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Abstract

Jernström, E. (2000). Teaching-and-Learning under the same Hat. A theory of 
teaching-and-learning generated by multimethodological investigations of masters, jour-
neymen and apprentices. Doctoral thesis, no 2000:20. Department of Teacher 
Education, Centre for Research in Teaching and Learning, Luleå University 
of Technology. ISSN: 1402 - 1544, ISRN LUT-DT--2000/20--SE. 

The purpose of this thesis is to describe, understand and to some extent ex-
plain how teaching-and-learning takes place in situations where masters, 
journeymen and apprentices interact. The empirical investigations are made 
in contexts where hats are made. The thesis has modern scientific realism as 
its ontological and epistemological basis. Naturalistic multimethodologic ap-
proach characterises the accomplishment and the analyses, where both quan-
titative and qualitative data are dealt with. Data are collected in interviews, 
video- and photo observations, participant observations, fieldnotes, diaries, 
journals and stimulated recall. 
 The following general theoretical concepts are elaborated: Theory of 
teaching-and-learning, theory of acquaintance making, contrast, balance, mê-
tis and theoretical construction. Partly in contrast to earlier research this thesis 
demonstrates the complexity of the teaching-and-learning which takes place 
in the situations where masters, journeymen and apprentices interact. The 
results are presented in text, in figuration, in stills and in video sequences in-
terleaving this thesis by a CD appended to it. A theory is developed where 
the general theoretical concepts are related to each other. Parallels are drawn 
to the fact that basically this teaching-and-learning is not different in charac-
ter from that one taking place in research education. The result discussion 
links in today’s school education and vocational training, and suggestions are 
made for further research.

Swedish text with an English summary. 

Keywords: Master, journeyman, apprentice, apprenticeship, guild, teaching-
and-learning, teaching-studying-learning, adult education, mêtis, tacit know-
ledge, hatter, craft, theory of teaching-and-learning, theory of acquaintance 
making, grounded theory, NUD*IST, video, Compact Disc, digital, partici-
pant observation, body language, action. 



Apstrakti

Jernström, E. (2000). Opiskelu saman hattun alla. Oppimisteorii generoitu myltimetuutisesta 
tutkimuksesta mestareista, kisellistä ja oppipoiista. Väitöskirja, no 2000:20. Opettajanvalmistu-
sinstitysuuni, Oppimisen tutkimuskeskus, Luulajan Teknilinen Yliopisto. ISSN: 1402 - 
1544, ISRN LUT-DT--2000/20--SE. 

Päämääränä tällä väitöskirjala on selvittää, ymmärtää ja jossaki määrässä selostaa mitenkä 
oppiminen  tapahtuu oppimistilasuuksissa joissa mestari, kisellet ja oppipojat työskentele-
vät. Empiiriset tarkastukset tehthään kontekstissä missä  hattuja valmistethaan. Väitöskirjala 
on muterni oppimustutkimukselinen realismi ontolookisenna ja epistemolookisenna kryn-
tinä. Natyralistinen myltimetuutinen pyrkimys leimaa valmistamistyötä ja analyysijä, joissa 
sekä kvantitatiivisiä ja kvalittatiivisiä taattoja hantteerathaan. Taattakokoaminen tapahtuu 
inttervjyyitten avula, osaanotto tarkastelula, silmimällä viteoita ja valokuvia, kirjotettuila 
huomautuksila kenttätöissä, päiväkirjoila, surnaalila, ja stimuleeratulla recallilla. Seuraavia 
ylheisiä teureettisia käsitheitä kehitethään. Oppimisoppi, tutustamisoppi, kontrasti, tasapai-
no, mêtisi ja teureettinen konstryksuuni. Osaaksi entistä tutkimusta vasthaan tämä väitös-
kirja viittaa monimukkasuutheen siinä oppimisessa joka tapahtuu oppimistilasuuksissa. Tu-
lokset esitethään tekstissä, kuvissa, still-kuvissa ja viteofilmikappalheissa, jokka on väitöskir-
jan matkassa CD-levylä. Teuriin kehitethään jossa net ylheiset teureettiset käsitheet on 
vaikutksissa toistensa kansa. Paralellia veethään siihen ilmiöhööm ette tämä oppiminen ei 
oikeasthaan ole erilainen ko se joka tapahtuu tutkimusopetuksessa. Ko tiskyteerathaan tu-
loksia niin siinä liitethään yhteensä kouluopetuksen ja ammattiopetuksen kansa ja esityksiä 
annethaan jatkuvale tutkimuksele. 

Jokivarren meänkielelä: Tage Ranängen 

Apstrakti

Tämään avhantlinkin tarkotus on antaa kuvaan, ymmärtää ja vähään vielä selvittääki kunka 
oppiminen tapahtuu semmosissa tilaisuuksissa missä mestarit, kisellit ja oppipojaat yheessä 
tekevät jotaaki. Tutkimuksen tattaa kothan semmosista paikoista jossa tehthän hattuja. Av-
hantlinkilä on muteerni tietelinen realismi oleevan oppina ja tietoteureettisenä perustukse-
na. Natyralistinen monimetuutinen työmalli on tunnusmerkkinä toimhenpanoole ja analy-
ysile jossa hantteerathan laatulisia ja määrälisiä taattoja. Taattan kokoaminen tapaahtuu 
intervjyvitten avuula, myötäolon tarkastelula, viteoitten ja valokuvien silmimälä, mu-
isthenpanoila työpellola, päiväkirjoila, journaalila, ja stimyleeratuila muistoila. Näitä ylhei-
siä käsityssanooja kehitethän: Oppimisoppi, Opaastamisoppi, Kontrasti, Tasapaino, Mêtis 
ja Teureettinen kehä (konstryksuuni). Tämä avhantlinki näyttää, puolittains vasthan entisiä 
tutkimuksia, kunka monimukkanen se oppiminen on joka tapahtuu näissä oppimistilaisu-
uksissa. Tulooksia ilmotethan tekstissä, kuviissa, still-kuviissa ja viteofilmikappalheissa jok-
ka on avhantlinkin matkassa CD:ssä. Avhantlinki kehittää teuriin jossa net ylheiset käsitys-
sanaat kytkethän toishiin. Paralelliä veethän siihen ette tämmönen oppiminen ei oike-
asthan ole erilainen ko se joka tapahtuu tutkimusopetuksessa. Ko tiskyteerathan tulooksia 
niin siinä kytkethän koulu- ja ammattiopetukshen ja esitethän uusia tutkimustöitä. 

Yliperään meänkielelä: Henning Johansson 

Avvainsanoja: Mestari, kiselli, oppipoika, ammatti-jille, opettaminen-ja-oppiminen, opet-
taminen-opiskelu-oppiminen, raahvaitten koulutus, mêtis, vaitelias tietäminen, hatunteki-
jä, hantvärkki, teurii opettamisesta-ja-oppimisesta, teorii tutustamisesta, peruustettu teurii, 
NUD*IST, viteo, Tivis Levy, tikitaali, myötäolon tarkastelu, ruuhmilinen kieli, ajeeraa-
minen.



Till min mamma Eva
       och till minnet av min pappa Franz
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FÖRORD
Vår tid är full av rassel … Vi hafva icke ensliga vrår och ödemarker, men vi måste 
söka ensamheten på annat sätt och lära oss finna den öfver allt … Men i vetenska-
pens verkstad – skulle icke  där kunna blifva ett litet grand mera lydt? Det är ju 
dock något som man lofvat oss, att vi där skulle få höra det stora, som sker tyst 
(Larsson, 1997/1892, s 80-81). 

ehovet av ensamhet och tystnad har naturligtvis infunnit sig under långa 
stunder, som jag arbetat med min avhandling och det är ju något som hör 

till ett skapande arbete. Under många år som forskningsassistent, stationerad i 
Kiruna, men anställd vid Luleå tekniska universitet, vande jag mig vid att inte 
dagligen ha arbetskollegor i min omedelbara närhet. Det är en erfarenhet, 
som jag är tacksam över och som jag tror på sitt sätt har varit en tillgång i mitt 
avhandlingsarbete. När jag så påbörjade min forskarutbildning, kom jag att 
tillhöra ett kollektiv av arbetskamrater, vilket tillförde min verklighet på ar-
betsplatsen ytterligare en dimension. Jag vill därför börja med att överlämna 
en blandad bukett av blommor till er alla på Centrum för forskning i lärande. 
 Professor Henning Johansson, dig vill jag förära myrens vita blomma, 
hjortronblomman. Den får symbolisera mitt Tack till dig för gott samarbete 
under många år samt för dina ”mästaregenskaper” när det gäller att tro på 
mig, att stötta, att uppmuntra och att låta tankar tänkas fritt. Tack vare din 
visionära blick och ditt outtröttliga arbete startade forskarutbildningen i lä-
rande. Kiitos siitä.
 Den mörkt rosenröda åkerbärsblomman får du Iris Åström, för din mycket 
professionella hållning, och för din vänskap under årens lopp. Kiitoksia paljon.
Anders Söderlund, dig vill jag skänka den ståtliga Kung Karls spira och tacka 
dig dels för värdefulla tips på referenser, dels för all tänkbar hjälp, som jag har 
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behövt när det gäller datorutrustning samt hantering av mina stillbilder i av-
handlingen.
 Den vita näckrosen är ämnad för dig Eva Alerby, för att du tog dig tid att 
läsa igenom mitt avhandlingsmanus och gav mig värdefulla synpunkter. 
Gretha Wikgren, en rubus arcticus i all sin prakt får du, som tack för din 
noggranna granskning av mitt manus och för hjälpen med time samplingspro-
cessen, som även du Ingmarie Munkhammar hjälpte mig med. Som tack för 
det, får du en snövit fjällsippa. Ytterligare två snövita fjällsippor får lysa upp 
buketten. Den ena går till dig Elisabeth Lundmark, som tack för att du delade 
med dig av dina tankar och den andra går till dig Christina Sundström Drug-
ge, speciellt för din förmåga att lätta upp stämningen och få mig på gott hu-
mör. Den lilla trefärgade styvmorsviolen får du Maj-Lis Hörnquist, som tack 
för goda referenstips och dina svar på mina funderingar gällande datorn. 
Ännu en åkerbärsblomma ryms i min bukett och den skänker jag till dig 
Kerstin Öhrling, som tack för dina synpunkter gällande instruktionen på CD-
skivan.
 En blomma i regnbågens alla färger får ni i doktorandgruppen. De träffar, 
som vi haft här i Luleå, men också via ”nätet” på distans, har varit givande för 
mitt lärande. Tack för det. Siv Rehn, ett speciellt tack till dig för olika tips på 
referenser.
 En hel bukett med åkerbärsblommor som tack, räcker jag över till er på 
Institutionen för Lärarutbildning: Erik Berg, som alltid haft en lösning till 
hands när jag behövt hjälp med datorn, Kjell Hedman, Anders Holmqvist, 
Inga-Lisa Hägglund, Steffan Lind och Carina Nygren för era referenstips samt 
Birgitta Wallström för din noggranna granskning av mitt manus, som för mig 
var till mycken hjälp. 
 Ljungen med sina lila blommor skänker jag dels till dig Bert Mårald, för 
ett tips på en central referens i min avhandling, dels till dig professor Roger 
Säljö för dina goda råd i inledningsskedet av avhandlingsarbetet. Tack för att 
du också tog dig tid att läsa mitt manus i slutskedet och ge mig värdefulla 
synpunkter, som gav mig styrka. Den rosafärgade linnéan får bli din, docent 
Roland S. Persson för din noggranna granskning av mitt manus och dina 
goda och välgjorda kommentarer.
 Fjällsippor och linblommor skänker jag dels till Ben-Tommy på NorNet 
för gott samarbete gällande framställning av figurer och CD-skiva, dels till 
Sören på Severus AB för lokalritningen. 
 En gul majblomma får du, min syster Mari-Ann som tack för att du alltid 
finns till hands för vår mamma Eva, speciellt när jag varit helt upptagen med 
avhandlingsarbete.
 Brunkullan, fjällsippan, en kvist av fjällbjörken och Kung Karls spira ingår 
i buketten till min familj. Tack Lasse för din goda laxsoppa och för din hjälp 
med korten, tack Daniel för dina frågor om vad jag gör, tack Frida för hjälp 
med granskning av manus, översättning av text till engelska samt hejarop och 
tack Lina för hjälp med videofilmning samt troget lyssnande och uppmunt-
rande ord. 



Brunkullan skänker jag också till Frejas fond, som tack för det finansiella bi-
drag som möjliggjorde mina empiriska studier. En tulpan ger jag till Bernard 
van Leer Foundation, för stödet till det aktionsforskningsinriktade projekt, 
inom vilket jag första gången fick närkontakt med forskningen. Kungsängslil-
jan räcker jag över till Stiftelsen Företagsam, för ert intresse för min forsk-
ning.
 När jag stod i startgroparna för mitt avhandlingsarbete och skulle ge mig 
ut på fältet, hade jag kontakt med professor Jean Lave vid Berkeley universi-
tetet, och fick goda råd av henne. Som tack skänker jag en bukett med präst-
kragar. Thank you very much.
 Den gula smörbollen och åkerbärsblomman får ni samsas om, Mikael 
Svonni, som översatt en del av texten till samiska och Tage Ranängen, som 
översatt en del av texten till meän kieli och engelska. Giitu ja Kiitos.
  Finlands vita ros vill jag med varm hand överräcka till Dig professor Pertti 
Kansanen, som handlett mig på ett klokt och skickligt sätt. Tack för att jag 
fått ta del av din kompetens och för att du gett mig frihet under ansvar. Suuret
kiitokset sulle.
 Sist men inte minst vill jag överräcka en stor bukett av kungsängsliljor, 
prästkragar, ljung, vita näckrosor och blåklint till alla mina informanter. Hur 
hade det gått med mitt avhandlingsprojekt utan er välvilja att öppna era dör-
rar för mig? Troligtvis inte alls. Jag är därför mycket tacksam för er generosi-
tet.

Luleå, juni 2000 

Elisabet Jernström
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INLEDNING

å människors medvetande och föreställningsvärld i stor utsträckning be-
stäms av deras uppväxtförhållanden, vill jag börja med att ge en kort be-

skrivning av den omgivning i vilken jag befunnit mig som barn och som tro-
ligtvis i någon mån, haft betydelse för mitt val av avhandlingsämne.
I mitt barndomskvarter stod små företag sida vid sida. Några var inrymda i 
bostadshus, medan andra huserade i verkstadslokaler. Jag kan ännu minnas 
den blandade känslan av nyfikenhet, fascination och rädsla när svetslopporna 
hoppade och stålflisorna låg likt vassa korkskruvar kring mina fötter. I lekens 
yra kunde det nämligen hända ibland, att jag och mina kamrater förirrade oss 
ner till en verkstad, som någon av föräldrarna förestod.
 Företags- och hantverksandan låg tät. Tidigt fick jag uppleva processen 
från ”ax till limpa” i olika sammanhang. Mamma bakade bröd och sålde det 
vidare till ett litet konditori i sta’n. Hon hade även en slags tvättinrättning, 
rumsuthyrning för turister och lovikkagarnsförsäljning. Allt detta skötte hon i 
hemmet för att lite senare tillsammans med min pappa driva ”Svea Bageriet” i 
vårt kvarter. Pappa arbetade som byggnadssnickare i gruvan, det vill säga han 
sysslade med alla slags träarbeten, betongarbeten, formsättning och armering. 
Han var även återförsäljare av hus och jag minns de bruna kuverten innehål-
lande byggnadsritningar, som damp ner på golvet i hallen, adresserade till 
byggmästare Ferneryd. Husen monterade han tillsammans med snickarkunni-
ga släktingar, vänner och ibland även med någon byggnadslärling. På fritiden 
byggde han sommarhus, en båt och utförde diverse träarbeten.
 Under de kalla vintermånaderna bodde farmor och farfar i vårt hus. Far-
mor kardade ull, spann den till garn och stickade sedan lovikkavantar – vantar 
som jag sprang runt med i kvarteret och sålde. Jag tog således del i aktivite-
terna på olika sätt med hela kroppen och med alla mina sinnen. Jag fanns med 
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vid bakbordet, i tvättstugan, vid spinnrocken, ute på den färdiga husgrunden 
och jag drog in doften av träbjälklaget, när jag lekte bland de delar, som så 
småningom skulle bli till ett hus. 
 All denna produktion fanns där som en naturlig del i min kulturella bak-
grund. Den var ett med mig och därför egentligen inget att orda om eller 
fundera över just då. Det var först långt senare, som jag började fundera på 
hur det kom sig att många av dessa människor, med kort utbildning och ing-
en högskoleutbildning, var så skickliga i det de gjorde. Det var under speciellt 
två perioder i mitt yrkesliv, som frågan gjorde sig påmind. Jag arbetade som 
nyutexaminerad förskollärare på en nyöppnad småbarnsavdelning tillsammans 
med några andra nyutexaminerade förskollärare och en barnskötare. Jag vet 
att jag många gånger med beundran observerade barnskötarens sätt att närma 
sig barnen och förhålla sig till dem. Hon hade inte genomgått någon förskol-
lärarutbildning, men mellan henne och barnen fanns något speciellt, som jag 
har svårt att sätta fingret på, men som enligt mitt sätt att se skilde henne från 
oss andra.
 Under en annan period arbetade jag som forskningsassistent i ett projekt, 
som pågick i fem Norrbottenskommuner. Projektet var aktionsforskningsin-
riktat och jag gjorde bland annat intervjuer med äldre människor som försko-
lan, fritidshemmet och skolan anlitade vid olika tillfällen inom detta projekt. 
Det gick upp för mig att dessa människor besatt värdefull kunskap, som inte 
gick att finna i läroböcker. Kunskapen hade de t. ex. förvärvat i samvaro med 
sina föräldrar eller andra vuxna i den miljö, där de dagligen levde sina liv. Att 
känna till alla namn på uddar, vikar och stenar i en sjö samt förklaringen till 
de bakomliggande namnen och att känna till var i sjön man får fisk, var kun-
skap, som de till en början inte tyckte var något att orda om. När de väl fick 
någon som lyssnade, visade det sig att de hade mycket att berätta. 
 Inom projektet följde jag vid ett tillfälle med två förskollärare, barn, för-
äldrar och en morfar till ett av barnen på en snöskotertur till Kebnekaise 
(Jernström, 1986). Jag fungerade som en deltagande observatör och kunde 
studera morfadern och barnen under det att han berättade en sägen på samis-
ka. Morfadern, en gammal renskötare, lyckades fånga barnens intresse på ett 
sådant sätt, att hela barngruppen lyssnade under djup tystnad, även om inte 
alla behärskade samiska till fullo. Vad berodde detta på? Med stor säkerhet var 
det betydelsefullt att han berättade sägnen på samiska, men morfadern som 
person, de kunskaper som han kunde dela med sig av och hans skicklighet i 
att hantera situationen, spelade kanske en större roll. Hade han förmågan att 
”läsa av” situationen och anpassa sitt sätt att förhålla sig efter det ”avlästa”? 
Hur lär man sig i så fall att ”läsa av” det som är väsentligt för den situation, 
man hamnar i?
 Är det så som skepparen Mortan Johannessen säger, att det handlar om en 
livslång lärandetid? Han var ung och mycket intresserad, när han fick börja 
segla med sin far. Mortan hade sin far som läromästare ute på det stora Ba-
rents hav, som är en miljon kvadratkilometer. När han som 26-åring själv 
började arbeta som skeppare, visade det sig att han hade gått i lära hos en 
duktig mästare. Mortan visste nämligen precis hur det såg ut i havet.
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Jag vet var det är djupt och var det är lite grundare … att det i änden på den och 
den banken finns fisk, när det är den gynnsammaste temperaturen i vattnet, när det 
är rätt vindriktning, när fisken går till på de och de platserna o.s.v. … det är nå-
gotman lever sig in i … precis som du kan gatorna i din stad, kan jag havet (Wilh-
jelm, 1995).

Hur kommer det sig att renskötaren Anne Tomma kan renen? Har det också 
varit ett livslångt lärande, som för Mortan? Likheten finns där. Anne började 
redan som 15-åring inom renskötseln. När hon nu i över femtio år arbetat 
nära renarna, uttrycker hon känsligheten för det, som hon arbetar med på 
följande sätt:

Renskötseln är sådan att man måste förstå sig på den … Jag har redan som liten va-
rit fäst vid renarna. Jag är mer intresserad av renar, jag bryr mig liksom inte om 
folk, jag tittar hellre på renar än på folk … De första skotrarna hade tolv hästkraf-
ter, de var bara lite snabbare än en skidåkare. Då handskades man varsammare med 
renarna. Renen tål inte att drivas för hårt, den är inte skapad för det. Den ska skö-
tas, så att den får vila ibland. Renar och motorer passar inte ihop, man kan se att 
inälvorna liksom har fastnat. Renskötseln har blivit för hård. 
[Boazoeallin lea nu ahte das galgá nai oaivi leahkit. Mon lean juo unnin bohccos 
gitta leamaª. Mus lea eanet beroªtupmi bohccui. Mon in olbmos dego beroª. Ov-
dal mon geah°astan bohcco nala ovdal go nuppi olbmui. Vuosttas skohteriin hal eai 
lean go guoktenuppelohkái heastavuoimmi. Ledje veahá johtileappot go °uoigga.
Dalle hui siivvut hoidáje bohccuid. Ii boazu gierdda ila garra hoaiddu. Ii dat leat 
luvvon danin ahte don galggat garrasit dat hoidát. Dat galgá dainna málliin hoidát 
ahte boazu beassá vuoi astit soames áiggi. Boazu ja mohtor eai soaba ovttas. Oidnet 
bohccuin leat darvánan duot siskeluªat. Boazohoaidu ii oro ila ráhpat] (Utsi, 1995).

