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Abstrakt

Utgångspunkten för uppsatsen är frågeställningen,

Kan jag finna ett didaktiskt tillvägagångssätt, med hjälp av den tysta kunskapen, genom

dialogen och praktisk övning, i min kommande roll som bildlärare?

Mina frågeställningar har jag ställt för att kunna synliggöra kunskapsöverföring för mig själv

och för att kunna effektivt få användning av den i en lärande situation.

Genom en dagboksprocess har jag redogjort för hur uppsatsen behandlar min frågeställning.

Jag har valt ut tre specifika delar från processen och med hjälp av Bengt Molanders bok,

Kunskap i handling, sammankopplat hans teorier med min upplevelse av processen.

Gestaltningen, trasmattan, visar en klar och tydlig förbindelse mellan teori och praktik, att den

existerar, att jag har praktiserat ”lära genom att göra”.

Uppsatsen behandlar samspelet mellan en inlärningsprocess under ett praktiskt arbete med en

gestaltningsuppgift och filosofiska studier.

I mina frågeställningar har jag funnit svar på ett didaktiskt tillvägagångssätt. Min studie har

för mig visat existensen och vikten av förståelsen för kunskap i handling, speciellt den tysta

kunskapen.

Jag har varseblivit den tysta kunskapen och att jag till viss del besitter den och även delar med

mig av den. Att i livet ständigt omges av det tysta, ja, kanske även i sömnen.

Tack
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Mina föräldrar, Marjatta och Gerhard – för allt stöd och hjälp
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Jag har en längre tid velat få lära mig att väva. Min tanke har varit att min mor skulle kunna

ge mig dessa kunskaper, och att hon skulle vilja dela med sig av sitt hantverkskunnande, att

föra en hantverkstradition vidare till mig. Genom att lära mig väva blir det en ny utmaning

som ger kunskap i både material och i teknik. Jag vill få lära mig alla förberedelser, sätta upp

en väv, beräkna materialet och behärska tekniken. Ta ett steg i taget.  Med den nya kunskapen

kan jag senare vidareförmedla mitt kunnande till andra i mitt kommande yrkesliv.

För flera år sedan frågade jag min mor om hon ville lära mig att väva en pläd. Det har inte

blivit av eftersom det är svårt att väva en sådan, få den jämnt slagen med raka kanter. Plädar

skall fösas ihop, inte slås. För det krävs en hel del förkunskaper för att det ska bli bra. Jag har

inga förkunskaper i vävning. Mor har sagt till mig att jag måste ge mig tid genom att lära mig

att väva en trasmatta först för att få grundkunskaperna. Det är en lättare uppgift än att väva en

pläd, vilket kräver mera förkunskaper och känsla. Nu i mitt examensarbete ser jag min chans

till att få lära mig grundkunskaperna i vävning.

1.2 Syfte

I visuell gestaltning spelar den tysta kunskapen en viktig roll, vilket gör denna typ av kunskap

central för bildlärare. Jag vill via mitt examensarbete synliggöra den tysta kunskapen genom

att beskriva den läroprocess, som jag genomgår, när jag lär mig att väva. Utifrån denna

process ska jag vidareutveckla mina reflektioner om den tysta kunskapen. Trasmattan blir en

förbindelse mellan teori och praktik – det centrala inslaget, lära genom att göra.

1.3 Frågeställning

Kan jag finna ett didaktiskt tillvägagångssätt, genom den tysta kunskapen, dialogen och

praktisk övning i min kommande roll som bildlärare?

I min uppsats kommer jag att undersöka hur den tysta kunskapen kan läras ut.

Undersökningen görs utifrån en vävprocess, där jag skall lära mig vävning från min mor.
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1.4 Tillvägagångssätt och metod

I processen med vävningen vill jag synliggöra, hur den tysta kunskapen kan komma till nytta

för mig som blivande lärare. Jag väljer tekniken vävning, då jag får se både ett praktiskt

kunskapsöverförande och lära mig grunderna i vävningen. Min mor har tidigare arbetat som

vävhandledare och jag vill kunna ta del av hennes kunskaper och föra vidare hennes arv.

Under vävprocessen har jag fört dagbok och dokumenterat olika situationer, där jag har fått

hjälp i att få syn på överföringen av kunskapen. Eftersom processen är lång med många olika

moment, har jag därför valt ut tre specifika situationer, 1: grundkunskaperna i bildvävsramen,

2: varpen är vävens själ och 3: vävningen av mattan. I min egen läroprocess vill jag försöka

att se kopplingar till Molanders teorier i kunskapsöverföring och min egen upplevelse. När jag

ser på mig själv som elev under vävprocessen och med Molanders ord i hågkomst är det

mycket som har synliggjorts. Molanders bok har öppnat mina sinnen, gjort mig lyhörd och

observant inför den tysta inlärningsprocessen. Det som jag främst har sett som viktigast för

mig själv har varit den otvungna samvaron med mor och hennes själsliga närvaro. Insikten om

den röda tråden och dess innebörd, att lära sig ett kunnande är en form av uppmärksamhet.

