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Abstract   

 

Jag har skapat ett verktyg för att kunna synliggöra mina egna tysta kunskaper. 

Under 120 timmar blåste jag en och samma form och sparade allt i en kronologisk ordning. Formen eller 

glaset blev ett verktyg genom vilket jag sedan kunde studera min kroppsliga inlärning utifrån. 

Jag ser mitt verk som en processberättande dagbok. Ett utsnitt av ett arbete ur vilket jag sedan kan 

betrakta min kroppsliga inlärning ur ett nytt perspektiv; genom glaset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	 1 

Innehålls förteckning 

 

 

Inledning      3  

Bakgrund      4  

Begreppsdefinitioner     6  

Syfte      7  

Frågeställning     8  

Metod      8  

 

Bearbetning                    10 

 - Regelverket                   10 

 - Verktygen och arbetet i glashyttan                           12 

 - Verktyglighet                   14 

 - Resan till Småland                  15 

 - Tyst kunskap och lärande                  19 

 -Gestaltning                   23 

Slutdiskussion                   25 

Källförteckning                   26 

 

 

 

 

 



	 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack till… 

Mattias Dovsten, Tomas Dovsten, Kristin Larsson, Kristina Löfgren, Reino Björk, Simon Whitfield,          

Vad Fan Håller Vi På Med?, Kosta Glasbruk, Mikael Lövgren, Sara Isaksson From, Åsa Jungnelius och 

Cecilia Andersson. 

 

 



	 3 

 

Inledning 

 

– När jag tävlar tänker mina ben mycket snabbare än min hjärna, sa till exempel Ingemar Stenmark i en intervju 

när han blev tillfrågad om hur han lade upp strategin inför ett åk.1 

 

Jag lärde mig att blåsa glas i en studioglashytta2. Mellan 2003 och 2013 arbetade jag på flera 

studioglashyttor i bl.a. Sverige, Danmark, Japan och Skottland. Rörelserna skulle nötas in i kroppen tills 

det att kroppen kan utantill, först då kunde jag börja med de små justeringarna. Varje gång jag kom till 

en ny arbetsplats kände jag i kroppen hur den förra hyttans arbetssätt hade satt sig i mitt sätt att blåsa 

glas. Hur svårt det var att byta greppen och lära om.  

Jag har länge intresserat mig för de små variationerna som uppstår i ett till synes monotont repetitivt 

arbete. Alla medvetna val som görs men framför allt alla omedvetna korrigeringar. Jag upplever ofta att 

min kropp kan mer än vad jag vet i mitt konsthantverkande.    

Kunskaper som ligger dolda för mitt intellekt. Ett exempel på det kan vara hur en upprepning av en form 

kan påverka uppfattningen av tid. I en produktionsperiods början eller om jag försöker att lära mig något 

nytt kan det kännas som om det är omöjligt att hinna, men helt plötsligt börjar tiden gå saktare och jag 

hinner. Jag undrar vad som händer kunskapsmässigt och hur kunskaper förmedlas inom 

hantverkskunnande.  

 

 

 

																																								 																					
1 Håll hjärnan borta när du spelar golf, SvD, 2012-08-08. 
2 Studioglashytta är en glashytta för en mindre mer ateljé baserad produktion. Studioglasblåsaren arbetar ofta med 
formen/glaset från början till slut själv eller med en och ibland flera assistenter. Inom en glasbrukstradition specialiserar sig 
glasblåsaren på en del av produktionen, t.ex. fotmakare, benmakare och uppblåsare. Sedan kan man flyttas upp till en ny 
position i ett hierarkiskt system.  Idag förekommer det ofta att man byter arbetsstation på glasbruken för att förhindra 
arbetsskador som lätt uppstår vid allt för ensidiga rörelsemönster.	
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Bakgrund 

Jag intresserar mig för något jag kallar kroppslig inlärning som mitt arbete har kommit att kretsa kring 

och berör på så sätt också det som benämns som tyst kunskap som står vid sidan av teoretisk kunskap. 

Tyst kunskap som även kallas praktisk kunskap inom vetenskapsfilosofins område. Jag har valt att 

använda mig av tyst kunskap som begrepp här i mitt arbete då jag tycker att det är just det; tyst och svårt 

att beskriva fullt ut. Jag anser att det inte bara finns i det praktiska utan innefattar hela din kropp, 

omedvetna och medvetna val. Jag har i undersökt hur vi med motorikens hjälp tillgodogör oss nya 

kunskaper. Tyst kunskap är sådant som vi använder oss av hela tiden man kanske inte tänker på som 

t.ex. hur vi hela tiden förbättrar en morgonrutin för att den ska gå snabbare ända ut i finmotoriska 

aktiviteter eller hur du inte mindes den där bilfärden till jobbet för att det skedde automatiskt. För att vi 

ska kunna göra flera olika saker samtidigt måste vi kunna utföra vissa handlingar automatiskt3. Daniel 

Kahneman förklarar detta i sin bok Tänka snabbt och Långsamt genom att dela in medvetandet i system 

ett och två. System ett för omedvetna intryck och kunskaper och system två då vi måste använda mer 

energi och tänka efter t.ex. inför ett svårt matematiskt tal. Man vill gärna identifiera sig med system två 

men Daniel Kahneman anser att de är lika viktiga i sina olika egenskaper.4 

Det finns många som arbetar med att synliggöra att det finns kunskaper som det är svårt att förmedla i 

tal och text, och där har jag studerat arbeten av Michael Polanyi som var den som anses vara först att 

skriva om just (tacit knowledge) tyst kunskap. Andreas Nobel skriver om tyst kunskap i sin 

doktorsavhandling Dimmer på upplysningen, där han också problematiserar att skriva och teoretisera 

om något som egentligen måste upplevas och utövas för att förstås. Bengt Molander docent i teoretisk 

filosofi skriver om tyst kunskap, kunskapsteori och vetenskapsfilosofi. Molander skriver också mycket om 

lärande och pedagogik inom området. 

Bernt Gustafsson kunskapsfilosof skriver om praktisk kunskap. 

Mårten Medbo doktorand vid HDK i Göteborg behandlar språklighet och praktisk kunskap i sitt arbete 

och skriver om det ur ett ”lerbaserat” konsthantverkande perspektiv.  