Annes förmåga att efter en livslång lärandetid ”läsa av” renen i samverkan 
med naturen, människan och den nya teknikens intågande kommer här till 
uttryck. Hon har levt nära inpå renarna och konstaterar att: ”Så lever vi.” I 
detta finns ett holistiskt tänkande d.v.s. att människan lever i samklang med 
naturen och att även lärandet samklingar med människa och natur. 
 De här exemplen har alla det gemensamt, att bakom den kunskap som 
framställs, finns en lång tradition. Kunskapen har också förvärvats i närheten 
av någon/några, som fungerat som en slags läromästare. När jag i början av 
mitt avhandlingsarbete funderade på, hur man eventuellt skulle kunna studera 
ett sådant lärande, föll tanken på lärandesituationer i vilka mästare och lärling-
ar agerar. Då sådana situationer har rötter, som  sträcker sig tillbaka till det 
gamla skråväsendet, tänkte jag att där om någonstans borde det traditionella 
lärandet gå att finna. Då hantverket under en lång period i mitt liv funnits i 
min närhet, började jag aktivt leta efter inom vilka traditionella hantverk, 
man fortfarande skulle kunna studera sådana lärandesituationer. 
Jag övervägde flera olika hantverksyrken; smedens, skorstensfejarens, spett-
kaksbagarens och på en tågresa träffade jag en charkuterist, som livfullt 
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beskrev sin lärandetid. Till slut förde tankarna mig till disputationen, som jag 
såg någonstans i fjärran och det slog mig att den ingår i en akademisk tradi-
tion, där doktorshatten är en annan viktig del av den traditionen. Jag började 
då fundera över hur en sådan hatt tillverkas. Jag tog kontakt med Stiftelsen 
hantverksfrämjandet och fick höra, att det fanns några aktiva hattmakare i 
Sverige. Det spåret ledde till den avhandling, som Du nu håller i din hand. 
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ven i forskningssammanhang kan man ibland se att det finns ett spän-
ningsförhållande mellan praktiskt- och teoretiskt kunnande. Exempelvis 

Simon (1970) menade att allt mänskligt kunnande är så beskaffat att det går 
att lyftas fram och ges en fullständig beskrivning, medan t. ex. arbetslivsfors-
kare (Göranzon, 1983) pekade på den tysta dimensionen i det mänskliga 
kunnandet. En del forskare försöker nu överbrygga detta spänningsförhållan-
de (Eisner, 1990; Molander, 1993, 1995, 1997; Säljö, 1995a; Scott, 1998; 
Lindfors, 2000) och exempelvis Molander uttryckte sitt sätt att se på saken, 
enligt följande: ”Jag är nog mer försiktig med termerna ”teoretisk” och 
”praktisk” än jag var när jag skrev Kunskap i handling” (personlig kommuni-
kation, 5 mars, 1996). Han menade att begreppet ”det reflekterade kunnan-
det” är bättre som begrepp än ”praktik ledd av teori”. Säljö (1992) pekade på 
att de uttryck som vi har för kunskap och lärande i vårt vardagsspråk, har stor 
betydelse för vår syn på desamma. ”Ingen mänsklig verksamhet är i sig ’teore-
tisk’ eller ’praktisk’” (Säljö, 1995a, s 6). Vårt sätt att uttrycka oss i termer av 
”teoretisk” och ”praktisk” innebär således, att språket spelar oss ett spratt.
 Scott (1998) visade på vådan av att sätta en kunskapssyn i verket, som skil-
jer på teoretiskt- och praktiskt kunnande. Han framställde en rad exempel där 
den sociala ingenjörskonsten misslyckats, på grund av att man negligerat 
människors lokala kunskap [praktisk kunskap]. Även Johansson (1985) har 
pekat på negativa konsekvenser, men då för elevernas lärande, om man i sko-
lan inte tar vara på deras lokala kunskap. 

När det finns skillnader mellan den kultur som skolan står för och den som elever-
na kommer ifrån, blir skolan abstrakt och främmande för eleverna. Om skolan sam-
tidigt kräver ett annat språk och framhäver andra yrken och miljöer än de som 

Ä
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finns i elevernas omgivning, kommer elevernas band till deras egen bakgrund att 
försvagas, utan att det utvecklas band till någonting annat (s 7). 

Ett aktionsforskningsinriktat projekt initierades i syfte att överbrygga dessa 
skillnader (Jernström & Johansson, 1997). Förskollärare, barnskötare, fritids-
pedagoger och lärare arbetade utifrån varje barns/elevs kulturella bakgrund 
och såg på så sätt elevernas och föräldrarnas lokala kunskap [praktisk kunskap] 
som en resurs. ”En lärdom vi tidigt drog av verksamheten var att en praktisk 
verksamhet, även om den i sig är god, har svårt att förändra något på sikt om 
de analytiska redskapen saknas” (s 190). En växelverkan förekom därför mel-
lan å ena sidan aktörerna på förskolorna, fritidshemmen och skolorna och å 
andra sidan projektledningen. 
 I många sammanhang finns även värderingar knutna till det, som man kal-
lar för praktisk- respektive teoretisk kunskap. ”I modern tid kan vi t. ex. se 
dessa skillnader återskapade i diskurser om ’yrke’ respektive ’profession’, där 
den förra har markerat icke-intellektuellt, praktiskt arbete medan den senare 
har stått för intellektuellt skolade personer … ” (Selander, 1999, s 3). Skillna-
den i hur man värderar de två kunskapsformerna, visar sig också på så vis att 
de praktiska- och estetiska ämnena i skolan successivt fått stå tillbaka för andra 
ämnen och inslag, som har definierats som mer teoretiska. De senare har såle-
des fått större utrymme i skolan och därmed också fått högre status.
 Eisner (1990) lyfte fram utbildningssystemets syn på och värdering av den 
teoretiska kunskapen och det sätt på vilket den skulle förvärvas: ” … if there 
is a canonized body of knowledge, it seems reasonable that it be specified and 
transmitted to all students (except perhaps to those thought to be incapable of 
assimilating it; those unfortunates can always work with their hands)” (s 99). 
Eisner var själv av en annan uppfattning och menade att man i skolan skulle 
öka individualiseringen samt uppmuntra till variation i sätt att lära och att 
tänka.
 Jernström och Lindberg (1995) pläderade för en integration av ”praktisk-
estetiska” ämnen och ”teoretiska” ämnen för att barnet ska få en förståelse för 
helheten i lärandet. De menade att då de förra stimulerar känslor och ger en 
upplevelse, blir kunskapen tillgänglig på ett annat sätt, än om man bara tar de 
teoretiska ämnena i anspråk.
 Samhällets värdering visar sig exempelvis i att lärare, som ägnar sig åt äm-
nen som definieras som teoretiska, har högre lön än de pedagoger, som är 
inriktade på praktiska och estetiska ämnen. I förskolan utgår man från en hel-
hetssyn på barns lärande och utveckling och där finns av tradition många 
praktiska och estetiska inslag. Är det en tillfällighet att förskollärarna är de 
sämst betalda av alla lärarkategorier, eller finns det rentav ett samband med 
detta innehåll? Det är åtminstone svårt att bortse från att denna företeelse är 
ett uttryck för lägre status och mindre betydelse. Sådana värderingar, menar 
en del forskare, går långt tillbaka i tiden.

Det faktum, att handens och tankens färdigheter också socialt värderats olika, bott-
nar väl delvis i en syn på kroppsarbete som vi ärvt från antiken. En ’fri’ man skulle 
inte behöva arbeta med sina händer. Det fysiska arbetet var ’slavgöra’, ett ’trälande’. 
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Som synes hörs ett eko av detta kulturarv ännu i vårt språk (von Wright, 1986, s 
68).

I samband med den åtskillnad, som man gör mellan teoretisk- och praktisk 
kunskap används begreppen formell kunskap ([wissen], [knowing what], in-
tellektuell-, abstrakt-, boklig- och påståendekunskap) och informell kunskap 
([können], [knowing how], manuell-, levande-, livs-, vardags-, lokal-, yrkes- 
färdighets- och förtrogenhetskunskap). Åtskillnaden har också lett till att lä-
randet i skolan kallas för ett formellt lärande och lärandet utanför skolan, för 
ett informellt lärande (Carlgren, 1999). Säljö (1992) pekade på dualismen i 
synsättet på kunskap och menade att: ”Det praktiska ses i allt väsentligt som 
en tillämpning i specifika instanser av det vi lärt oss på ett ’teoretiskt’ plan. 
Eller också ses praktik som vore den utan teori” (s 21).
 Denna dualism i synen på kunskap kan spåras till Descartes mekanistiska 
världsbild med en skarp motsättning mellan kropp och själ. Den var tongi-
vande på 1600-talet och i denna samtid verkade filosofen Anne Conway 
(1982/1899). Hon var starkt kritisk till dualismen och menade att det är ett 
stort misstag att hävda att kropp och själ är motsatta ting. Conway framförde 
alltså en skarp kritik, men den fick inte genomslag. Kunde det möjligtvis bero 
på att hon var kvinna? Conways filosofi kan närmast betraktas som ett tidigt 
försök, att se alla tings delaktighet i ett naturligt kretslopp.  
 Enligt Sjögren (1997) är kunskapsbegreppen ”teoretisk” och ”praktisk” 
beroende av varandra, då vi med hjälp av förtrogenhetskunskapen, som vi 
förvärvar genom praktisk erfarenhet, tolkar teorier, metoder och regler. Det 
innebär att vi tömmer aktiviteten på påståendekunskap om vi avlägsnar fär-
dighets- och förtrogenhetskunskapen från densamma. Josefson (1991) och 
Säljö (1995b) är inne på samma spår. 
 Molander (1995) valde att tala om ”kunskap i handling” vilket innebär ett 
kunnande, som inte kan delas upp i ”teori”1 och ”praktik”2. Göranzon (1990) 
använde begreppet ”praktiskt intellekt”. Frågan är emellertid om inte språket 
återigen spelar oss ett spratt. Begreppen leder tankarna till den praktiska kun-
skapstraditionen eftersom begreppet ”handling” brukar förknippas med arbete 
i praktiken och ett ”praktiskt intellekt” av språket att döma, också förmodas 
utövas där. Som tidigare nämnts, är dock innebörden i Molanders begrepp en 
helhet och ”kunskap i handling” innefattar bland annat följande:

• förtrogenhet med ett verksamhetsområde, dess problem, uppgifter och förut- 
  sättningar; 
• gott omdöme; 
• känsla för väsentligheter och utvecklingsmöjligheter; 
• uppmärksamhet, inte minst på det som kan gå fel och bli bättre; 

1 Begreppet ”teoretisk” kommer ursprungligen från det grekiska theoria, som betyder skådande 
eller åskådning. Kunskapen sågs som ett tänkandets eller förnuftets skådande av verkligheten, 
vilket var skilt från livet och handlandet i sinnevärlden – skilt från det som är knutet till praxis 
(Molander, 1995).
2 Begreppet ”praktisk” kommer av det grekiska praxis, som betyder handling, verksamhet (Mo-
lander, 1995). 
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• säkerhet i genomförandet av uppgifter; 
• förmåga att hantera det unika och oförutsedda (s 34).  

Enligt Molander (1995) är kunskap i de praktiska kunskapstraditionerna i 
grunden ”tyst”. Man kan då fråga sig vad som menas med tyst kunskap.

Tyst kunskap

En av 1900-talets kanske mest citerade filosofiska passager är slutparagrafen i 
Wittgensteins Tractatus Logico-Philosophicus: ”Wovon man nicht sprechen 
kann, darüber muss man schweigen” (Wittgenstein, 1922, s 188) [Vad man 
icke kan tala om, därom måste man tiga]. Wittgenstein delade denna miss-
tänksamhet mot språket med flera rationalister i filosofins historia. Platon var 
en av dessa, som anslöt sig till det gamla temat i filosofihistorien ” … att vissa 
saker som angår oss djupt visar sig vara svåra att formulera, och efter ett tag 
visar det sig att det knappast är värt besväret att försöka” (Stjernberg, 1998, s 
12). Polanyi (1983) anslöt sig också till detta synsätt. Han tar sin utgångspunkt 
i att: ” … we can know more than we can tell” (s 4) det vill säga kunskapen 
kan fungera tyst – ”tacit knowledge” – utan att vi har artikulerat den. ”Det 
förråd av begreppsliga skillnader som finns i ett visst språk uttömmer inte de 
skillnader människor förmår göra” (Rolf, 1991, s 29). Polanyi menade att 
gränsen mellan tyst och utsagd (artikulerad) kunskap inte är absolut, vad som 
varit tyst kan ibland artikuleras, reflekteras och därefter i en ny form återta en 
tyst funktion.
 Här skiljer sig Polanyis syn på tyst kunskap från Wittgensteins på så sätt att: 
”Medan Polanyi räknar med en växelverkan mellan tyst kunskap och intel-
lektualistisk reflektion vill Wittgenstein en gång för alla avgränsa ett existenti-
ellt avgörande område – ’det osägbara’ – dit intellektualismen inte tränger” 
(Rolf, 1991, s 254). Polanyi betonade således reflektionen för att förbättra 
den ”tysta kunskapen”. Enligt Polanyi använder vi ”tyst kunskap” för att ori-
entera oss i omvärlden och för att handla. Kunskapen kan anta en tyst funk-
tion, som vi använder som ett redskap, för att handla eller kunna inhämta an-
nan kunskap. Den tysta funktionen finns inte bara i kroppen utan Polanyi 
försökte ”knyta samman det individuella, kroppsliga med villkoren för en 
allmänt buren kultur, som får genomslag i handling” (Rolf, 1991, s 250). 
 Sedan början av 80-talet har ”tyst kunskap” varit ett nyckelbegrepp i Sve-
rige gällande diskussioner om yrkeskunskapers natur. Göranzon (1983) lyfte 
fram den tysta kunskapen inom datautvecklingen. Johannessen (1985) pekade 
på att de tysta kunskaperna spelar en viktigare roll än den språkligt formulera-
de kunskapen och att detta speciellt gäller yrkeskunskap och estetisk kunskap. 
Vad ”tyst kunskap” är, har man emellertid haft flera uppfattningar om. Mo-
lander (1990) pekade på att ”tyst kunskap” inte markerar en särskild typ av 
kunskapsinnehåll utan snarare ett förhållningssätt där kunskapen sätts till arbe-
te. Janik (1996) menade att den ”tysta kunskapen” inte förvärvas genom stu-
dier och att den först och främst är en kunskap i kroppen i motsats till kun-
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skap i huvudet. Holm (1993) pekade på att praktikerns ”tysta kunskap” inne-
fattar klokhet, kunnighet, färdighet och sunt förnuft.
 Enligt Tøsse (1994) är ”Taus kunnskap … å være fortrolig med handlin-
ger, adferd eller livsformer uten at man er i stand til å si hvordan eller hvor-
for” (s 88). Exempelvis pekade han på båtbyggarens, fotografens och musi-
kerns ”tysta kunskap” i form av handlag, känsla för ljus respektive öra för 
ljud. Sjögren (1997) menade att ”tyst kunskap” handlar om färdigheter, som 
inte kan specificeras i detalj och inte kan översättas till föreskrift och instruk-
tion. Kunskapen och färdigheten kan vidare bara läras ut som exempel från 
mästare till lärling. Språket har svårt att fånga ett hantverkskunnande eftersom 
det till sin karaktär är traditionellt och mycket innehållsrikare än vårt språk: 
”Kunskaper, färdigheter och konnässörskap innehåller något mera än det 
språkliga … Även förmågan att utöva konnässörskapet skapas i utförandet, i 
personlig kontakt med en erfaren kännare i praktiken (lärling-
mästareförhållandet) (s 45). Men ” … ’praksis’ er ikke bare konkret handling 
som å bygge, male, lage mat etc, men også å se på kunst og å delta i en vi-
tenskapelig diskurs” (Spord Borgen, 1997, s 56).
 Det finns således föreställningar om att ”tyst kunskap” är något som upp-
kommit genom erfarenhet eller genom mästare-lärlingförhållanden. Den tysta 
kunskapen skulle enligt dessa föreställningar gå att hitta i situationer där mäs-
tare och lärlingar agerar. Man kan då fråga sig hur dessa lärandesituationer är 
utformade och vad de innefattar. 

Lärlingsutbildning i ett historiskt perspektiv

Sverige har en lång tradition när det gäller att organisera3 produktionen i 
samhället. I den traditionen är skråväsendet4 viktigt och därför finns det an-
ledning att beskriva detta lite mer ingående. Tidiga exempel på skrån, är Hel-
ga Lekamens och St. Gertruds skrån i Stockholm under medeltiden och dess-
utom fanns olika hantverksskrån (Bron-Wojciechowska, 1991). Enligt Ed-
gren (1987) stadgade Kung Magnus Eriksson 1356 att ingen fick utöva skräd-
daryrket i Stockholm, som inte godkänts som mästare av borgmästare och 
skräddarämbetets förmän. Detta är det äldsta belägget för ett skråämbete i 
Sverige. När det gäller Europa5, härrör de första indikationerna på ett skråvä-
sende från början av 1100-talet (Lindström, 1991). Skråämbetena hade många 
funktioner såsom ekonomiska, juridiska och sociala, men de hade också att 
vaka över kvalitet och bekämpa konkurrens mellan yrkesbröderna. Den vik-

3 ”Den medeltida människan ingick alltid i en lösare eller fastare organiserad gemenskap. Det 
kunde vara fråga om en riddarorden, en klosterorden, en by- eller bygdegemenskap, en stads-
kommun, ett gille, ett skrå eller någon annan gemenskapsform” (Lindström, 1991, s 13). 
4 Allt som rör organiserandet av hantverkare i olika skråämbeten, d.v.s. sammanslutningar av alla 
hantverkare inom ett yrke. ”Att tillhöra ett ämbete innebar både att utöva en viss näring och att 
tillhöra en gemenskap av de hantverkare som utövade samma näring” (Lindström, 1991, s 67). 
5 Skråorganiserat hantverk fanns redan under 1200-talet i Danmark och en början till detta fanns i 
Norge 1295 (Lindström, 1991). 
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tigaste funktionen var att få stadsförvaltningens godkännande för att kunna 
göra anspråk på monopol på produktionen inom sitt yrke. I och med att man 
blivit godkänd som mästare och därmed också blivit skråmedlem, hade man 
ett visst politiskt inflytande i egenskap av borgare i staden. Det innebar ” … 
dels att man fick deltaga i stadens styrelse och genom borgarståndet i rikets  
skötsel, dels förpliktelser att genom skatter och arbetsinsatser tjäna staden” 
(Edgren, 1987, s 30).
 Redan på 1400-talet fanns det hattmakare i Stockholm och den första 
skråordningen för hattmakarämbetet fastställdes 1601. I 1622-års skråordning 
framgick att ämbetet var ”skänkt”, vilket innebar att det förelåg vandrings-
tvång för gesällerna. Enligt ämbetet fick inte gesällerna avlägga mästarprov 
om de inte vandrat utomlands. Ett skänkt ämbete hade större anseende än ett 
oskänkt och det sågs som en merit att ha vandrat som gesäll. Vandringstvång-
et var också ett sätt att hindra gesällerna från att öppna egna verkstäder och på 
så vis ett sätt att begränsa antalet konkurrerande verkstäder (Hauffman, 1997). 
 Hur hattmakarämbetets organisation fungerade och utvecklades bestämdes 
i stor utsträckning av dess åldermän. Enligt lag skulle alla mästare i ett skrå-
ämbete vara borgare i staden eller som det uttrycks 1645: ”Ingen drifwe Bor-
gare Näringh förr än han hafwer giordt Borgare Eedh, widh sijne 40 Marck” 
(Hauffman, 1997, s 20). Många hattmakare bröt mot lagen och fanns överhu-
vudtaget inte alls registrerade som borgare. Magistraten gjorde många försök 
att råda bot på detta missförhållande, eftersom de var angelägna om att få in 
burskaps- och fattigpenningen av dem, som vunnit burskap d.v.s. de som 
hade rätt att utöva visst yrke i staden. Under hela perioden 1650-1750 fanns i 
Stockholm 114 hattmakare och då är landsortsmästarna medräknade.
 Ämbetenas regler under medeltiden – skråordningarna gällde flera olika 
områden. Som exempel kan nämnas utbildningsgången. Hantverkets utbild-
ningssystem – lärlingar, gesäller och mästare, härrör således från skråväsendet. 
För att en gesäll skulle bli mästare ” … krävdes avläggande av mästarprov, 
besittning av ett startkapital samt avgifter till ämbetet och traktering av yrkes-
bröderna” (Edgren, 1996, s 13-14). När det gäller utbildningsgången skulle 
varje hantverkare fullborda en yrkeskarriär genom att passera de tre utbild-
ningsstadier, som hantverkarna indelades i. Man skulle påbörja sin lära som 
lärling hos en mästare, som i bästa fall fastställde villkoren för läran i ett kon-
trakt.
 Enligt Hauffman (1997) var villkoret för en lärgosse för att bli lärling, att 
vara av äkta börd. Alla oäkta barn var således utestängda från hantverket6.
Under 1700-talet lättade myndigheterna på detta krav, men hattmakarämbe-
tet fortsatte ändå under hela skråtiden, att avkräva bördsbrev. Man höll hårt 
på detta eftersom en mästare eller gesäll aldrig blev erkänd ute i Europa, om 
han inte kunde bevisa sin äkta börd. Det förekom således en EU-anpassning 
redan på den tiden. De flesta lärgossar lärde sig snart en hel del tyska, efter-
som många av mästarna och gesällerna behärskade tyska bättre än svenska. 

6 Även flickor var utestängda från att skrivas in som hattmakarlärlingar. 
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Skråceremonier, arbetsmoment och verktyg hade också tyska7 beteckningar.  
Hattmakarna brevväxlade flitigt på tyska med kollegor i utlandet och i sina 
brev titulerade de artigt varandra för ”Herr”. Yrkesstolthet saknades sålunda 
inte och Hauffman menade att hattmakarnas ”konst” utvecklades märkbart 
under tiden 1650-1750. Detta berodde mycket på de hårda kvalitetskrav, som 
Kronan ställde på uniformshattar. Gesällerna blev också tvåspråkiga genom 
vandringstvånget och samvaron med utländska arbetskamrater, som i sin tur 
lärde sig svenska.   
 Skråordningarna föreskrev en prövotid på upp till två månader för en ny 
lärgosse för att både han och mästaren skulle få möjlighet att avgöra om de 
trivdes med varandra och om gossen passade för arbetet. Om de inte avbröt 
samarbetet dessförinnan blev gossen inskriven som lärling och därmed så gott 
som livegen under den avtalade lärotiden, oftast fyra år. Å andra sidan kunde 
inte mästaren avskeda lärlingen under den tiden. Lärgossen var visserligen 
oavlönad, men mästaren stod för kost, logi, tvätt och kläder under utbild-
ningstiden. Lärgossen skulle lära sig tillverkningsteknik och alla dess arbets-
moment från råmaterial – ull och hudar – till färdiga hattar av senaste mode, 
materialkunskap, färg- och limberedning, stoffering, vård av verktyg, under-
håll av lager och lagning av gamla hattar. Han skulle också lära sig göra affä-
rer, räkna och skriva för att kunna föra bok och sluta avtal. Hauffman pekade 
på det rituella i utbildningen och då speciellt i sådana arbeten som faktning, 
filtning och valkning. Dessa arbetsmoment fick heller inte utföras av kvinnor.
 Hantverkarens yrke kräver således många förmågor. Redan den kvinnliga 
filosofen Christine de Pizan (1989/1405), som levde i sekelskiftet 13-1400, 
betonade denna mångsidighet. Hon uppmärksammade på detta genom att 
peka på att även hantverkarmästarens hustru borde besitta förmågan att hand-
leda, leda, göra kreditbedömningar och ekonomisk planering.

