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Abstrakt	  
 
I detta examensarbete har jag fått möjligheten att genomföra och presentera min undersökning 

med två olika verktyg och på två olika sätt; en skriftlig del i form av denna uppsats och en 

gestaltande del.  

 

I denna designpedagogiska undersökning har jag genom en ”hybrid” av två metoder: 

etnografisk inspirerad metod och participatory design undersökt hur ett designpedagogiskt 

projekt, med handarbete i fokus, kan skapa en plattform för samtal om hållbar utveckling. 

Undersökningen tog avstamp i en syjunta där projektet utvecklades till en öppen workshop på 

ett kafé. Syftet med undersökningen var att se hur jag som designpedagog tillsammans med 

deltagarna under workshoptillfällena kunde lyfta och diskutera frågor gällande hållbar 

utveckling med utgångspunkt från det skapande arbete vi tillsammans gjorde. Materialet vi 

använde under workshopen bestod av en hålig linneduk som jag tillsammans med deltagarna 

lappade. Deltagarna kunde välja ett tyg i samma färg som duken eller gamla tvättlappar för att 

lappa hålen på duken. De flesta använde sig av skriftspråk, andra av bildspråk, och några få 

lappade hålen med speciella lappningsmetoder. Arbetet med duken och samtalen som uppkom 

dokumenterades med hjälp av filmkamera, fältanteckningar från deltagande observation, 

fotografisk dokumentation av deltagarnas händer och deras lappningar. Detta transkriberades 

och därefter gjordes ett urval för att sedan analyseras utifrån sociokulturell teori samt de 

designteoretiska perspektiven: transformationsdesign, participatory design och craftivism. 

Resultatet i undersökningen visar att duken inte bara blev en plattform för samtal, om hållbar 

utveckling utan i detta fall också ett sätt för deltagarna att tillsammans varva ner och glömma 

tid och rum. Människor i olika åldrar möttes, utbytte erfarenheter, vilade i tysthet, grät, 

kramades, skrattade och lappade hål tillsammans. 

Under utställningen på Konstfack den 9 till den 14 januari 2012 presenterades gestaltningen. 

Duken placerades på ett bord och runt bordet ställdes åtta stycken stolar som symboliserade 

syjuntan och mig. Ovanför bordet placerades en bonad. Från en högtalare monterad i bordet, 

under duken hördes ett sorl från kaféet. På duken placerades tre stycken trådrullar, inuti 

trådrullarna monterades högtalare med ljudspår från deltagarnas röster. Under bordet 

placerades ett paket kaffe för att neutralisera besökarnas doftintryck samt skapa stämning från 

kaféet. 

 

Nyckelord: handarbete, designpedagogik, hållbar utveckling, participatory design. 
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Inledning 

Introduktion	  

När jag för några månader sedan fick en dotter förundrades jag över vad som hände med 

människor när de mötte henne och pratade med henne. Flera gånger hände det att hela 

människan öppnade sig till hundra procent, en nästan trolsk upplevelse. Detta ledde till att jag 

började fundera över varför vi i mötet med varandra inte kan vara lika öppna och hängivna på 

samma sätt som vi är med små barn. Jag kände att något måste göras, det är ohållbart som det 

ser ut i skolan och samhället idag med utfrysning, mobbing och ”sköt dig själv- attityden”. 

Där föddes nyfikenheten hos mig om människors tankar, funderingar och åsikter om hur 

världen kan bli en bättre plats på alla plan. Det föll sig naturligt för mig som blivande bild- 

och designpedagog att använda mina verktyg för att få tillgång till detta. 

Bakgrund	  

Fabriker flyttas från rika till fattiga länder för att priserna skall hållas låga, handeln ska öka 

och ekonomin ska snurra. Råvaror och produkter hämtas och skickas runt jordklotet för att 

köpas i butiker av några få procent av jordens befolkning, och någon månad senare bytas ut 

och slängas bort för att ge rum till en nyare modernare upplaga. Är detta hållbart, kan man 

undra? Emilie Karlsmo, fil.dr. i konstvetenskap menar att tre procent av befolkningen på 

jorden förbrukar tjugofem procent av jordens resurser.1 Med andra ord kan detta tolkas så att 

resurserna skulle kunna fördelas lite jämnare, men då på bekostnad av de rikas 

levnadsstandard.  

I Otto von Buschs och Clara Åhviks Handarbeta för en bättre värld skriver Christina 

Zetterlund i artikeln ”Vad kan vi göra?” om Thomas Thwaites försök att från råmaterial 

tillverka en fullt fungerande brödrost under sitt examensarbete vid Royal Collage of Art i 

London. Han köpte en modell från en lågpriskedja som han ville kopiera. Det visade sig inte 

vara det lättaste då många av materialen var svåra att få fram, däribland olja till plastdelarna 

och stål för att tillverka ramen. Hans projekt synliggjorde inte bara brödrosten som en produkt 

vi tar för given och dess komplicerade tillverkningsprocess, utan även hur komplicerat detta 

världsomfattande system är, som i sin tur, menar Zetterlund, är en förutsättning för vår 

                                                
1 Föreläsning Emilie Karlsmo inom kursen ”Designteori” Konstfack, Stockholm, mars 2011 
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globala masskonsumtion.2 John Thackara, designer och filosof, hävdar i In the bubble 

Designing in a complex world att vi genom den globala masskonsumtionen hamnat i en 

bubbla, och menar att om vi designat oss in i denna bubbla måste vi också kunna designa oss 

ur den.3 Detta har väckt många frågor och funderingar hos mig där jag konstaterat att 

lektioner och diskussioner om etik, mellanmänskliga relationer och hållbar utveckling tar för 

lite plats under design- och bildlektioner på skolor där jag haft min Vfu.4 För mig innefattar 

hållbar utveckling också som jag tidigare nämnt; hur vi ser, möter och behandlar varandra.  

Syfte	  

Syftet med detta arbete är att undersöka hur jag som designpedagog med handarbete/lappande 

av hål som metod kan skapa en plattform för samtal om hållbar utveckling. Förhoppningen är 

att själva lappandet och diskussionerna kan lyfta varandra med koppling till participatory 

design.5 Med andra ord; hur kan jag som designpedagog tillsammans med deltagarna under 

workshoptillfällena lyfta och diskutera frågor gällande hållbar utveckling med utgångspunkt 

från det skapande arbete vi gör tillsammans. Jag är nyfiken på vad gemene man tycker och 

tänker om just hållbar utveckling, och jag tror att just lappandet av hål kan vara en bra metod 

för att nå ut till människor, på ett annorlunda sätt.  

 

Frågeställning	  

Hur kan ett designpedagogiskt projekt, med handarbete som metod, skapa en plattform för 

samtal om hållbar utveckling? 

