställas. 

Vid rummets invigning fanns två A3:or där händelseförloppet dokumenterats. Med 

hjälp av dessa bilder pekade, visade och berättade informanterna om det 

designpedagogiska projektet. Dessa bildserier sitter sedan dess uppsatta i rummet för 

den som vill se hur det gick till eller vill låta sig inspireras till eget arbete. Där har 

också tillkommit ett reportage ur tidningen Länsnytt, som når biblioteksanställda i 

Stockholms län. Lotta Aleman som skrev artikeln var på besök den dag projektet 

inleddes och fick sedan bildmaterial från rummet i ett senare skede av en av de 

biblioteksanställda.59 På så vis kan andra bibliotek hämta nya idéer ur detta projekt. 

Arbetsplatsträff har redan skett, då anställda från olika bibliotek träffades här. 

 Sedan det designpedagogiska projektet avslutats har en 80-årig kvinna inspirerats 

till att brodera mer på en av kuddarna i rummet, i samma stil som informanterna gjort 

på några utav dem. Denna dam håller i läxhjälp ideellt på biblioteket på måndagar 

sedan många år. Hon känner flera barn som kommer dit och nu finns idéer om att hon 

också skulle kunna sy med de barn som vill i UNG-rummet. Vad som kommer att ske 

i fortsättningen får framtiden utvisa. 

 

 
 
 
 
 
 
                                                
59 Aleman, Lotta, ”Tema: rummet” i Länsnytt, nr. 4, 2009 
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3. Resultat och tolkning  

 

Om möjligheten att lämna avtryck i rummet 

Redan vid tillfälle 1 säger Emma: Det ska bli så roligt att komma hit, när man vet att 

vi har gjort rummet! Alla kommer vilja vara här! När det kommer någonting nytt, vill 

alla va där! Det roligaste tyckte hon var att måla tassarna som promenerar upp för 

väggen vid tillfälle 7. Nu sitter det ihop som en helhet tycker Emma och Lisa som 

målade schablonerna. De var mycket nöjda med resultatet. 

 Den sista gången sitter flera av deltagarna redan på den översta soffdelen i rummet 

då jag kommer. - Vi vill brodera, - vi vill brodera! ropar några av dem och stampar 

takten med fötterna.  

Noelia säger att hon kommer vara stolt över att ha deltagit i arbetet med rummet. Hon 

vill visa och berätta för kompisar att hon varit med och inrett rummet.  

 I ett samtal om Craftivism i radioprogrammet Syjuntan säger Frida Engström, 

redaktör för tidningen hemslöjden att det blir allt vanligare idag att välja att 

uppvärdera det som görs för hand. Hon menar att allt fler kan säga att jag är en som 

gör själv och att det klingar positivt. Tidigare har det setts som lite töntigt och mossigt 

med hemgjort menar hon.60  

 Med tanke på vad Noelia säger här, deltagarnas positiva respons och de nyfikna 

besökare och uppmuntrande bibliotekarier vi mött håller jag med Frida Engström om 

denna trend. Deltagarna var mycket måna om att vara med under projektet. Även vid 

tillfällen då de annonserat att de inte skulle komma t.ex. vid utvecklingssamtal i 

skolan, eller krock med fotbollsträning eller hemspråk kom de ändå om så bara för att 

hinna delta i en halvtimme. Noelia missade det näst sista tillfället, då hon hälsade på 

släktingar under höstlovet. Vid det sista tillfället kom hon direkt från Arlanda 

flygplats till biblioteket. Hennes pappa och syster bar hem hennes väska. Innan hon 

gick hem kommer hon på att: oj, jag har ju inte sagt hej till min mamma ens!  

 Intresse för att delta i projektet visades också från fler än de sex informanter som 

fick möjligheten. Det var flera klasskamrater som fick höra om projektet då det redan 

startat och var och hörde sig för på biblioteket. Några tjejer lämnade sina mailadresser 

till en bibliotikarie för att jag skulle höra av mig och jag fick rapporter om barn som 

                                                
60 Engström, Frida, i ”Syjuntan brinner”, 14/12 2009, www.sr.se 2009-12-27 
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blev nyfikna och kom och frågade om vad som hände i rummet då vi inte själva var 

på plats. Ett projekt med fler deltagare under en längre tid hade säkert varit givande. 