																																								 																					
3 Svenaeus, Fredrik (2009), Vad är praktisk kunskap?, Södertörns Högskola: skriftserie, s. 13. 
4 Kahneman, Daniel (2012), Tänka snabbt och långsamt, s. 29-38. 
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Ett annat begrepp som förekommer är outtalad kunskap som t.ex. Cecilia Andersson använder för att 

diskutera en slags tyst kunskap som inte blir uttalad eller erkänd. Som på så sätt belyser erkännande av 

kunskap med ex. som att en graffitimålares kunskaper ofta underordnas teoretikerns.5 

En keramiker och konsthantverkare som är viktig att referera till vad gäller både metod och gestaltning 

är Edmund De Waal som också arbetat med repetitivt görande som uttryck och som också beskriver de 

små variationerna i en upprepande 

process. En annan likhet mellan mitt 

arbete och De Waals är att vi båda 

förhåller oss till tid och redovisar 

arbete jämte tid som en sorts 

mätpunkt. Här tänker jag speciellt på 

De Waals verk A thousand hours. 

 

En annan konsthantverkare vars arbete jag stött på under mitt arbete är Clare Twomey, som även hon 

förhåller sig till tid i t.ex. sitt verk 10 000 hours där hon tar in andras hantverkande och på så sätt skapar 

en enhet av kunskaper. 

Det här arbetet ser jag som en fortsättning på mitt verk Hänkelmakaren som jag gjorde till 

grupputställningen Något har hänt på Gustavsbergs porslinsmuseum tillsammans med mina 

studiekamrater på kandidatprogrammet keramik och glas på Konstfack. Jag knöt an till platsen 

Gustavsberg, genom att dra paralleller med mellan mitt arbete och de som arbetar på Gustavsbergs 

porslinsfabrik. Jag gjorde 200 hänklar där jag sökte efter mitt muskelminne 6  för att synliggöra 

produktionsarbetarens arbete och prata om små variationer i ett repetitivt arbete.  

																																								 																					
5 Andersson, Cecilia (2006), Rådjur och raketer, doktorsavhandling: Lärarhögskolan Stockholm, s. 119. 
6	Med	muskelminne menar jag här den process som i det neuromuskulära systemet gör att vi minns och lagrar motoriska 
rörelser. Det finns också något som heter muskelsinne som handlar om hur man känner sina musklers lägen och positioner 
oberoende av synen.	

Edmund de Waal, A thousand hours, 2012, foto: New York Times 
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Det tillhörande verket Formmakaren till bruksföremålet lastare var en ljudupptagning där man kunde 

höra mig och min pappa Tomas Dovsten samtala om vår vardagliga upplevelse av muskelminnet i våra 

olika arbeten, han som industriarbetare på Volvo VCE och jag som glasblåsare. På detta sätt ville jag 

bjuda andra att dra paralleller till sin egen vardag. 

 

Begreppsdefinit ioner  

Kroppsl ig inlärning:  Ett begrepp som jag själv här formulerar för att beskriva inlärningen av 

motoriska kunskaper som fastnar i våra kroppar då vi utför samma rörelse repetitivt under en längre tid. 

Upplevelsen av att den egna kroppen gör saker automatiskt. Det handlar också om kroppens omedvetna 

kunskap som utför små val hela tiden utifrån tidigare erfarenheter och en motorik som utvecklas och 

preciseras över tid. Inom fysiologi och anatomi pratar man om muskelsinne och muskelminne där ämnet 

Hänkelmakaren (2015), Något har hänt, Gustavsbergs Porslinsmuseum 
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myelin isolerar nervtrådarna som förfinar och ökar reaktionshastigheten i våra rörelser.7  Ska inte 

förväxlas med det muskelminne man pratar om i fitness-världen då man lite slarvigt använder begreppet 

muskelminne för att prata om hur snabbt man återuppbygger muskler som varit inaktiva. 

Tyst  kunskap:  Jag har valt att använda mig av begreppet tyst kunskap som också kan benämns som 

praktisk kunskap och outtalad kunskap, beroende på i vilken kontext begreppen diskuteras. Att använda 

mig av ett redan befintligt begrepp är viktigt för att kunna göra mitt arbete tillgängligt för andra. 

Forskningsvärlden är tillräckligt splittrad. 

Verktyglighet:  En sammansättning av verktyg och verklighet. Med den här benämningen på verket 

vill jag belysa det svåra i att titta på kunskap och verklighet. Det omöjliga i att hitta sanningar och fakta. 

Som konsthantverkare har jag friheten att skapa min egen verklighet à verktyglighet. 

 

Syf te  

Syftet med detta arbete är att synliggöra min kroppsliga inlärning och tysta kunskap för mig själv och 

studera mitt eget görande från ett nytt perspektiv. Medvetandegöra omedvetna kunskaper. Det har 

skrivits och filosoferats mycket kring tyst kunskap, och mitt arbete ska genom konsthantverkande försöka 

skapa en gestaltning som ett verktyg för att kunna synliggöra mina egna tysta kunskaper. Mitt bidrag till 

forskning på det här området är på så sätt att använda mig av mitt eget konsthantverkande för att få 

kunskaper och inblickar i området. Med förhoppningen att min konstnärliga öppenhet och bakgrund i 

görande och hantverk kan ge nya perspektiv kring kroppslig inlärning och tyst kunskap. 

Här i min skriftliga del av examensarbetet vill jag ge en inblick i mitt arbete och diskutera arbetet kring 

min gestaltning, kroppslig inlärning och tyst kunskap. Här anser jag också förmedlingen av tyst kunskap 

varit viktig att beröra då det kan verka motsägelsefullt att något som inte går att förklara går att lära ut. 

Jag har velat titta på hur andra ser på sina tysta och motoriska kunskaper och sitt hantverk. Jag ser det 

nödvändigt att kunna dra paralleller till annat görande för att avdramatisera och avväpna 

																																								 																					
7 Bjålie, Jan G, Haug, Egil, Sand, Olav, Sjaastad, Öystein V  (1998) , Människokroppen, Universitetsförlaget AS, Oslo, s. 104 f. 
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glasblåsningens romantiserade karaktär. Genom att likna mitt görande med andras vill jag också kunna 

tillgängliggöra mitt konsthantverk för någon som inte är så bekant med glasblåsning. 

Genom min gestaltning visar jag kroppslig inlärning och arbete registrerat i en konsthantverklig 

glasproduktion. Jag ser mitt verk som en processberättande dagbok. Ett utsnitt av ett arbete ur vilket jag 

sedan kan betrakta min kroppsliga inlärning ur ett nytt perspektiv; genom glaset.  