På en viktig punkt strider hattmakarskråt mot generalämbetsskråt när det 
gäller hattmakaränkans möjlighet att fortsätta verksamheten efter mannens 
bortgång. Enligt hattmakarskråt fick en hattmakaränka hålla verkstad så länge 
hon ville, medan generalämbetsskråt begränsade hennes aktiva tid till tre år. 
Många änkor hade verkstad i mer än tio år – ofta till sin död. Enligt 1622-års 
hattmakarskråförordning kunde en änka få färdigutbilda en lärgosse om han 
antagits av mannen och om det fanns en skicklig mästersven i verkstaden. 
Änkan fick däremot inte anta en ny lärgosse för utbildning. 

Om hon ville upphöra med hattmakeriet, så fanns bestämmelser om hur 
hennes lärgosses fortsatta utbildning skulle genomföras. Gewohnheiten8 öm-
made särskilt för hattmakaränkorna. En nybliven änka hade rätt att välja sig 

7 Under 1800-talet var Frankrike ett föregångsland inom hattillverkningen och därför har många 
av verktygen, som jag nämner i avhandlingen franskklingande namn.
8 Internationella sedvänjor och regler inom ett skråämbete. Gewohnheiten ägnas mycket åt gesäl-
lerna. Den innehåller t. ex. föreskrifter om utbildningen till mästare, löneavtal, förmåner för mäs-
tarsöner samt föreskrifter gällande hattmakaränkornas rätt att hålla verkstad. Högsta lön skulle t. 
ex.  betalas till gesäller, som kunde göra felfria filtar av bäverhår, kaninhår och finaste polskull. 
Föreskrifter finns även om gesällernas uppförande, skyldigheter och bestraffning. Gewohnheiter-
na i synnerhet gesällernas, var till stora delar hemliga och nedtecknades aldrig, utan lärdes munt-
ligt.
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en gesäll som verkstadsföreståndare från vilket hattmakeri som helst, där det 
fanns minst två gesäller. Ämbetet var ansvarigt för att änkan inte otillbörligt 
hindrades i sin yrkesverksamhet. Sönerna i hantverkar-familjen började tidigt 
som lärpojkar, men även döttrarna hjälpte till vid hattillverkningen. I Tysk-
land fanns exempel på ”Lehrmaide” och det framgick att kvinnans arbete 
skulle inskränkas till ”Ausstaffieren, Besetzen und Einfassen der Hüte” [deko-
rera och kanta] (Hauffman, 1994, s 72). 
 När lärlingen hade lärt ut blev han inför ämbetet utskriven som gesäll 
(mot slutet av skråtiden blev det mer och mer vanligt att man avlade gesäll-
prov) och fick papper på sin yrkeskunskap. Därefter skulle gesällen fortsätta 
att förkovra sig i en mästares tjänst. Som gesäll förväntades man ”göra 21 gro-
va ullhattar på en vecka” (Hauffman, 1994, s 6). Så småningom skulle gesällen 
själv bli mästare med en självständig rörelse. Villkoren för läran kunde variera. 
Enligt bestämmelserna i skråordningen för hantverkare i Malmö 1820, borde 
en lärling vara minst 14 år för att bli inskriven som lärling. Mästaren hade rätt 
att ha lärlingen på prov under två månader och därefter borde lärandetiden 
vara minst 3 och högst 5 år (Edgren, 1996). Enligt Hauffman (1997) skrevs 
lärgossen in i läran vid 14-års ålder, men hattmakarmästarnas söner kunde 
skrivas in redan vid 4, 5 och 9 års-åldern och lärgossen kunde anses vara fär-
digutbildad efter fyra år.

Även gesällerna hade egna organisationer (gesällskap) och den äldsta beva-
rade skråordningen härrör från 1437. Den tillhör bältarsvennerna (sadelma-
kargesällerna) i Stockholm (Edgren, 1996). Även hattmakargesällerna hade en 
liknande organisation som mästerskapet, men den leddes av två älstfyrar eller 
åltgesäller (Hauffman, 1997).
 För att på något sätt motverka sådant som upplevdes som missbruk inom 
skråväsendet, införde statsmakten allmänna skråordningar 1669 och 1720. I 
1720-års skråordning fanns exempelvis få bestämmelser som syftade till kon-
kurrensbegränsning, mästarna fick anställa så många lärlingar och gesäller som 
de ville, något vandringstvång för gesäller fanns inte, gesällerna tilläts vara gif-
ta och mästarna fick inte sammanträda utan att en representant för stadens 
magistrat var närvarande. För att bli mästare skulle man ha lärt yrket och ar-
betat tre år som gesäll samt avlagt mästarprov (Edgren, 1996). Enligt Hauff-
man (1997) kallades den gesäll som tilldelats rättigheten att få utföra mästar-
stycke, styckmästare. Mästarstycket skulle utföras i åldermannens verkstad un-
der kontroll av två för tillfället utsedda skådemästare. I 1622-års hattmakarskrå 
var mästarstycket (provet) fastställt som en svart bäverhatt (castor), en mössa 
med nock9 på ut- och insidan, en prästbonette och ett par långa filtstövlar. 
För att visa sin skicklighet i den mycket viktiga filtningen skulle man göra 
filtstövlar, då filtstövlar utsattes för större påfrestningar än en hatt. Även om 
mästarstyckets innehåll förändrades med årens gång var kravet under så gott 
som hela 1700-talet, en hel och en halv castor, d.v.s. hattar gjorda av bäver-
hår. I halvcastorn uppblandades bäverhåren med ull vilket gjorde materialet 

9 Uppruggad eller uppluddad yta på hatt. 
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lättre att bearbeta. En god halvcastor skulle vara svår att skilja från en helcas-
tor, men den var billigare för kunden.
 En viktig del av provet var att styckmästaren självständigt skulle välja rätt 
kvalitet av råmaterial med hänsyn till uppgiften. År 1780 framgick att tillrikt-
ningen – formningen av hatten var den huvudsakligaste och viktigaste färdig-
heten för en mästare. Efter slutfört arbete skulle alla mästarna samlas för att 
göra en bedömning. Vid detta tillfälle fick inte styckmästaren själv vara närva-
rande. Efter beslutet inkallades styckmästaren till mästerskapet och om han 
godkänts lyckönskades han av alla de gamla mästarna, som av styckmästaren 
senare bjöds på en mästarmåltid. 
 Mästaren skulle därefter ta ut burskap10 i staden. Ämbetena skulle inte be-
gränsas till ett visst antal mästare och vissa avgifter kunde avkrävas mästarna,  
men omkostnader i form av mat och dryck som ämbetena ofta utkrävde, för-
bjöds. Trots bestämmelserna i 1720-års skråordning, som för övrigt påverkade 
svenskt hantverk ända till skråväsendets upphävande 1847, kunde ämbetena i 
vissa fall fortsätta att följa sina äldre skråordningar. Ämbetena kunde exempel-
vis hålla oskäligt höga priser, då all konkurrens saknades. Man kunde även 
hindra gesällerna från att bli mästare genom orimliga förmögenhetsvillkor, 
vilket skapade ett proletariat av underbetalda gesäller. Missnöjet med den för-
härskande ordningen blev allt större (Edgren, 1987). 
 Enligt Edgren (1996) kritiserades skråväsendets monopol11 som hindersamt 
för en ekonomisk utveckling. Man menade att en friare näringslagstiftning 
skulle ge mer gynnsamma verkningar för samhället. År 1846 var så regeringen 
redo att avskaffa skråväsendet och skråna skulle upphöra från och med den 1 
juli 1847. Författningen innebar inte fullständig näringsfrihet. Det krävdes 
exempelvis även fortsättningsvis att den som skulle idka hantverk med an-
ställda arbetare, skulle ha avlagt mästarprov. Däremot hade författningen en 
stor betydelse i så måtto att självförsörjningsrätt infördes. Detta innebar att 
varje myndig man (även ogifta kvinnor över 25 år och kvinnor med makens 
tillåtelse) fritt fick utöva ett hantverk så länge han inte hade andra anställda än 
sina familjemedlemmar. För gesällernas del betydde detta att de nu kunde 
lämna sin tjänst hos mästaren och starta egen rörelse. År 1864 infördes full-
ständig näringsfrihet och därmed upphörde kravet på mästerskap. Det betyd-
de att man fortsättningsvis skulle få konkurrens av näringsidkare, som i tradi-
tionell mening inte hade genomgått en yrkesutbildning. 

10 Rätten att i staden utöva visst yrke. ”Efter att ha erhållit mästerskap skulle den nya mästaren 
infinna sig hos borgmästare och råd för att svära konungen och staden trohet. Vid denna ceremo-
ni upptogs han i borgerskapet, vann burskap” (Parr, 1984, s 36).
11 Man har ofta sett skråtvånget d.v.s. skråmedlemmarnas ensamrätt att utöva sin näring, som den 
för hela skråväsendet grundläggande principen. Det finns de som är av en annan mening d.v.s. att 
skråtvånget uppkom senare än själva skråorganiseringen. Hantverket utövades redan av en väl 
avgränsad grupp och det var först när andra hantverksgrupper gjorde intrång i hantverket, som ett 
skråtvång uppstod. Skråna strävade ursprungligen efter att inkludera alla utövare av samma när-
ing eftersom skråna hade pålagts kollektiva beskattningar (Hazelius, 1906; Lindström, 1991).  



LÄRANDE UNDER SAMMA HATT

30

Nutida lärlingsutbildning

Enligt Nilsson (1981) har vår tids yrkesutbildning sin utgångspunkt i den för-
ändrade utbildningssituation som uppstod i och med skråväsendets upphöran-
de. Skråväsendet hade inte längre ensamrätt på yrkesutbildningen och uveck-
lingen av industrisamhället  medförde, att det var dags för en yrkesutbildning 
i skolmässig form att göra sitt intåg. 
 För den lägre tekniska undervisningen förordade utredningen på yrkesut-
bildningens område år 1912 att yrkesundervisningen skulle uppdelas på två 
stadier: lärlingsskolan12 och yrkesskolan. Utöver dessa två stadier i yrkesun-
dervisningen, föreslogs att de tekniska elementarskolorna skulle omorganiseras 
till tekniska fackskolor med mer yrkesspecifik inriktning. Förslagen från 
1912-års utredning kom att förverkligas till sin innebörd (med undantag av 
förslaget om införandet av lärlingslag och obligatorisk skolplikt under lärlings-
stadiet) i utbildningsreformerna 1918, 1921 och 1941. Dessa utbildningsre-
former kom sedan att utgöra yrkesutbildningssystemet fram till 1971-års nya 
gymnasieskola.
 Den nya gymnasieskolan ersatte de tre fristående skolformerna, gymnasiet, 
fackskolan och yrkesskolan. Enligt Richardson (1999) gällde den stora för-
ändringen yrkesutbildningen, som kom att bestå av 2-åriga yrkesförberedande 
linjer. Förutom ett begränsat antal linjer förekom en uppsättning specialkur-
ser, som kunde variera från skola till skola. Utbildningen ansågs inte bli en 
färdig yrkesutbildning då den schemabundna tiden för ett flertal yrkesämnen 
reducerades och då inslaget av allmänna ämnen ökade. I 1971-års nya gymna-
sieskola fanns också den gamla lärlingsutbildningen som ett reguljärt, men 
begränsat inslag. Den kompletterade gymnasieskolans yrkesinriktade utbild-
ningar. Gymnasieeleven i lärlingsutbildningen var samtidigt lärling hos ett 
företag och fick sin huvudsakliga utbildning för ett yrke genom företagets 
försorg.
 Under den senare delen av 1980-talet genomfördes en 5-årig försöksverk-
samhet,  som  byggde på 1976-års gymnasieutredningsförslag. Försök genom-
fördes med 3-årig yrkesutbildning med förstärkning av de allmänna ämnena 
och i ökad grad arbetsplatsförlagd skolgång. När försöksverksamheten var till 
ända, påbörjades en reformering av gymnasieskolan med syfte att skapa en 
gymnasieskola för alla. Utbildningen organiserades i nationella eller individu-
ella program uppdelade på grenar enligt 1991-års reform. Reformeringen syf-
tade främst till att underlätta övergången till en mer kursutformad gymnasie-
skola. Avsikten med detta ” …  var att därmed skapa ökad valfrihet för ele-
verna, större flexibilitet och bättre möjlighet att anpassa utbildningen efter det 
lokala arbetslivets behov” (Richardson, 1999, s 135). Som ett tecken på att 

12 Tre olika typer av lärlingsskolor: kompletterande, förberedande och fullständiga. Den komplet-
terande hade som ändamål att ”ge yrkesteoretisk och allmänbildande utbildning vid sidan av den 
praktiska, som ägde rum i arbetslivet”. Den förberedande lärlingsskolan skulle ge ”en grundläg-
gande både praktisk, yrkesteoretisk och allmänbildande utbildning i skolmässig form”. Den full-
ständiga lärlingsskolan skulle ge ”en fullständig praktisk och yrkesteoretisk utbildning” (Nilsson, 
1981, s 108). 
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man ytterligare ville främja mångfald och flexibilitet, öppnades några nya stu-
dievägar, exempelvis lärlingsutbildning i form av ett individuellt program. 
Inom det individuella programmet finns möjlighet att kombinera yrkesut-
bildning, som anställd på ett företag, med studier. Lärlingsutbildningen om-
fattar tre årskurser. 
 Enligt Nielsen och Kvale (1999b) samt Kvale (1993) har intresset för situa-
tioner där mästare och lärlingar agerar ökat under de senaste åren. Nielsen 
och Kvale (1999a) pekade på att det finns olika typer av lärlingsutbildning – 
formell och informell. Den formella europeiska utbildningen innebär att mäs-
taren och lärlingen upprättar ett kontrakt sinsemellan, som fastslår båda par-
ters förpliktelser. Efter en lärlingstid på ca 4 år får lärlingen ta gesällbrev och 
blir erkänd som gesäll i yrket. Den informella lärlingsutbildningen innebär, att 
lärlingen växer in i yrket. Även om lärlingsutbildning i allmänhet förknippas 
med hantverk, förekommer den inom många olika professioner och i olika 
formaliseringsgrad, även utanför traditionella hantverksyrken. Kvale (1993) 
pekade på ” … mesterlæren hos skræddere, slagtere, navigatører, jordmødre 
… ’Anonyme Alkoholikere’ … arkitekter, terapeuter, erhvervsledere og mu-
sikere (s 9). Man kan hitta denna form av lärande inom vårdyrken (Akre & 
Ludvigsen, 1997, 1999), musikeryrket (Nielsen, 1997, 1999), försäljaryrket 
(Østerlund, 1997, 1999); idrottsliga yrken (Jespersen, 1997, 1999), forskaryr-
ket (Kvale, 1997b, 1999) och kemistyrket (Goodwin, 1997). Andra exempel 
på professioner, i vilka ”lärlingarna” någon gång under utbildningstiden är 
inne i en lärlings-kapsliknande situation, är pedagoger av olika slag (Wächter 
& Åkerlund, 1989; Eriksson, Davidsson & Hägglund, 1999; Emsheimer, 
2000) och de fungerar då som deltagare i en praktik, med handledare vid sin 
sida.
 Denna form av lärandesituation (mestarlære, lärlingssystem, apprentice-
ship) förekommer också inom många olika kulturer (Nelson, 1969; Cooper, 
1980; Goody, 1982; Coy, 1989; Lave, 1990; Singleton, 1998). Forskare 
(Brown, Collins & Duguid, 1989) har också infört begreppet ”Cognitive ap-
prenticeship” som kan gälla även för arbetet i formella utbildningssituationer. 
”Elevernas arbete i skolan ses i analogi med lärlingskap i hantverk som ett 
kognitivt lärlingskap” (Carlgren, 1999, s 102). ” … learning is mostly based 
on experiences, and the role of cognitive and metacognitive processes is 
stressed. In summary, the theory of cognitive apprenticeship attempts to con-
nect learning, thinking, and doing to extremely life-like contexts” (Enken-
berg, 1994, s 120).

Skola och arbetsliv i samverkan

Ett av de argument som läggs fram för behovet av en ny typ av lärlingsutbild-
ning i Sverige, är underlättandet av ungdomars övergång från skola till arbets-
liv (SAF, 1998). I dag finns olika samarbetsformer mellan skola och arbetsliv. 
Som exempel kan nämnas den arbetsplatsförlagda utbildningen som pågått 
inom gymnasieskolan sedan 1992. Ett antal fristående skolor med företagsan-
knytning bl.a. ABB:s gymnasieskolor och Konsum Stockholms gymnasieskola 



LÄRANDE UNDER SAMMA HATT

32

är exempel på arbetslivets engagemang inom utbildningsområdet (Prop. 
1997/98:169). Ytterligare ett exempel på samverkan mellan skola och arbets-
liv är Företagargymnasierna, som startade år 1994. De finns som en lokal gren 
inom det nationella kursprogrammet på ett 50-tal gymnasieskolor i Sverige 
och är kopplade till fadderföretag (Företagargymnasiet, 1994).
 I regeringens proposition ”Gymnasieskola i utveckling – kvalitet och lik-
värdighet” (Prop. 1997/98:169) betonas bl.a. att: ”Nya samarbetsformer med 
arbetslivet behöver utvecklas” (s 1). I propositionen föreslås bl.a. att en ny 
modern lärlingsutbildning införs i gymnasieskolan hösten år 2000 som alter-
nativ studieväg inom nationella och specialutformade program med yrkesäm-
nen. Lärlingsutbildningen ska ge grundläggande behörighet för högskolestu-
dier. Försöksverksamhet med lärlingsutbildning i form av pilotprojekt inom 
gymnasieskolan pågår i ett antal kommuner sedan november 1997 (Utbild-
ningsdepartementet, 1997). Försöksverksamheten förlängs till den 1 juli 2000, 
fram till dess att den nya lärlingsutbildningen permanentas (Skr. 
1998/99:121).
 Utbildningssystemet kräver kontinuerlig förnyelse eftersom samhället stän-
digt är i förändring.

I den gemensamma struktur som kommer att gälla för gymnasieskolan fr o m hös-
ten år 2000 finns utrymme för en utveckling av programutbudet. Varje program 
har en gemensam kärna av  kärnämnen och gemensamma karaktärsämnen. Utifrån 
denna kärna som tydliggör programmets karaktär kan specialiseringar göras inom 
programmet inom ramen för olika valbara inriktningar (Skr. 1998/99:121, s 79). 

I syfte att medverka till en reformering av vuxenutbildningen pågår sedan 1 
juli 1996 försöksverksamhet med kvalificerad yrkesutbildning på eftergymna-
sial nivå, som förenar teoretiska studier med lärande i arbetslivet. Utbildning-
arna har en stark anknytning till arbetslivet. De ska vara anpassade till arbets-
marknadens behov och arbetslivet finansierar en tredjedel av utbildningstiden.
 Försöksverksamheten ska övergå i reguljär verksamhet från och med 2002. 
Påbyggnadsutbildning, vissa arbetsmarknadsutbildningar (AMU), vissa kurser 
vid folkhögskolor, vissa utbildningar i studieförbund och vissa kompletteran-
de skolor är exempel på andra eftergymnasiala yrkes-utbildningar. De kom-
pletterande skolorna är olika till sin karaktär. De kan vara hantverksutbild-
ningar eller andra slags konstnärliga/estetiska utbild-ningar (Skr. 
1998/99:121).

Tidigare forskning om lärlingskapsliknande
lärandesituationer

I den tidigare forskningen där forskare skrivit i termer av informellt- och 
formellt lärande, finns det en del arbeten som berör centrala begrepp av rele-
vans för föreliggande avhandling. Nielsen och Kvale (1999b) gör en samman-
ställning över vad som främjar lärande i praktiken. De baserar följande sam-



BAKGRUND

33

manställning på egna intervjuer med och observationer av elever/lärlingar på
yrkesutbildning inom hantverk och administration. Lärande i praktiken främ-
jas av: 

en gradvis tilegnelse af arbejdsopgaverne (legitim perifer deltagelse), hvor læring el-
ler elev begynder med de enkle dele af arbejdsprocessen og bevæger sig i retning af 
komplekse opgaver, når vedkommende føler, at han eller hun behersker de simple 
processer.

en oplevelse af og en forståelse for de sammenhænge, som lærlinge og elevers ar-
bejdsopgaver indgår i. 

at læring udmønter sig i en faglig identitet, der kommer til udtryk ved, at elever og 
lærlinge føler et tilhørsforhold og en tryghed i forhold til praksisfællesskabet. 

at en erfaren praksisudøver indledningsvis viser, hvordan tingene skal gøres, for de-
refter gradvist at lade den nytilkomne selv overtage arbejdsprocessen under over-
vågning, for så afslutningsvis selv at lade lærlingen eller eleven stå med ansvaret for 
hele processen. 

at der i læringsmiljøet er mulighed for at imitere de erfarnes måder at gøre tingene 
på, samt mulighed for igennem gentagelse at tilegne sig disse færdigheder. 

at evalueringen er en integreret del af arbejds- og læreprocessen. Særligt mulighe-
den for selvevaluering, evaluering fra andre og evaluering gennem konsekvens er 
væsentlige for læreprocessen (s 73). 

En motsvarande sammanställning gjordes av Collins, Brown och Newman 
(1989) avseende de strategier [teaching and learning strategies], som domine-
rade kognitivt lärlingskap. 

Modeling involves an expert’s carrying out a task so that students can observe and 
build a conceptual model of the processes that are  required to accomplish the 
task … For example, a teacher might model the reading process by reading aloud 
in one voice, while verbalizing her thought processes in another voice (s 481). 

 Coaching consists of observing students while they carry out a task and offering 
hints, scaffolding, feedback, modeling, reminders, and new tasks aimed at bringing 
their performance closer to expert performance (s 481). 
Scaffolding and Fading refers to the supports the teacher provides to help the student 
carry out a task. These supports can either take the forms of suggestions or help …  
(s 482). 

Articulation includes any method of getting students to articulate their knowledge, 
reasoning, or problem-solving processes in a domain (s 482). 

Reflection enables students to compare their own problem-solving processes with 
those of an expert, another student, and ultimately, an  internal cognitive model 
of expertise. Reflection is enhanced by the use of various techniques for reproduc-
ing or ’replaying’ the performances of both expert and novice for comparison (s 
482-483).
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Exploration involves pushing students into a mode of problem solving on their 
own. Forcing them to do exploration is critical, if they are to learn how to frame 
questions or problems that are interesting and that they can solve (s 483).  