 
Om att tillverka artefakter som ska användas på riktigt 

Lisa pratar om att det inte blir lika perfekt när man gör själv. Hon ser det som 

någonting positivt. Hon funderar också på att sy kuddar till sitt rum hemma nu. Hon 

har redan materialet. 

 Noelia beskriver att hon känner sig lite skakig när det är dags att trycka på tyget. 

Hon verkar se det som en utmaning. Jag tror att man stärks som person om man får 

förtroenden och litas på. Nu blir det på riktigt! säger hon. 

Samma situation kan också bli kravfylld. Anya trycker tyg vid tillfälle 4. Det är svårt, 

färgen täcker inte helt, hon vill dutta i färgfält med en svamp på tyget i efterhand. Det 

blir kladdigt, hon känner sig inte nöjd. Den lärare som hjälpte mig forma gruppen 

kommer samma eftermiddag och hälsar på. Gruppen har gått, men jag är kvar och 

hänger våta tryck på torkställningar. Läraren berättar att Anya verkligen har levt upp 

av projektet i skolan, att hon pratar om biblioteket jämt. Men att hon har väldigt höga 

krav på sig själv. I slutet av tillfälle 6 då hon kom till biblioteket från en film på 

cosmonova ville hon inte brodera, men hon tittade i en bok om broderi och pekade på 

stygn hon kunde. Den sista gången broderar hon på sin kudde, men annonserar då hon 

kommer att hon ska gå på ett läkarbesök efter halva tiden. Då hon gått, upptäcker jag 

att hon klippt bort sina stygn igen. 

 Vid samtal får jag veta att alla informanter arbetar med någonting liknande ibland 

på sin fritid. Anya brukar sy ibland och berättar att hennes mamma också är bra på 

det. Lisa brukar också sy och då och då går hon till sin farmor och gör det. Noelia syr 

kläder utan att fråga någon om hjälp och gillar också att brodera. Josefin kämpar med 

en stickning, men skulle behöva hjälp. Farmor som lärde henne, finns inte längre. 

Emma syr lite grann och Fatima berättar att hon broderar hemma. Det blir en 

papegoja med trådar i olika färger. Jag blev lite förvånad över några av 

informanternas intresse för broderi. Jag trodde inledningsvis att detta moment 

eventuellt skulle få utgå, men de hade tålamodet och intresset. Men det finns en gräns. 

Broderar man för länge kan det bli tråkigt tycker de flesta av dem. 
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Vilka former för samarbete och kunskapsutbyten blir synliga 

Informanterna samarbetar och blandar sig i varandras processer som också blir 

gemensamma, sammankopplade processer på en mängd olika vis. Särskilt tydligt blir 

det i exemplet från tillfälle 5 då Josefin, Lisa och Emma trycker en av veporna till 

rummets dörröppning. Men också många andra exempel synliggörs, som i flera av de 

situationer som beskrivs under Marlene Johanssons temaindelning och då 

informanterna vill visa besökare bilder från sin arbetsprocess under det 

designpedagogiska projektet.  

 

Det designpedagogiska projektets betydelse för människor som bor och arbetar i 

anslutning till platsen  

För en av bibliotekarierna väcker rummet nya drömmar. Hon talar om idéer som att 

låta barn och ungdomsgrupper få lyssna på ljudböcker i rummet och kanske brodera 

samtidigt. Hon tycker att det är viktigt att det finns aktiviteter även i förorten. På 

Medborgarplatsens bibliotek finns grupper med aktiviteter av olika slag, som 

stickkaffe, skrivkurs, bokcirkel, filmvisning.61 Men, är man yngre ska man inte 

behöva åka in till stan, följden blir att alla inte ges samma möjlighet att delta.  

 I rummet går nu också att samla grupper från de kringliggande skolorna när de 

kommer till biblioteket med klassen, eftersom det nu finns möjlighet att sitta många 

tillsammans på det nedersta bänktrappsteget och uppe i den mjukare soffdelen. 