Mitt arbete pratar också om hantverkets och görandets betydelse i en konstnärlig praktik och mitt eget 

sökande efter varför jag gör. Samt att jag vill väcka nyfikenhet hos en betraktare och synliggöra mitt 

arbete i en gestaltning för att väcka tankar kring konsthantverk, kunskapsfilosofi, personliga avtryck i 

materialet och hur en form sätter sig i händer och kropp.  

 

Frågestäl lning 

Hur kan jag genom kronologi, upprepning och studioglasproduktion av friblåst glas som metod se var i 

glaset den kroppsliga inlärningen av en rörelse börjar ta form i min kropp? Hur kan jag genom min 

gestaltning synliggöra kroppslig inlärning och mina tysta kunskaper? 

 

Metod 

För att försöka förstå min kroppsliga inlärning och försöka undersöka hur en form sätter sig i händerna 

har jag använt mig av min egen kropp och mitt hantverk; glasblåsning. Jag har skapat en kronologisk 

produktionsdagbok i form av friblåst glas. Jag har under 120 timmar repeterat en och samma form och 

sparat allt i den ordningsföljd som de tillverkats. Genom att sedan betrakta glaset kunde jag utläsa vad 

som hänt under arbetsperioden i hyttan. Ett regelverk kring arbetet i glashyttan skapades före 

produktionsperioden t.ex. fick jag inte använda några mätverktyg och jag var tvungen att spara allt i 

kronologisk ordning även det som gick sönder(se Regelverket sid. 10). 
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Jag valde att arbeta i en studioglastradition där jag ensam blåser och sätter/bestämmer formen hela 

vägen. Jag hämtade arbetsförhållandet och regelverket mycket efter studioglashyttan Lindean Mill Glass 

i Skottland8 där jag arbetade som glasblåsare innan jag började på Konstfack. De har en arbetsmetod 

som jag anser gynnar kroppslig inlärning och glasblåsningen som hantverk. 

Jag har intervjuat och observerat andra glasblåsare, hantverkare och andra utövare av vardagsbetonade 

göromål där kroppslig inlärning är centralt för att kunna dra paralleller till annat görande. På så sätt 

önskar jag att fler ska kunna knyta an till mitt arbete genom sitt eget hantverk eller sin egen vardag. 

Jag har läst om vetenskapsfilosofi samt texter som behandlar tyst kunskap vars författare jag nämner i 

bakgrunden. 

Med Lisa Pettersson, Petter Rhodiner och Ida Netterberg(som alla är medstudenter på 

kandidatprogrammet keramik och glas, Konstfack) gör jag en podcast som heter Vad Fan Håller Vi På 

Med?  Under examensarbetet har vi använt podcasten för att ventilera tankar kring våra arbeten, en sorts 

egenledd handledning.  

 

																																								 																					
8 Lindean Mill Glass, studioglashytta utanför Selkirk i Skottland som startades av David och Annica Kaplan 1977.  
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Bearbetning 

-  Regelverket  

Innan jag började min produktionsperiod d.v.s. mitt praktiska framställande av glasföremålen/verktygen 

som jag sedan ska läsa av mitt hantverk utifrån, satte jag upp ett regelverk för hur det skulle få gå till. 
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Utifrån schemat till kursen Examensarbete hittade jag så många sammanhängande dagar som möjligt 

som kunde liknas vid min arbetstid på Lindean Mill Glass (studioglashytta). Min produktionstid skulle 

vara i 120 timmar; tre arbetsveckor. Produktionsperioden började den 14/2 och slutade den 9/3. Att 

arbetsveckorna blivit lite utdragna p.g.a. av viktiga kursmoment ser jag inte som inverkande på 

resultatet. Jag ser det som mer viktigt att jag under hela produktionstiden har arbetat hela arbetsdagar.  

Arbetet börjar med att jag plockar ur gårdagens produktion och märker upp den (numrerar varje glas 

med tuschpenna för att hålla min kronologiska ordning) samtidigt som jag gör iordning verkstaden för 

arbete; tänder ugnar och ser till att alla verktyg finns till hands. När ugnarna är uppe i temperatur börjar 

jag blåsa glas. Här finns det olika sätt att se på ordningsställandet av hyttan, på alla arbetsplatser jag har 

arbetat på utom en har det ingått i arbetstiden. Detta arbete anser jag ingår i produktionen då det också 

ger avtryck i glaset, hur väl det är utfört. Glömmer jag något viktigt som måste finnas till hands t.ex. 

brännaren som ska mjuka till puntelmärket9 så kommer det vara vasst under glaset.  

Det jag producerar ska vara i form av ett opalin färgat (glasfärg: Kugler K 0060) dricksglas, med vikt kant 

i botten efter den glasblåsningsteknik som David King undervisat mig sommaren 2015, Pilchuck, 

Stanwood10. En teknik som är svår att förmedla i ord och som därför lämpar sig bra till det här arbetet, 

men också rent produktionsarbetsmässigt då jag kan tillverka den själv. Att jag inte behöver en 

assistent11 är viktigt för att resultatet av produktionen enbart ska redovisa mitt arbete. 

Under arbetet i hyttan har jag inte fått använda mätverktyg av någon form och inte heller tittat på ett 

tidigare glas.  

Jag måste spara allt även det som spruckit eller totalt misslyckats i korrekt ordning.  

 

																																								 																					
9 Puntel används för att driva (öppna upp t.ex. vinglaskupa för hand) glas förhand, ofta kan detta märke sparas för att bevisa 
att glaset är blåst och handbearbetat från början till slut. Ett puntelmärke hittar man i botten på ett handblåst glas och kan se 
ut som en liten knapp eller spricka och kan ibland vara något vass. 
10 Pilchuck Glass school, Stanwood, WA, USA. Glasskola som håller sommarkurser och sammanför glasintresserade och 
utövare från hela världen. 
11 Glasblåsning är ofta något man utför fler än en. Många former kräver ett lagarbete. Sedan studioglaset kom har det blivit 
mer vanligt att utföra arbetet ensam eller två och två. I bruksproduktion på t.ex. Kosta är man uppåt 8 personer som tillverkar 
ett vinglas, där varje glasblåsare utför en liten del och lämnar vidare till näste man i en produktionskedja.	
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-  Verktygen och arbetet  i  glashyttan 

Under 15 dagar arbetade jag i konstfacks glashytta. Jag tillverkade glasen med viktkant som jag kallar 

mina verktyg som jag senare kom att använda för att skapa min gestaltning som jag kallar Verktyglighet. 