De båda sammanställningarna fokuserar delvis olika aspekter, delvis gemen-
samma. Nielsen och Kvale (1999b) tar ensamma upp att arbetsupp-gifterna 
gradvis blir komplexare i lärandet, hur den växande yrkesidentiteten har be-
tydelse för lärandet samt utvärderingens del i lärandeprocessen. Collins et al. 
(1989) lyfter i deras sammanställning fram feedback och stöd till studenten. 
 De gemensamma dragen i sammanställningarna kan ses i att Nielsen och 
Kvale skriver om ”forståelse for de sammenhænge”, som med referens till 
Collins et al. kan vara ett resultat av ”Reflection”. ”Exploration” i deras 
språkbruk har något av den innebörd som Nielsen och Kvale lägger  i lärling-
ens gradvisa övertagande av arbetsprocessen. Båda sammanställning-arna tar 
också upp imitation (Nielsen & Kvale, 1999b) eller modeling (Collins et al., 
1989) där den erfarne experten har stor betydelse. Imitation och modeling 
som en strategi för lärandet, förekommer också i andra forskares arbeten 
(Lave & Wenger, 1991; Lave, 1982; Jespersen, 1997; De Coker, 1998).
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Imitation

Enligt Lave och Wenger (1991) har vi förstått lärandeprocessen i den infor-
mella lärandesituationen som ett lärande genom observation och imitation. 
De poängterade emellertid precis som Lave (1982) samt Nielsen och Kvale 
(1999b) att det inte handlar om passiv imitation eller observation från lärling-
ens sida. Säljö (2000) gjorde jämförelsen mellan elever i det västerländska 
skolsystemet, som uppmanas och uppmuntras att experimentera och vara kre-
ativa, medan lärlingars sätt att härma och kopiera i sitt lärande, ofta ses med 
misstänksamhet hos oss. 
 Redan Sokrates såg på imitationen med misstänksamhet och menade att 
detta beteende bör undvikas i fostran, eftersom det lätt utvecklas till en last: ” 
… Nu har vi således blivit alldeles ense om, försäkrar Sokrates att mimetikern 
ej äger någon nämnvärd kunskap om det som han avbildar, utan att mimesis 
endast är ett slags lek/paidián/och ej allvar … ” (Melberg, 1992, s 11). John 
Locke å sin sida lyfte fram imitationen på 1600-talet som ett led i hur männi-
skan lär sig. Han invände mot Platon, Descartes och andra, som hade framfört 
att vissa idéer hos människan är inlärda och således redan finns innan männi-
skan gjort egna erfarenheter (Locke, 1964/1693). Locke menade att all vår 
kunskap byggs upp av det, som människan uppfattar med sitt medvetande 
och människans natur är sådan, att hon inte enbart är en förnimmande varel-
se, utan också ett socialt väsen. 
 Bandura (1962) konstaterar att imitation som begrepp i psykologisk teori 
har en historia som sträcker sig till åtminstone början av 1900-talet. Det dröj-
de dock till 1940-talet innan begreppet integrerades i beteende-teorier och 
även förknippades med inlärning [learning]. Bandura menar att det både är 
möjligt och även har tillämpats att definiera olika typer av imitation. Enligt 
Bandura är det inte meningsfullt att göra det eftersom det i huvudsak handlar 
om samma lärandeprocess, oberoende av innehåll, från vem man lär sig eller i 
vilken situation det aktuella beteendet uttrycks. Bandura introducerade social 
inlärning [social learning] genom imitation och tog fasta på matchningen av 
respons med stimuli genom sin definition: ” … the tendency for a person to 
match the behavior or attitudes as exhibited by actual or symbolized models” 
(s 215).
 Bandura visade med sin forskning att även om informanterna hade en be-
nägenhet att reproducera modellens beteende, kunde de genom imitation 
utveckla nya mönster av beteenden. Enligt Segall, Dasell, Berry och Poor-
tinga (1990) är den viktigaste skillnaden mellan observation och imitation, att 
den förra ”… is deferred, sometimes for years, whereas imitation takes place 
in the presence of the model” (s 205). Bruner (1985) använde begreppet 
”scaffold” för att beskriva processen där barnet lär från en vuxen eller en mer 
kompetent kamrat och att den vuxne eller kamraten då fungerar som ett stöd. 
Han menade vidare att det då existerar en matchning mellan den sociala mil-
jön och den förvärvade processen. Bandura använde som ovan nämnts be-
greppet ”imitation” för samma process. 
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Även om man inom spädbarnsforskningen kunnat konstatera att imitation 
kan observeras bland småbarn, visade von Hofstens och Siddiquis (1993) un-
dersökning att informanternas (spädbarnens) sätt att agera efter mamman som 
förebild, bara till viss del kunde förklaras i termer av imitativa beteenden. En-
ligt Heimann (1992) saknas också forskning om hur man kan relatera imita-
tion som fenomen till andra aspekter när det gäller spädbarnets utveckling. 
Imitationen bör dock ses som en viktig del i det tidiga intrikata kommunika-
tiva system, som barn verkar vara födda med. 
 Polanyi menade också att det är just språket som skiljer människans exem-
pelinlärning från djurens imitation: ”Överföring av traditioner innehåller fler 
moment än ren imitation” (Rolf, 1991, s 21). 

Kroppen i lärandet 

Inom yrkesutbildningsområdet innehåller lärandeprocesserna av tradition 
både kroppsliga och kontextuella färdigheter (Nielsen & Kvale, 1999b). När 
det sker ett möte mellan individer kommer olika gester till uttryck (Argyles, 
1988). Argyles studier av kroppsspråk, har lett till följande kategorisering: 

• Ett kroppsspråk som är direkt kopplat till det, som vi säger. 
• Teckenspråk eller signalsystem. 
• Känslomässiga gester, kraftfulla känslouttryck. 
• Karakteristiska rörelser. 

 • Rituella gester, som används i religiösa sammanhang.

Enligt Bengtsson (1998) kan vi aldrig fjärma oss  ifrån  den egna  kroppen:
”I den egna kroppen förenas psykiskt och fysiskt i en integrerad helhet” (s 6). 
Gardner (1983) pekade på grekernas sökande efter en harmoni mellan kropp 
och tanke där tanken skulle kunna använda kroppen på rätt sätt och kroppen 
skulle svara på tankens uttrycksfulla krafter. Kroppens användning sågs som 
en form av intelligens:

There are languages other than words, language of symbol and languages of nature. 
There are languages of the body. And prize-fighting is one of them. A prizefighter 
… speaks with a command of the body which is as detached, subtle, and compre-
hensive in its intelligence as any exercise of the mind. [He expresses] himself with 
wit , style, and an aesthetic flair for surprise when he boxes with his body. Boxing 
is a dialogue between bodies, [it] is a rapid debate between two sets of intelligences 
(s 207). 

Ett lärande av en rörelse har skett när kroppen har förstått rörel-
sen/aktiviteten d.v.s. när den har införlivats i den egna kroppens ’värld’ 
(Merleau-Ponty, 1945). På samma sätt integreras ett redskap i den egna krop-
pen eller med Polanyis termer: ” … when we make a thing function as the 
proximal term of tacit knowing, we incorporate it in our body – or extend 
our body to include it – so that we come to dwell in it” (Polanyi, 1983, s 
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16). Enligt Polanyi måste man lita till redskapet för att kunna integrera det 
helt i sin aktivitet. Bullington och Karlsson (1995) menade att kroppen kan 
fungera som jag-syntont13 redskap i miljöer, som annars hindrat personen från 
en ”automatik” i kroppens fungerande. De tog en ledarhund och dennes syn-
skadade matte som ett exempel på hur hunden blev till ett fungerande red-
skap, som kompensation för kroppen, som hindrade i en för matte okänd si-
tuation. I och med den bristande orienteringsförmågan hade kroppen, utan 
hunden, ” … varit ’i vägen’ för de upplevelser som hon/han [matte] nu kun-
de ha” (s 8).

Enligt Rolf (1991) behöver redskap i Polanyis mening inte bara vara ma-
teriella ting, som används i fysisk akivitet. Det kan handla om metoder, reg-
ler, värderingar eller dolda antaganden. Jonsson, Lewin, Tomsic, Gärde och 
Forssblad (1977) pekade även på handen som ett arbetsredskap. Gardner 
(1996) menade att: ” … much of everyday intelligence can be located in the 
human and non-human resources with which individuals work, and on 
which they come to depend in their productive work” (s 3). Säljö (1999) 
samt Brown, Collins och Duguid (1989) var inne på samma tankelinje och 
menade att redskap/verktyg och material har en egen kontext. Brown et al. 
pekade exempelvis på att: ”Because tools and the way they are used reflect 
the particular accumulated insights of communities, it is not possible to use a 
tool appropriately without understanding the community or culture in which 
it is used” (s 33). 

Forskningsbehov

Lärlingsskap har, som tidigare nämnts, i vår kultur oftast förknippats med 
skråväsendet. Den forskning som berör skråväsendet är emellertid av över-
siktskaraktär och inriktad mestadels på ekonomiska eller samhällspolitiska frå-
gor (Ambrosiani, 1920; Söderberg, 1955; Wissell, 1988). Andra som exem-
pelvis Edgren (1987) har gett värdefulla bidrag i kulturhistorisk belysning om 
genomströmningen i det upplärningssystem som skråväsendet också innehöll. 
Skarin Frykman (1985), som studerat framväxten av bagarnas i Göteborg, 
klassmedvetenhet under 1800-talet, betonade yrkesfamiljens roll för lärlingar-
nas och gesällernas lärandeprocess till mästare. Engström (1995) har i en pe-
dagogisk historisk studie försökt levandegöra arkivmaterial i vilka lärandet 
speglas. Han koncentrerar sig i sin studie på det, som i didaktiska samman-
hang benämns VAD-aspekten. Hansson (1961) samt Hansson och Carlson 
(1963) har studerat inlärningsförlopp vid skogliga lärlingskurser, när det gäller 
arbetsteknik med manuella redskap. Lärandeprocessen i sig förefaller dock 
inte ha blivit föremål för någon genomgripande studie i Sverige. Internatio-
nellt verkar förhållandet vara detsamma. Perriault (1993) pekade sålunda på 
bristen gällande forskning om denna lärandeprocess:

13 Automatik (man behöver inte ’tänka ut’ vad man ska göra), smidighet (det flödar från intention 
till handling utan att ’haka upp’ sig) och kompetens (tillit till kroppens kapacitet) (Bullington & 
Karlsson, 1995, s 7).
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It is of great interest to find out how the trade guild institution has perpetuated its 
justified reputation for high-quality workmanship throughout the centuries … It is 
obvious that the transfer of knowledge and expertise plays an essential role … Thus 
it is necessary to … examine how it functions … to my knowledge there has been 
little research in this field (s 341). 

Enkenberg (1994) var inne på samma tankelinje: ” … more attention should 
be paid to the development of thinking and problem solving skills … the 
problem of how to convey thinking skills connected to high-level perfor-
mances in practical learning situations, has remained largely unsolved” (s 
119). Även Tennant (1999) lyfte fram behovet av forskning på detta område: 
”At present, however, research in understanding learning in the workplace is 
still in its infancy, and considerable theoretical and empirical work needs to 
be done” (s 177). 
 Spord Borgen (1997) pekade på att forskning om konstnärlig verksamhet 
har haft psykologiska förtecken som mer fokuserat ”adferd” [beteende] än 
den process, som leder till produkten – skapandet i sig har kommit i skymun-
dan. Enligt Nielsen och Kvale (1999b) är det ett stigande intresse för lärlings-
systemet [mesterlæren] som utbildningsform. Trots detta och även om ” …  
håndværket har en væsentlig økonomisk, historisk og kulturel betydning, så 
har forskning i læreprocesser inden for dette område været beskeden” (s 9). 
Ellström (1999) menade att även vår förståelse av och kunskap om processen 
gällande kunskapsanvändning i den praktiska aktionen [practical action] är 
mycket begränsad. Forskningsbehovet är således stort och enligt Göranzon 
(1997) måste yrkeskunnandet uppmärksammas med större skärpa. 
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SYFTE
yftet med avhandlingen är att beskriva, förstå och i viss mån förklara hur 
lärandet går till i lärandesituationer där mästare, gesäller och lärlingar age-

rar, i en kontext där hattar tillverkas, genom att generera en lärandeteori. 

Mitt perspektiv på hur lärandet går till i sådana lärandesituationer, blir synligt 
genom de data som jag samlar, och lyfter fram om lärandet. Det är mina data, 
som skapar underlag för reflektion över perspektivet som sådant. Frågan hur 
lärandet går till, ställs från utgångspunkten att jag faktiskt inte vet svaret. Jag 
vet dock att andra forskare åtminstone har antytt svar, som jag inledningsvis 
vill granska, för att om möjligt få ledtrådar till svaret. Jag utgår också från att 
det faktiskt sker ett lärande i sådana lärandesituationer. 
 Mitt vetenskapliga förhållningssätt innebär således, att jag lyfter fram det, 
som man redan vet och använder det som en språngbräda till det som jag inte 
vet, och som jag egentligen är intresserad av. Vad jag är ute efter är att förstå 
processen fram till det att det finns något i människan eller i människan och 
hennes relation till omvärlden, som kan forma förutsättningar för att skapa 
något som blir synligt i omvärlden det vill säga hatten.

S
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TEORETISK GRUND

I begynnelsen var Ordet, och Ordet var hos Gud, och Ordet var Gud. Detta var i 
begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit 
till, som är till  /Joh. 1:13.

tan anspråk på att göra en generell koppling mellan dessa ord i Johannes 
Evangeliet och Big Bang-teorin (Lemaître, 1972; Berger, 1984) vill jag 

dock göra en liknelse dem emellan. Big Bang-teorin går ju ut på att univer-
sum skulle ha utvidgats för 10 à 20 miljarder år sedan i en explosion från en 
uratom av oerhört koncentrerad materia och energi. Inom loppet av några 
sekunder efter explosionens start, skulle alla atomer och grundämnen ha ska-
pats. Det skulle innebära att människan är en del av allt och att vi människor 
på så vis t. ex. har en del av stjärnorna i oss. Uratomen kan således liknas vid 
”Ordet” i citatet ovan, genom vilket allt blivit till. Oavsett om jag lutar mig 
på innebörden i citatet ovan eller på Big Bang-teorin, leder det enligt min 
mening till, att all vetenskaplig forskning egentligen är ett sökande efter kun-
skap om oss själva. Enligt Bhaskar (1978; 1989) är den vetenskapliga forsk-
ningen inte nödvändig för världens/verklighetens existens. Däremot är den 
vetenskapliga forskningen beroende av världens/verklighetens existens, som 
har en bestämd struktur:

Now in a world without human beings there would be no experiences and few, if 
any, constant conjunctions of events. For both experiences and invariances depend, 
in general, upon human activity. But causal laws do not. Thus in a world without 
people, the causal laws that science has now as a matter of fact discovered would 
continue to prevail, though there would be few sequences of events and no expe-
riences with which they were in correspondence (Bhaskar, 1989, s 17). 

Det är allmänt vedertaget (Denzin & Lincoln, 1994) att forskarens paradigm14

karakteriseras av hans/hennes svar på tre grundläggande frågor, nämligen den 
ontologiska, den epistemologiska och den metodologiska. Guba (1990) for-
mulerar frågorna enligt följande: 

14  … ”a basic set of beliefs that guides action, whether of the everyday garden variety or action 
taken in connection with a disciplined inquiry” (Guba, 1990, s 17).

U
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(1) Ontological: What is the nature of the ”knowable”? Or, what is the nature of  
   ”reality”? 
(2) Epistemological: What is the nature of the relationship between the  knower 
 (the inquirer) and the known (or knowable)? 
(3) Methodological: How should the inquirer go about finding out knowledge? (s 
18).

Då jag antar att det finns en värld/verklighet och att det är möjligt att få kun-
skap om den världen/verkligheten genom att söka efter kunskap i densamma, 
så är jag i den meningen realist. Samtidigt intar jag ståndpunkten, att det in-
tressantaste inte är huruvida det finns en ”sanning” i verkligheten, utan hur 
bilden av ”sanningen” görs synlig i praktiken och får empiriska konsekvenser. 
Ontologiskt och epistemologiskt lutar jag mig således i grunden mot modern 
vetenskaplig realism15 (Bhaskar, 1993) som tar sin utgångspunkt i kritiken mot 
den logiska positivismen på 1920- och 1930-talen då man hela tiden sökte 
sanningen och menade att sanningen fanns i verkligheten.
 Visionen av vetenskap byggde på en monistisk teori om vetenskaplig ut-
veckling och en deduktivistisk teori om vetenskaplig struktur. Mot detta rea-
gerade Quine redan 1953, då han pläderade för en holistisk kunskapssyn 
(Quine, 1953). Bhaskar (1993) menade dessutom att  påståenden som baseras 
på observationer är teoriberoende och föränderliga. ” … any theory of 
knowledge presupposes an ontology in the sense of an account of what the 
world must be like, for knowledge, under the descriptions given it by the 
theory, to be possible” (Bhaskar, 1993, s 205). Detta förstärktes av Popper 
(1959) och Kuhn (1996). Enligt dem är teorier mänskliga konstruktioner, 
som konkurrerar med varandra om att erbjuda beskrivningar och förklaringar 
om en teorioberoende verklighet – det finns en sådan bortanför teorierna.
 I diskussioner om verkligheten, används begreppet realism på olika sätt. 
Det används som kunskapsteoretisk uppfattning att vi genom våra sinnen har 
tillgång till en verklighet, som är oberoende av vårt medvetande. Denna kun-
skapsteoretiska uppfattning har åtminstone tre grenar; den naiva-, den repre-
sentationalistiska- och den kritiska realismen. Enligt den naiva uppfattningen 
skulle vi ha tillgång till verkligheten direkt genom våra sinneserfarenheter. 
Den representationalistiska realismen menar, att det vi erfar aldrig kan jämfö-
ras med verkligheten utan enbart är representationer av densamma. Den kri-
tiska realismen16 å sin sida intar en ställning mellan dessa två tidigare grenar, 
d.v.s. att vi genom sinneserfarenheter har en indirekt koppling till verklighe-

15 Realism … it provides a set of perspectives on society (and nature) and on how to understand 
them (Bhaskar, 1989, s 3). 
16 Som begrepp har kritisk realism tillkommit genom en selektiv sammansmältning av Critical 
(naturalism) och Transcendental realism. Critical (naturalism) och Transcendental står för släkt-
skap med Kants filosofi medan Realism indikerar avstånd från Kants filosofi. Enligt Kants filoso-
fi ”transcendental idealism” är ” … the objects of scientific knowledge …  artificial constructs … 
and are not independent of men or human activity in general … Knowledge is seen as a structure 
… the natural world becomes a construction of the human mind” (Archer, Bhaskar, Collier, Law-
son & Norrie, 1998, s 19).
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ten, men dessutom att vi kan tränga oss bortom dem och få en välgrundad 
uppfattning om den fysiska verkligheten. Bhaskar (1978, 1979, 1989, 1990, 
1991, 1993) löser det genom att postulera17, anta att det finns en verklighet 
bortom empirin: ”Reality is a potentially infinite totality, of which we know 
something but not how much” (Bhaskar, 1998, s 576). 
 Harré (1986) menade att postulaten till och med kan bevisas. Jag menar 
dock att det räcker med postulatet och att det inte är nödvändigt med ett be-
vis. För Bhaskar är postulatet nödvändigt för att man ska kunna förklara vad 
man som forskare sysslar med. Jag ansluter mig till Bhaskars uppfattning om 
att det finns en verklighet bortanför empirin och att dess domän är skild från, 
och större än empirins domän. Denna ontologiska och epistemologiska 
grund, som finns i den kritiska realismen leder mig till en multimetodisk 
forskningsansats, som jag utvecklar längre fram i avhandlingen. Jag är också av 
samma uppfattning som Manicas (1998) d.v.s. att: ”Social science needs to do 
more than give a description of the social world as seen by its members (eth-
nography); it needs also to ask whether members have an adequate under-
standing of their world and, if not, to explain, why not” (s 315). Då verklig-
heten enligt realismen alltid är mer komplicerad än våra begrepp om den, har 
jag inte nöjt mig med att bara försöka skildra informanternas verklighet så 
som de framställer den utan jag har även själv gått in i den lärandeprocess, 
som informanterna utsätter sig för. Jag studerar således även mig själv och på 
så vis skildrar jag också min egen framställan av den verklighet, i vilken in-
formanterna och jag själv befinner oss.
 I enlighet med Bhaskar (1989) utesluter jag således inte att det finns en 
verklighet bortanför empirin, bortanför den framställan av verkligheten, som 
informanterna och jag själv gör. Det kan exempelvis finnas lagbundenheter 
bakom lärandet, som jag ännu inte vet om – man kan inte utesluta att ” … 
there are enduring structures and generative mechanisms underlying and pro-
ducing observable phenomena and events” (s 2). ” … a causal law would op-
erate even if unknown, and even if there were no-one to know it” (Bhaskar, 
1978, s 37). Även Säljö (personlig kommunikation, 1998, 29 januari) pekade 
på att vi som forskare kan forska i vad informanter säger och vad de gör, men 
vi har svårt för att argumentera för vad de egentligen tänker och kan. En tidi-
gare filosof uttryckte något av detsamma: ”What goes on in the minds of 
others is known to us through our perception of their bodies, that is, through 
the sense-data in us which are associated with their bodies” (Russell, 1943, s 
49).
 Jag har i min forskning gjort ett försök att komma en bit bortanför empi-
rin genom att generera en teori ur mina empiriska data. Man skulle naturligt-
vis kunna stanna vid det upplevda t. ex. nöja sig med enbart informanternas 
svar på intervjufrågorna. Då riskerar man dock alltid att hamna där, som Rus-
sell (1923) påpekade, nämligen att ingen människa kan bevisa att du har fel 
och förmodligen finns heller inga argument som talar mot ditt synsätt, om du 

17 Ett påstående som inte kan bevisas men som trots det är utgångspunkten för diskussionen 
(Bhaskar, 1989). 
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är benägen att tro på att inget existerar förutom det som du direkt kan erfara 
och uppleva. För att komma bortom det upplevda använder man sig således 
av teorin.
 Realismen skiljer sig från vardagligt sunt förnuft genom att hävda att det 
behövs annat än vardagliga kategorier för att utforska verkligheten, eftersom 
vardagliga kategorier är kontextuella medan de analytiska kategorierna är 
kontextöverskridande. Det behövs således analytiska kategorier för att skapa 
vetenskaplig teori. Både de analytiska kategorierna och teorin måste enligt 
Bhaskar (1978) tas fram i den sociala aktivitet, som forskning innebär. Så fort 
detta är gjort, måste man anta något ytterligare för att komma vidare i sin 
forskning. Den teori som jag genererar ur mina data, innehåller således be-
grepp, som inte används av informanterna i den kontext som beforskas.