Med en djupare förståelse om det outtalade ordets betydelse, våra gester, mimik och hållning

tycker jag mig ha fått en bra grund för min lärarroll.

2 Om tyst kunskap och praktisk kunskapsteori

Vad är den tysta kunskapen? Jag har huvudsakligen sökt svar i Bengt Molanders bok,

Kunskap i handling. I de frågor han ställer och de svar som han ger, har jag i min uppsats

försökt undersöka  kopplingar mellan mina egna erfarenheter och hans teorier.

Bengt Molander är docent i teoretisk filosofi och har främst ett forskningsintresse för olika

kunskapssyner och kunskap, som visar sig i vad människor snarare kan göra än i vad de kan

säga om verkligheten. Molander skisserar i sin bok en kunskapsteori om tänkandet och

omkring lärandet inom den praktiska tysta kunskapen. Boken beskriver också flera

undervisningssituationer i olika miljöer där det ges ett talande sammanhang.

”»Tyst kunskap» blev ett centralt uttryck i diskussioner om yrkeskunnande under 1980-talet.

En innebörd av »det tysta» är »det ordlösa» överförandet av kunskaper, visa genom att göra.1

                                                
1 Bengt Molander, (1998), Kunskap i handling,  Göteborg, Bokförlaget Daidalos AB, s.34.
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I den vidare och pågående diskussionen drar Molander en lans för de kunskaper och

färdigheter som praktiskt måste inövas inom allt yrkeskunnande.

Molander vill enligt min mening höja statusen för inlärandet av de praktiska kunskaperna.

 ”Här speglas flera av de grundläggande stridsfrågorna i samband med »tyst» kunskap: Varför

står de svarslösa? Är det rädsla, ovilja eller oförmåga att beskriva? Är det ett kunnande som

inte kan beskrivas? Är beskrivningen så svår att bara få lyckas. Har det kanske »aldrig bildats

traditioner att överföra kunskap så»? Eller vill de kanske helt simpelt behålla sina kunskaper

för sig själva?2

Är ovanstående citat en spegling av problematiken för alla som skall förmedla kunskap, visa

genom att göra? Gäller den för all undervisning inom hantverk, konst, musik och

yrkeskunskap?

Inför min gestaltningsuppgift blir jag praktiskt undervisad i ett hantverk. Under

undervisningsprocessen studerar jag var och hur den tysta kunskapen kommer in i bilden.  I

alla frågor runt ordet tyst, i bemärkelsen tyst kunskap blir:

”Dikotomin »tyst»/»uttalad» är här och genomgående delvis bildlig. Naturligtvis räkas t.ex.

användning av teckenspråk här till det uttalade. Det väsentliga är att något slags yttre

teckensystem används för kommunikation. Det betyder att »språk» skall uppfattas i vid

mening.”3

En viktig del som Molander skriver om är att ha uppmärksamhet som en inlärningsrutin. Den

röda tråden i boken är att ha:

”kunnande som en form av uppmärksamhet”4.

Detta handlar om att iaktta och imitera olika rörelser samt händelser för att kunna ta till sig

kunskap. Våra mänskliga handlingar är grundläggande för kunskap. Det är ett sätt att försöka

förstå kunskapen i handlingarna. Molander vill sätta den levande kunskapen i centrum. Han

vill inte hålla isär teorin från praktiken. Bokens utgångspunkt är baserad på filosofiska

kunskapsteorier. Om att kunskapen i handling också är en okunskap i handling. Boken

handlar om den levande kunskapen (kunskap i användning) här och nu.

Molander diskuterar också i boken om det tysta och tystade kunskaper, som berör kroppen,

kulturen, handling och språket. Hur kroppen som är i rörelse kan förmedla ett budskap. Att

genom en inlevelse och en distans förmedla kunskap. Att förstå en del av en helhet först eller

det omvända, är det grundläggande för kunskapens fortsättning.

                                                
2 Ibid., s.34.
3 Ibid., s.41.
4 Ibid., s 11.
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På Hässleholms sjukhus har man tagit fasta på den ”tysta kunskapens” betydelse och arbetar

på bred front för att hitta sätt att rättvist värdera den.

”-Vi hade en medarbetare som jobbat på avdelningen jättelänge och hon gjorde inte så mycket

väsen av sig. Det var först när hon slutade, som vi insåg hur viktig hon var, med kunskapen

om alla de små saker i arbetet som hon hela tiden delade med sig av, berättar Lolo Schröder,

sjuksköterska på ortopeden och deltagare i projektet. Hur värderar man sådan kunskap?”5

På sjukhuset i Hässleholm handlar det inte enbart om att förkovra personalen individuellt utan

också för att de skall kunna sprida sina kunskaper vidare till andra. Genom att varje

medarbetare kan hantera unika situationer och kanske inte alltid följa de uttalade reglerna. Det

handlar om att känna in och reagera klokt. Denna kunskap kommer genom erfarenheter och

en god förebild.