Den första dagen den 14/2-2016 kommer jag till hyttan kl. 8:00 och ställer iordning hyttan och börjar 

blåsa kl. 9:00 då alla verktyg är framme och ugnar är 

uppe i temperatur. Jag för anteckningar kring glasen jag 

blåst speciellt om något gått fel. T.ex. ser jag i 

anteckningen från den första jag gjorde att jag glömt 

lägga fram trumpeten(ett glasblåsarverktyg som används 

till drivet glas, kallas även puffer och sophie) vilket 

påverkar resultatet. Glaset får inte samma spänst och 

tunna kant. 

Anledningen till att jag inte valt att använda mätverktyg 

är att jag vill att min konsthantverkliga arbetssätt där 

formen preciseras under repetition ska framhävas samt 

att jag vill se när jag naturligt börjar hålla mig till en viss storlek med hjälp av min kroppsliga inlärning. 

Under arbetet i glashyttan vet jag ännu inte vad anteckningarna ska användas till. Jag vet att jag vill 

förtydliga min gestaltning med linjer och svart tusch för att i efterhand strukturera och ta mig an 

materialet/verktygen efter produktionsperioden men också ge vägledning till en betraktarens blick i en 

senare utställningssituation och för att på något sätt ge något att följa, en hint om hur det kan läsas.            

Vissa dagar flyter på bra och vissa känns som misslyckanden. Oron för det slutliga resultatet finns med 

från första veckan, men jag försöker lita på min idé. Kommer till glashyttan mellan kl. 7:00 och 8:00 och 

arbetar sedan 8 timmar. Ofta blir det 22 glas som läggs in i kylugnen under arbetsdagen och som sedan 

plockas ut och numreras dagen efter. Att hålla ordningen är jag noga med och inga kompromisser får 

ske. Berättar för alla i glashyttan, och ser till att ingen får plocka ur min ugn. Kristin Larsson 

(konsthantverkare, glasblåsare och vän) instruerar jag ifall att jag skulle vara borta någon dag och ugnen 

måste tömmas direkt. 
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Att arbeta på detta sätt gör att min kropp fysiskt påminns om hur jag arbetade och mådde innan jag 

började på konstfack. Då när jag producerade för andra och på det sättet själv var ett verktyg för någon 

annan. Under min tid på konstfack har jag inte arbetat lika intensivt i hyttan utan arbetat vid behov 

några timmar hit och dit. Jag hade glömt mattheten efter arbetet och den trötta, onda känslan i ryggen. 

Här vill jag inte säga att det var på något sätt synd om mig när jag arbetade i studioglasproduktion, jag 

hade själv valt det yrket och sökt mig dit. Utan det jag vill säga är att jag inte var beredd på att arbetet i 

konstfacks glashytta under den här perioden skulle förflytta mig tillbaka i tiden känslomässigt och 

fysiskt. 

Det vanligaste problemet som också ger störst åverkan på resultatet är när jag får problem med 

puntlingen. Ett sådant problem kan t.ex. göra att hela glaset spricker. 

När jag blåser en och samma form repetitivt upplever jag det som positivt att t.ex. lyssna på ett 

radioprogram samtidigt med förutsättning att arbetet har börjat flyta på. I början av att göra en helt ny 

form eller ett unikt arbete kan jag behöva min fulla koncentration. Medbo skriver om så här om 

medvetande och fokus under hantverksutövande i hans fall drejning: 

Drejning är en aktivitet som ger möjlighet att försätta sig i en speciell sorts mentalt tillstånd. 
Detta gäller särskilt om arbetet är rutinartat. Förutsättningen är att den kroppsligt motoriska 
delen av aktiviteten är såpass integrerat och reflexmässig att det lämnar delar av den 
intellektuella förmågan fri. Då går det att tänka på annat samtidigt som man gör. Det behöver 
inte gå ut över kvaliteten på arbetet. Snarare kan det tvärt om vara så att hantverkskvaliteten i 
vissa fall blir bättre om man inte tänker aktivt på vad man gör.12 

Vilket också går ihop med Kahnemans tankar om system 1 och 2 som jag skrev om i bakgrunden. När 

vissa moment sker näst intill mekaniskt av kroppen kan jag ta in och se andra delar av arbetet; jag kan 

tänka förutseende kring vad som ska hända i nästa moment och hitta nya delar av formen som bör 

preciseras. Hur formen utvecklas under arbetet kan också ske omedvetet. Mitt tycke för hur formen ska 

se ut förändras och små förändringar sker omedvetet. När jag tittar på verktygen jag blåst ser jag hur den 

vikta kanten bara blivit mer och mer definierad och större och större, jag ser också hur jag hela tiden 

dragits mot att göra formen låg och bred tills det att det dragits till en extremitet och jag har styrt undan i 

nästa glas. 

																																								 																					
12 Medbo, Mårten (2016), Lerbaserad språklighet i teori och praktik, HDK, text till slutseminarium, s. 55. 
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-Verktyglighet  

Michael Polanyi beskriver en mänsklig kropp som ett instrument genom vilken vi kan tillgodogöra oss 

kunskap. Genom kroppen och vårt medvetande läser vi in världen, och den egna kroppen är det enda vi 

inte uppfattar som ett objekt, utan det är något vårt medvetande utgår ifrån. När kroppen använder sig 

av ett verktyg så förflyttas fokus genom kroppen ut i verktygets ände. Verktyget räknas med som en del 

av kroppen. På det sättet kan man säga att jag tar på glaset eftersom verktyget är en del av min kropp.13 

Jag insåg att i arbetet i glashyttan med glasblåsarverktygen var det ytterligare ett verktyg jag gjort. 

Verktygen; glasen som i gestaltningen visar min verktyglighet. 

 

																																								 																					
13 Polanyi, Michael (1966), Den tysta dimensionen, s.40; Samuel Butler (1912), Notebooks of Samuel Butler, s.35 ff. 
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-Resan t i l l  Småland 

Hur ser synen ut på hantverk idag och det personliga uttrycket när vi i Sverige befinner oss i en 

postindustriell tid där hantverkarens roll har förändrats? Industriell tillverkning har förflyttats till 

låglöneländer och förståelsen för hur saker tillverkas minskar då den är dold för oss. Do-it-your-self-

rörelsen är stor just nu, som en längtan till hantverket. Jag har tittat på mitt eget område; glas. Hur ser 

svensk glasindustri ut idag? Eftersom mitt arbete och mitt verk utförs genom glasblåsning har jag behövt 

sätt min kropp och mitt arbete i perspektiv och jag blev nyfiken på glasindustrin och hur kunskap 

bevaras och förs vidare där. 