Djurfeldt (1996) definierade en vetenskaplig teori som en uppsättning av 
analytiska begrepp eller kategorier sammanfogade i en helhet. De analytiska 
begreppen säger inget om verkligheten, bara något om det språk, som vi valt 
att använda för att beskriva den. Att bilda teori är enligt honom, att skapa nya 
abstraktioner som bättre kan hjälpa oss att orientera oss i verkligheten. Ab-
straktioner kan vara både befriande och bindande. Befriande är de som logi-
kens ting d.v.s. vi kan tänka logiskt och även fantisera och på så vis kan vi 
befria oss från ”tingens tyranni”. Abstraktioner är emellertid bindande, när vi 
uppfattar dem som reala abstraktioner, när vi sätter likhetstecken mellan dem 
och verkligheten. 
 Realismen hävdar således att verkligheten existerar oberoende av vår upp-
fattning av den och att den också har en bestämd struktur – egenskaper. Med 
hjälp av logiken och fantasin (abstraktioner, analytiska begrepp) kan vi bygga 
en modell/teori av verkligheten, som kan hjälpa oss att fungera i densamma 
genom att anpassa oss till verklighetens struktur. Jag vill referera till ett exem-
pel från min egen erfarenhet, när jag som förskollärare arbetade på en små-
barnsavdelning och hade min egen två-årige son på samma avdelning. I den 
verkligheten hade jag egentligen två roller, då jag både var professionell yr-
kesutövare och mamma. För att jag lättare skulle kunna hantera den verklig-
heten tog jag hjälp av teorin, den teori som var kopplad till min profession. 
Jag gjorde bruk av de analytiska kategorierna och de fick väga över de var-
dagliga kategorierna, som hörde till mammarollen. I praktiken innebar det att 
jag från första stund, i så hög utsträckning som möjligt försökte fungera som 
förskolläraren Elisabet, vilket innebar  att jag såg till att mina kollegor ofta 
fick lägga min son, vila med honom, klä på honom etc. Detta, för att jag 
skulle kunna balansera mina båda roller och för att det skulle fungera på bästa 
sätt för samtliga parter.
 I forskningssammanhang är en viktig del av det teoretiska arbetet att hitta 
och tillämpa analytiska begrepp, som kan ge en ny bild, ett nytt perspektiv 
eller en ny förståelse av kunskapsobjektet. Pawson (1989) införde begreppet 
”theory adjudication”, med vilket han menade att man medvetet kan arbeta 
med flera teorier när man försöker ”grunda” en teori. 
 I den realistiska vetenskapsteorin talar man ofta om kunskapens ”praktiska 
användbarhet” eller att kunskapen är ”praktiskt adekvat” d.v.s. att den prak-
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tiska prövningen av kunskapen är ett väsentligt element i vår kunskapsut-
veckling. Även P. Freire (personlig kommunikation, 1992, 4 december) me-
nade att: ”the only way of attaining knowledge is to transform reality … 
teacher and students should constantly keep a dialogue going on and the di-
alogue should be about reality – before one reads words, one reads reality”. 
När ” … the action and reflection of men and women upon their world in 
order to transform it” (Araújo Freire & Macedo, 1998, s 73) är i rörelse kan 
en medvetenhet om verkligheten, den egna kulturen samt en känsla av frigö-
relse uppstå. Kanske är det den frigörelsen, eleven eller lärlingen ger uttryck 
för när hon med glädjestrålande ögon säger att hon har förstått och att hon 
kan, samt när hon upptäcker att kunskapen är praktiskt adekvat. Frigörelsen 
är enligt Freire ett uppvaknande vilket innebär att man har blivit medveten 
och därmed uppnått ”conscientizaçã”18. Denna process sker genom en ”pro-
blem-posing education” i en lärandesituation där läraren och studenterna in-
teragerar.

Törnebom (1971) beskriver vetenskapen som en kartbildande verksamhet 
och menar att vi behöver begrepp för att peka ut topografin. Bakom detta 
finns alltså en föreställning om en realitet, som vi människor måste ha någon 
form av instrument för att kunna ana oss till. Jag har tagit på mig uppgiften att 
försöka förstå en avgränsad del av denna realitet. 

Studieobjektet Lärande 

”Learning” [inlärning] är i grunden ett begrepp som hänförs till inlärnings-
psykologin19. Begreppet är väl etablerat och har en lång historia. Det har ock-
så tidigt haft inflytande på barnuppfostran i hem och skola. Sålunda pekade 
Hurlock (1925) på att positiv förstärkning ökade ”inlärningen” mer än nega-
tiv förstärkning gjorde. Det var ett inlägg mot den då vanliga uppfattningen 
att bestraffning var ett bra instrument att använda vid ”inlärning”. Hur ”in-
lärning” kan konstateras har också fått liknande effekter. Kerlinger (1973) gav 
många exempel på hur ”inlärning” mättes på 1950- och 60-talet med hjälp av 
operationella definitioner. Kopplingen stimuli – respons var direkt eller indi-
rekt det centrala i sådana mätningar. Den kunskapen påverkade hur barn och 
ungdomar prövades avseende sina skolkunskaper. 
 Säljö menade redan 1975 (Säljö, 1975) att den underliggande uppfattning-
en om ”learning” ofta har varit mycket enkel. Intresset har knutits till hur 
många stimuli, som har reproducerats under olika förhållanden. I botten finns 

18 conscientizaçã på portugisiska, Bewusstseinsbildung på tyska och medvetandegörande på 
svenska.
19 De två inriktningarna inom inlärningsteorierna, som är framträdande, är de ”konnektionistiska” 
och de ”kognitiva”. Båda är inriktade på hur människan beter sig. ”Connectionist interpretations 
of learning … agree that what we learn are connections between stimuli and responses … Cogni-
tive interpretations are concerned with more complex inter-vening variables called cognitions. 
These are perceptions or attitudes or beliefs … ” (Hill, 1997, s 21). 
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en definition av ”learning”, som är grundad i en kvantitativ och atomistisk 
uppfattning om kunskap. Säljös iakttagelse har relevans för hur begreppet ”lä-
rande” alltmer börjar användas i det svenska-, norska- och danska språket. På 
grund av homonymin med det nordiska ordet ”lärande” eller ”læring” har 
”learning” [inlärning] i vissa sammanhang felaktigt getts samma betydelse. 
Det är svårt att fastställa när begreppet ”lärande” först introducerades. Jerkedal 
tog i alla fall upp begreppet till behandling år 1973. Han konstaterade att ”lä-
rande” är ett större och viktigare begrepp än utbildning och han pekade på 
obalansen gällande den vikt man från samhällets sida lagt vid utbildning re-
spektive lärande:

(Jag bortser här från det stora arbete som lagts ned på att utveckla teorier för inlär-
ning.) Genom århundraden har ett ofantligt arbete lagts ned på att förbättra utbild-
ningen. Statliga utredningar … utbildningsmetodisk utveckling etc … man har fel-
aktigt antagit att det (lärandet) automatiskt underlättas genom utveckling av utbild-
ningssystemet (Jerkedal, 1973, s 25). 

Genom att bortse från det stora arbete som lagts ned på att utveckla inlär-
ningsteorier, uttrycker Jerkedal således att det finns något mer som begreppet 
”lärande” inbegriper. ”Learning” [inlärning] skulle i så fall vara en aspekt av 
begreppet ”lärande” och ”lärande” skulle vara ett större begrepp än ”lear-
ning” [inlärning]. 
 Johansson (1992) betonade att kärnan i all lärarutbildning är själva lärandet 
och han använde det internationellt gångbara begreppet ”teaching” för det-
samma, men trots detta, är det inte lärandet som forskningen hittills huvud-
sakligen berört. H. Johansson (personlig kommunikation, mars, 1992)  hänvi-
sade till en genomgång av 158 svenska avhandlingar i ämnet pedagogik i vil-
ken följande bild bekräftades: ” … att forskningen hittills huvudsakligen har 
berört andra viktiga aspekter av det, som har med skola och utbildning att 
göra, än sådana där lärandet i sig är det intressanta och där aktörerna synlig-
görs”. Johansson menade att ”pedagogik” handlar om studier av målstyrda 
verksamheter, medan ”lärande” inte behöver vara målstyrt – lärande drivs av 
människans inre krafter och kan ske när man minst anar det. Man kan även 
tolka Jerkedals (1973) resonemang när det gäller begreppen ”utbildning” och 
”lärande” på samma sätt. Kansanen (1993)  pekade även på att ”learning” av 
naturen är omedveten: ”We cannot get  learning to take place by means of 
willpower or by means of a decision on the part of the student … learning in 
itself occurs unconsciously depending on various personal and contextual fac-
tors” (s 56). 
 Johansson (1995) konstaterade att: ”Working in the scientific field, I have 
often come to reflect upon how limited our knowledge is when it comes to 
the process of learning” (s 7). Det är således svårt att hitta endast en definition 
av ”learning” [inlärning] som alla skulle ställa sig bakom. Detsamma gäller 
förmodligen även begreppet ”lärande”. En viktig anledning till detta är att 
definitioner är beroende av de teoretiska utgångspunkter, som forskaren har.
Kanske är det just detta, som gör att nyfikenheten samt strävan efter ny kun-
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skap hålls vid liv och föder nya tankar. ”Having the term not cast in stone is 
intellectually useful” (Guba, 1990, s 17). 
 Löfberg (1990) och Mogensen (1994) menade att inlärning relateras till på 
förhand given information, medan lärande innebär den aktivitet i vilken iakt-
tagelser och information bearbetas till ny kunskap, som är specifik för den 
lärande. K. Johansson (1999) menade också, att den kontext i vilken inlärning 
sker, är mer begränsad till formella utbildningssituationer medan lärandet kan 
ske överallt. Följande citat menar jag är uttryck för att det har skett en glid-
ning när det gäller det internationellt gångbara begreppet ”learning” [inlär-
ning] mot en definition, som mera kan gälla för begreppet ”lärande”: 

 … learning in various educational contexts is characterized as a change in the way 
in which the learner sees, or experiences, some aspect of the world. Learning has 
two aspects that are inextricably intertwined: (1) the ”what” aspect, which refers to 
the content of learning, and (2) the ”how” aspect, which refers to the way in 
which learning takes place (Marton & Booth, 1996, s 534). 

As we have pointed out, the way in which learners experience and understand 
what they learn and the ways in which they go about learning it, are the most crit-
ical aspects of learning. It seems reasonable to expect teachers’ ways of experienc-
ing the ”what” and ”how” of their teaching to be a key aspect, or the key aspect, 
of their teaching (Marton & Booth, 1997, s 176). 

Ellström (Ellström, Gustavsson & Larsson, 1996) definierar lärande på följan-
de sätt: ”Med lärande avses här relativt varaktiga förändringar av en individs 
kompetens, som ett resultat av individens samspel med sin omgivning” (s 
147). Johansson (1999) ser lärandet som ”människans sätt att erfara världen 
alltmer differentierat, integrerat och effektivt” (s 1). Forskare försöker således 
via olika begrepp komma åt det som jag betecknar som ”lärande”. Kansanen 
(1993) kompletterade det internationellt gångbara begreppsparet ”teaching 
and learning” med begreppet ”studying” vilket resulterade i triaden; tea-
ching-studying-learning. Han menar att:

If we describe the activities of the teacher as teaching, I would prefer to call the ac-
tivities of the students as studying. This interaction may bring about some results 
that we usually think of as changes, and an important part of these changes is learn-
ing. Learning is occurring in the teacher’s head as well as in the student’s head, but 
naturally their content is of a different kind. In this way the whole instructional 
process can be understood as active on behalf of both sides. Studying as a concept 
is active by nature, and we can avoid referring to learning as something passive, 
which may occur through conditioning or because direct observation does not re-
veal what is happening in the student’s head. Studying, on the other hand, can al-
ways be understood as active (cf. learning by doing) and perhaps as conscious, too 
(s 56).

Kansanen, Tirri, Meri, Krokfors, Husu och Jyrhämä (1997) har senare fortsatt 
i samma spår och fokuserar interaktionen samt aktionen i lärandet: ”The most 
basic feature in the teaching-studying-learning process is action, but not the 
action of some individual per se but the interaction of all the persons who 
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participate in the process” (s 5). Enligt Kansanen et al. är det i skolsamman-
hang, läroplanen med dess mål, som styr och binder upp aktörerna i interak-
tionen och denna interaktion kan heller aldrig bli symmetrisk då läraren age-
rar utifrån en maktposition. Kansanen (1997) pekade på de förväntningar, 
som läraren har på sig att vara införstådd i läroplanen, acceptera dess värde-
ringar och ta till sig dem.
 Triaden ”teaching-studying-learning” kommer nära mitt begrepp 
”lärande”: ”A teacher’s task in the teaching-studying-learning process, is to 
motivate the pupils so that they may be called students” (s 41). Enligt Kansa-
nen är vuxenutbildning ett specialfall av teaching-studying-learning proces-
sen. Merriam och Caffarella (1999) pekade på att det är speciellt två faktorer, 
nämligen hastighet och mening, som har påverkan på vuxna i lärandeproces-
sen:

Speed refers to the time a person has to examine a problem or respond to a situa-
tion. An adult’s ability to respond slows with age, and time limits and pressures 
have a negative effect on learning perfomance. Perhaps because an adult’s learning 
is so closely tied to his or her life situation, adults are not inclined to engage in 
learning unless it is meaningful … Linked to the meaningfulness of material is the 
variable of motivation (s 397). 

Kansanen (1995b) menar att lärare traditionellt inte varit involverade i lä-
roplansutvecklingen, men att lärarrollen förändras i en riktning, som förutsät-
ter att de engageras i det arbetet. I de  situationer, som jag  studerar d.v.s.  
situationer där mästare, gesäller och lärlingar agerar, förekommer ingen läro-
plan av det slag, som finns inom skolsystemet. Mästaren utvecklar visserligen 
själv sin ”läroplan” genom att i tanken konsultera sina tidigare mästare, men 
han är alltså betydligt aktivare i den processen än lärare i allmänhet20. Mästa-
ren är heller inte såsom läraren bunden till en lagstadgad läroplan och behö-
ver således inte agera utifrån en maktposition, vilket innebär att lärandesitua-
tionen i många fall kan vara symmetrisk. 

Filosofen Bertrand Russell (1943) gjorde en skillnad mellan ”kunskap ge-
nom beskrivning” och ”kunskap genom bekantskap”. Han menade att vår 
kunskap i grunden bygger på bekantskap eftersom ”Every proposition which 
we can understand must be composed wholly of constituents with which we 
are acquainted” (s 58). ”Kunskap genom bekantskap” är den direkta kunskap 
som vilar på våra sinnens vittnesbörd. All kunskap genom beskrivning måste 
kunna återföras på en sådan kunskap genom bekantskap. Vi kan fullt ut förstå 
innebörden hos en sats bara när vi har kunskap genom bekantskap med alla 
dess enkla beståndsdelar. Enbart sinnesförnimmelser ger mening åt våra enkla 
idéer. Vad vi, enligt Russell egentligen kan ha kunskap om genom bekant-
skap är ”sinnesdata”, vad som är givet i våra omedelbara impressioner, för-
nimmelser av färger, former, smaker, ljud, taktila egenskaper, lukter etc.

20 Det pågår dock ett utvecklingsarbete i Haparanda kommun där lärare nu aktivt går in i utveck-
lingen av det, som skulle kunna betecknas som en lokal ”läroplan” (G. Wikgren, personlig kom-
munikation, 6 maj, 2000). 
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Enligt Russell (1943) finns således två sätt på vilka vi kan få vetskap om nå-
got. För det första kan vi ha bekantskap med det vi direkt är medvetna om 
eller upplever (knowledge by acquaintance). Sinnesdata, minnet, själviaktta-
gelse och föreställningar förser oss med ”kunskap genom bekantskap”. Vi kan 
inte vara bekanta med fysiska, materiella föremål i normal bemärkelse. Dessa  
benämns av  Russell i vissa sammanhang för ”logiska konstruktioner” och om 
dessa får vi ”kunskap genom beskrivning”. Exempelvis är ett körsbär en lo-
gisk konstruktion utifrån sinnesdata, som i dess närhet uppstår i medvetande-
fältet;  röd  färg,  mjuk och elastisk massa, söt  lukt  och  smak etc. Russell tar 
dock inte ställning till om tingen kan existera oberoende av om de uppfattas 
eller ej. Vi kan heller inte få kunskap om andra människors tankar genom 
bekantskap.
 För det andra kan vi ha vetskap om något genom en beskrivning av detta 
något (knowledge by description). ”The table is ’the physical object which 
causes such-and-such sense-data. This describes the table by means of the 
sense-data” (Russell, 1943, s 47). ”By a ’description’ I mean any phrase of the 
form ’a so-and-so’ or ’the so-and-so’ … an object is ’known by description’ 
when we know that there is one object, and no more, having a certain prop-
erty” (s 53).
 Goody (1989) menar om vissa färdigheter i lärlingskap att: ”They cannot 
be taught, but must be learned” (s 247). Därför väljer jag i föreliggande av-
handling att använda begreppet bekantgöra när mästaren gör lärlingen bekant 
med något för henne obekant och bekantgörandeläran21 innefattar de strategi-
er och den lärandesyn, som ligger till grund för hans agerande. 
 Numan (1999) pekar på dubbeltydigheten i begreppet ”lärande” d.v.s. 
”lernen” [lära sig] och ”lehren” [lära någon] och Alerby (2000) menar att ”lä-
rande” [teaching-and-learning] även inrymmer de situationer och samman-
hang där någon försöker lära ut något till någon annan, och detta samtidigt 
som denne ’någon annan’ försöker  lära in detta ’något’”  (s 2). Alerby pekade 
också på lärandets kontextuella natur. Thunborg (1999) menar att den kon-
textuella ansatsen innebär att lärande och mänsklig utveckling ses som en so-
cialt eller kulturellt medierad process. Två perspektiv inom denna ansats – 
verksamhetsteori och ”situerad” lärandeteori, har enligt Thunborg åtminsto-
ne tre gemensamma utgångspunkter:

För det första utgår de ifrån att lärande sker i och genom socialt samspel mellan 
 människor i situationer, verksamheter och/eller sociala praktiker. 

För det andra ses lärande och de verksamheter där lärande sker som kontextu-
ellt bundna, dvs. bundna i sina historiska … fysiskt-materiella … sociala och 
kulturella sammanhang. 

21 Med begreppet ”bekantgörandelära” avses i det här fallet, mästarens syn på hur bekantgörandet 
går till (bekantgörandesyn) samt de strategier (tillvägagångssätt), som han använder för att göra 
någon annan bekant med ett lärandeinnehåll. Bekantgörande ska inte jämställas med att undervisa 
eller med begreppet ”teaching”, då det begreppet ofta är knutet till en läroplan och till skolsyste-
met. 



LÄRANDE UNDER SAMMA HATT

50

 För det tredje betonar perspektiven mänskligt lärande och mänsklig utveckling 
 (s 44). 

”Inom den ’situerade’ lärteorin (situated learning) betraktas lärande i högre 
grad utifrån samspelet mellan aktörer i vardagen. Individer och grupper antas 
mot bakgrund  av en sådan  utgångspunkt lära i  sociala situationer” (s 46). 
Lärandeteorin ”situated learning” har föregångare i Vygotskys (1978) forsk-
ning (social learning). Suchman (1987) införde begreppet ”situerad” [situated] 
och definierade ”situated actions” såsom: ” … simply actions taken in the 
context of particular, concrete circumstances. Hon menade vidare att: ” … 
the circumstances of our actions are never fully anticipated and are conti-
nuously changing around us … our actions … are never  planned  in the 
strong sense that cognitive science would  have it” (s viii-ix). Enligt Tennant 
(1999) finns det inget entydigt ”situated learning”- perspektiv. Den gemen-
samma nämnaren för en stor mängd arbeten inom detta perspektiv, är kon-
textens betydelse i lärandet. Följande ståndpunkter är gemensamma: 

1  High-level or expert knowledge and skill can be gained from everyday  
 experiences at work, and in community and family life. 
2  Domain-specific knowledge is necessary for the development of expertise       

(i.e. much of expertise relies on detailed local knowledge of  a workplace,      
locality or industry).

3 Learning is a social process. 
4 Knowledge is embedded in practice and transformed through goaldirected
 activity (s 170). 

Lave och Wenger (1991) intar en annorlunda och radikal uppfattning om 
”situated learning” när det gäller att förvärva lärande och utveckla kunskap.

They are keen to distance themselves from the individualised psychological tradition 
which emphasises learning by doing, reflection on experience, and a decentring 
from the teacher to the learner, emphasising the view that learning is an ’integral 
and inseparable aspect of social practice’ (Tennant, 1999, s 174).

Olika språkliga benämningar på lärandeformer, som har ett ”situated lear-
ning”-perspektiv, som det gemensamma är exempelvis ”vardags-
lärande”/”lärande i arbetslivet” (Leymann & Löfberg, 1990; Ellström, 1992; 
Ellström et al. 1996), ”informellt lärande” (Thornton Moore, 1986; Lave, 
1982, 1990, 1999; Lave & Wenger, 1991;  Henze,  1992),  ”Læring  ved  
deltaking”, ”lärande  i  praktiken”/ ”lärlingskap” / ”apprenticeship22” / 
”learning in doing” /”Mesterlære”/ ”novis-expert” (Dalin & Skrindo, 1981; 
Säljö, 2000; Nielsen & Kvale, 1999b; Lundin, 1992; Coy, 1989; Cooper, 

22 ”Apprenticeship” kommer av det franska ”apprendre” vilket betyder att lära eller förstå (Niel-
sen & Kvale, 1999a). Begreppet ”lärlingssystem” (apprenticeship) används ofta som övergripan-
de beteckning för att studera aktörers lärande till en praktik i samspel med andra aktörer (Thun-
borg, 1999). 
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1980; Singleton, 1998; Nielsen & Kvale, 1999a; Josefson, 1988; Benner, 
1993/1984; Seitamaa-Hakkarainen, 1994).
 Begreppet ”scaffolding” [stötta-begreppet]23 härrör från Vygotskys teori 
om den proximala utvecklingszonen [the Zone of Proximal Development, 
ZPD] och används bl.a. i ovanstående lärandeformer. Vygotsky (1978) defi-
nierar ZPD på följande sätt:

 … the distance between the actual developmental level as determined by indepen-
dent problem solving and the level of potential development as determined through 
problem solving under adult guidance or in collaboration with more capable peers (s 
86).