 

Empiri	  

Under mitt fältarbete har jag deltagit i tre syjuntor, där empirin består av film från informella 

samtal och pågående arbete, fotografisk dokumentation av damernas händer under arbete och 

de hål de lappat, samt fältanteckningar från deltagande observation. Det empiriska materialet 

från mötet med en deltagare som i uppsatsen kallas för M består av film från informella 

                                                
2 Zetterlund, Christina (2009),” Vad kan vi göra?”, i von Busch, Otto och Åhvik, Clara (red.) Handarbeta för en 
bättre värld 19.09.2009- 17.01.2010 Jönköping: Jönköpings länsmuseum s.135 f. 
3 Thackara, John (2005), In the bubble, Designing in a complex world, Cambridge MA: MIT press s.1 
4 Verksamhetsförlagd del av utbildning 
5Participatory design redogörs närmare i metod- och teoridelen. 
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samtal, fältanteckningar, fotografiska bilder på hennes händer under arbete, samt fotografisk 

dokumentation av hennes tidigare verk.   

Workshopen på kaféet under vecka 42 2011 var öppen varje dag mellan klockan 10.00 och 

17.00 med reservation för matpauser. Under den öppna workshopen deltog och observerade 

jag händelserna som dokumenterades med fältanteckningar och filmkamera. Från kaféet finns 

också fotografisk dokumentation av tjugosju stycken av deltagarnas lappningar och deras 

händer. Det fysiska materialet som vi skapat tillsammans under alla workshopstillfällena 

består av en hålig linneduk som delvis är lappad av cirka femtio stycken deltagare varav 

femton av lapparna är skrivna av andra personer, samt tio lappar som inte syddes fast i duken. 

Hela arbetsprocessen dokumenterades även i form av en blogg, där jag också förde 

fältantekningar.6 

Urval	  och	  avgränsning	  

Åland som undersökningsfält 

Åland är en självstyrd, demilitariserad, svenskspråkig ögrupp som tillhör Finland. På Åland 

bor knappt trettiotusen människor. Mariehamn är Ålands enda stad, där bor cirka tiotusen 

personer. Jag valde Åland som undersökningsfält av flera orsaker, bland annat för att det för 

mig är en lättillgänglig plats där jag är född och uppvuxen. I jämförelse med större städer tror 

jag att ett mindre samhälle är lättare att nå ut till på grund av att ”alla känner alla”. Ögruppen 

kallas även för fredens öar, vilket jag tyckte kunde vara intressant att diskutera med 

deltagarna.7 

Deltagare	  

Undersökningens första deltagare fick jag kontakt med via min mor. De är sju stycken damer i 

femtioårsåldern som träffas i en syjunta, en till två gånger i månaden, för att umgås, äta och 

handarbeta.8 Avsikten från början var att jag under fältarbetet skulle träffa denna syjunta och 

tillsammans med deltagarna arbeta med frågor om hållbar utveckling och design. Under 

fältarbetet utvecklades undersökningen och jag tog kontakt med ännu en deltagare; M, som 

jag valt att kalla henne i denna undersökning. Hon är en dam i åttioårsåldern som är mycket 

erfaren och kunnig inom handarbetstekniker av olika slag. Mötena med syjuntan och M ledde 

                                                
6 http://findingthefeeling.blogspot.com 
7 På grund av att Åland är en demilitariserad zon,”ett specifikt geografiskt område där förekomsten av militära 
styrkor och installationer förbjudits genom ett nationellt beslut” www.ne.se (Läst: 2011-12-19)     
8 Eftersom min mor ingår i denna syjunta fick hon under workshopen hjälpa mig att dokumentera, men jag vill 
förtydliga att jag i denna undersökning inte ser henne som en av deltagarna på grund av vår relation mor/dotter. 
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till en rad händelser som sedan resulterade i en öppen workshop på ett kafé. Detta förklaras 

närmare här nedan och i analysdelen. 

Öppen	  workshop	  på	  kafé	  

Jag ville på något sätt skapa en känsla av en syjunta, en känsla av att vara hemma hos någon. 

Att ha den öppna workshopen på ett kafé kändes därför för mig självklart. Det var även en 

lättillgänglig plats för mig på grund av att min mor driver kaféet, men det var den 

gammeldags och ”hemlika” stämningen där som framförallt bidrog till mitt val. 

Broderi/lappa	  hål	  

Att sitta på ett kafé, på en allmän plats ställer en del krav på teknik- och materialval. 

Materialet ska vara tillgängligt för alla åldrar, enkelt att ta med sig och tekniken får inte störa 

kafégästerna. Med tanke på hälsokrav måste det också vara ett material som inte skräpar ner. 

Valet av det textila materialet och tekniken föll sig därav naturligt. Själva lappandet var en 

teknik som utvecklades under fältarbetet, vilket beskrivs mer ingående i bearbetning och 

analysavsnittet.  

 Handarbete kan upplevas som meditativt och lämpar sig bra i en kafémiljö. Min förhoppning 

var också att tankar om fint och fult inte skulle ha lika stor betydelse i och med att duken 

redan var sönder och skulle lappas. 

Broderi och handarbete ses huvudsakligen och traditionellt sett som en kvinnlig 

sysselsättning. Detta ser jag inte som ett hinder utan snarare som en möjlighet för att öppna 

till diskussion. Jag har ändå valt att inte ta upp genusdiskussionen i denna uppsats. 

Metod	  

Valet av metod i undersökningen kan man säga är en ”hybrid” inspirerad av två metoder; 

etnografisk metod och participatory design som metod. Jag redogör nedan för metoderna var 

för sig.  

Etnografisk	  	  inspirerade	  metoder	  

Den etnografiska metoden är en kvalitativ metod där forskaren i huvudsak använder sig av 

intervjuer och deltagande observation som forskningsverktyg. Det etnografiska fältarbetet 

pågår ofta under lång tid, uppemot flera år, vilket inte går att jämför med fältarbetet i denna 

undersökning som pågått under tre veckor. Att dessutom iscensätta en händelse, i mitt fall en 
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workshop hör inte till etnografens arbetsmetoder. Därför vill jag förtydliga att metoden i 

denna undersökning inspirerats av etnografins metoder och inte fullt ut är etnografisk studie. 

Materialet i denna undersökning består till stor del av film från informella samtal där jag 

deltagit i arbetet, i mitt fall i workshopen, samtidigt som jag observerat det som skett. Detta 

kallas i etnografiska sammanhang för deltagande observation. Enligt Christer Stensmo, docent 

i pedagogik, bör man som deltagande observatör hålla sig på ett lagom avstånd från 

informanten, vilket är en balansgång som kräver både självkännedom och självreflektion.9 

Läraryrket anser jag påminner om sättet att förhålla sig när man som forskare intar rollen som 

deltagande observatör.  