 Invigning hölls på kvällen onsdagen efter höstlovet då några av informanterna 

bakat muffins och gjort chokladbollar tillsammans. Det dracks saft, knöts band, 

deltagarna pekade på bilder och berättade och visade hur och vad de hade gjort. Ett 

par föräldrar, två farmödrar, kusiner, klasskompisar, lärare, bibliotekarierna och andra 

biblioteksgäster deltog i invigningen. 

 Jag fick rapporter nästan varje gång jag kom till biblioteket under arbetets gång om 

människor som uttalat sig om rummet. En scenograf började till och med göra skisser 

för ljuset som vi fick via en av bibliotekarierna, men inte hann ta till vara i nuläget. 

 Efter att projektet avslutats fick jag höra om den 80-åriga kvinnan som fortsätter 

broderiet och kanske inleder början till en ny aktivitet i rummet. Jag fick också höra 

om barnen som när de kommer in i rummet berättar att: vi känner dom som har gjort 

det här, de går i vår klass.  

                                                
61 http://www.biblioteket.se 2009-12-08 
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 Vid tillfälle 5 då beslutet om att hålla dynorna man sitter på enfärgade, utan tryck 

diskuterade informanterna med en av bibliotekarierna om man skulle sätta upp en 

lapp eller något litet märke för att man ska ta av sig skorna då man sätter sig i soffan. 

Informanterna trodde inte på den idén, ingen kommer att göra det sa de. Dynorna ser 

trots allt två månader senare fortfarande rena ut. Nyligen fick jag höra av en av 

bibliotekarierna att, besökare har börjat ta av sig skorna där inne nu.  

 Kan det vara så att det syns att några har ansträngt sig i rummet och att det gör att 

man blir mer rädd om miljön. I likhet med erfarenheten från Bredängsskolan är jag 

bered att tro det. 

 
 
4. Slutdiskussion  
 

Jag har upptäckt att det går att starta någonting, ur det lilla, ur en designpedagogisk 

process. Arbetet rörde ju inte bara oss som deltog i processen. Andra kommer att vara 

i rummet och använda det. Andra barn som bor i området blev nyfikna och hade velat 

var med, vilket betyder att projektet med mer tid kunde ha blivit ännu större. Jag tror 

att ett längre projekt som löper över tid, skulle gynna dem som normalt inte tar 

chansen att delta i liknande sammanhang. Vilka ytterligare idéer som skulle kunna 

förverkligas och vilka deltagare som skulle söka sig till projektet om det fortsatt 

skulle då kunna synliggöras.  

 Vad gäller gruppen av informanter ser jag vilket engagemang och hur mycket tid de 

la ned på projektet. Det blev inga killar som deltog denna gång, men väl en grupp 

flickor som verkligen var intresserade. I Ungdomsstyrelsens rapport Bara vara från 

2001 står apropå jämställda mötesplatser där barn och unga kan mötas på sin fritid att: 

”Inom fritidsområdet är det dock ett offentligt faktum att de offentliga satsningarna 

inte har varit jämställda, utan prioriterat verksamheter där pojkar är i majoritet (se 

t.ex. Blomdahl 1996; SOU 1996:3).”62 Om det ser likadant ut även nu kan jag inte 

svara på med säkerhet men med detta i åtanke tycker jag att ett projekt som detta där 

en grupp med flickor ensamma får ta plats i det offentliga rummet fyller en viktig 

funktion. Till det färdiga rummet går ändå både tjejer och killar har det visat sig. 

                                                
62 Persson, Anette (red.) (2001), s. 31. (tillgänglig på www.ungdomsstyrelsen.se 2009-12-08) 
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 Men inte bara barnen engagerade sig. Många vuxna tittade in i rummet och en 

person hade till och med börjat skissa på en lösning för ljuset. Förutom informanterna 

har jag lärt känna fler personer i området genom projektet. En tant som visade sig bo 

två hus bortanför mig, skulle bestämt gå med mig för att hålla upp dörren till 

biblioteket då jag kom dragandes med en stor bordsskiva på en vagn. Hon blev väldigt 

intresserad av projektet och gick många gånger till biblioteket för att titta.  