Jag tänker mig arbetet i ett lärarlag på skolan, hur viktigt det är att se och uppmärksamma

även de som inte hörs. Det är också mycket betydelsefullt för en lärare att vara lyhörd inför de

tystlåtna eleverna.

Professor Ingela Josefson, som är prorektor vid Södertörns högskola, har under en 20-års

period ägnat sig åt arbetslivsforskning kring ”tyst kunskap” och hur ett möte uppstår mellan

praktik och teori i yrkesutbildningar.  Josefson tycker, att det skall finnas en tydlig länk

mellan teorins värld och praktikens värld. Josefson menar, att då man talar om en beprövad

erfarenhet går man först utifrån en praktisk erfarenhet och därefter till en teoretisk reflektion.

”Det gäller för oss att inte gå i fällan att utbildningen blir mer teoretisk på den praktiska

kunskapens bekostnad.”6

I dagens gymnasieutbildning med kommunal regi, tidigare statlig, bantades praktiska

yrkesutbildningar ned av kostnadsskäl. Eftersom dessa var mycket kostnadskrävande jämfört

med den teoretiska utbildningen, ansåg sig kommunerna spara in på kommunala medel. Idag

ser regeringen och arbetsmarknadens parter det som ett stort bekymmer att vår industri,

sjukvård och serviceyrken har svårigheter att rekrytera yrkesutbildad personal. Ser man på

landets totala ekonomi har kommunernas besparingsåtgärder tvärtom kostat mer, både

ekonomiskt idag och i framtiden. Har vi ändå gått i fällan, att den teoretiska utbildningen

vuxit på den praktiska utbildningens bekostnad?

                                                
5 www.skane.se
6 www.mah.se



5

3 Materialvalet

När jag var liten tyckte jag om fars slipsar. Slipsarna fascinerade mig och jag ville leka med

dem eftersom de hade en sån lyster och otroligt vackra mönster. Tanken kom nu att i

examensarbetett få sammanföra, ”leka med” slipsar i en trasmatta och samtidigt ta till vara på

mors kunnande i vävning.

Från början var mina tankar att uppsatsen skulle handla om återbruk och hållbar utveckling.

Men efter lite forskning drogs jag till att istället titta närmare på kunskapsöverförandet. Därför

framgår det i tidningsartikeln i bilagan att slipsarna har insamlas för återbruk bl.a.7

Jag vill prova att använda mig av slipsar i en matta, för att de redan från början har den rätta

formen för att användas som inslag. De skall inte behöva klippas till utan de kan läggas i

direkt i väven. Min tidigare återbruksidé behåller jag, där tanken var att slipsarna skulle

bevaras hela.

Det jag ser framför mig i min inre syn är, hur vacker glans mattan kan få. Mönstren i slipsarna

blir synliga för de som närmare betraktar mattan och kanske väcker intresse.

Som bilaga finns en redogörelse för hur insamlandet av slipsarna har gått till.8

4  Överförandet av den tysta kunskapen genom en
hantverksundersökning

Ni får följa med i min processdagbok, där jag undervisas av min mor. Mor har lärt mig att

sätta upp en väv både praktiskt och teoretiskt. Det har varit ett arbete under fem dagar i

november månad då jag har fått undervisning av mor.

Hemma hos mina föräldrar i mors vävkammare:

Ljuset silar in genom mors batikgardiner, det är små abborrar som simmar i Östersjöns

blågröna vatten. Jag ser ut över rummet som är fyllt av allsköns utrustning för nästan all

textilverksamhet. Förutom två vävstolar finns spinnrock, kardmaskin, symaskin, stickmaskin,

svamptork, knyppeldynor, kärl för batik och växtfärgning. Till allt detta ett lager av mattrasor,

stick och –vävgarner, torkade växter och svampar, sytråd och tyger. Hyllor fyllda med pärmar

                                                
7 Bildbilaga 1
8 Bilaga 1
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för arbetsprover och facklitteratur. Som ni förstår är min mor handledare inom

textiltkonsthantverk samt svampkonsulent.

Den första delen beskriver tillvägagångssättet i en bildvävstol, där jag tillbringar två dagar.

Den andra delen talar om hur jag lär mig att varpa under en dag. Den tredje delen då jag väver

själva mattan under en dag. Jag har valt bort de delar som beskriver hur man drar på varpen i

vävstolen och sorteringen av slipsarna, för att inte uppsatsen skall bli för utdragen. Jag har

gjort en ordlista för de vävbegrepp som kommer att beskrivas i studien. Ordlistan finns som

en bilaga.9

4.1 Bildvävsramen ger delkunskaper och grundkunskaper

Som ett första steg klargör mor för mig att ”du måste lära dig att förstå hur en väv är

uppbyggd. Därför ska vi börja med en enkel och grundläggande vävteknik som heter tuskaft.

Tuskaft är den vanligaste och lämpligaste tekniken för trasmattor.”