	  Participatory	  design	  som	  metod	  

I undersökningen används Participatory design både som metod och teori. Det finns ingen 

vedertagen svensk översättning av begreppet men ibland används deltagande design. Ramia 

Mazé, forskare inom design, menar att deltagarna inom participatory design ses som likställda 

oavsett bakgrund och tidigare erfarenheter, och genom att använda det som metod kan 

hierarkier i grupper jämnas ut.10 Mazé menar vidare att genom detta arbetssätt präglas 

designprocessen av en större mängd kunskaper och erfarenheter som kan tas till vara.11 

Grundtanken med hela mitt arbete vilar på ett deltagande perspektiv och förhoppningen är att 

den präglas av transparens där alla är likställda inför varandra och vill dela med sig av sina 

kunskaper och erfarenheter.  

 

Teori	  och	  tolkningsram	  

Sociokulturell	  teori	  

Lev Vygotskij var en rysk pedagog och teoretiker som sägs vara grundare till den 

sociokulturella teorin. Han menade att människans utveckling hänger samman med den 

sociala kontext hon befinner sig i och växer upp i, där språket har en central roll.12 

  

                                                
9 Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsföretaget s. 117 
10 Mazé, Ramia (2007), Occupying Time, Karlskrona: Blekinge Institute of Technology s.145 

11 Ibid., s.142 
12 Claesson, Silwa (2002), Spår av teorier i praktiken, några skolexempel Lund: Studentlitteratur s.29 
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I sociokulturella sammanhang beskrivs ofta lärandet som en cirkel, på följande sätt; 

Det är genom att delta i ett sammanhang, vara i en kontext, som lärandet äger rum. Först är det 

mycket som är nytt för den som ska lära sig; han eller hon befinner sig i periferin. Så 

småningom blir mer och mer bekant, och den lärande människan börjar röra sig från periferin 

mot centrum.13 

Lärandet beskrivs som en kollektiv process där språket, tanken och handlandet integreras i 

varandra och bildar en helhet. Till skillnad från andra teorier som till exempel 

konstruktivismen är det inte helt och hållet fokus på den lärandes upplevelser, utan det är 

istället kommunikationen, kulturen och själva sammanhanget som ligger i fokus.14  

Kulturella	  redskap	  

Roger Säljö, fil. dr och professor i pedagogisk psykologi är i Sverige en av de mest 

framstående inom utvecklingen av den sociokulturella teorin. Säljö menar att vår förmåga att 

tänka och tillägna oss kunskap inte är begränsade av våra biologiska förutsättningar. Han 

menar vidare att vi med hjälp av olika slags verktyg och hjälpmedel (redskap) kan ta oss 

mycket längre, på grund av att vi lever i en sociokulturell verklighet.15  

Enligt Säljö brukar man traditionellt sett skilja på fysiska redskap, artefakter, det vill säga 

prylar som människan tillverkat, en kopp, en bok, en plastkasse och så vidare, och språkliga 

redskap, diskursiva, mentala, kommunikativa. Säljö menar att det inte går att skilja dem åt 

utan att alla redskap kan kallas för kulturella redskap, eftersom människan lever i både en 

idémässig och en materiell värld där hon omvandlar dessa redskap för sina syften.  

När människan samspelar med redskap på olika sätt kallas det inom den sociokulturella teorin 

för mediering. Ett exempel på det är när en person använder sig av en artefakt som verktyg för 

att minnas något. Artefakten blir då ett slags tecken, eller teckenbärare, som hos just denna 

person är ett tecken för att komma ihåg något, medan det hos någon annan person kan ha en 

helt annan mening.16 I denna undersökning kommer jag att se närmare på hur man inom 

sociokulturell teori ser på och använder redskap. 

                                                
13Claesson (2002), s.29 
14 Ibid., s.29 
15Säljö, Roger (2000) Lärande i praktiken, ett sociokulturellt perspektiv Stockholm: Prisma s.17 
16Säljö, Roger (2005), Lärande och kulturella redskap, om läroprocesser och det kollektiva minnet, Falun: 
Norstedts s.25 f. 
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Designpedagogiska	  perspektiv	  

Craftivism	  

Otto von Busch fil.dr och forskare vid Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs 

universitet menar att det var hantverkaren och etnologen Betsy Geer som myntade begreppet 

craftivism, en blandning mellan de engelska orden craft (handarbete/slöjd) och activism. Von 

Bush beskriver det på följande sätt: ”Hon betonar 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.”17 Geers metod för att förändra världen med att börja i 

det lilla, med sig själv för att på så sätt skapa förändring är en grundtanke i detta projekt. 

Transformations	  design/	  Participatory	  design	  

Designerna Colin Burns, Hilary Cottam, Chris Vanstone och Jennie Winhall tillhör gruppen 

Red. De kände ett behov att särskilja transformationsdesign från mer traditionella arbetssätt 

inom design. I deras text ”RED PAPER 02” redogör de på vilket sätt transformationsdesign 

skiljer sig från andra sätt att arbeta. I min undersökning är det intressant hur man inom 

transformationsdesign inte bara vill förändra objekt, eller skapa nya objekt utan också att 

formge system, människors beteenden och kultur. Att sprida kunskap, verktyg och färdigheter 

vidare för att behålla eller vidareutveckla det som förändrats, sikta högt för att förändra 

strukturer är också något som karakteriserar ett projekt inom transformationsdesign. Något 

som också är viktigt och som enligt RED bör ingå i ett transformationsdesignprojekt är hur 

man ser på deltagarna, så kallad participatpory design.18 Ramia Mazé, forskare inom design 

menar att deltagarna är med och designar under processen där allas kunskap tas till vara på ett 

demokratiskt sätt19. 

Tyst	  kunskap	  och	  handarbete	  

Bengt Molander, professor i filosofi, menar att det finns olika typer av tyst kunskap. Kunskap 

som inte kan uttryckas i ord. En beskrivning av en känsla är inte samma sak som en känsla. 

En annan innebörd av tyst kunskap är det underförstådda, yrkeskunskapen man som 

                                                
17 von Busch, Otto & Åhlvik, Clara (red.) Handarbeta för en bättre värld, Jönköpings länsmuseum 19.09.2009- 
17.01.2010, Jönköping: Jönköpings länsmuseum s.27 
18 Burns, Colin m.fl. (2006), RED paper02 Transformationsdesign, Design Council 
Councilhttp://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationsdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf  
s.20f. (läst 2011-11-20, kl.15:30) 
19 Mazé, Ramia (2007), s.142 
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hantverkare måste öva för att bli bättre på.20 Louise Waldén, kvinnohistoriker menar att 

handarbete är en kunskap som ofta överförs mellan generationer och som till stor del sprids 

genom att man ser på när någon utövar själva handarbetet och därefter försöker göra likadant. 