Jag har valt mitt yrke, eller jag inbillar mig det i alla fall. Hur ser någon annan på sitt görande och sina 

kunskaper som inte har valt sitt yrke på samma sätt som mig? Någon som valt att bli glasblåsare för att 

det fanns nära till hands. Jag har befunnit mig inom ett studioglasfält ända sedan jag för första gången 

blåste glas 2003. Hur kan en svensk glasindustri skilja sig eller liknas med min studioglasbakgrund och 

konsthantverkliga arbetsmetod?   

Den 15 mars åkte jag med Kristin Larsson som sällskap till Kosta som ligger i det man kallar Glasriket. 

Jag hade beslutat mig för att göra en observation av andras arbete med det varma hyttarbetade glaset i 

en bruksindustri miljö.  

Jag observerade och kompletterade med frågor, med fokus på observation då jag ville se vad jag kunde 

få ut utav att titta på andra som producerar. Kan jag lägga märke till det omedvetna? Det är såklart inte 

helt problemfritt att använda sig av observationer i ett sådant här arbete. Jag måste ständigt vara 

medveten om min egen blick som påverkas av mina minnen, tidigare upplevelser och känslor. Där i 

ligger utmaningen, försöka sen en plats så objektivt som möjligt och främmandegöra något för mig 

välkänt, samtidigt som jag alltid i slutändan förblir subjektiv.14  

Den 16 mars gick jag in på glasbruket kl. 07:30. Medan jag väntar på Kennert Kosh, produktionschef, 

som jag har haft mailkontakt med går jag in till studion där det målas på glas. Det är 4 kvinnor där inne 

med varsin plats med arbetsbord och avställningsytor som är fulla av glas, verktyg och prylar. Var och en 

																																								 																					
14 Arvastsson, Gösta och Ehn, Billy (2009), Etnografiska observationer, Lund: Studentlitteratur, s. 20, 24. 
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av målarna arbetar specifikt med varsina formgivare, detta för att underlätta samarbete mellan 

formgivare och hantverkare. De har fått ställa in sig på den formgivarens uttryck under åren och 

samarbetet har finslipats. Jag upplever det som om formgivarna litar på dem och att glasmålarna också 

har en frihet i hur det ska se ut och de säger själva att de kommer med nya egna förslag. Det personliga 

uttrycket är för dem självklart och de känner igen varandras stilar. Jag lämnar kvinnorna och går in i 

glashyttan och Kennert Kosh visar mig runt lite och presenterar mig för de olika arbetslagen. Det är för  

 

mig oväntat svalt i lokalen, den är anpassad för sitt syfte med öppna vädringsluckor i taket. Varmt är det 

bara framför ugnarna. Klädseln varierar lite, speciellt mellan de olika lagen. Det lag som blåser 

konstglaset har en något mer strikt klädsel med svart skjorta med Orrefors Kosta Boda tryck med 

arbetsshorts eller arbetsbyxor också de svarta. Ett annat lag som gör champagneglas har mer egna 

individuella t-shirts, skjortor, shorts eller byxor. Jag sätter mig på en plats där jag har uppsikt över ett 

arbetslag som blåser vinglas. De är sex personer som arbetar, en av dem är också hyttans enda kvinna 

den dagen. Av dem är det tre personer som blåser upp vinglaskupan och lämnar den vidare till en 

maskin som drar ut vinglasbenet som går vidare till en fotmakare som i sin tur tar emot en fotbit från en 

person som arbetar som anfångare och utav den biten gör själva foten. Efter det bär en inbärare de 

Tiffany champagneglas och Intermezzo(Formgivare: Erika Lagerbielke) på Kosta glasbruk. 
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färdiga glasen till kylröret där de svalnar sakta för att ta bort spänningar i glaset. Alla rör sig i en invand 

rytm och då och då samtalar de med varandra. Ibland går något fel och rytmen kan stanna upp något 

men återgår snabbt utan någon speciell anmärkning. De är nyfikna och jag ser att de tittar och undrar 

vad jag gör.  

Jag rör mig lite närmare laget och kikar på deras räknare på vilken de trycker till varje gång för att 

markera hur många de har gjort. Vid den tiden kl. 8:10 har de från kl. 6:30 gjort 158 st champagneglas 

(i en studioglashytta kan två personer göra ca 30-50 vinglas på en dag) som är en specialbeställning från 

Tiffany i New York. De ska göra 18000 st. Det blir ingen andra sortering så allt som har något litet fel 

slängs för att smältas om. Brukets egna produkter säljs som andra sortering lite billigare. Om något går 

fel för glasblåsaren under arbetet slängs det direkt annars sorteras glaset när det kommer ut ur kylröret 

och sedan ännu en gång efter att kanten sprängts och bränts ner, så där försvinner ytterligare 30%. Totalt 

handlar det om att ca 60% av det som produceras blir första sortering. På lunchrasten som börjar 

kl.10:30 går jag till butiken som ligger bredvid glasbruket för att se glasen och titta efter om jag kan 

hitta personliga avtryck. Jag tittar på Intermezzo som Erika Lagerbielke har formgivit. Butiken säljer både 

första och andra sortering så jag kan jämföra. Det finns en tydlig variation både i första och andra 

sorteringen; höjd, godstjocklek och droppens placering och storlek. Det som skiljer sig i andra 

sorteringen är små bubblor i godset, något märke eller reva i glaset eller att den blå droppen kommit för 

högt upp och bubblar upp i kupan. 

Under dagen frågade jag också många av glasblåsarna hur det kommer sig att de jobbar med det de gör. 

Nästan alla har samma svar, de kommer från trakten och ville tjäna lite extrapengar efter skolan eller 

lumpen ett år eller två. Sedan tyckte de arbetet var så pass bra eller ok att de blev kvar. Men ingen jag 

pratade med hade själv sökt sig till yrket. Någon trodde att det berodde på att de idag mestadels är de 

riktigt inbitna som är från trakten som är kvar på bruket då antalet glasbruk och anställda har minskat i 

glasriket. Kosta glasbruk är idag en blandning av glasblåsare från flera olika glasbruk som slagits ihop. 