När vi väljer vad för slags varpgarn som kunde vara aktuellt till min övningsmatta, så faller

valet på ett oblekt bomullsgarn som är den vanligaste varpen för trasmattor.

Här följer praktiska övningar i en liten bildvävsram. Jag vill använda slipsarna även nu i den

lilla ramen men blir då tvungen att klippa dem i smala remsor.

Jag iakttar hur mor gör och gör efter, steg för steg, tills jag når en förståelse. Molanders

tankegångar om förståelse om en fullständig enhet:

 ”En förståelse av delen kräver en förståelse av helheten. Det är underförstått att det omvända

också gäller.”10

Min dröm om den egenhändigt vävda pläden fick en liten törn, när mor förklarade, att jag

måste lära mig att väva från grunden. Nu har jag fått en bättre förståelse för hennes

invändning, för redan under de enklaste övningarna anar jag vikten och svårigheterna i

vävteknikens grunder.

Nu skall inslagsgarnet fästas på en spolmaskin. Mor visar hur det här går till. Mor vevar så att

spolen fylls på med garn. Bra tänker jag, nu är en rulle klar, men kvickt som ögat rullar hon ut

allt garn och säger: ”var så god och gör själv”. Nu blev det min tur att spola på garnet. Det

                                                
9 Bilaga 2
10 Molander a.a., s. 69.
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som har sett lätt ut visar sig vara knepigt värre. Efter ytterligare några försök och under det att

mor ger mig tips och råd lyckas jag äntligen få garnet att fästa. Molander skriver om den röda

tråden, som fungerat som en nyckel i hans bok:

”kunnande som en form av uppmärksamhet”.11

Genom att jag iakttar mors rörelser och imiterar dessa kan jag nu se på mitt eget lärande.

Bild 1 . Garn fästes på spolmaskinen.

När spolarna är klara får jag sätta in dem i en skyttel. Skytteln är ett hjälpmedel i form av ett

strömlinjeformat hölje som omsluter spolarna. Nu är förberedelserna klara för att börja med

vävningen.

Med en platt trästicka som träs in i varpen fångar jag upp varannan tråd för att öppna varpen,

det s.k. skälet, där inslagsgarnet skall träs in med hjälp av skytteln. Mor ser direkt när jag

missar och råkar ta två trådar i samma skäl. Trots sin svagare syn kan mor med sin vana blick

påvisa felgreppet. ”Det här momentet är mycket viktigt, ditt fel kommer att följa med hela

vägen igenom.” Mor vill att jag skall repa upp och göra om men jag vill ha mitt fel kvar. Nu

följer en dialog där jag förklarar min syn på varför jag vill behålla mitt fel, för att få det

åskådliggjort. ”Du kommer att få se ett mycket synligt bevis på detta” svarar mor. ”Redan när

du slår in din första slips kommer du att förstå vikten av vad jag har sagt.” Mycket riktigt, fel

och åter fel, varv efter varv, en mycket klar och tydlig bild. (se bild 3, sid. 9).

Nu har jag lärt min lilla läxa, handgripligen. Jag kommer att minnas vikten av att göra rätt

från början. För min fula övningsbit så spelar felet ändå ingen roll, men för min erfarenhet.

                                                
11 Ibid., s. 11.
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Jag vet ju med mig; jag lär av mina misstag. Jag kan se en viss koppling mellan Molanders

teori och min egen.

”För att förstå kunskap krävs också en gestaltning av kunskap i handling.”12

Därför är det viktigt med en noggrannhet från början. Genom att ha en sinnesnärvaro och att

ögat är upptränat till att avsyna mått, blir resultatet bra. Allt som görs i en gestaltning kan inte

mätas och synliggöras i tabeller.

”Den kunniga praktikerns kunskap-i-handling karaktäriseras av reflektion-i-handling, vilket

inte betyder att hon alltid reflekterar men att hon har en beredskap för det. Reflektionen ingår

då i kunskapen-i-handling och modifierar den samtidigt.”13

Genom träningen och uppmärksamheten kan du lita på vad du ser.

Jag plockar i varpen och drar skytteln igenom öppningen och jag har fått mitt första inslag.

Det skall alltid vävas med varptråd först ett par varv för att binda ihop varptrådarna så de hålls

på plats. Minst fem inslag bör det vara. Därefter kan jag börja med att väva in de smala

remsorna av slipsar. Mor sitter hela tiden bredvid och följer mitt arbete. Hon har en förmåga

att se när det inte stämmer. Genom att jag ser mors händer bredvid väven, förstår jag när jag

är på gång att göra fel. Hela hennes kroppsspråk är närvarande. Precis som Molanders

tankegångar när han skriver om uppmärksamhet på kroppen.

”Kroppen är ett »personligt hem» och vi »tar in» andra människor genom kroppen/.../” 14

Vartefter jag väver vidare känner jag att kunskapen hamnar i mina händer.