Detta är en kunskap som måste överföras från människa till människa för att inte gå förlorad 

vilket kan kallas för tyst kunskap.21 

Tidigare	  forskning	  

John Thackara, designer och filosof, har på ett intressant sätt arbetat med hållbar utveckling i 

projektet dott 07, som gick ut på att förbättra världen genom design. Designern i projektet har 

med hjälp av meddesigners utvecklar olika system och tjänster för att skapa en hållbarare 

framtid.22 

Raketa är ett nätverk som arbetar inom konst, design, arkitektur och digital media. Ett av 

deras projekt ”Luften är tyvärr trasig”, är ett pedagogiskt projekt där Raketa samarbetat med 

Milnergymnasiet i Kristianstad.  Projektet handlar om att komma på idéer för att förbättra vår 

luft på olika ställen på jorden, bland annat i Afghanistan och Polen. De menar då att ”Luften 

kan vara trasig för att vi inte är rädda om vår miljö, för att vi inte delar den lika, för att vi inte 

tar hand om vår hälsa och för att vi kastar ut ord i den som skadar”.23 Luften kan renas på 

olika sätt, en av elevernas uppgifter var till exempel att skapa ett lexikon med snälla ord för 

att förbättra luften.24 I detta projekt tycker jag att frågor om hållbarhet lyfts på ett finurligt, 

kreativt sätt som kan leda till förändringar, debatt och eftertanke, vilket också är mina avsikter 

men med ett annat verktyg, nämligen handarbete.  

Jag kan hitta paralleller till mitt arbete i två examensarbeten vid Konstfack, däribland Mikaela 

Saint Just Ribeiros arbete Orminge i mitt hjärta. Det är en designpedagogisk undersökning 

om hur boende i Orminge kan ta plats i det offentliga rummet med ett kollektivt broderi. 

Under en öppen workshop på ett bibliotek har boende i Orminge fått möjlighet att brodera fritt 

på en duk, för att sedan bestämma var på offentliga platser i Orminge den färdiga duken 

skulle placeras.25 Maria Petterssons Var finns träjuntan? är en undersökning om slöjdande i 

trä och textil där Petterson har behandlat frågorna: ”Hur ser relationer till tradition ut hos 
                                                
20 Molander, Bengt (1993) Kunskap i handling Göteborg: Daidalos AB s.44 f.  
21Waldén, Louise (1994) Handen och Anden, de textila studiecirklarnas hemlighet Stockholm: Carlssons 
bokförlag s.40 
22 www.thackara.com (Läst: 2011-12-20, kl.22:30) 
23 Nätverket Raketas hemsida: http://www.raketa.nu/ (Läst: 2011-11-19, kl.17:02) 
24 Ibid., (Läst: 2011-11-19, kl.17:02) 
25 Sant Just Ribeiros, Mikaela (2009) Orminge i mitt hjärta, en designpedagogisk undersökning om hur boende i 
Orminge kan ta plats i det offentliga rummet med kollektivt broderi Institutionen för bildpedagogik, Konstfack 
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människor som träffas i grupp för att slöjda i materialen trä och textil och hur skapas 

kunskaper i slöjdgrupper som arbetar i materialen trä och/eller textil?” 26  

Denna undersökning blir ett bidrag till det designpedagogiska området. Fokus ligger på att 

lyfta frågor genom handarbete, skapa en plattform för samtal, ett kollektivt skapande där 

samtal och görande lyfter varandra. von Busch, menar att det är just handarbete som ligger i 

tiden som en metod för att steg för steg göra världen till en bättre plats.27  

 

	  

	  

	  
 

	  

 

 

	  
 

                                                
26 Pettersson, Maria (2010) Var finns träjuntan? En undesökning om slöjdande i trä och textil Institutionen för 
bildpedagogik, Konstfack 
27 Von Busch, Otto & Åhlvik, Clara (red.) (19.09.2009- 17.01.2010,) s.35 



 14 

Bearbetning	  och	  analys	  

Från	  syjunta	  till	  en	  öppen	  workshop	  

Min undersökning tog avstamp i en syjunta, denna syjunta träffade jag vid tre tillfällen och 

damerna i syjuntan fungerade lite som en pilotgrupp, där idéerna till arbetet växte fram. Vid 

det första tillfället valde jag att observera och delta i deras syjunta, för att sedan vid de två 

andra tillfällena hålla min workshop. 

Första	  mötet	  med	  syjuntan	  

Vid det första mötet berättade jag om mina tankar om hållbar utveckling vilket resulterade i 

diskussioner om miljöfrågor, utseendefixering, kvinnans roll i samhället och ekologisk odling. 

Diskussionen pågick under tiden vi fikade och jag försökte hålla en låg profil för att inte 

påverka diskussionen för mycket. Det blev heta diskussionerna vilket resulterade i att 

damerna blev nyfikna på vad vi skulle göra nästa gång vi träffades. Jag förklarade då att jag 

inte hade bestämt mig helt än, men att jag hade med mig en linneduk som jag tänkte att vi 

kunde arbeta med och att jag var nyfiken på deras tankar kring detta. 28  ”Får vi se” sa en av 

damerna. Jag tog upp duken och placerade den över bordet där vi satt. ”Nej, men vad fin den 

är!” utbrast en av damerna, de andra höll med och frågade var jag fått den ifrån. Jag berättade 

att jag fått den i present av en släkting till min sambo. De fortsatte att förundras över den fina 

duken och kom överens om att spetsen runt duken var handknypplad. De var eniga om att 

denna duk var unik och absolut för fin för att de skulle brodera på den, eller på något annat 

sätt förstöra den.29  

Samtalen som förts under kvällen var intressanta och präglades av entusiasm. Kunde 

skapande arbete tillföra något till diskussionen? Jag kände mig skeptisk, men ville prova mig 

fram. Min förhoppning var att vi tillsammans skulle skapa en plattform för diskussion där 

själva görandet och diskussionerna skulle lyfta varandra, med ett material som alla kan arbeta 

med samtidigt, ett kollektivt handarbete. Jag kände mig osäker, skulle jag tänka om, kanske 

det stämde att duken var lite för fin för att användas. Vad kunde jag göra för att behålla 

samma brinnande entusiasm i diskussionerna, och undvika att damerna skulle bli hämmade i 

sitt arbete med den ”fina duken”?  