Idén bygger på att den som håller på att lära sig något för stunden med hjälp 
av någon, som behärskar lärandeinnehållet bättre, kommer att klara av samma 
sak på egen hand dagen efter. ”The only ’good learning’ is that which is in 
advance of development” (s 89). I denna lärandeprocess används ”scaffol-
ding” som ett instrument. Enligt Tella och Mononen-Aaltonen (1998) var 
det Wood, Bruner och Ross som 1976 definierade begreppet som ”a process 
that enables a child or novice to solve a problem, carry out a task, or achieve 
a goal that would be beyond his unassisted efforts” (s 28). Det ingår två upp-
fattningar i själva begreppet. Den ena är att det förekommer ” … a reciprocal 
relationship between the teacher and the learner”. Den andra är att det finns 
” … a progressive transfer of responsibility for initiating learning from the 
teacher to the learner” (s 28). 
 Dreyfus och Dreyfus (1986; 1999) betonade den isolerade individens lä-
rande och fokuserade mästarens betydelse och lärlingens imitation av den-
samme, som betydelsefullt för lärandet i en lärandeform, som ovan betecknats 
med olika termer. Erickson (1982) fokuserade också individen och individens 
lärandeprocess. Han menar att: ” … it is the individual who learns in the 
sense of acquiring new knowledge and skill. Although the human group is 
the primary repository of culture itself … the primary locus of the acquisition 
of cultural knowledge is the individual” (s 151). Enligt Rogoff, Matusov och 
White (1996) är ” … learning a matter of how people transform through par-
ticipation in the activities of their communities” (s 411). Jernström och Jo-
hansson (1997) har både en individcentrerad och en sociokulturell ansats i det 
aktionsforskningsinriktade projekt, som pågick i skolor, förskolor och fritids-
hem i fem Norrbottenskommuner och som initierades av Johansson redan i 
slutet av 1970-talet. Varje enskilt barns kulturella bakgrund, skulle ses som en 
resurs och som en språngbräda för lärande. Vidare skulle varje enskilt barn 
någon gång få stå i centrum. I lärandeprocessen sågs även människor i barnens 
omedelbara närmiljö, som resurspersoner. Jernström och Johansson menar att 
den kulturella bakgrunden åtminstone har följande dimensioner: 

• den materiella, som är synlig genom produkter av teknologi och
 hantverk. 

23 Lindén (1993). 
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• den mentala, som omfattar föreställningar, kunskaper, attityder och         
värderingar.

• den sociala, som inbegriper mer eller mindre fasta relationer mellan           
människor och hur man umgås med varandra (s 43). 

Även Säljö (1994) betonade det sociokulturella perspektivet på lärande och 
menade att: ”In a sociocultural perspective, the concept of cultural tool im-
plies that concepts are conceived as products of human activities and as 
evolving and sedimented through cultural and historical processes that are 
often highly conflictual in nature” (s 89). Han pekade också på vikten av att 
inom forskningen ta seriöst på den roll som kommunikationen och interak-
tionen spelar för lärandet. 
 Då den kulturella bakgrunden utvecklas och förändras i och med att läran-
de sker,  innebär det att lärandet hela tiden är kunskapsberoende. Lärande 
sker hos olika individer utifrån olika utgångspunkter: ”Those who are know-
ledge-rich reason more profoundly. They also elaborate as they study and 
thereby learn more effectively. Knowledge thus begets knowledge” (Resnick, 
1989, s 2). Postle, (1990) pekade också på interaktionen mellan ”personal his-
tory” och ”present time events” som betydelsefullt för ”learning”. 
 Brown, Collins och Duguid (1989) har vidareutvecklat ”situated lear-
ning”-teorin och betonade idén om ”cognitive apprenticeship” [kognitivt 
lärlingskap]. Den innebär att man utifrån en lärlingsmetafor organiserar insti-
tutionell (formell) undervisning. Några forskare som utvecklat var sin under-
visningsmodell för institutionellt kognitivt lärlingskap, är Collins, Brown och 
Newman (1989) samt Brandt (1990). Andra forskare som dels gett en teore-
tisk bakgrund till dessa modeller, dels försökt omsätta desamma i högskoleun-
dervisning, är Chrystal och Ekvall (1995:2, 1995:3). ”De två undervisnings-
modeller(na) … tar sina utgångspunkter i tankegångar om kognitivt lärlings-
kap och fokuserar kunskaper som stödjer lärlingarnas, d.v.s. studenternas, 
kognitiva utveckling” (Ekvall & Chrystal, 1995:3, s 5). Carlgren (1997)  me-
nade att man i anslutning till sociokulturellt lärande diskuterat just ”lärande 
som kognitivt lärlingskap” men också möjligheten för skolan att bli en auten-
tisk praktik. Hon pekade på vikten av att närmare studera den faktiska praktik 
som finns i skolan, då det inte är så självklart hur denna praktik ska vara ut-
formad med tanke på elevernas lärande.
 Rogoffs (1990) syn på barns lärande kan uttryckas  som ”lärlingskap i tän-
kande” d.v.s. barnen fungerar som lärlingar i tänkande. De lär sig genom att 
observera och delta med jämlika och skickligare medlemmar i deras samhäl-
le/miljö. Vidare utvecklar de färdigheter på så vis, för att hantera kulturellt 
definierade problem, med de verktyg som finns tillgängliga. Rogoff införde 
begreppet ”guided participation” i sina försök att förstå hur barns tänkande 
utvecklas. Hon är kritisk mot den tonvikt, som i dessa sammanhang ofta lagts 
på individen ensam och lika ofta grundats på Piagets teorier om barns kogni-
tiva utveckling. Man har då ofta fokuserat intresset på det, som man ansett 
vara basala kognitiva processer såsom minne och uppmärksamhet. ”The pur-
pose of cognition is not to produce thoughts but to guide intelligent inter-
personal and practical action” (s 9).



TEORETISK GRUND

53

Rogoff ser tänkandet som en ” … functional effort to solve problems” och 
utvecklingen betraktar hon som ” … progress in skill, understanding, and 
perspective regarding problems and their appropriate solution, as defined by 
the local culture” (s 8). Med sitt begrepp ”guided participation”, fäste Rogoff 
uppmärksamheten på att både vägledning och deltagande i  kulturellt värde-
rade aktiviteter är nödvändiga för barns lärlingskap i tänkande. ”Underlying 
the processes of guided participation is intersubjectivity: a sharing of focus 
and purpose between children and their more skilled partners and their chal-
lenging and exploring peers” (s 8). Rogoffs forskningsresultat ger ett starkt 
stöd för den typ av slutsatser till undervisnings- och lärandesituationer, som 
uppmärksammats av Johansson (1985), utvecklats av Jernström och Johansson 
(1997) och som delvis inspirerat till föreliggande avhandlingsarbete. 
 Min inspiration har fått näring också genom de pedagogiska rötter, som 
jag har i min profession som förskollärare. Dit hör pedagoger såsom Comeni-
us (1592-1670), som liknade barnets lärande vid ett hantverk. Barnen skulle 
få pröva själva och pedagogens uppgift var att leda, hjälpa och visa:

Då läraren måste acceptera barnets egennatur innebär det, att han också måste kunna 
förstå att barnet kan växa och utvecklas även utanför lärarens påverkan. Genom 
denna anmärkning ser vi att Comenius också till bildningen räknade erfarenheter 
som eleven gör utanför skolan, i likhet med vad vi i dag skiljer ut som skolkunskap 
och vardagskunskap (Comenius, 1989, s 32-33).

Pestalozzi (1746-1827), som grundade sina metoder på barnobservationer, 
menade att undervisningen skulle utveckla huvud, hand och hjärta (Lilius, 
1929). Fröbel (1782-1852) – den svenska förskolans fader, som tog starkt in-
tryck av Pestalozzi, menade att livets mening för människan var att vara ska-
pande. Enligt Wallström (1992) var målet för Fröbels arbete att förena skolan 
med det övriga livet. Lek och arbete i sin ursprungliga skapande form skulle 
förenas med skolarbetet. 

Människor nedvärderade ofta praktiskt arbete, medan Fröbel bestämt hävdade att 
yrkesmannen använder både ”huvud och händer” och att olika yrken inte innehöll 
det ena eller det andra. Köpmannen, bagaren, prästen, vetenskapsmannen, pedago-
gen, skräddaren o s v skulle alla respektera varandras insatser. Barnen skulle på nära 
håll uppleva denna inställning för att livet igenom känna aktning och respekt för 
praktiskt kunnande. De skulle tidigt konfronteras med olika hantverk på ett sådant 
sätt att de blev delaktiga (s 30). 

Fröbel gick en tid i lära hos en jägmästare innan han påbörjade sina studier i 
naturvetenskap och filosofi. Troligtvis hade detta lärlingskap inverkan på de 
pedagogiska teorier, som han kom att stå för. Dewey (1859-1952) utformade 
en aktivitetspedagogik samt myntade begreppet ”learning by doing” (Dewey, 
1999). Även Dewey betonade vikten av att förena skolan med samhället och 
pekade på elevens aktiva roll i lärandet, d.v.s. eleven skulle få experimentera 
och pröva själv. Konkreta metoder i lärande-situationerna med utgångspunkt 
i barnets eget intresse, aktivitet och motivation samt helhetssynen på barns 
lärande, var något som alla dessa pedagoger hade gemensamt. 
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Förskolans metodik har haft två ben att stå på, nämligen pedagogik och psy-
kologi – inlärning och utveckling. Dessa två ben ligger till grund för mitt 
hävdande av en helhetssyn på barns lärande. Då människans lärande börjar 
tidigt, kanske redan innan hon föds (Lind & Neuman, 1990; Holmlund, 
1989; Trevarthen, 1993) och fortsätter livet  ut –  ”livslångt lärande” (Ell-
ström, et al. 1996; Lundgren, 1996) är helhetssynen enligt mitt sätt att se gil-
tig på människans lärande vilken ålder hon än har. Även om hjärnforskningen 
visat att nybildningen av nervceller i hjärnan upphör någon gång efter ca ett 
års ålder, är hjärnan föränderlig under människans hela utveckling. ”Samtidigt 
som hjärnans grundläggande arkitektonik är genetiskt bestämd är hjärnan så-
ledes plastisk, d.v.s. kemiskt och strukturellt formbar under utvecklingen. 
Oavgjort mellan arv- och miljöförespråkarna skulle man kunna säga” (Widén, 
1995, s 20).
  Min ståndpunkt är, att när lärandet sker, innebär det att individen får in-
sikt i, förstår och själv kan utföra något på ett kvalitativt annat sätt än tidigare. 
Jag behandlar emellertid inte närmare frågan vari förändringen består, men 
däremot att och hur förändringen äger rum.
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METOD

Metodiska angreppssätt

itt studieobjekt är lärandet. Jag väljer att studera detta genom: 

• att observera hur och vad informanterna gör när de agerar. 
• att lyssna på vad och hur de agerande uttrycker sig om vad och hur de lär 
  sig. 
• att själv gå in i processen och göra egna erfarenheter och upplevelser. 

För att studera ovanstående, använder jag mig av följande datainsamlingsme-
toder: intervju, videoobservation, fotoobservation, dold fullt deltagande ob-
servation, fullt deltagande- och självobservation, moderat deltagande observa-
tion, fältanteckningar, dagbok, månadsjournal24 och stimulated recall25.
 Då syftet med min forskning förutsätter en rik metodik, kombinerar jag 
både kvantitativa och kvalitativa metoder26. Jag har således inspirerats av tan-

24 Frågor att besvaras varje månad av lärlingen när hon efter lärandetidens slut är ute i yrkes-livet.
25 Enligt Alexandersson (1994a) brukar stimulated recall beskrivas som en metod att påminna en 
person om det egna tänkandet under en tidigare episod. Se även Bloom (1953) och Kansanen 
(1995a). Kansanen har uppmärksammat lärares tänkande och menar att det är svårt att komma åt, 
då detta inte kan observeras direkt. Han nämner då stimulated recall som en möjlig, men kanske 
krävande metod. Oftast verkar det enligt Kansanen dock vara så, att man behandlar lärares tän-
kande i största allmänhet utan att koppla det till undervisningens innehåll.
26 Metoderna i sig kan generellt inte sägas vara av det ena eller andra slaget. Däremot är de mer 
eller mindre lämpade att hantera data, som är kvantitativa eller kvalitativa. Det har emellertid 

M
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kegångar och begrepp från olika forskningsinriktningar. Användningen av 
exempelvis time sampling27 frambringar kvantitativa karakteristika. Den kvali-
tativa forskningen kan t. ex. hänföras till den naturalistiska forskningen (Berg-
lund, 1983). Även etnografisk- och fältforskning kan hänföras till densamma. 
”Klara likheter med naturalistisk forskning finns också i de strategier (’groun-
ded theory’ … ) som utvecklats av Glaser och Strauss (1967), Glaser (1978) 
… ” (s 18). Mina studier kan karakteriseras som empirinära i den meningen, 
att jag vid insamlingen av data befunnit mig mycket nära mina informanter i 
deras naturliga miljöer. 
 När det gäller analysen av mina data, har jag inspirerats av Grounded 
theory metoden (Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 1978; Glaser, 1992). Som ett 
verktyg i arbetet med denna metod, har jag använt mig av dataprogrammet 
NUD*IST (Non-Numerical Unstructured Data-Indexing, Searching and 
Theorizing)28.

Material

Vid insamlingen, transkriptionen och analysen av data, användes följande mate-
rial:
• Bandspelare. SONY Walkman Professional. WM – D6C.
•  Bandspelare. Olympus. Pearlcorder L 400. Microcassette Recorder. 
• Kassettband. Maxell. UDI. CD. 
• SONY Dictator/Transcriber BM – 89. 
• SONY Video Camera Recorder Hi 8. CCD – TR2000E. 
• HITACHI 8mm Video Camera/Recorder Hi 8. VM – H510E/VM – 
  H610E/VM – H710E. 
• Kamerastativ. Model #200. Manfrotto. Serial 144B/FK09. 
• Hi 8 MP videokassettband. Maxell. XR Metal. 
• SONY Stereo Video Cassette Recorder Hi-Fi Stereo Hi 8. EV – C500E. 
• Kamera. Minolta lens zoom 38-60 mm. 
• Mjukvara: Apple Video Player Version 1.7.1. 
• Mjukvara: MacIntosh-versionen av NUD*IST Release V4.0 Build 
  1038. 
• Dagböcker. 

utvecklats ett språkbruk där forskare även kallar metoder för kvantitativa eller kvalitativa (se t ex 
Eneroth, 1984; Gabel, 1994; Denzin & Lincoln, 1994; Creswell, 1994). I föreliggande avhandling 
ansluter jag mig av praktiska skäl, till det språkbruket. 
27 Time sampling and event sampling are the two most frequently used ways of selectively re-
cording information (Evertson & Green, 1986). ”Time sampling involves selecting intervals out 
of the total time available for observation and then observing only during the selected periods” 
(Borg & Gall, 1995, s 480). Se även Burgess, (1984). 
28 För en mer ingående beskrivning av programmet, se Bruhn & Lindberg (1996). 
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Den multimetodiska forskningsansatsen

Kvantitativ och kvalitativ metod29

De kvantitativa och kvalitativa paradigmen har sina rötter i de filosofiska 
traditionerna på 1900-talet. Enligt Berglund (1983) kan dessa paradigm också 
benämnas ”traditionell forskning” respektive ”naturalistisk forskning”. 

The quantitative is termed the traditional, the positivist, the experimental, or the 
empiricist paradigm … The qualitative paradigm is termed the constructivist ap-
proach or naturalistic … the interpretative approach … or the postpositivist or 
postmodern perspective (Creswell, 1994, s 4). 

Enligt Eneroth (1984) är varje undersökningsmetod kvantitativ, som syftar till 
att mäta hur mycket som finns av något t. ex. hur mycket av en egenskap 
eller kvalitet, som en viss företeelse har och orsaken till det. Metoden har så-
ledes ett förklarande drag. Däremot syftar en kvalitativ metod till att söka ef-
ter den kvalitet som är typisk för företeelsen eller det som skiljer den från 
andra företeelser. Den har på så vis ett karakteriserande och gestaltande drag. 
I föreliggande avhandling tar den kvalitativa forskningsmetoden en något 
större plats än vad den kvantitativa gör, varför jag nu går in lite närmare på 
denna metod. 
 Wolcott (1990) menade att den kvalitativa eller naturalistiska forskningen  
är en samlingsbeteckning på forskningsansatser av olika slag exempelvis etno-
grafi, fältforskning, deltagande observation etc. Även strategier i ”grounded 
theory” liknar dem, som finns i naturalistisk forskning.

The underlying principle in grounded theory which leads to a researchable problem 
with high yield and relevance is that the research problem and its delimitation are 
discovered or emergent as the open coding begins on the first interviews and obser-
vations. They soon become quite clear … ” (Glaser, 1992, s 21).

I föreliggande avhandling gav förundersökningen ganska snart vid handen att 
informanterna motsade sig själva när de berättade om hur lärandet går till i 
situationer där mästare, gesäller och lärlingar agerar. Dialektiken låg i huruvi-
da de imiterade/gjorde likadant eller inte.
 Ett framträdande drag i den naturalistiska forskningsinriktningen är forska-
rens närhet till informanterna på ett sådant sätt, att han/hon blir en ”medlem” 
i deras värld. ” … the central directive of the naturalistic stance: ’Go to the 
people’”(Gubrium & Holstein, 1997, s 35). Ett annat framträdande drag är att 
gå ut på forskningsfältet med så få förutfattade meningar som möjligt i syfte 
att observera informanterna på deras egna villkor och låta dem återge sina 
egna berättelser på sitt eget språk. Därefter är det forskarens uppgift att åter-
berätta deras genuina berättelser. Även den deltagande observations-, fält-

29 Se fotnot 26. 
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forsknings-, grounded theory- och etnografiska ansatsen innebär i stort sett 
ett sådant arbetssätt: 

 … we see ethnography as committed to uncovering and depicting indigenous 
meanings. The object of participation is ultimately to get close to those studied as a 
way of understanding what their experiences and activities mean to them (Emerson, 
Fretz & Shaw, 1995, s 12). 

Van Maanen (1995) menade att: ” … the underlying rationale for doing eth-
nography is understood to be cultural interpretation” (s 83). Hammersley 
(1992) pekade dock på att: ”In practice most ethnography is concerned not 
just with describing people’s perspectives and behaviour, but also with ex-
plaining them” (s 103). Styrkan i etnografisk forskning ligger i dess realism: 
”Communication events are recorded as naturally as possible – as they would 
occur if no researcher were present … Ideally the data analyzed are unble-
mished ’slices of life’ (Frey, Botan, Friedman & Kreps, 1992, s 256). 
Begränsningen kan ligga i att utförandet av detaljerad observation, kräver att 
forskaren bara kan arbeta i några få forskningsmiljöer: ”Ethnographers usually 
study one or a few small-scale cases (settings, groups or people) over periods 
that range from a few days to several years” (Hammersley, 1992, s 85). I före-
liggande avhandling har huvudundersökningen utförts i en enda forsknings-
miljö under en period av 27 dagar. 
 Enligt Berglund (1985) var det år 1898 som kopplingen mellan antropolo-
gi och pedagogik dokumenterades för första gången i den amerikanska littera-
turen, då Nina Vandewalker i en artikel tog upp relationen mellan pedagogik 
och kultur. Intresset för den antropologiska/etnografiska forskningsansatsen 
spreds sedan vidare till Europa. Det finns ingen entydig definition av begrep-
pet etnografi och inte heller antropologerna själva har någon sådan. Berglund 
pekade dock på några typiska karakteristika för denna typ av forskningsansats. 

• Forskaren försöker upptäcka vad som pågår i en viss           
situation/verklighet.

• Denna situation/verklighet studeras utifrån hur aktörerna betraktar     
och konstruerar den. 

• Forskaren försöker bortse från sina fördomar och förutfattade      
 meningar om den situation/verklighet han ska studera.
• Forskaren frågar sig: Varför händer det som verkligen händer? och   

Varför händer inte något annat?
• Forskaren studerar relationen mellan själva situationen och dess    

kontext t. ex. mellan klassrumssituationen och skolan som helhet.   
   Etnografisk forskning betonar kontextens betydelse och framhäver  
   behovet av både mikro- och makroanalyser. 

• Forskaren går inte in i situationen/verkligheten med på förhand klart   
definierade frågor (hypoteser). Forskaren går för den skull inte ’helt     
vit’ in i densamma.
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• Forskaren använder flera olika typer av datainsamlingsmetoder. 
• Någon motsättning mellan kvantitativ- och kvalitativ metod existerar    

inte.

Den naturalistiska forskningsinriktningen oavsett om det handlar om etnogra-
fisk-, fältforsknings- deltagande observations- eller grounded- theory ansats, 
har som mål att återge samt skildra informanternas verklighet i en skriven 
produkt, som Van Maanen (1988) benämner ”a tale of the field” eller ”a rea-
list tale”. Grounded theory ansatsen har dessutom som mål att generera en 
teori ur data. Styrkan med denna metod är enligt Mills (1985) att den inte 
leder till ”grand theory” d.v.s. det storvulna teoretiserandet vilkens tillkorta-
kommanden visar sig när man försöker använda den. 
 I föreliggande avhandling har strategier använts som karakteriseras av 
punkterna i Berglunds sammanställning. I de fall där jag gjort utvidgningar 
framgår det tydligt i den fortsatta framställningen. Det är min forskningsfråga, 
som lett mig till dessa strategier. Men jag har inte nöjt mig med att bara för-
söka skildra informanternas verklighet, så som de själva framställer den. Jag 
har också själv gått in i den lärandeprocess, som informanterna utsätter sig för 
och studerar således även mig själv. På så vis skildrar jag också min egen 
framställan av den verklighet, i vilken informanterna och jag själv befinner 
oss.

Triangulering/multipla datainsamlingsmetoder

Tidigare forskning (Isberg, 1992, 1995) har visat att det förekommer en 
diskrepans mellan vad informanter säger att de gör och hur de verkligen gör i 
olika sammanhang. I syfte att i så hög utsträckning som möjligt komma åt hur 
lärandet går till i lärandesituationer, där mästare, gesäller och lärlingar agerar, 
använder jag därför multipla datainsamlingsmetoder. Data förekommer alltid 
på en manifest nivå – det som vi ser eller hör. Men det man som forskare är 
ute efter, förekommer på en latent nivå. Relationen mellan det manifesta och 
det latenta är validitetsproblemet (H. Johansson, personlig kommunikation, 
22 oktober, 1995.) För att komma åt det latenta, kan man som forskare an-
vända triangulering.
 Triangulering är ursprungligen ett begrepp som använts inom sjöfarten för 
navigering. Denzin (1978) använde begreppet när han argumenterade för att 
kombinera olika metoder vid studiet av ett och samma fenomen. Idén var att 
tillkortakommanden i en datakälla, metod eller till och med hos forskaren, 
skulle kunna balanseras ut på så sätt. Grant och Fine (1992) citerade många 
exempel på hur kombinationer av olika metoder som t. ex. etnografiska- 
med experimentella metoder har varit lyckosamma. Little (1991) och Cres-
well (1994) argumenterade för att kombinera metoder och designer. Creswell 
uttrycker sig så här: ”A combined method study is one in which the re-
searcher uses multiple methods of data collection and analysis (s 174). Johans-
son (1995) visade också hur sådana kombinationer även lett till  omvärdering 
av tidigare kunskap. Samtliga verkar bekräfta vad Greene, Caracelli och Gra-
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ham (1989) funnit vara viktiga skäl för sådana kombinationer. De menade att 
nya sidor av ett fenomen på detta sätt kan upptäckas. Kansanen (1997) pläde-
rade dessutom för nyttan av multipla metoder för att få en förståelse av forsk-
ningens natur.