Efter att nu ha prövat att väva tre träningsvävar med olika sorters varp upplever jag en viss

kunskap i hantverket. Molander beskriver15 tankegångar och reflektioner i diskussioner runt

teknik om hur något skall göras.

Mor ger mig övningsuppgifter i vävningens grunder – jag väver och lyssnar samtidigt till

henne. Vi diskuterar gemensamt vävteknik och gör reflektioner, där vi möter varandra i ett

gemensamt språk. Genom detta får jag en förståelse att det viktigaste kanske inte är, att göra

exakta handrörelser som mor, utan att förstå genom att lyssna och titta uppmärksamt.

                                                
12 Ibid., s. 19.
13 Ibid., s.139.
14 Ibid., s. 26.
15 Ibid., s. 13.
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Övningsbitarna med olika sorters varp.

Bild 2. Varp av oblekt bomull                                Bild 3. Det synliga felet i varpen, två trådar i samma

                                                                                                skäl.

Bild 4. Oblekt lin som varp.                 Bild 5. Rosa effektgarn som varp.



10

4.2 Varpen är vävens själ

Min idé är att formge en matta med inslag av hela slipsar istället för klippta tygtrasor. I

samråd med mor kom jag fram till att använda en gles varp för att framhäva slipsarnas

mönster. Genom att inslaget av slipsarna är så pass kraftig bör också varpen vara grov.

Nu fokuserar jag på att börja titta på varpen som jag har valt att använda i mattan. Mor visar

hur jag kan skissa med färgerna i garnet för att bilda en bra färgkombination i varpen. (se bild

9 sid.11). Valet blir 6 stycken färger, som återkommer i olika färgfält i mattan. Jag bokar en

tid på Röda Korsgården i Norrtälje för att få låna deras stora varpa.

Bild 6. Stränggarn.                                                                  Bild 7. Ett test med stränggarn som varp.

Mor och jag tittar på vilken sked som skall kunna passa till den tjocka varpen. Vi räknar ut

längden på mattan och bredden samt åtgång på varptråden. Mor förklarar, att det blir mera

varpåtgång än bara det som går åt till själva mattans längd.

Idag är det fredag och vi ska till Röda Korsgården för att varpa. Jag packar ner varpmaterialet,

skissen, uträkningarna, extra bomullsgarn, måttband och en sax i en korg. Själv har jag ingen

visuell bild av hur varpningen skall gå till. Jag förstår inte helheten, men mor säger: ”det

kommer du att förstå längre fram”.
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Bild 8. Varpan på Röda Korsgården.                                     Bild 9. Färgvalet i varpskissen.

När vi kommer till Röda Korsgården ställer vi i ordning varpan mitt på golvet. Varpskissen

som jag har med vägleder vilken färg som vi skall börja att varpa med. Jag har själv ingen

riktig förståelse för varför det ska varpas och vad det s.k. skälet har för betydelse. Mor säger

att det kommer du att förstå i ett senare skede. Molander skriver:

”Inom ett yrke är det väsentligt att få rätt sak gjord vid rätt tillfälle, vilket är något mer än att

besitta en mängd specialkunskaper».16

Jag litar på mors kunskaper och gör som hon förevisar. Min tanke är att polletten lite senare

kommer att falla ner. Jag har själv sagt, ett steg i taget, och det gäller nu i högsta grad. Kanske

att mitt självförtroende sjunker, när jag inte förstår vad som egentligen händer. Jag söker tröst

i  Molanders ord när han skriver:

”»man kan mer än man vet...»”17

Genom att min inställning till vävandet är den, att det här ska jag lära mig, är det både den och

tilliten till mor, som gör att jag kan känna delar av ett sammanhang.

                                                
16 Ibid., s. 52.
17 Ibid., s. 53.
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Vi börjar med att varpa garnet i färgvalets ordning. När det är fullt på varpans pinne (det blir

det ganska fort eftersom garnet är tjockt) skall det knytas ihop med ett bomullsgarn för att

hållas kvar på sin plats. Mor visar att det är med rosetter man knyter, för att det skall gå lätt att

ta upp dem vid senare tillfälle.

Bild 10. Varpan är fylld.                                                      Bild 11. Mariss knyter med bomullsgarn i varpen.

.

Bild 12. Skälet i varpen.                                                         Bild 13.  Knyter om skälet för att hålla det isär.

När alla bomullsbanden sitter där de ska, visar mor hur varpen skall virkas till en fläta. Detta

moment görs för att hålla varpen i sin ordning och för att den inte skall trassla sig. Mor virkar

den första flätan för att demonstrera rörelserna och var man skall fatta tag. Molander skriver:
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”»jag trodde jag visste vad jag gjorde», »jag visste inte att det var det jag gjorde».”18

Åter igen Molander! Ska jag senare få vetskap om vad jag har gjort? Det kan vara att en

obalans kan råda mellan förståelsen och med den handling man gör.

Bild 14. Mor visar hur varpen skall flätas ihop.                     Bild 15. Nu är allt färdig varpat.