Flera är också återanställda efter att ha fått slutat från t.ex. Åfors och Orrefors då de glasbruken lades ner. 

Många pratar positivt till mig om yrket men det finns också de som uttrycker att de är trötta på att arbeta 

med glas och vill gå i pension. 
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Jag tittar på det laget som gör konstglaset. De utför mer av en studioglasproduktion. De arbetar saktare. 

När jag var där gjorde de en kanna formgiven av Ernst Billgren som har många delar som ska 

sammanfogas varmt. Den första jag ser tillverkas håller, den andra spricker i kanten efter puntling. De 

säger att det är i det läget som det oftast uppstår problem. En likhet jag känner igen från min 

produktionsperiod(se: Verktygen och arbetet i glashyttan, sid. 8). 

Det här är svensk glasindustri, ändå skiljer det sig inte så mycket från hur man arbetar i många 

studioglashyttor. Under industrialismen fick arbetarna bara göra en mindre del av arbetet för att lättare 

kunna bytas ut och på det sättet inte få samma makt som någon med bredare kunskaper. De som arbetar 

på Kosta har många en mycket bred kunskap och kan byta plats med varandra och utföra många 

moment. Varje individ har en stor betydelse och de som är kvar idag visar många en stor yrkesstolthet. 

Den glasproduktion som Orrefors Kosta Boda tillverkar i Sverige idag är endast 30%, resten tillverkas i 

låglöneländer. Viktigt för hantverket tänker jag, men för företaget kanske det handlar om 

marknadsföring och företagets anor som gynnas av att kunna säga att det är blåst av svenska glasblåsare. 

Här kan jag också sätta mitt eget arbete i perspektiv till vår samtid då vi lever i ett postindustriellt 

samhälle där jag som hantverkare blir ett resultat av det nya kunskapssamhället då tittar på min egen 

kunskap. Den svenska glasindustrin har gått från industri till förvaltning av en hantverkskultur. 
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-  Tyst  kunskap och lärande 

Det är alltid svårt att svara på frågor om glasblåsning. Svaret kan ofta vara ja och nej på samma gång. Om 

jag låter en nybörjare prova på att blåsa glas kan frågor komma innan vi börjat och svaret på dem kan 

ofta bli att de får se när vi börjat, allt beror på stunden vilka val som bör fattas. Ex:  

Fråga: Hur vet man att den är lagom varm? 

Svar: Man ser det på rörelsen, färgen och på känslan/motståndet i pipan oftast(!). 

Som nybörjare kan det vara mycket frustrerande eftersom reglerna blir så flytande. Gång på gång har de 

som lärt mig sagt att jag bara ska fortsätta så sätter det sig till slut i kroppen. 

När jag började som lärling på Tingsgården Glasbruk så fick jag de första veckorna sitta på en stol och 

titta. På rasten fick jag testa något enkelt. Jag skulle titta på hur andra blåste glas för att få in ett tempo i 

Detalj	av	gestaltningen.	
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kroppen och läsa av rörelser. Som 15-åring tyckte jag säkert att det var lite frustrerande och förstod säkert 

inte riktigt syftet då.  

Mycket av det vi lär oss som barn innan det att vi kan prata lär vi oss med hjälp av våra andra sinnen och 

genom att härmar andra. När vi lär oss något nytt praktiskt är just momentet att någon annan visar 

viktigt, även om det faktiskt skulle kunna gå att förklaras som i Henrik Bohlins exempel: 

”En kursdeltagare skulle instruera en annan att knyta sina skosnören genom att beskriva varje 
enskild rörelse. -Grip det högra skosnöret med din högra hand. Lyft det en halv decimeter. För det 
åt vänster» och sa ̊ vidare. Uppgiften visade sig snabbt över- mäktig. Båda visste naturligtvis precis 
hur man gör, men de kunde inte beskriva det. (Pröva gärna själv.) När man väl börjar 
uppmärksamma det, inser man hur mycket av både yrkesutövning och vardagsliv som är 
beroende av kunskap som man inte kan uttrycka i påståenden, och hur lätt det är att förbise 
den.”15 

Som i exemplet så går kunskapen att förklara men det kanske inte är det bästa sättet att lära ut på. Tyst 

kunskap är den verkligen tyst? Det finns olika teorier om detta och enligt Ludwig Wittgensteins (filosof) 

teori så är den tysta kunskapen helt tyst d.v.s. det finns kunskaper som står helt utanför det språkliga, 

som en egen dimension. Michael Polanyi säger inte att den tysta kunskapen är och förblir tyst utan 

menar att den kan sättas ord på och att det är det som ofta händer då vi tillgodogör oss nya kunskaper.16 

Dock kan det vara svårt att beskriva kunskaper språkligt i en total helhet. Ett exempel för att förstå hur 

Polanyi menar att vi kan prata om våra kunskaper är att försöka täcka en golvyta som är 12 kvm med en 

matta som är 10 kvm. Du kan placera mattan var som helst på golvet men du kan inte täcka in hela ytan 

samtidigt.17 

 Jag tror att båda kanske har rätt, på det sättet att det mesta gäller för Polanyis teori om att det går att 

förklara, men att det på ett annat plan finns en inre del av medvetandet som jag inte har kontakt med 

och kan uppfatta och att mina kunskaper där förblir tysta likt Wittgensteins idé. Kanske skulle jag kunna 

förklara exakt hur jag blåser glas för någon, men utan att den personen utför och tillgodogör sig 

kunskapen rent praktiskt kommer den aldrig att förstå. 