 Informanterna och jag har lärt känna alla dem som jobbar på biblioteket och som är 

och har varit väldigt uppmuntrande och uppskattande under processen. Det lokala 

biblioteket har för alltid förändrats till en plats där vi, informanterna och jag känner 

oss mer hemma och dit vi har en starkare anknytning.  

 Informanterna gick inte på fritids efter skolan, eftersom det inte var så många som 

gjorde det, och det kostar lite. Att ha andra öppna platser att mötas på, som ett rum i 

biblioteket hemma kan bli väldigt viktiga.  

 Kring jul fick jag information från en av de biblioteksanställda om en ny satsning 

från Stockholms stad, Kultur i ögonhöjd –för, med och av barn och unga.63 Kanske 

kan det betyda en fortsättning och fler projekt av detta slag, där detta 

designpedagogiska projekt kan ses som en framgångsrik pilotstudie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
63 Sjöstedt, Madeleine och Svedberg, Berit Kultur i ögonhöjd. –för, med och av barn och unga. 
Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012. Beslutad i kommunfullmäktige 
2009-04-20. 
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Bilaga 1. 

Hej!  
På XXX bibliotek finns ett nymålat rum, hyllor skruvas upp, 
böcker och möbler flyttas dit...                                              
Detta blir ett eget rum för barn och ungdomar i 9-13års åldern! 
Nu har du chans att vara med och forma rummet! 

Välkommen! Under ett par tillfällen i vecka 42, 43 och 44 
(höstlovsveckan) är du med och skapar en del av inredningen, 
från tankar och idéer till färdigt resultat.  

Vi jobbar i textil och det blir stor tryckverkstad där du ritar egna 
former till mönstret som vi skapar och trycker tillsammans med 
textilfärger! Kanske fortsätter vi med färgade trådar och sist av 
allt syr vi samman tygerna till dynor, draperi, kuddar, lampor 
eller vad vi bestämmer att det ska bli!                                            

När allt är klart blir det festlig invigning i rummet där du och 
dina vänner kan sitta och läsa eller titta in, varje gång ni 
kommer till biblioteket! 

 
Vi möts ung. två gånger per vecka och lite mer under lovet. Vi 
är i biblioteket och ev. i lokaler på XXX skola och trycker 
någon em. efter skoltid. 

Jag som håller i projektet heter Karin Lidbrink och bor här i 
XXX. Jag går sista terminen på Konstfacks bildlärarutbildning 
och vårt designpedagogiska projekt kommer att dokumenteras 
som en del av mitt examensarbete.  
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Välkommen att ringa eller maila mig för frågor: 
karin.lidbrink@student.konstfack.se  073-XXX, 08-XXX  

För att vara med behöver du din målsmans underskrift.                                                                                                                                    
 

Namn på mig som är med i projektet:_____________________________________ 
 

Målsmans underskrift:_________________________________________________ 

 

Vänliga hälsningar från Karin! 
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Bilaga 2. 

 
 
 

 
 
Gestaltningen. 
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Bilaga 2. 

 
 

              
 

Detaljer ur gestaltningen. Det tomma rummet. Korkstämplar. Färgval. Provtryck. 

 
 
 

 
 
Detaljer ur gestaltningen. Tryck på papper. 
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Bilaga 2. 

 
 

 
 
Detaljer ur gestaltningen. Tryck på tyg. 

 
 
 

 
 
Detaljer ur gestaltningen. Gemensamt tryck av vepa till dörröppningen. 
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Bilaga 2.  

 

 
 
Detaljer ur gestaltningen. Broderi. 

 
 
                                                    

      
 
Detaljer ur gestaltningen. Tygprover. Processbilder. 
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Bilaga 2. 

 

 
 

 
 
Detaljer ur gestaltningen. Invigning. 
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Bilaga 3. 

 

        
                                                                                Bild 1. & 2.                                                                                              Bild 3. 

 

                       Bild 4. 

Det färdiga UNG-rummet. 