Väl hemma från Röda Korsgården finns det mera energi kvar till att arbeta vidare. Vi börjar

med att leta fram skälspröt för att knyta fast dem om var sida om skälet. Mor visar var spröten

skall sitta i varphärvan för att hålla delningen på plats (skälet). Spröten knyts ihop med

varandra för att inte glida ur sin position. Nu får jag göra en special- knytning mellan spröten.

”Inom ett hantverksyrke måste man öva in hur man gör, vilket innebär att öva in handgrepp

och omdöme.”19

Jag frågar mor om syftet med spröten för att få förståelse för vad vi gjort. Mor säger att hon

inte riktigt kan förklara syftet i det här stadiet ”men lite senare när du skall börja väva.”

                                                
18 Ibid., s. 109.
19 Ibid., s. 43.
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”Det kan vara helt riktigt att säga att »jag kan inte beskriva hur man gör det här» även om jag

kan göra det. Oftast menar man väl då beskriva så att den frågande förstår eller kan göra

efter.”20

Många gånger måste vi lära oss hur vi gör först. Sedan kan vi lära oss vad vi har gjort. Förstå

först och göra sedan kräver många gånger en förförståelse från den frågande.

Bild 16. Skälspröten placerade i varpen.

4.3 Att väva en matta

Nu börjar skapandet av mattan. Jag har en färgkomposition som är baserad på mitt

slipsinnehav. Slipsarna är sorterade i tolv huvudsakliga färgnyanser. Därefter har jag valt ut

passande pastellkritor. En färgskiss är gjord på ett pappersark.21 Mattans design blir en

kompromiss inte bara genom val av de slipsfärger jag har att tillgå utan också av dess antal.

Det här tillvägagångssättet att bygga upp en strategi lär jag av mor.

Mattans början blir en fåll med inslag med varpgarn. Det här görs för att få stadga i mattan

och underlätta för själva vävningen (inslag av slipsarna). Mor sätter sig i vävstolen och slår de

första varven. Jag manas till att vara uppmärksam på hennes görande och lyssna på hennes

kommentarer.  Vi byter plats och nu är det min tur. Under mitt vävande och mors uppsikt

berättar hon om sina och andras erfarenheter av att göra rätt. Under kvällen gör jag återblickar

i Molanders bok. Det är en intressant upptäckt, att under min dag med praktisk inlärning ha

                                                
20 Ibid., s. 43.
21 Bildbilaga 2



15

fått belyst hur Molanders ord stämmer med min verklighet. Jag har även fått en större klarhet

över Molanders budskap. Molander skriver i sin inledning om båtbyggaren Göstas arbete som

är en produkt av det gamla mästare-gesäll-lärlingssystemet.

”När man frågar Gösta kommer det mycket exakta besked. Ofta efter en stunds betänketid.

Kunskaperna är inte omedvetna eller obearbetade. Han visar genom att göra. Sedan tilläggs

små kommentarer. Ofta tillgår det så att han drar en historia om en hantverkare som inte gjort

så och därför gjort fel.”22

Jag förvånas över hur min mors undervisningsmetodik överensstämmer med innehållet i

Molanders bok.

Bild 17. Nu vävs fållen.                                                          Bild 18. Fållen skall bli 6 cm bred.

Bild 19. Här är det slipsarnas tur.

                                                
22 Molander a.a., s.33.
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Fållen är klar och det är slipsarnas tur att slås in. Min förlaga (min färgskiss) lägger jag fram

för att lättare kunna följa min komposition. Mor tar plats igen vid väven.  Mor väver in flera

slipsar under tystnad. Samtidigt känner jag att hon iakttar mig. Plötsligt och fortfarande utan

ord reser mor sig och säger: ”nu är det din tur att försöka”. Jag sätter mig till och lägger i

min första slips och fattar tag i slagbommen. Oroligt ser jag nu på mor Hon ser min fråga men

lämnar den obesvarad.

”Det kroppsliga och uppmärksamheten är i centrum: det rätta handgreppet, blicken för vad

som skall göras och när det skall göras.”23

Jag förstår att min uppgift är att nu försöka återupprepa hennes rörelser. Jag slår in en slips

och vill fråga, blir det här bra?  Men jag avstår, trampar i vävstolen. Skälet skiftar om och jag

lägger i en slips till för inslagning. En känsla säger mig, det här går inte så bra. Mor har under

tiden gradvis lutat sig framåt på sin stol och hennes händer ser ut att vilja gripa in. Så säger

mor, ”Nu har du slagit för löst”, och så drar hon ut slipsarna ur väven. ”Så här skall du

försöka att göra. Tänk på hur du gör när du ror. Det är viktigt att rätt fördela kraften i båda

årorna och sätta an. Det är ungefär det samma som gäller nu. Försiktigt till en början,

gradvis öka och slå till med en slut kläm”.

Jag försöker igen, lägger i en ny slips och nu tycker jag att jag lyckas ganska väl med slaget.

Det går nog inte så tokigt. Mor har nu satt sig tillbaka och lagt sina händer i knät.