Intervju

Intervjun som forskningsmetod har en lång tradition. Enligt Zoglowek 
(1998) har forskningsintervjun i form av ett intervjusamtal (kvalitativ inter-
vju), fått en viss renässans under de senaste 20 åren. Kvale (1997a) pekade på 
den kvalitativa forskningsintervjun, som en mellanmänsklig situation i vilken 
intervjuaren och den intervjuade ömsesidigt påverkar varandra. Just detta öm-
sesidiga inflytandet på varandra, kognitivt och emotionellt kan vara en styrke-
faktor hos intervjusamtalet som forskningsmetod. En annan styrkefaktor är 
”att det kan fånga en mängd olika personers uppfattningar om ett ämne och 
ge en bild av en mångsidig och kontroversiell mänsklig värld” (s 14). Zoglo-
wek (1999) understryker förståelsen av den kvalitativa aspekten när det gäller 
användningen av intervjusamtalet som forskningsmetod. Han definierar den 
kvalitativa intervjun som öppen och ostrukturerad d.v.s. hänsyn tas både till 
den intervjuades frihetsgrad när det gäller att kommunicera och till forskarens 
frihetsgrad när det gäller att styra kommunikationen. Kommunikationen i 
intervjusituationen liknar ett naturligt vardagssamtal, men den har ett visst 
syfte och en viss struktur. På så vis är den inte bara en metod, utan den inne-
håller även ett teoretiskt perspektiv. Intervjusamtalet innebär också en kvali-
tativ analys. ”Det  ble allerede ved gjennomføring av intervjuet gjort en god 
del fortolkningsarbeid” (s 157).
 Enligt Kvale (1997a) är intervjuforskning ett hantverk och om man i in-
tervjusituationen lyckas balansera rollen som professionell forskare och rollen 
som samtalspartner i ett naturligt vardagssamtal blir det kanske så som Kvale 
uttrycker det ”en konst” (s 19). I balanseringen ligger att ta hänsyn till hur 
man ordnar  intervjusituationen – i vilken kontext och inom vilken diskurs 
intervjusamtalet pågår (Schoulz, Säljö & Wyndhamn, i tryck).  Schoulz et al. 
har dessutom visat på betydelsen av artefakters påverkan på intervjusamtalets 
utfall. Enligt R. Säljö (personlig kommunikation, 29 januari, 1998) kan fors-
karen aldrig förhålla sig helt neutral i en intervjusituation. Att ställa frågor är 
ett starkt sätt att styra informanternas tankar. I föreliggande avhandling har jag 
försökt minimera mitt sätt att styra informanterna genom att utföra samtliga 
intervjusamtal i deras invanda miljöer, mycket utrymme har också getts till 
informanternas berättande på deras ”eget språk”, några intervjusamtal har ge-
nomförts samtidigt som informanten utfört en handling av något slag och ar-
tefakter (hatt, verktyg etc.) har funnits i deras omedelbara närhet. Som exem-
pel kan nämnas intervjusamtalet med hattmakarmästaren Hugo, som under 
intervjusamtalets gång höll cylinderhatten i sina händer. 
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Video- och fotoobservation

Video- och fotoobservation används inom det tvärvetenskapliga forsknings-
fältet. Inom beteendevetenskaperna har dessa metoder tagits i bruk för att 
studera individers beteenden, sociala interaktion och kultur (T. Arendt Ras-
mussen, personlig kommunikation, 7 maj, 1999). Arendt Rasmussen började 
själv göra videoobservationer på 1980-talet och Alexandersson, (1994a, 
1994b), Garpelin (1997), Lindblad och Sahlström (1998), Svärdemo Åberg 
(1998) samt Alrø och Dirckinck-Holmfeld, (1997) är andra, som använt sig 
av denna forskningsmetod. Ruddock (1984), Käller (1990) och Carlsson 
(1999) är några forskare, som använt fotoobservation som forskningsmetod. 
Bland de fördelar som metoden har, är möjligheten att återge och återkomma 
till det som studeras. I föreliggande avhandling har foton rent forskningsme-
todiskt använts i mindre utsträckning, men de har dock använts som ett stöd i 
min egen förståelse (självobservation) av cylinderhattens tillverkningsprocess.
 Användning av videokamera/kamera ute på forskningsfältet, är det första 
steget i analysen av data. Man kan se kameran som forskarens förlängda öga. 
Videokameran blir ett med mig och min kropp och jag som forskare tolkar 
när jag zoomar in något visst i forskningsmiljön. ” … En videoupptagning 
kan aldrig på ett objektivt sätt fullständigt återge ett konstnärligt skapande. 
Det sker hela tiden ett subjektivt urval av vad som skall dokumenteras” 
(Alexandersson, 1994b, s 12) . Alexandersson menade att en videoupptagning 
aldrig kan fånga bredden eller djupet i urvalet av skeenden, så som det 
mänskliga ögat och örat kan. Jag menar att detta kan stämma i vissa fall t. ex. i 
mycket stora lokaler i vilka man får en mängd intryck, men detta gäller inte 
bara för videokameran. Människans ögon och öron fungerar på samma sätt, 
det vill säga vi riktar dessa åt ett visst håll eftersom vi inte har ögon i nacken. 
Vi kan som människor inte heller fånga hela bredden och djupet. Vi väljer 
också bort ett skeende till förmån för något annat. I vissa fall kan videokame-
ran till och med fånga mer än det mänskaliga ögat. Kameran fångar in ljudet 
och dessutom blinkar aldrig kameralinsen, så som våra ögon gör. 
 Andra fördelar med videoobservation, är att man kan fånga icke-verbal 
information såsom små gester, ansiktsuttryck och kroppsrörelser. Man kan 
genom att spela upp filmen fram och tillbaka röra sig både i tid och rum och 
just denna möjlighet innebär troligtvis att tolkningarna blir mer valida: ”You 
get a broader sense of what is going on by looking at the videofilm; feelings, 
the mood etc.” (T. Arendt Rasmussen, personlig kommunikation, 7 maj, 
1999). Själv ser jag det också som en stor fördel att till avhandlingen kunna 
foga en CD-skiva, som tillför resultaten både ljud och rörelser. Nackdelarna 
med videoobservation kan vara, att den är mycket tidskrävande, särskilt i ana-
lysfasen. Därför är det viktigt att överväga syftet med metoden och därefter 
göra sina val av vad som ska observeras. Enligt Arendt Rasmussen är video-
observation som forskningsmetod också svårare att hantera än skriven text.
I föreliggande avhandling har videoobservation skett av mig som forskare. 
När jag själv gick in som fullt deltagande observatör tillika lärling, hade jag en 
kameraman under fyra dagar som filmade.  
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Dold-, moderat- och fullt deltagande observation samt
självobservation

Med hjälp av videoobservation och intervjuer kan man inte fånga allt i den 
kontext, som studeras. Man kan t. ex. inte känna hettan, tyngden, ansträng-
ningen och svårigheterna i lärandet av att tillverka en cylinderhatt. Som fullt 
deltagande observatör tillika lärling, får jag möjlighet att själv uppleva läran-
deprocessen med hela kroppen och med alla mina sinnen och i rollen som 
forskare observerar jag således även mig själv. 

When full participation is used to document a technique, such as a method of hunt-
ing, the ethnographer must learn to do it himself with at least the minimum profi-
ciency necessary for success. In a sense, then, he observes others and learns from 
them, but he learns by observing himself as well (Nelson, 1969, s 394). 

Enligt Nelson är fördelarna med denna metod att man som forskare kommer 
åt de ”invisible procedures” [de oartikulerade, osynliga tillvägagångssätten 
och tricken] och på så vis kan dokumentera dessa och göra dem synliga. En 
annan fördel är, att man som forskare lättare smälter in i den kontext, som 
beforskas. Henze (1992) upplevde, att: ”Explaining that participation in this 
work would help my research, as I would learn what is that farmers here 
have to know, softened the protests somewhat, for example, ’Well, if it’s for 
your work … ’” (s 47).  Man blir aldrig en fullfjädrad ”medlem” under den 
tid som man är ute på forskningsfältet, men att som i mitt fall, ses i lärlingsrol-
len av de övriga medlemmarna, gör att situationen kan bli mer naturlig. Även 
Burgess (1984) pekade på fördelarna med deltagande observation: ”The value 
of being a participant observer lies in the opportunity that is available to col-
lect rich detailed data based on observations in natural settings ” (s 79).
 Graden av deltagande30 varierar i användandet av metoden. I föreliggande 
avhandling har fullt deltagande och moderat deltagande tagits i bruk. Att vara 
fullt deltagande observatör innebär att jag går in i tillverkningsprocessen pre-
cis på samma sätt som lärlingen Katja gör. På så vis kunde jag precis som 
Henze (1992) ” … experience(d) what it might feel like to be a learner in 
this community and could then measure my experience against the expe-
rience of a learner in an indigenous episode” (s 54).
 Mitt val av forskningsmetod grundar sig också i, att jag precis som Freire 
(Araújo Freire & Macedo, 1998) har en övertygelse om att: ” … only by 
working with the people could I achieve anything authentic on their behalf” 
(s 80). Att för mig som forskare vara moderat deltagande observatör, innebär 
att jag befinner mig i den beforskade miljön (jag som forskare står bakom vi-
deokameran), men jag går inte själv in i tillverkningsprocessen. När man an-

30 Spradley (1980) beskriver fyra typer av deltagande observation; passive participation, moderate 
participation, active participation och complete participation. Nelson (1969) använder begreppen 
active- eller full participation.  I föreliggande avhandling har moderate- och active/full participa-
tion använts d.v.s. moderat- och fullt deltagande observation.
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vänder deltagande observation som en forskningsmetod, är man som fältfors-
kare själv huvudinstrumentet. Enligt Burgess (1984) innebär detta att: ” … 
the participant observers are involved in face-to-face relationships with those 
who are researched, and that the observers are part of the context that is be-
ing observed” (s 80). Möjligheten finns då att forskaren dels förändrar och 
påverkar den beforskade kontexten, dels påverkas av den själv. För att detta 
inte ska bli ett problem i fråga om validiteten, menar jag att forskaren precis 
som i intervjusamtalet, måste försöka balansera rollen som professionell fors-
kare och rollen som ”medlem” i den beforskade kontexten d.v.s. uppnå en 
balans mellan distans och närhet. Det är här fältforskarens mellanmänskliga 
färdigheter ställs på sin spets. ”I argue that we can recognise the fact that ac-
counts are selective constructions without abandoning the idea that they may 
represent phenomena independent of themselves, and of the researcher, more 
or less accurately” (Hammersley, 1992, s 5). 
 Den dolda deltagande observationen har i föreliggande avhandling an-
vänts, i syfte att förorsaka minsta möjliga störning i den beforskade kontexten. 
”Rent vetenskapligt är givetvis den kunskap bäst där livet studeras som ett 
reguljärt fenomen – där den Andre inte ens vet om att han eller hon utgör ett 
forskningsobjekt” (Arnstberg, 1997, s 32). I forskningskretsar pågår debatten 
om det är etiskt försvarbart att utföra dold deltagande observation. Enligt 
Burgess (1984) finns åsikter som kontrasterar varandra och Denzin och Lin-
coln (1994) pekar på de olika positioner, som förekommer. Arendt Rasmus-
sen (personlig kommunikation, 7 maj, 1999) menar att det är för enkelt att 
påstå att videokameran likaväl som den dolda observationen skulle vara in-
kräktande på informanterna. Istället måste man begrunda den situation, som 
det handlar om och ta med denna i beräkning, när man gör sin bedömning 
och sina metodval. 
 Fältforskare såsom antropologer och etnologer31 gör ibland anspråk på be-
greppet deltagande observation. Etnografi är enligt Arnstberg (1997) en 
gemensam term för antropologer och etnologer och inom den traditionen är 
metoden således vanlig. Med hjälp av denna forskningsmetod ska forskaren 
fördjupa sig i den kontext som beforskas, för att kunna producera täta be-
skrivningar av vad som händer i den naturliga miljö som studeras. Metoden 
karakteriseras av forskarens deltagande närvaro och närmande av forsknings-
fältet med så få teoretiska föreställningar som möjligt32. Vidare av hur forsk-
ningsfrågorna växer fram under forskningsprocessens gång och hur kategorier 
och teoretiska begrepp tas fram ur processen och datamängden. ”Själva ansat-
sen består i utgångsläget helt enkelt av att försöka få svar på frågan: ’Vad hän-
der egentligen här?’ … ” (Henriksson & Månsson, 1996, s 15). I föreliggande 
avhandling försöker jag få svar på frågan: ”Hur går lärandet till?” och det är 

31 Gränsen gentemot antropologerna blir att etnologer säger sig vara inriktade på Sverige och 
Europa. Antropologer utnämnes till äldre (och visare) bröder. Sociologer blir kusiner (Arnstberg, 
1997, s 23). 
32 ”Of course, the researcher does not approach reality as a tabula rasa. He must have a perspec-
tive that will help him see relevant data and abstract significant categories from his scrutiny of 
the data” (Glaser & Strauss, 1967, s 3).
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också den fråga, som upptar mina tankar när jag första gången går ut på 
forskningsfältet.

Fältanteckningar, dagbok och månadsjournal 

 … we see fieldnotes as providing the primary means for deeper appreciation of 
how field researchers come to grasp and interpret the actions and concerns of others. 
In this respect fieldnotes offer subtle and complex understandings of these others’ 
lives, routines and meanings … writing fieldnotes is more than a process of remem-
bering and getting it down. Rather, writing fieldnotes promotes learning and dee-
pens understanding about what has been seen and heard in the field (Emerson, Fretz 
& Shaw, 1995, s 13 och s 63). 

Redan Allport (1942) underströk att det alltid finns olika kartor med vars 
hjälp man kan undersöka och tyda människors förehavanden. Det väsentliga 
är hur man i analyserna använder dem. Han uppmanade till variation i an-
vändningen av såväl begrepp som analysmetoder och försvarade dagböckers 
och liknande dokuments plats bland datainsamlingsmetoder inom beteende-
vetenskaplig forskning.

The best we can do is to encourage diversity in order that systems of thought may 
cross-fertilize one another, broaden the minds of those who encounter them, and 
invite collaboration among those who see the matter in different lights (s 173). 

Grounded Theory som analysmetod 

Grounded Theory is a general methodology  for generating theory … It is useful in 
any field that wishes to generate an inductive theory from systematically collected 
data, whether qualitative or quantitative. And generated theories which fit, work 
and are relevant have potentially many specific uses, for many fields (Glaser, 1978, s 
164).

I mötet mellan de två forskarna, Barney Glaser och Anselm Strauss uppstod 
utvecklingen av ”Grounded theory” i mitten på 1960-talet. Det var veten-
skapsteoretiska antaganden från två olika forskningstraditioner, som kom att 
stötas och blötas mot varandra. Barney Glaser hade skolats i avancerad kvanti-
tativ analys, medan Anselm Strauss hade ägnat sig åt kvalitativ metodik och 
fältnära forskning (Starrin, 1996). När de tillsammans författade boken ”The 
Discovery of Grounded Theory”, hade de kommit till följande ståndpunkt: 

 … there is no fundamental clash between the purposes and capacities of qualitative 
and quantitative methods or data … We believe that each form of data is useful for 
both verification and generation of theory, whatever the primacy of emphasis (Glas-
er & Strauss, 1967, s 18). 
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Metoden är till viss del induktiv33 och går således ut på att man först närmar 
sig forskningsfältet med så få förutfattade meningar som möjligt och med 
öppna frågeställningar, för att samla in data. Därefter kodar, analyserar (jämfö-
rande analys) och bildar man begrepp successivt och detta sker parallellt. När 
data fått tala för sig själv [speak for itself], som Glaser uttrycker det, genererar 
man en teori ur data, vilket  innebär  att  teorin är ”rooted in data” (Glaser, 
1978,  s 38). Begreppen som är grundade i data ska inte ses som sanningar 
utan mera som förslag: ”The theory is an integrated set of hypotheses, not 
findings. Proofs are not the point … Doing a theory just presents itself as it is; 
a modestly dense, integrative and explanatory theory” (Glaser, 1978, s 134). 
 Näsman och Lundén (1980), Grahn (1987) och Næslund (1991) är några 
forskare, som i sin forskning utgått från strategier formulerade av Glaser och 
Strauss. Var och en av dem har satt sin egen prägel på tillämpningen. Det gör 
även jag i denna avhandling. Grounded Theory metoden ska inte uppfattas 
som en manual med en checklista. Metodens utvecklare för ju själva också 
sinsemellan en livlig diskussion om den (Glaser, 1992). Glasers och Strauss’ 
metod kan inspirera till den skapelseprocess och till ”Upptäcktens väg”, som 
leder oss från datanivå till teorinivå. Det måste vara forskarens egen idérike-
dom, improvisation, intresse, intuition och fingertoppskänslighet, som leder 
dit. Dessa egenskaper kan i någon mån liknas vid begreppet ”theoretical sen-
sitivity”, som utvecklats av Glaser (1978). ”Kanske är det också så med forsk-
ningen. För att kunna upptäcka måste man ha lång erfarenhet och tekniskt 
kunna behärska hantverket” (Dahlgren, Larsson, Starrin & Styrborn, 1988). 

Science is work that requires creative intelligence, and there can be no mechanical 
surrogate for that. The idea of an automatic science is a will-o’-the-wisp that the 
philosophy of science has pursued, with damaging consequences, since Bacon’s 
search for a ’sure and certain method’ that would eliminate the need for human 
thought, which of course inevitable entails the possibility of human error (Bhaskar, 
1978, s 168). 

Datahantering med NUD*IST 

NUD*IST tjänar som ett verktyg för analysen och är uppbyggt utifrån en 
Grounded theory ansats, men är ändå öppet för andra typer av ansatser. ”Un-
derstanding should grow out of the data, be grounded back into the data and 
tested through the data” (The Media Production Unit of Edith Cowan Uni-
versity, The training video with Lyn Richards, 1995). Man kan arbeta utifrån 
tre funktioner, det vill säga indexering, sökning och teoribyggande. Av Figur 
1 framgår indexeringsprocessen, som innebär att man kopplar kategorier (in-
dexnoder) till i det här fallet text- och videodokument samt till memos. In-
dexkategorierna organiseras på så vis i en visuell trädstruktur. I föreliggande 

33 ”Det är ju också helt klart att det inte kan vara frågan om ren induktion. Man poängterar ju att 
den successiva datainsamlingen skall styras av de ledtrådar och idéer man får om en eventuell 
framväxande teori” (Starrin, 1996, s 116). 
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avhandling har dataprogrammets indexeringsfunktion mest använts och de 
memos som länkats till dokumenten har bidragit till teoribyggandet. 
 Ett första steg innan man börjar använda sig av dataprogrammet, är att läsa 
igenom den transkriberade textmassan och förfara precis på samma sätt som 
när man arbetar manuellt med analysen. Därefter kan man skapa ett ”pro-
jekt”. Att skapa ett projekt innebär att man samlar sina datakällor, så att det 
blir praktiskt att använda dem. För min del var det viktigt att snabbt kunna 
arbeta med förundersökningen för att kunna dra lärdomar därifrån till huvud-
undersökningen. Förundersökningen samlades således i ett projekt. Det är 
också praktiskt att ha filmer för sig och källor med stora textmängder för sig. 
Jag valde också att dela upp filmerna i två projekt efter deras karaktär. Sedan 
är det dags att importera (lyfta in) textmassan till dataprogrammets projekt. 
Man kan arbeta med flera projekt samtidigt beroende på hur stort datamateri-
al man har. I föreliggande avhandling har jag arbetat med fyra olika projekt, 
som jag benämner: ”Förundersökningen”, ”10 filmer”, ”37 t-s filmer” (time 
sampling) samt ”Dagböcker”. Varje projekt kommer efter indexeringsproces-
sen att innehålla ett indexsystem:

Ett indexsystem kan ses som en samling träd – träddiagram – vart och ett bestående 
av ett antal hierarkiskt ordnade kategorier. Varje kategori utgör en förgrening, en 
’Node’, i trädet … De olika träden i ditt projekt länkas samman av en rotförgrening 
– ’root Node’ – som symboliserar projektet i dess helhet (Bruhn & Lindberg, 1996, 
s 131). 

Indexträd
Root

Indexnod

Memo

Video
dokument

Memo

Text

Figur 1. Sambandet mellan indexnod, text- och videodokument samt    
  memo.

När textmassan är importerad, är det dags att börja med indexeringen d.v.s. 
strukturera, kategorisera/koda och därmed länka kategorier (indexnoder) till 
text- och videodokument samt till memos (Figur 1). ”Processen av index-
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konstruktionen kan sägas vara avklarad då systemet innehåller  de ’noder’ som 
krävs för att besvara de frågor, som du vill ställa till dina data” (Bruhn & 
Lindberg, 1996, s 133). 
 Fördelen med programmet är att man kan få ordning på ett stort och oö-
verblickbart material och den visuella trädstrukturen som framträder, gör att 
man tränas i att se i bilder. Att kunna se i bilder, är till hjälp för en själv för att 
man ska kunna hålla ordning på var i hierarkin man har lagt in sin kategori 
(indexnod) och hur man namngett denna. Den delfunktion, som programmet 
har i möjligheten att länka kategorier till memos, har jag upplevt som en 
ovärderlig hjälp i teoribyggandet. Det har också varit lätt att hitta igen det 
stora antalet memos, som jag skrivit, då varje kategori innehållande ett memo 
automatiskt markeras med ett utropstecken.
 En nackdel som jag har upplevt med programmet, är att jag inte lyckats få 
fram alla fyra projekt med sina trädstrukturer samtidigt framför mig på data-
skärmen utan att behöva slå ihop (merge) projekten (vilket jag inte gjorde). 
Behovet av att kunna se helheten uppstod nämligen allt eftersom analysen 
fortskred. Det kanske är att begära för mycket av programmet, men för mig 
hade det underlättat och jag hade då sluppit lägga ut projekten manuellt 
bredvid varandra på pappersark, som täckte golvytan. Fördelarna med pro-
grammet överväger dock och det är ett mycket bra verktyg vid analys av en 
stor datamängd, även om det är ett tidskrävande arbete.
 Forskare som tidigare använt sig av NUD*IST är exempelvis Lindberg 
(1998), Bruhn och Lindberg (1996) och Lindhe (1999). Samtliga vittnar om 
övervägande fördelar. För en mer ingående beskrivning av programmets 
funktioner, uppbyggnad och hantering, hänvisas till Weitzman och Miles 
(1995) samt till videofilmen ”Spend an hour with NUD*IST, The training 
video with Lyn Richards”,  producerad av The Media Production Unit, 
Edith Cowan University (1995). 