                                                
28 Se bildbilaga 1 
29 Möte med syjunta, informella samtal 2011-10-04 
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Traditionellt sett har handarbete varit, och är kanske än idag något som ska göras ordentligt 

och noggrant, lika fint på framsidan som baksidan. Von Busch menar att denna 

hantverksskicklighet är en romantisering av handarbetes traditioner och att denna 

perfektionism lätt kan verka förlamande.30 

Att brodera var inte min starka sida men intresset fanns vilket resulterade i att jag tog kontakt 

med ännu en deltagare, den här gången en äldre kvinna i åttioårsåldern som jag visste var 

duktig på att brodera, Vi kan kalla henne för M, ett riktigt proffs inom lagning, lappning och 

broderi. 

Handarbete,	  en	  tyst	  kunskap?	  	  

Jag knackade på dörren, en kvinna iklädd en underbar blå stickad kofta öppnade, hälsade mig 

välkommen och frågade om jag ville ha kaffe. Jag svarade artigt ja och vi gick in i salen där 

hon la eld i spisen. Jag satte mig ner och frågade om hennes fina kofta och om det var hon 

som stickat den. Nej, den hon hade hon ärvt från en annan tant och redan då var den lappad.  

Hon tog tag i sin kofta och öppnade den så att jag kunde se insidan på koftan. Den var full av 

lappningar och lagningar i alla tänkbara blåa nyanser. 

M -Jo, siddu såhär gjorde vi förr, vi lappade och lagade så länge det gick, det 

görs inte mer, man slänger bort allt nuförtiden och köper bara nytt, slit och 

släng.  

I- Varför tror du att det blivit så? 

  M- Folk har för mycket pengar, det är pengarna som styr.31 

von Busch menar att det nuförtiden finns ett krav i samhället på att man måste förnya sig och 

uppdatera sig på olika sätt, exempelvis genom att köpa nya kläder. Pengarna avgör ofta, och 

som det ser ut nu är det billigare att köpa nytt. Han menar vidare att det hör till ovanligheten 

att laga och lappa sina kläder, och att denna kunskap är på väg att försvinna.32 

                                                
30 Von Busch, Otto & Åhlvik, Clara (red.) (19.09.2009- 17.01.2010,) s.16 
31 Möte med M, från informella samtal 2011-10-06 
32 Von Busch, Otto & Åhlvik, Clara (red.) (19.09.2009- 17.01.2010,) s.27 
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Vi fortsätter att diskutera och kommer in på att just broderi inte är lika vanligt nu som förr, 

men att det är på väg tillbaka. von Busch menar att hantverk, nu mer än någonsin ligger i 

tiden och att DIY (Do It Yourself) rörelsen är här för att stanna.33  

 Jag förklarade för M att jag var intresserad av broderi och att jag hade köpt böcker om 

handarbetet, men att beskrivningarna var svåra att tyda. Hon höll med, och menade att man 

måste se på när någon gör det på riktigt, även om böckerna också kan vara till hjälp. Vi satte 

oss ner och hon visade mig de tre vanligaste stygnen, langettstygn, stjälkstygn och ”att fylla”, 

som hon uttryckte det. Plötsligt blev det mycket lättare när jag kunde se hur hon gjorde och 

härma efter. Den tysta kunskapen som Molander och Waldén talar om exemplifierades här. 

När hon visade mig, var vi båda fullt koncentrerade på handarbetet och det blev alldeles tyst, 

utan att det blev pinsamt. Hon nämnde då att handarbetet var så rofyllt, speciellt nu när hon är 

så erfaren att hon inte behövde tänka så mycket när hon syr. På ett liknande sätt beskriver 

Geer sin upplevelse när hon stickar, plötsligt är man någon annanstans och händerna lever sitt 

eget liv.34  

Även M var lite skeptisk till tanken att damerna i syjuntan skulle brodera på duken. ”Kan de 

brodera”, frågade hon gång på gång. Efter mötet med M funderade jag igen på duken och 

hade än en gång lite betänksamheter över hur jag skulle använda den, men framförallt hur jag 

skulle få damerna i syjuntan att våga arbeta med den. Då tänkte jag på M:s lappade kofta, och 

knäckte nöten. De skulle lappa och laga duken såklart, den behöver alltså gå sönder på något 

sätt.   

Tillbaka	  till	  syjuntan	  

När jag träffade syjuntan nästa gång hade jag lagt ut duken på bordet, jag gick runt till varje 

person, tog tag i duken och klippte ett hål precis framför varje dam. 

D - Nej, men nej sådär kan man ju inte…  

I - Nu är duken förstörd och vi måste laga den. Vad kan man göra för att världen 

ska bli en bättre plats? Du väljer själv hur du lappar och lagar vår värld, du får 

göra det på ditt sätt. 35 

                                                
33 Ibid., s.11 
34 Geer, Betsy (2008) Knitting for good: a guide to creating personal, social, and political change, stitch by 
stitch, Boston: Trumpeter Books, s.37 
35Möte med syjuntan, anteckningar från informella samtal 2011-10-11 
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De fick då välja mellan att lappa hålet med en tvättrådslapp eller klippa lappar från ett tyg i 

samma material som duken. 36 När alla hade tagit varsin lapp och började sy, spred sig en 

tystnad över rummet, damerna var fullt koncentrerade på att sy. Även jag själv tystnade och 

lappade ett hål. Efter ett tag började de fråga varandra om hur de tänkte kring sin lappning, 

samtalet präglades av ett lugn, men diskussionen om hållbar utveckling hade för stunden inte 

någon hög prioritet. 

Öppen	  workshop	  på	  kafé	  

Mötena med syjuntan och M resulterade i att jag blev nyfiken på andra människors tankar och 

funderingar. Eftersom min mor driver ett kafé i Mariehamn frågade jag henne om jag där 

kunde få en plats för duken. Jag använde mig då av kunskaperna som jag fått från M och 

broderade en bonad, inspirerad av Otto von Buschs och Clara Åhviks titel på katalog 

Handarbeta för en bättre värld från Jönköpings länsmuseum. Utifrån denna bonad gjorde jag 

sedan en affisch och brände fullt med små hål i linneduken.37 Genom att göra sönder duken, 

laddades den med mening, på ett sätt som man inom den sociokulturella teorin kallar för 

mediering. Från att duken hade varit en vanlig linneduk, med allt vad det innebär, blev duken 

en symbol för vår trasiga värld.  

För att nå ut till allmänheten valde jag att hänga upp affischer på kaféet, kontakta 

lokaltidningarna och skapa ett event på facebook, vilket resulterade i att även lokalradion blev 

nyfiken på projektet.38 Under en vecka kunde alltså vem som helst komma in till kaféet för att 

lappa hål och dela sina erfarenheter, idéer och tankar med mig och varandra om hur världen 

kan bli en bättre plats att bo på. 

På	  plats	  

I kaféet fanns tre mindre, och ett större mer öppet rum. Varje rum hade ett stort bord där 

duken kunde placeras. Jag valde att börja med att placera duken i ett av de mer privata mindre 

rummen, för att efter två dagar byta rum till det större öppnare rummet. Jag hade då med mig 

tre gamla broderier som jag hängde upp på väggarna, för att skapa den ”hemlika” stämningen 

som vid syjuntan. 