																																								 																					
15 Bohlin, Henrik (2009), Vad är praktisk kunskap?, Södertörns Högskola, s. 56.	
16 Rolf, Bertil (1995), Profession tradition och tyst kunskap, s. 35. 
17 Ibid., s. 30.	
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Jag har haft många olika ”mästare”(det är ovanligt att prata om regelrätta mäster- och gesälltitlar idag 

inom glasblåsaryrket, man brukar prata om att man är mästare när man t.ex. har blåst glas i 10 år eller 

driver sin egen hytta) sedan jag började blåsa glas. Några som varit extra betydande har varit John 

Vesanen, Linda Isaksson, Ebba von Wachenfeldt och David Kaplan.  John Vesanen som var den första lät 

mig som sagt börja med att bara titta. Han hade en mycket traditionell syn på hantverket och jag fick 

erövra moment för moment under det vanliga produktionsarbetet. Om jag inte klarade av en ny uppgift 

på första eller andra försöket fick jag ta ett steg tillbaka tills jag några dagar senare fick göra ett nytt 

försök. Min upplärning fick inte påverka effektiviteten i produktionsarbetet. Då jag alltid varit lärling 

eller anställd på små glashyttor så har det alltid som i många småföretag funnits en ekonomisk press att 

lära sig fort. Alla mina mästare har varit noggranna med att arbetet ska utföras exakt efter deras sätt. Det 

har ibland påmint om att lära sig en dans. Hur man håller pipan t.ex. påverkar hur glaset rör sig och på 

så sätt formen. Din hastighet i rörelserna påverkar formen på så sätt att det påverkar arbetstemperaturen 

och på så sett formen.  Därför är det viktigt att härma mästarens hela rörelse mönster för att kunna 

kopiera dennes arbete. Och det är just det mitt arbete som glasblåsare har gått ut på innan jag började 

på Konstfack; att vara någon annans händer, att få fram en annans personliga uttryck. Även fast jag själv 

alltid kan se vilken jag har gjort och inte. 

        Jag och David Kaplan i hans hytta Lindean Mill Glass, Skottland 
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Då jag har lärt mig mitt hantverk tror jag att det varit viktigt att jag helt gått in för att lära mig enligt 

någon annans sätt. På ett medvetet sätt kunde jag acceptera arbetssätt som jag inte har trott ska fungera 

med hoppet om att lära mig något nytt. Även om det ibland har varit svårt. Under egen blåstid18 på 

helger kunde jag sedan testa nya arbetssätt med gamla som tidigare mästare lärt mig. Något som Ebba 

von Wachenfeldt varit tydlig med ända sedan jag började arbeta för henne. Hon sa just det att när jag 

arbetar för henne så ska jag blåsa på hennes sätt och när jag gör mitt eget så får jag använda vilka 

tekniker jag vill.  

Molander beskriver i Kunskap och handling hur det personliga inträdet i en tradition i t.ex. ett 

hantverksyrke kan formas av en mästares berättelser och minner, och hur det fungerar för att skapa en 

yrkesidentitet. Jag kan bara ana hur mycket jag påverkats av alla de ställen jag arbetat på. Spår av mina 

gamla ”mästare” finns också i det här verket. Von Wachenfeldts tekniker för att blåsa tunt, Kaplans 

metodiska precishet och tålamod t.ex. Här pratar jag inte om kopiering eller plagiat utan hantverksgrepp 

som förs vidare.  

Den kunskap som min kropp har tagit in är också tyst på det sättet att när jag blåser glas är jag i stunden 

och preciserar mitt hantverk. När jag inte blåser glas känns det ibland som om jag inte kan och jag kan 

tvivla på mina kunskaper. Hantverket förbättras under görande och när jag inte gör känns det som om 

min kropp tappar hantverket lite hela tiden. Något jag inte tror beror på dålig självkänsla utan mer beror 

på att det är svårt att ha förståelse för mina hantverkskunskaper när jag inte utför dem.  

Ett viktigt syfte med att forskningen av tyst kunskap är att ändra synen på kunskap och upphöja praktiskt 

kunnande inom kroppsarbetande yrken. Kunskap och intellektualitet förknippas ofta med en teoretisk 

akademisk värld och praktisk kunskap räknas ofta som mindre värd. 

I en intervju jag gjort med Mikael Lövgren som är rörmokare samtalade vi om vår kroppsliga inlärning 

och personligt avtryck. 

																																								 																					
18 På många ställen jag jobbat har jag som förmån fått blåsa eget glas x antal dagar i månaden. 
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Varför finns det en allmän syn på att mitt hantverk19 skulle vara mer konstnärligt och på det sättet ha 

högre status än hans? Mikael tror att det är för att glasblåsning som hantverk inte har moderniseras lika 

mycket som rörmokeriet och får på så sätt mer romantiserad karaktär.  

Jag frågade Mikael om det personliga avtrycket finns i hans hantverk, och han sa att det absolut finns. 

Man kan se det på hur rören är krökta och på hur de är planerade och utsatta i rummet. Han kan känna 

igen sitt eget arbete och sina kollegors. Men han säger också att mer och mer bitar av hans arbete blir 

förbeställda färdiga lösningar, förr fick man göra fler moment förhand. Hans kroppsliga inlärning blir 

tydlig då han kan se och känna på vikten av ett rakt rör och förstå hur det kommer att bli då han krökt 

det. Efter att ha upprepat detta moment under massor av år upplever han att det har satt sig i hans 

kropp.20   

 

Gestal tning 

Verktygen/glasen har jag valt att placera ut på en whiteboard för att belysa lärandet. För min generation 

är whiteboarden något jag förknippar med lärande av teoretiska ämnen och här ställer jag min 

kroppsliga inlärning mitt i det. Tavlan är liggande på golvet upphöjd en bit från marken för en bra 

överblick samt att jag har velat ta bort den auktoritära situationen som den kan få om den hänger på 

väggen. Jag vill istället att verket möter betraktaren i rummet. 

																																								 																					
19 Här menar jag glasblåsning som hantverk, inte att förväxlas med min konsthantverkliga praktik. 
20 Lövgren, Mikael, Rörmokare, Aplared, intervju 2016-01-29. 



	 24 

 

 

 

 



	 25 

Slutdiskussion  

Jag tittar på min frågeställning: 

Hur kan jag genom kronologi, upprepning och studioglasproduktion av friblåst glas som metod se var i 

glaset den kroppsliga inlärningen av en rörelse börjar ta form i min kropp? Hur kan jag genom min 

gestaltning synliggöra kroppslig inlärning och mina tysta kunskaper? 

Jag tittar på min verktyglighet:  

Jag ser till viss del förutspådda resultat blandat med oväntade. Jag känner igen mig själv samtidigt som 

jag får ett nytt perspektiv. Jag kan känna igen dagen då allt gick fel. Jag ser ofta felen, jag är upplärd så 

och det sitter så starkt, därför har jag förhöjt dem i gestaltningen och de får mest uppmärksamhet i 

tuschaccenterna. Jag kan se hur formen preciseras och blir mer och mer enhetlig även fast dagsformen 

kan variera p.g.a. hormoner och tillfälligheter. Lägstanivån höjs sakta över de tre veckorna.  