Jag tänker tillbaka på en lektion i grafik. Jag ingick i en konstgrupp där vi bl.a. hade som

uppgift att torka rent infärgade plåtar. Alla gjorde vi samma fel, som när man torkar av en

diskbänk. Läraren förklarade då precis som min mor gjorde med en liknelse (hur man ror).

Lärarens liknelse; ni ska torka med den känslan som man har när man ryktar en häst. Alla

hade inte ryktat hästar men det hade jag. Därför förstod jag precis vad läraren menade.

Men, och det är ett viktigt men, »beskrivningar» (inklusive

påpekanden, goda råd, tips och så vidare) spelar ofta en viktig roll

när man lär sig något – Trampa på med ordentlig kraft, titta inte ner

på benen, fäst blicken framåt dit du vill åka! – liksom när man

uppövar skicklighet – som man kan göra när det gäller /.../ cykling

/.../. Ord behövs ibland. Ingen verksamhet är helt tyst.24

                                                
23 Ibid., s.38.
24 Ibid., s.41.
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Bild 20. Mariss lägger in en slips i skälet.                             Bild 21. Begrundar resultatet.

Bild 22.  Översikt av 7 st inslag.                                           Bild 23. Närstudie.

Under mitt fortsatta arbete i vävstolen upplever jag lyckan av att ha förstått vävningens

grunder.
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5 Slutdiskussion

Hur stämmer Molanders teorier med min läroprocess med mor? Det har varit en intressant

resa i Molanders teorier och min egen process. Han har satt ord på kunskapsöverförandet och

händelser ur ett teoretiskt perspektiv.

En viktig erfarenhet är användandet av den egna kroppen som ett redskap i lärandet. Det

hänger ihop med både blicken och hur röstläget ligger. Helheten i kroppen påverkar vid in-

och utlärning mellan individer. Det är viktigt att ta till vara mina praktiska förmågor att föra

kunskapen vidare till andra. Den tysta kunskapen har jag praktiserat och gör det hela tiden

utan att ha haft vetskapen om dess roll, och nu har den fått ett namn. Alla vi människor får

med oss den tysta kunskapen på livets väg.

Tyst kunskap är också en intuition som ger människan en förmåga att reagera och handla

klokt i olika situationer. All vår tidiga kunskap som sjunkit in i kroppen, stannar där som en

självklarhet och ger livserfarenheter. Den tysta kunskapen finns i värderingar, sinnesintryck

och ligger också till grund för både teoretiska och praktiska kunskaper.

Molander har i sin text öppnat mitt seende, gett goda råd och perspektiv på lärandets

problematik. Han slår fast att det praktiska överförandet av kunskap har lika stor betydelse

som det teoretiska. Erfarenheten har en stor och viktig roll i allt pedagogiskt arbetet, speciellt

vid utbildning i bildundervisning. Mitt bokval och gestaltningsarbete har gett mig en djupare

förståelse för min kommande lärarroll. Jag hoppas också att den här studien har hjälpt mig att

bättre iaktta mig själv. Viktigt är att ha en otvungen samvaro med kolleger och elever och

känna en själslig närvaro.

”En viktig sida av dialogen är att vara tillsammans, med eller utan ord. »Kommunicera» har

som ett av sina betydelseskikt att etablera och upprätthålla ömsesidig förståelse och därmed

en gemenskap. I denna mening är dialogen något väsentligt för mänsklig existens men

dialogen är alltid i rörelse och alltid prekär. Gemenskapen kan brista. Monologen ligger på

lur.”25

Genom att vara lyhörd inför möten med människor och lyssna till deras budskap önskar jag

kunna dela med mig av min kunskap. Ett bra sätt att lära sig vad som är tyst kunskap, är

genom ett samspel med den person man vill lära sig något av och gå vid sidan om som en

lärjunge, observera och uppmärksamt lyssna. Mitt examensarbete har varit ett bra sätt för mig

att ytterligare synliggöra didaktiken och har varit till stor hjälp för min självkänsla.

                                                
25 Ibid., s.83.
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Undersökningen där jag själv har varit eleven som reflekterar över begreppet kunnande som

en form av uppmärksamhet, har gett mig mera självinsikt.

6 Slutord

Den tysta kunskapen är baserad på erfarenhet. Därför är det svårt att lära ut den. Man måste

själv vara närvarande under en längre tid. Som erfarenhet när jag t.ex. har lärt mig att så i

lagom fuktig jord. Den kunskapen har jag fått med mig genom att ha varit med som liten vid

såddtillfällen.  Erfarenheterna förs vidare från generation till generation genom en känsla, från

öga till öga och naturligtvis genom smak och lukt. Ett bra komplement när orden inte räcker

till. I samvaron mellan människor finns ett ömsesidigt beroende av varandra, för att vi ska

kunna få känslan av gemenskap.

”I genuin kommunikation råder alltid en genuin osäkerhet. Jag vet inte vad jag har sagt innan

du har svarat och du vet inte vad du har sagt innan jag har svarat.”26

Den som inte lyssnar vet aldrig vad han har sagt.