I början av veckan blev inte många hål lappade, de flesta av kafébesökarna tyckte att det var 

en jättebra idé och hade också mycket att prata om, men tog sig inte tid att sätta sig ner och 
                                                
36 En tvättrådslapp är lapp som jag klippt bort från kläder, ett sätt att väcka tankar om konsumtion och återbruk. 
37 Se bildbilaga 1-2 
38 Se bilaga 1-2 
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lappa. Det löste jag genom att de fick möjlighet att skriva eller rita något på en eller flera 

lappar, för att vid ett senare tillfälle komma tillbaka för att lappa ett hål, eller att någon annan 

skulle få göra det åt dem. Det i sin tur resulterade i att det blev en stor hög med lappar som 

inte var fastsydda över hålen. En dam i fyrtioårsåldern kommenterade just det, hon menade att 

folk inte har tid att rädda världen, utan stressar för mycket. ”Man tänker, kul att någon 

engagerar sig, men sen går man själv vidare.” 39 

Första	  lappningen	  	  

En man i sextiofemårsåldern kom fram till bordet för att lappa ett hål, han satte sig ner tog en 

penna och skrev ”kramas mer” och så fick jag en kram. Under tiden han lappade, samtalade vi 

om varför människor behöver kramar.40 Han menade att alla människor behöver beröring för 

att må bra och att vi här uppe i norden sitter för mycket inne i våra stugor, var för sig, medan 

man söderut är mer ute för att umgås och träffa andra. Det är något vi borde lära oss av, 

menade han. Mitt i diskussionen kom två damer och frågade vad vi gjorde och jag 

informerade då om min workshop och de tog varsin lapp med sig för att senare lämna den åt 

mig så att någon annan kunde sy fast dem. Under tiden frågade mannen mig om hur han 

skulle fästa fast tråden men tyckte att det inte blev så snyggt. Jag försökte uppmuntra honom 

och förklarade att det inte hade någon betydelse om man var bra på att sy utan att alla gör det 

på sitt sätt, och bidrar med det man är bra på, att till exempel kramas.  

Det	  meditativa	  handarbetet	  

Tre tjejer i artonårsåldern satte sig vid bordet bredvid och jag gick fram och frågade om de var 

intresserade av att lappa ett hål, de svarade ja och kom och satte sig. Jag berättade då om mina 

tankar kring hållbarhet och att man ibland kan känna sig osäker när man möter människor 

man inte känner. Vi kom fram till att om man litar på varandra och kan känna tillit till 

varandra skulle världen bli en bättre plats. Under tiden vi diskuterade, klippte de till lappar 

och började sy. En av tjejerna hade skrivit ”våga älska”.41 Hon menade att man borde var mer 

öppen och våga visa att man bryr sig om andra, och menade vidare att hon vill och behöver bli 

bättre på att visa sin kärlek till andra. På de andras lappar stod det; ”dålig humor” och ”lev i 

nuet”42 Att dansa, skratta, skämta och bjuda på sig själv och kunna stå för sin dåliga humor 

menade tjejerna att var viktigt för att de själva skulle må bra. De kom fram till att om man 

                                                
39 Öppen workshop, från informellt samtal 2011-10-17 
40 Se Bildbilaga 3 
41 Se Bildbilaga 3 
42 Se Bildbilaga 3 
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själv mår bra kan man lättare hjälpa andra, vilket bidrar till att världen blir en bättre plats. 

Efter ett tag blev det helt tyst. I nästan tio minuter satte vi, främmande för varandra, helt tysta 

och lappade. Plötsligt bröts tystnaden med ett skratt, ” Oj, vad konstigt, vi har varit helt tysta 

jättelänge.” sa en av tjejerna. ”Hur kommer det sig tror ni?” frågade jag.  ”Det känns som om 

jag är typ som hemma, att jag kan vara mig själv här, nu när jag syr, vad konstigt.” Hon 

fortsatte; ”Man blir lugn av att sy tror jag, för när jag annars är här på kaféet är det som att 

man blir tittad på och bedömd, man måste liksom fixa upp sig, du vet när man ska ut på stan 

och så.”43 

Det var inte bara tjejerna som hade upplevt samma sak, utan många deltagare kunde känna 

igen sig i det, att man glömmer tid och rum, vilket också M hade talat om.  En dam i 

femtioårsåldern uttryckte det såhär; ”Man glömmer bort det som finns omkring, när man väl 

sätter sig ner, det tror jag öppnar upp”.44 Det hände också att det kom deltagare som satte helt 

tysta under hela lappningen, och inte sade ett enda ord. Geer menar att handarbete kan ha en 

terapeutisk och meditativ effekt och får oss att stanna upp, sänka tempot och tänka klarare.45   

Fint	  och	  fult	  

De flesta av deltagarna inledde ofta med att på något sätt poängtera att de inte var särskilt bra 

på att sy. Efter ett tag när de kommit igång var denna diskussion som bortblåst, vid enstaka 

fall återkom detta när de var klara och skulle visa sin lappning. Här kan paralleller dras till 

von Buschs uttalade om att hantverk kan verka förlamande på grund av traditioner, som något 

som ska göras noggrant och perfekt.46 Några män i sjuttioårsåldern kom för att lappa, de 

kände sig osäkra inför att sy, men då sade en av dem att det i alla fall inte kunde bli värre. Han 

menade då att duken var ju redan sönder, full av hål, de andra skrattade och höll med. 

En dam och en herre i sjuttioårsåldern som hade hört mig i radion hade då gjort anteckningar, 

för att komma ihåg vad de skulle skriva på sina lappar. De hade varsin anteckning, men när de 

sedan skulle börja sy, så var det bara kvinnan som började. Jag frågade mannen varför han 

inte sydde. Kvinnan svarade att hon skulle göra det, och hon hade redan då börjat med att sy 

fast hans lapp. Han skruvade lite på sig och sade att hon gör det bättre. Jag insisterade att han 

självklart måste lappa ett hål, när han till och med var där, på plats. Han instämde och tog 

hennes lapp och började sy fast den över ett av hålen. Han var noggrann, vilket jag 

                                                
43 Öppen workshop, från deltagande observation 2011-10-19 
44 Öppen workshop, från deltagande observation 2011-10-21 
45 Geer (2008), s.37 
46 von Busch, Otto & Åhlvik, Clara (red.) 19.09.2009- 17.01.2010, s.16 
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uppmärksammade, han berättade då att han var van att sy, och hade lappat många segel och 

nät i sina dagar.47 von Busch menar att det finns en tradition där handarbete förknippas med 

det kvinnliga. Något som är underordnat hantverket, som förknippas som manligt, men att det 

egentligen betyder samma sak, men har fått olika laddning.48 

Olika,	  men	  ändå	  lika	  

En dam i sjuttioårsåldern blev senare i veckan kvar en hel dag för att lappa.. Vi fick på så sätt 

uppleva och möta människor tillsammans under hela dagen. En ung kille kom förbi, han hade 

hört mig på radion, och sade att han under dagen tänkt ut vad han skulle skriva på sin lapp. 