Den vetenskapliga bilden är inte i sig självt kunskap, skriver Bengt Molander. Som den här bilden av en 

nervcell tagen av Lennart Nilsson. Nervcellen som är så viktig för vår motoriska förmåga och kroppsliga 

inlärning. Vi får ingen kunskap av att bara se på bilden, utan kunskap får vi genom att vi har möjlighet 

att tolka bilden, på samma sätt kan man se min gestaltning och här i min uppsats ger jag nycklar till att 

tolka mitt verk.21 Att verket sedan också har en abstrakt karaktär ser jag som positivt förvillande och 

nyfikenhetstriggande.  

 

Mitt arbete har blivit fokuserat på att hitta min 

kroppsliga inlärning och jag tror att det varit viktigt 

att fokusera på det för att senare kunna ta mitt 

arbete vidare för att bättre kunna kommunicera 

mina tankar i ett större perspektiv. Det här arbetet  

kan mer ses som en autoetnografi. Jag vill ta vidare det här arbetet genom att göra fler fältstudier. Jag 

har hittat ett ämne som fortsätter att intressera mig och som verkar outtömligt.  

																																								 																					
21 Molander, Bengt (1988), Vetenskapsfilosofi, andra upplagan, s. 16 f. 
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Appendix  

Examinationen skedde i ett seminarierum på Konstfack vilket jag tycker passade mitt verk bra. Verket 

kunde ta plats mitt på golvet och man hade möjlighet att gå runt hela verket och titta från olika håll. Jag 

hade lite problem med belysning då jag tyckte att skuggorna försvårade läsningen av tuschstrecken. Jag 

löste det med att använda LED-lampor och en viss del dagsljus. Detta var en bra erfarenhet inför 

vårutställningen där jag sedan valde att ha ännu mer dagsljus ovanifrån.  

                      

Eva Arnqvist var min opponent under examinationen Det var en positiv stämning och Arnqvist beskrev 

vad hon kunde läsa in i mitt verk och hur hon associerade kring min gestaltning. Vilket jag inte hade 

mycket att invända emot. Hon pratade om tidsstudiemannen som jag inte hade tänkt på men som skulle 

kunna vara en intressant referens.  Vi pratade om mina val av utformningen av tuschlinjerna och att jag 

ser whiteboarden, metallstativen och verktygen som ett enhetligt verk. Arnqvist nämnde hur hon kunde 

se mitt arbete som en gestaltning utav skolans emblem; insikt och flit, som jag tar med mig som en 

komplimang. Vi pratar om att jag kallar mig för konsthantverkare och att hon som kommer från konst-
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hållet mer ser det här verket som konst. Medan jag kan känna att mitt hantverk har en stor roll för 

tolkningen av verket och därför kan jag tycka att jag mer känner det revelvant att benämna det som 

konsthantverk. Vi pratar om glasblåsarens roll och hur man ser på glasblåsare idag. Vi pratar om 

industrialismen som gått över till att bli ett kunskapssamhälle och hur jag som glasblåsare ser mig själv 

som ett exempel av min tid i det här arbetet.  

 

Ett problem som också kom upp var att verket under vårutställningen kunde bli alldeles för skört och att 

trava glasen på hög skulle vara riskabelt under vårutställningen. Förslag om att täcka in verket under en 

glashuv dök upp. Något som jag tycker skulle skapa en distans till betraktaren. Mängden glas skapar en 

spänning i verket som jag inte vill gå miste om. Idén med whiteboarden är också att prata om hur vi 

förmedlar kunskaper och genom att ta ner den från väggen och ut i rummet ville jag skapa en situation 

där den auktoritära stämningen försvinner. Alltså ta bort känslan av att jag är en auktoritär som visar 

något på en svart tavla eller whiteboard. Jag vill bjuda in betraktaren fram till verket för tankar och 

samtal, detta skulle försvåras med avspärrning eller glashuv. Till vårutställningen provade jag därför 
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fram en metod för att kunna limma verktygen/glasen. Vanlig limpistol fungerade bäst. För att det höll 

fast och stabiliserade men går också att ta bort utan åverkan på glasen om man är försiktig. Detta 

fungerade bra trots att det var många besökare som ville pilla och peta… 

Anledningen till att många ville peta på mitt verk var främst att besökarna undrade över materialet. 

Opalinfärgen gjorde att glaset lättare förväxlades med plast. Något jag inte tidigare tänkt på. Reaktionen 

hos besökarna när det senare förstod att det var glas var intressant och deras nyfikenhet gjorde några 

gånger att de stannade upp lite längre. På verksskyltarna så skrevs inte heller materialet ut. I mitt fall 

hade jag skrivit in det i texten, men 

det hade varit bättre om det hade 

förtydligats. 

På vårutställningen blir det ett stort 

fokus på min gestaltning då min 

skriftliga del inte fanns med. Jag 

anser att det klara sig själv både som 

abstrakt bild och med verkstextens 

inbjudan men det skulle vara 

intressant att tillgängliggöra arbetet i 

sin helhet. Att min skriftliga del ska 

finnas där för fördjupning.  

Nu efter vårutställningen ställer 

avgångseleverna på Keramik och glas 

ut på Boda Glass Factory. Här tar jag 

chansen att visa mitt arbete på ett nytt sätt. Mitt verk kommer att vara i mindre skala men till det 

kommer min skriftliga del att finnas som bok att ta del av.  

Under min kandidatutbildning har jag lärt mig mycket, men framför allt hittat nya sätt att prata och 

beskriva mitt eget konsthantverkande. Jag har successivt blivit mer och mer bekväm att prata inför andra 

om mitt arbete och hittat nya metoder för att arbeta konstnärligt. Alltså prövat olika tillvägagångssätt för 
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att förstå hur jag själv bäst går till väga för att utveckla idéer. Det var ett viktigt ögonblick när jag hittade 

ett sätt att kombinera bruksföremål och hantverk i ett konceptuellt konstverk. Att jag inte behöver välja 

utan att jag skapar min egen praktik. 

Jag vill tillföra kunskap till mitt fält(konsthantverks-fältet) genom att leka med forskningsmetoder i mitt 

konsthantverkande och jag vill tillföra kunskap till det vetenskapsfilosofiska fältet genom att använda 

mig av min egen praktik och min kropps arbete för att trigga till mer nyfikenhet kring våra tysta 

kunskaper.  
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Tack!  
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