Med mitt examensarbete har jag försökt genom ord och bild, min uppsats ”Den tysta

kunskapens väv” och gestaltning, mattan, ”Tystnadens nyanser” berätta det jag lärt.

                                                       Bild 24. Tystnadens nyanser

                                                
26 Ibid., s.92.
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Bilaga 1

Materialet till mattan

Jakten på slipsarna

Först räknade jag på hur många slipsar som troligtvis kunde behövas i en matta med måtten

90x200 cm. 300 st trodde jag först att det skulle bli, jag räknade om igen och hamnade på 400

st. Uträkningen grundade jag på att en slips skulle ge ca 0,5 cm på längden av mattan.

Insamlingen började med att fråga runt bland vänner och bekanta. Det resultatet blev 62

stycken. Jag hade en tanke om att göra en insamlingslåda för slipsar som skulle kunna ställas

ut på något företag där många manliga arbetstagare arbetar. Den idén kunde kanske vara en

bra lösning för ett insamlande.

En kontakt med LM Ericsson på Telefonplan gav ingenting, de var inte speciellt intresserade

av att få in en slipslåda i sin lounge. Vilka kunde nu istället tänkas vara intresserade, av min

slipslåda?

Efter detta tog jag kontakt med Gunnar Lind, som arbetar för miljöpartiet i riksdagen. Han

gav mig tre råd för att komma in på riksdagen med en slipslåda.

1. Rikskansliet

2. Konstklubben

3. Gunnar Lind sänder ut massmail till alla i riksdagshuset

Jag valde att ta kontakt med ordförande i konstklubben, Gunilla Carlsson. Hon tyckte idén

med en slipslåda var väldigt bra och lovade att återkomma med besked. Jag fick det beviljat

och kunde därefter placera ut lådan den 22 november i den underjordiska gången mellan

riksdagshusen. Gunilla sände även ut ett massmail till alla på riksdagen. Där skrev hon att de

kan gärna kan få ge bidrag med slipar till en trasmatta för ett examensarbete på Konstfack.

Den 14 december hämtade jag lådan. Slipsresultatet blev 170 stycken.

Det blev även en slipslåda utplacerad i Norrtälje Konsthall, den 9 november, efter en kontakt

med intendenten Daniel Verkmäster. Jag ville också ha en annons i lokaltidningen, så jag

kontaktade min före detta man Tommy Samuelsson, som arbetar på Norrtelje Tidning.

Annonsen skulle kosta mellan 300-400 kr, det var lite för dyrt tyckte jag.  Tommy sökte nu

upp redaktören Margareta Levin för att tipsa om en lokalnyhet ”slipslådan”. Hon tyckte att

idén med en slipslåda var intressant eftersom fars dag låg i antågande. Resultatet av det blev
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en artikel tidningen och en liten intervju med mig. Lådan hämtades och räknades den 26

november, resultatet blev 147 slipsar.

Jag har också undersökt att få sponsring av slipar genom Myrorna. Jag tog kontakt med Eva

Mendy som är enhetschef på Tungelsta klädsortering. Hon lovade att samla ihop slipsar under

en period av två veckor. Jag for dit torsdagen den 23 november och fick med mig två

välpackade plastkassar med slipsar som innehöll 97 stycken.

Resultatet av insamlingen gav sammanlagt 476 stycken slipsar.
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Bilaga 2

Ordlista

Spolmaskin
Det är en liten handdriven maskin som när man vevar på en vev lindar upp tråd på spolhylsor,
se bild 1 på sid. 7

Bildvävsram
Den består av en träram med uppspända trådar som är fastsatta i små spikar i ramens
kortändor,
se bild 2-5 på sid. 9

Varp
Sammanbundna trådar i vävens längdriktningen. I varpen vävs inslaget in,
se bild 2 på sid. 9
se bild 10 på sid. 12
se bild 17 på sid. 15

Varpa
Upprättstående svängbar ställning för ordnandet av varptrådar före uppsättning i vävstol,
se bild 8 på sid. 11
se bild 11 på sid. 12

Skäl
Det är läget på varpen där en förgrening sker,
se bild 12 sid. 12

Skälspröt
Långa träpinnar med små hål i ändarna där en smalare tråd kan knytas,
se bild 16 på sid. 14

Inslag
Det är garnet i vävens, som löper i tygets tvärriktning vinkelrätt mot varpen,
se bild 22 på sid. 17

Slagbom
Ramanordning i vävstolen med vars hjälp inslaget slås mot det tidigare vävda,
se bild 20 på sid. 17

Sked
Den sitter monterad i vävstolens slagbom. Slagbommen är en pendel som hänger i vävstolens
överdel. Skeden är ett galler där varptrådarna löper i mellanrummen och hålls ut på bredden
medan inslaget slås mot väven.
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Norrtelje Tidning 10 november 2006
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Bildbilaga 2

Färgskiss på mattan