Han kom ensam, men hade planerat att ha en kompis med sig, men kompisen hade varit där 

tidigare och lappat. Han förklarade då att han hade sina betänksamheter angående att komma 

helt själv, men han kände att han måste, han ville få fram sitt budskap. Budskapet han hade 

var att vi måste finna frid i vardagen, att vara tacksamma för det vi har.49 Han beskrev att han 

blev nervös av någon konstig anledning och kunde knappt sy för att han darrade. Den äldre 

damen och jag förklarade att det inte fanns någon anledning för honom att vara nervös, men 

att vi båda visste precis vad han talade om och kände igen oss i det han beskrev. Vi satt där, 

jag i trettioårsåldern, den äldre damen, killen i tjugoårsåldern främmande för varandra och 

lappade och småpratade om mellanmänskliga relationer, tacksamhet, tillit och kärlek. Geer 

menar att handarbetet hjälper oss att ta kontakt med människor, får deltagarna att känna 

tillhörighet till varandra, där social och ekonomisk bakgrund inte spelar någon roll.50  

Miljö	  och	  hållbar	  utveckling	  

 Under tolv års tid har fem män, nu i sextiofemårsåldern träffats, varje dag klockan tio på 

kaféet för att umgås och ta en morgonkaffe. Det kändes självklart för mig att fråga om de ville 

delta i workshopen. De svarade då artigt ja, så det var bara att sätta igång. Vi samlades alla 

runt duken, jag inledde med en kort presentation om arbetet och visade hur andra deltagare 

hade lappat, men jag poängterade att de skulle lappa på sitt eget sätt, på det sätt de kände sig 

bekväma med, och vad som passade bäst för hur de kunde få fram sitt budskap. 

                                                
47 Öppen workshop, från deltagande observation 2011-10-22 
48 Londos, Eva (2009) Vad kan vi göra?, i von Busch, Otto och Åhvik, Clara (red.) Handarbeta för en bättre 
värld 19.09.2009- 17.01.2010, Jönköping: Jönköpings länsmuseum s.135-136 
49 Se bildbilaga 4 
50 Geer (2008), s.55 f. 



 21 

De tog för sig av materialet, tre av dem tog lappar som låg på duken, som någon annan skrivit 

och de andra två skrev egna lappar.51 De började med att förklara om hur det var förr, när man 

lappade hål i kläder och strumpor. De menade att människor förr tog vara på allt, inget gick 

till spillo, och sättet vi lever på nu menade de är ohållbart. En av herrarna menade att vi 

konsumerar för mycket, och att det idag finns människor som lider av olika sjukdomar och 

problem, till exempel ”shoppingsjukan” som han uttryckte det.  

De arbetade med duken på lite olika sätt. Två av herrarna var inledningsvis lite tystare då de 

lappade, och när de sedan var klara blev de mer aktiva i diskussionerna. De andra tre 

diskuterade under hela arbetet och tog ibland paus då diskussionerna hettade till, eller om 

någon av dem hade praktiska problem med själva arbetet. Geer menar att handarbetet har en 

speciell rytm, på samma sätt har också samtalet under själva handarbetet en rytm.52 Samtalet 

pågick cirka en och en halv timme, och växlade mellan lugnare samtal och heta diskussioner.  

Herrarna hade mycket åsikter om hur vi skulle ta hand om vår miljö. De menade att vi måste 

se kritiskt på sopsortering, elbilar, lågenergilampan och GMO.53 I Thackaras syn på design, 

där fokus ligger på förändringen till det bättre, kan paralleller dras till hur en av herrarna såg 

på saken gällande att förbättra världen. På hans lapp stod det; ”Ett hål behöver inte vara en 

skada utan nya möjligheter till kreativitet.”54 

     

 

 

	  
 

                                                
51 Se bildbilaga 4 
52 Geer (2008), s.55 f. 
53 GMO, Genetiskt modifierade organismer, är ofta växter som till exempel majs eller raps, (kan även vara djur) 
där människan på något sätt har förändrat organismens arvsmassa så att den får de egenskaper man vill ha. 
www.ne.se (Läst: 2011-12-20 kl:22:45)  
54 Öppen workshop, från deltagande observation 2011-10-19 
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Tolkning	  och	  resultat	  	  
Jag började denna undersökning med frågan: Hur kan ett designpedagogisktprojekt, med 

handarbete som metod, skapa en plattform för samtal om hållbar utveckling? I detta avsnitt 

kommer jag att redogöra för de resultat jag fått.  

Handarbete/lappandet	  som	  metod	  

Genom att ta en linneduk, klippa och bränna hål i den, förändrades inte bara duken som 

artefakt, utan den laddades med mening, en mediering som Säljö uttrycker det. Duken blev på 

så sätt en symbol för vår trasiga värld, som vi under workshopstillfällena lappade 

tillsammans. Genom att berätta om detta på olika sätt, bjuda in människor till workshopen, 

samlas för att samtala och lappa duken, laddades den än en gång med mening. Vi har 

tillsammans designat en plattform, som i förlängningen kan formge människors beteenden, 

sociala system och kultur, vilket är några av de delar som karakteriserar ett 

transformationsdesignprojekt.55  

Att sy och lappa hål upplevde många av deltagarna som ett sätt att lämna tid och rum, att de 

”fastnade” vid duken, både rent fysiskt, med handarbetet och med ”munnen” i form av 

intressanta diskussioner. Det meditativa, och terapeutiska med handarbete som Geer 

beskriver, var något många av deltagarna upplevde. Handarbetet eller duken hade, som Geer 

beskrev det ett sätt att sammanföra olika sorters människor i olika åldrar. Att se handarbete 

som en kvinnlig syssla, nämnde några av deltagarna, men överlag var detta inte en diskussion 

som tog mycket utrymme. Det som hände med det äldre paret, då damen skulle lappa både sin 

egen och mannens lapp visar på att traditioner ligger djupt rotade i oss, men med hjälp av små 

förskjutningar kan detta förändras. De flesta deltagare använde sig av skriftspråket då det 

genom sina lappar kommunicerade sina tankar och idéer. Några få lappade på andra sätt, 

exempel på detta är en så kallad strumplappning, där man använder tråd eller garn för att 

lappa. Andra har använt broderi för att nå ut och kommunicera sitt budskap, eller tecknat 

bilder på sina lappar.   

 

                                                
55 Burns, Colin m.fl. (2006), RED paper02 Transformationsdesign, Design Council 
Councilhttp://www.designcouncil.info/mt/RED/transformationsdesign/TransformationDesignFinalDraft.pdf  
s.20f. (läst 2011-11-20, kl.15:30) 
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Samtal	  genom	  handarbete	  

Samtalen vid duken präglades av en positiv anda, öppenhet och ödmjukhet där människor 

delade med sig av sina tankar och erfarenheter, liknande som Mazé beskriver metoden inom 

Participatory design. Säljö menar att ”Samtalet har varit, är och kommer alltid att vara den 

viktigaste arenan för lärande”.56 

 Det som karakteriserade de flesta samtalen vid duken var ”tempoväxlingarna”. Ibland blev 

det tyst under längre perioder, för att sedan varvas med heta diskussioner och lugnare samtal. 

Deltagarna upplevde heller inte tystnaden som pinsam, de kunde ”vila i görandet”, eller sitta 

tysta och iaktta andras lappningar. Däremot blev det i enstaka fall helt tyst under 

lappningarna, där samtalet inte fick någon plats alls.  

Samtalen	  om	  hållbar	  utveckling	  

Deltagarna tolkade hållbar utveckling på olika sätt, och diskussionerna som pågick vid duken 

handlade inte bara om just deras lapp, utan utvecklades på olika sätt. Samtalen om hållbar 

utveckling handlade om allt från mellanmänskliga relationer, miljöförstöring, barn och unga, 

vård och omsorg, djur, natur, politik, kost och hälsa, fred, krig, historia, ekologiskt, kvinnligt 

och manligt, kärlek, känslor, orättvisor, konsumtion, fattigdom, energikällor, 

koldioxidutsläpp, GMO- teknik, handarbete, kämparglöd, etiskt företagande och drömmar. 

Att duken var sönder var också något som deltagarna uppmärksammade och detta bidrog till 

viss del till att diskussioner om fint och fult försvann i koncentrationen på arbetet. 

 

 

 

 

                                                
56 Säljö (2005),s.33 
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Slutdiskussion	  
Med största sannolikhet skulle det ha sett helt annorlunda ut om deltagarna enbart skulle ha 

diskuterat frågor om hållbar utveckling utan duken, eller om de till exempel skulle ha broderat 

på duken. Den positiva andan under samtalen, berodde på att deltagarna skulle bidra med en 

lösning istället för att fokusera på det negativa. Självklart ska man inte blunda för problemen, 

men att se positivt på en lösning, anser jag i slutändan är det som kan förändra.   

De flesta deltagarna använde sig av skriftspråket som metod för att visa sina tankar och idéer 

vilket troligen berodde på att jag i ett tidigt skede av den öppna workshopen bad kafébesökare 

som inte hade tid, att skriva ner något så att någon annan kunde lappa ett hål med deras lapp. 

Duken har sina fördelar, men också sina nackdelar, målet med undersökningen var som jag 

nämnt att lyfta frågor om hållbar utveckling och skapa en plattform för diskussion, där 

handarbetet och samtalet lyfter varandra, vilket skedde i de flesta fall. Däremot hände det ett 

fåtal gånger att det meditativa och lugnande handarbetet tog över, vilket inte gav plats för 

någon diskussion. Ur en pedagogisk synvinkel är detta mycket intressant, men 

undersökningens huvudsyfte var trots allt att skapa en plattform för samtal. Det hände också 

ibland tvärtom, att deltagarna släppte handarbetet då diskussionerna hettade till. I vissa fall 

berodde detta på att en del av deltagarna var ovana vid att handarbeta. Detta kan liksom 

handarbetets meditativa effekt tillskrivas arbetsmetoden. Att ha en öppen workshop har sina 

för- och nackdelar. Att ha rollen som deltagande observatör var problematisk, eftersom jag 

samtidigt skulle informera och locka kafébesökarna till att dela i workshopen. 

Denna undersökning ser jag som en del av en oändlig designprocess, likt den som RED 

beskriver. Det faller av ”små produkter” på vägen i form av artefakter, tankar, system, 

beteendeförändringar och pedagogiska verktyg. Behovet av att koppla av och ta det lugnt ser 

jag som ett måste i nutidens samhälle då man blir matad med information vart man än går. 

Elever i skolan behöver verktyg för att klara av att koppla av och ta upp svåra och lätta 

samtalsämnen.  Min förhoppning är att duken kan bli ett sådant verktyg. Att ta in duken i ett 

klassrum ser jag som en mycket intressant vidareutveckling på detta designpedagogiska 

projekt. Min förhoppning är att det i förlängningen kan bidra till att skolan och samhället kan 

bli en tryggare plats som präglas av tillit, ärlighet, transparens och miljömedvetenhet, där 

hierarkier synliggörs.  
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Trots att jag tidigare nämnt att jag inte velat lägga fokus på genusperspektivet i denna uppsats, 

går det inte att komma ifrån att handarbete förknippas med det feminina. Att få fem stycken 

män i sextioårsåldern att tillsammans handarbeta, likt en syjunta är självklart mycket 

intressant. Att det inte under den öppna workshoppen dök upp fler äldre damer som var 

kunniga inom broderi var också något jag förundrades över. Kan det kanske bero på att 

workshopen ägde rum på ett kafé? Att handarbete är något äldre kvinnor gör hemma, inte ute i 

offentligheten? Jag kan inte låta bli att undra över om det ligger kvar, så djupt rotat i oss att 

kvinnans plats är hemmet och att männens plats finns i det offentliga. Genom att ta ut duken i 

det ”halvoffentliga kaférummet” förändras kanske synen på just handarbete som en kvinnlig 

syssla. Kanske även lappandet som en lättillgänglig teknik spelade sin roll, och att ämnet 

hållbar utveckling inte har en feminin laddning, utan kanske snarare en maskulin? Detta är 

endast spekulationer, men mycket intressant, och något jag mer än gärna skulle vilja arbeta 

vidare med i en annan undersökning. 

Det finns många möjligheter till vidareutveckling inom ämnet, men just nu kommer jag gå 

vidare med ett projekt tillsammans med min mor, där min ambition är att projektet ska mynna 

ut i en bok. Eftersom flera av kaféets gäster har frågat efter duken kommer den också, 

återigen att placeras i kaféet för ännu en workshop. Jag kommer då att kontakta 

lokaltidningarna för en uppföljning av projekt. Ambitionen är också att visa och ställa ut 

duken någonstans på Åland. 
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Öppen workshop, från deltagande observation 2011-10-21 

Öppen workshop, från deltagande observation 2011-10-22 

 