Genomförande

Avhandlingen består dels av en förundersökning, dels av en huvudundersök-
ning. Jag väljer att redogöra för undersökningarna i den ordning som de är 
genomförda, eftersom varje påföljande genomförd undersökning varit av-
hängig av vad som framkommit i föregående undersökningar.
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Förundersökning

Intervju Mia     Martin Hugo Mia Gerd Inga Alva Martin

Video Hugo Mia Gerd

Dold fullt
deltagande - 
och själv - Elisabet
observation
Fältan-
teckningar Elisabet

Nov Jan April April April Juni Juni Juni Jan
1995 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997

Video Katja Martin Elisabet
      (D  a  g   1  -  27)                                       (Dag 2, 6-14,

16, 18-21)

Dagbok Katja Martin Elisabet
(Dag 1-35) (Två böcker, dag 1-27) (Dag 1-27)

Fältan- Elisabet
teckningar,  foto (Dag 1-27)

Intervju Katja Martin
(Dag 2, 4, 17, 20) (Dag 3, 19)

Moderat
deltagande Elisabet
observation (Dag 1-27)

Fullt
deltagande- Elisabet
och själv- (Dag 2, 6-14, 
observation 16, 18-21)

Månadsjournal Katja (oktober, november 1997, mars, april 1998)

Stimulated Katja (november 1997, januari, mars, april 1998)
recall Martin (februari 2000)

Huvudundersökning
Augusti-september 1997 (27+8 dagar) samt okt., nov. 1997, jan., mars, april 1998

Figur 2. Datainsamlingsmetoder över tid.

Förundersökning

Som framgår av Figur 2, innefattar förundersökningen 8 intervjuer som 
är bandade och transkriberade34, 2 videofilmer från tre provenienser (det 

34 Förundersökningen omfattar sammanlagt 117 transkriberade A4-sidor (245 830 tecken).
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verbala innehållet på filmerna har transkriberats), fältanteckningar, en 
dold fullt deltagande observation samt självobservation. 
 Efter att ha kontaktat Stiftelsen Hantverksfrämjandet fick jag uppgift 
om registrerade hattmakare i Sverige. Rekryterandet av informanter 
skedde gradvis (Agar, 1980) och inför varje besök, tog jag telefonkon-
takt med dessa. Intervjuerna genomfördes utifrån frågor nedskrivna i en 
intervjuguide (Bilaga 1) och frågorna hade formulerats dels efter att ha 
prövats ut hos en hantverkare, dels efter diskussion med forskare. Inter-
vjuguiden ska inte ses som något statiskt. Jag såg till att frågorna berör-
des, men utrymme gavs för informanternas egna synpunkter och reflek-
tioner. Dessa försökte jag snappa upp och bemöta vilket gjorde att sam-
talet fortlöpte. Samtalet utvecklades, men jag släppte aldrig för den skull 
min struktur och mitt syfte med intervjun, som jag hade memorerat. 
Dessutom byggde de efterföljande intervjuerna på vad som framkommit 
i föregående intervjuer och/eller handlingar. De eventuella frågor, som 
jag inte lyckats beröra med en viss informant vid det första intervjutill-
fället, togs upp vid nästa tillfälle.

Den första intervjun gjordes med Mia, en hattmakarlärling, som under 
tio somrar gått som lärling och som vid intervjutillfället var inne på sitt 
fjärde år som egen företagare. Intervjun gjordes i hennes hattmakeri och 
fokuserade till en början själva tillverkningsprocessen från material till 
färdig doktorshatt. Därefter kom intervjun mer att handla om lärande-
processen d.v.s. hur lärandet gick till när Mia gick som lärling hos sin 
mästare.

Den andra intervjun genomfördes med Martin, en hattmakargesäll som 
gått i lära under ett halvår hos en mästare och under en vecka hos en 
annan mästare. I samband med att han tilldelades gesällbrevet erhöll han 
också den lilla silvermedaljen35. Martin hade tjugofem år i hattmakeriyr-
ket, men hade inte kommit sig för att ta något mästarbrev. Fortsätt-
ningsvis benämner jag honom ändå ”mästare”. Vid intervjutillfället vis-
tades vi i hattmakeriet och intervjun fokuserade lärandet i den lärandesi-
tuation där Martin själv agerat tillsammans med sina mästare. Vid en 
första analys av ovanstående intervjuer framkom att både Mia och Mar-
tin gått i lära hos samme hattmakarmästare.

Den tredje intervjun gjordes därför med denne hattmakarmästare, vid 
namn Hugo. Vi uppehöll oss i hans hemmiljö, då han efter sextiofem år 
i yrket nu var pensionär. Innehållet i intervjun var till en början inriktat 
på Hugos lärandetid under 1930-talet, tillverkningsprocessen från mate-
rial till färdig cylinderhatt och därefter gjordes en förskjutning mot lä-
randet. Inför mötet med Hugo hade jag fått veta att vi skulle besöka den 
byggnad i vilken hans hattmakeri varit inrymt. I syfte att dokumentera 

35 Gesällerna erhåller genomsnittsbetyg enligt följande skala; GODKÄND, VÄL GODKÄND, 
MED BERÖM GODKÄND, BERÖMLIG. De gesäller som erhåller betyget BERÖMLIG erhål-
ler förutom gesällbrev, liten silvermedalj. Lilla silvermedaljen instiftades 1854 (Stockholms stads 
hantverksförening, 1977, s 4). 
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själva miljön, hade jag därför tagit med mig en videokamera. Filmse-
kvensen från detta tillfälle omfattade 8 minuter och 28 sekunder. 

Den första analysen av ovanstående intervjuer gav vid handen, att var 
och en av informanterna motsade sig själva. Motsägelserna gällde frågan 
om hur lärandet går till eller hade gått till i lärandesituationer där de som 
lärlingar agerat med sina mästare. Av detta drog jag slutsatsen att jag rent 
metodiskt inte skulle komma åt min problemställning enbart med hjälp 
av intervjuer. När jag tittade på filmsekvensen, upptäckte jag att Hugo 
höll cylinderhatten i sina händer när han berättade om sitt yrke. Han 
hade också ett av verktygen intill sig. Av den transkriberade texten 
framgick inte detta. Om jag inte haft tillgång till videosekvensen, hade 
jag inte reflekterat över att hatten i Hugos händer, kunde tänkas påverka 
innehållet i berättelsen. Denna insikt medförde att jag bestämde mig för 
att ta med mig videokameran till det fjärde och femte intervjutillfället i 
syfte att dels dokumentera miljön och tillverkningsprocessen från mate-
rial till färdig doktorshatt, dels pröva videoutrustningen vid intervjuan-
det. Jag fick också stöd för åtgärden genom Schoulz’, Säljös och Wynd-
hamns (i tryck) forskning gällande artifakters inverkan på intervjusamta-
let. Av resultaten framgick att ” …  the utterances are grounded in the 
presence of the globe as a shared object of attention. This physical tool 
also allows them (the children) to reflect while talking by serving as a 
prosthetic device for thinking” (s 19). Detta stödjer mitt sätt att förfara 
gällande val av instrument till nästkommande intervjutillfälle d.v.s. valet 
av videokamera.
 Jag var tillbaka hos Mia i hennes hattmakeri vid det fjärde intervjutillfäl-
let. Den här gången arbetade hon med att göra fyra doktorshattar och 
jag kunde följa hela processen med min videokamera, samtidigt som jag 
ställde frågor till henne om hur hon faktiskt gick tillväga. Innehållet i 
intervjun kom att koncentreras till produktionen av hatten och de olika 
momenten i tillverkningsprocessen. Informanten gavs mycket utrymme 
för demonstration och eget berättande. Nu och då kunde jag också ställa 
frågor inriktade på lärandeprocessen: ”Hur vet du att den är lagom?” 
(fuktighetsgraden på spritlacksremsan). Videofilmen omfattade 1 timme 
49 minuter och 39 sekunder. Efter det att jag videofilmat Mia i arbetet 
med doktorshattarna, gjorde jag intervjun (utan videokamera), som in-
nefattade frågor i syfte att fördjupa de svar, som jag fått vid det första 
intervjutillfället.

Den femte intervjun gjordes hos hattmakarlärlingen Gerd, som hade tio 
år i hattmakeriyrket. Även hon hade gått i lära hos hattmakarmästaren 
Hugo. Gerd hade en del förkunskaper i form av att hon redan kunde 
drapera en doktorshatt och hennes lärandetid varade sammanlagt fjorton 
dagar. Därefter skedde kontakten med mästaren per telefon. Intervjun 
som gjordes i Gerds hattmakeri inriktades på lärandeprocessen och inne-
fattade frågor i syfte att fördjupa det som framkommit i tidigare inter-
vjuer. Filmsekvensen omfattade 5 minuter och 17 sekunder. 
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När jag vid en första analys summerade vad som framgick av intervjuer-
na, var det de motstridiga budskapen som utkristalliserade sig. Som ex-
empel kan nämnas Mias uttalande i en och samma intervju, då hon å 
ena sidan uttryckte sig så här: ”Jag tittar hur han gör och gör likadant 
själv” och å andra sidan så här: ”Man måste kunna släppa loss och försö-
ka själv”. I samband med att Mia arbetade med doktorshattarna, påpe-
kade hon också att hon själv gör vissa moment på ett annat sätt, än det 
sätt på vilket hennes mästare Hugo gjorde. 

Dold fullt deltagande observation

De motstridiga budskapen fick mig att ta beslutet att under fem dagar 
delta i en kurs i hattillverkning. Syftet var att själv utsätta mig för läran-
deprocessen och få en bild av lärandemiljön där en modistmästare, mo-
distgesäll och elva lärlingar interagerade. Jag skulle delta som en av kurs-
deltagarna, men också som en anonym deltagande observatör. Jag valde 
att vara anonym för att uppnå en så naturlig och ej förställd arbetsmiljö 
som möjligt att studera. Under kursens gång förde jag fältanteckningar 
och för att snabbt få med vad som hände, hade jag också tänkt gå undan 
och i en minibandspelare tala in sådant, som jag ansåg vara av vikt i lä-
randesituationen.  Minibandspelaren rymdes i fickan (den var inte påsla-
gen) och jag kunde gå ifrån kortare stunder utan att någon ifrågasatte 
det. Problemet var bara det, att varje gång jag gick ifrån för att tala in 
något, blev jag tvungen att distansera mig från lärandemiljön. Det inne-
bar att jag tappade helheten. Dessutom kändes situationen konstlad och 
jag kände mig obehaglig till mods. Detta medförde att jag redan på ett 
mycket tidigt stadium övergav den tekniken och i stället ägnade mig åt 
att observera och föra fältanteckningar, samtidigt som jag deltog i kursen 
precis som de övriga deltagarna. 
 Vad som framgick vid en första analys av den dolda deltagande ob-
servationen kan illustreras med följande citat ur fältanteckningarna: 
”Hela miljön andas en tillåtande, öppen och förtroendeingivande atmo-
sfär”. Innehållet i citatet förstärks av följande exempel ur det, som jag 
talat in på den dolda minibandspelaren: ”Både mästaren och gesällen 
visar momenten först och sedan får vi försöka göra, men samtidigt måste 
man försöka själv på sitt eget sätt”.
 På den femte dagen när kursdeltagarna brutit upp gjorde jag den sjätte 
intervjun med modistmästaren Inga och den sjunde intervjun med modist-
gesällen Alva. Det verkade vara som den naturligaste sak i världen för 
båda två, att jag skulle ställa några frågor och därför behövde jag aldrig 
avslöja min identitet.
 Inga hade arbetat inom modistyrket sedan början av 1930-talet och 
hon erhöll mästarbrevet 1993. Under intervjun uppehöll vi oss i kurslo-
kalen och hon fick mycket utrymme att berätta om sin yrkeskarriär. Se-
dan inriktades frågorna på sådant, som kommit fram i tidigare intervjuer 
och i den dolda deltagande observationen i syfte att fördjupa svaren. 
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Alva hade gått i lära hos Inga och 1995 erhöll hon sitt gesällbrev. Vi satt 
ute i det fria under intervjun. Intervjun inriktades huvudsakligen på hur 
lärandet gått till i den lärandesituation där hon själv tillsammans med 
modistmästaren, varit delaktig i. En första analys av ovanstående två in-
tervjuer visade på att bilden av en tillåtande, öppen och förtroendeingi-
vande atmosfär förstärktes. Lärlingarna förväntades ta egna initiativ och 
lärandet skedde i hög grad lärlingarna emellan. 
 Jag återvände till Martin (utan videokamera) och gjorde den åttonde
intervjun med honom. Frågorna ställdes i syfte att fördjupa de svar, som 
jag fått från den tidigare intervjun. I ett samtal per telefon, hade jag fått 
information om att Martin inom kort skulle få en lärling. Han hade re-
dan tidigare haft några lärlingar och av våra samtal förstod jag, att han 
tog seriöst på uppgiften. Mina besök gav också vid handen, att Martin 
var en mycket skicklig hantverkare. Att få möjlighet att studera en mäs-
tare och endast en lärling, såg jag som en nödvändighet för att få ett så 
tillförlitligt svar som möjligt på min problemställning. Detta hade jag 
kommit fram till utifrån mina erfarenheter från kursen i hattillverkning. 
Den tillåtande och öppna atmosfären på kursen, försökte jag nämligen 
förklara med att modistmästaren inte hade tid med var och en av oss 
deltagare, eftersom vi var så många och att mycket därför hängde på oss 
själva. Kanske skulle ett sådant lärandesammanhang med en mästare och 
en lärling ge mig andra svar och kanske skulle min vilja att ytterligare 
utsätta mig själv för lärandet i en sådan lärandesituation, ge mig en dju-
pare förståelse för lärandeprocessen. 
 Jag framförde mina önskemål och Martin ställde sig positiv. Efter en 
första analys av den åttonde intervjun, framkom att motsägelserna kvar-
stod när det gällde hur lärandet går till i lärandesituationer där mästare 
och lärlingar agerar. Att nu få möjlighet att studera en mästare och en 
lärling under en längre tid och att dessutom vid lämpliga tillfällen (utan 
att störa den reguljära verksamheten) kunna gå in som fullt deltagande 
observatör, såg jag som en ynnest. 

Huvudundersökning

Huvudundersökningen innefattar sammanlagt 47 videofilmer, 6 bandade 
och transkriberade36 intervjuer av vilka två är videobandade, samt av 
fältanteckningar, fotografier, dagböcker, moderat- och fullt deltagande 
observation, självobservation, månadsjournal och stimulated recall (Figur 
2).
 I syfte att försöka komma åt helheten i den miljö, där jag vistades till-
sammans med mästaren och lärlingen, videofilmades sessionerna dagli-

36 Huvudundersökningen omfattar sammanlagt 367 transkriberade A4-sidor (706 112 tecken) 
samt 59 A4-sidor (49 336 tecken) med förklarande text till de urklippta film-sekvenserna. Då 
förundersökningen omfattar 245 830 tecken, uppgår textmassan gällande för- och huvudunder-
sökningen sammanlagt till 1 001 278 tecken. 



METOD - genomförande

73

gen under 27 dagar. Jag använde mig av en videokamera på stativ och 
tidvis av en mobil videokamera (Figur 3), som sköttes av en kamera-
man, då jag själv gick in som en fullt deltagande observatör tillika lär-
ling. Kameramannen skulle rikta in sig på att ta närbilder och försöka 
fokusera mästarens och lärlingarnas mimik, ögon- och handrörelser. 
Detta i syfte att samla in data, som vid ett senare tillfälle eventuellt skulle 
kunna användas som utgångspunkt vid intervjuer.

Det verbala innehållet på de första 10 filmerna, fem på 60 minuter 
och fem på 90 minuter, transkriberades till fullo på grund av att jag ville 
få en helhetsbild av kontexten. De resterande 37 filmerna, tretton på 60 
minuter och tjugofyra på 90 minuter, har genomgått time sampling. Jag 
ville med den åtgärden försäkra mig om att inom rimliga tids- och kost-
nadsramar behandla data från hela det tillgängliga materialet. Time 
samplingen innebar att jag för alla videofilmer på 90 minuter skrev siff-
rorna 1-90 på små lappar, som samlades i en liten kartong. För video-
filmerna på 60 minuter fanns lappar med siffrorna 1-60 i en annan kar-
tong. Därefter fick två kollegor dra två37 lappar för varje film och skriva 
upp siffrorna som stod på lapparna. Nu kunde jag observera två sekven-
ser på varje film och transkribera vad som sades under dessa sekvenser. 
Om lappar med siffrorna 42 och 74 dragits för exempelvis videofilm nr 
39, innebar detta att jag spolade fram filmen till 42 minuter och obser-
verade vad som hände under hela arbetsmomentet samt transkriberade 
den verbala kommunikationen.
 Därefter spolade jag fram filmen till 74 minuter och fortsatte att ob-
servera vad som hände under det nya arbetsmomentet och transkribera-
de talet. Om det visade sig att jag kom mitt in i ett arbetsmoment, 
backade jag tillbaka respektive spolade fram filmen, så att jag kunde stu-
dera mästaren och lärlingen under arbetsmomentet från början till slut. 
Den kortaste filmsekvensen blev på så sätt 3 minuter och en sekund, 
den längsta 59 minuter och tio sekunder. I samband med transkribe-
ringen av samtliga filmer, klippte jag ut och sparade filmsekvenser, som 
uttryckte något, som var utöver det som framgick av den verbala kom-
munikationen, sådant som jag inte kunde få ut enbart av texten. Urvalet 
av filmsekvenser gjordes med undersökningens syfte ständigt i åtanke. 

37 En film omfattar arbetsmoment antingen under 3 600 eller 5 400 sekunder. Det innebär att ett 
stort antal arbetsmoment sker under denna tid. För att få en viss spridning över arbetsmomenten 
bestämde jag mig för att gå in på två slumpmässigt valda ställen i filmen. 
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Läranderummen och videokamerans placering

Figur 3. Ritning över läranderummen och videokamerans placering. 
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De sex första dagarna

Under 27 dagar studerade jag damskrädderigesällen Katja och mästaren 
Martin i hattmakeriet (Figur 3). De sex första dagarna omfattade 10 fil-
mer med en videoinspelningstid på 12 timmar och 30 minuter. Katja 
hade utbildat sig till damskräddare på gymnasiets beklädnadstekniska lin-
je och erhöll sitt yrkesutbildningsbevis samt sitt gesällbrev på 1970-talet. 
Därefter gick hon tillskärning under ett halvår och en dag i veckan, un-
der ett helår gick hon en modistkurs. Nu hade Katja, förutom att hon 
sedan slutet på 1970-talet jobbat som herrskräddare38 och mönsterkon-
struktör, parallellt arbetat som modist i nio år. 
 Hon hade under flera år försökt att få en lärandeplats hos Martin på 
hans arbetsplats, eftersom hon saknade kunskaper i hattmakeri och då de 
arbetsuppgifter, som hon ställdes inför på sitt arbete krävde detta. Nu 
hade man på respektive arbetsplats nått fram till en överenskommelse, 
som innebar att Katja förutom att hon skulle gå som lärling39 och lära sig 
göra en cylinderhatt, även skulle vara Martin behjälplig med diverse ar-
betsuppgifter. Dessa kunde variera mycket, eftersom han fick beställ-
ningar på allehanda produkter40 från olika avdelningar på arbetsplatsen. 
Detta medförde att människor såsom exempelvis kostymtecknare och 
tillskärare kom och gick, vilket innebar att det ofta var fler än vi tre i 
hattmakeriet.

Dagböcker

Den första dagen fick Katja en dagbok med följande frågor att besvara 
varje dag: 
1. Vad tycker du att du har lärt dig i dag? 
2. Hur vet du att du har lärt dig det? 
3. Hur tror du att det har gått till att du har lärt dig?
4. Är det något mer som du skulle vilja kunna eller kunna bättre?
5. Hur tänker du lära dig detta?
6. Vilka svårigheter upplever du? 

Martin fick två dagböcker. Frågorna att besvara i den ena dagboken var 
inriktade på hans eget lärande och var desamma som ovan, förutom frå-
ga 6. Dessutom fick han också besvara en fråga som löd: Vad (hur) är en 

38 På den arbetsplats där Katja anställdes, behövdes arbetskraft på herrsidan och därmed började 
hon att arbeta som herrskräddare även om hon var utbildad i damskrädderi. 
39 Lärandetiden varade i 35 dagar. 
40 Exempelvis bälten, gehäng, uniformshattar, bahytter, cylinderhattar, filthattar, mössor, fantasi-
hattar, hjälmar, byte av gummiresår på ett par motorglasögon, byte av kapell på en vegamössa, 
kragar i sämskskinn till handskar, läderpung, montering av klackjärn på stövlar, montering av 
spänne på kameraväska, slipning av skosulor, justering och utstockning av halm- och filthattar,  
tips på något som låter som ett knarrljud, tjugo cylinderhattar och tjugo taschkåer (hjälmar) etc.  
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god pedagog enligt ditt sätt att se? Den andra dagboken innehöll frågor, 
som rörde lärlingens lärande och de löd enligt följande:
1. Vad tycker du att lärlingen lärt sig i dag?
2. Hur vet du att hon har lärt sig det?
3. Hur tror du att det gick till? 
4. Vilka svårigheter har lärlingen?
5. Hur ska hon komma över dem?

Förutom dessa frågor, skulle Martin ha följande frågor i åtanke under 
lärandetidens gång: 6. Är lärlingen ett hattmakarämne? och 7. Hur mo-
tiverar du ditt svar? 
 Jag hade också en dagbok i vilken jag försökte besvara samma frågor, 
som de Katja skulle besvara. Dessutom förde jag dagligen fältanteck-
ningar i en annan dagbok. Några dagar senare köpte jag antecknings-
block i A4 - format både till Martin och Katja, eftersom det formatet 
passade Katja bättre. 

Moderat- och fullt deltagande observation 

Under den första dagen gjorde jag en moderat deltagande observation, 
vilket innebar att jag mestadels stod bakom kameran, men då och då 
ställde jag frågor, som för det mesta var inriktade på själva produktio-
nen. Jag observerade och försökte vara lyhörd. Katja och Martin var 
nämligen fullt upptagna med de beställningar, som kommit in och som 
måste färdigställas. Redan under den andra dagen gick jag in som fullt 
deltagande observatör. Efter att ha frågat Martin, fick jag måla rosetter, 
som skulle pryda uniformshattarna. Den här dagen var Katja och jag en-
samma för första gången under en kortare stund, då Martin gått ett 
ärende. Vid det tillfället riktades videokameran in på mig i arbete med 
målandet av rosetter och Katja i arbete med att färdigställa en bahytt41.
Det här var också den dag då Martin första gången visade och berättade 
om ett av de moment, som tillhörde tillverkningen av cylinderhatten. 
Under den tredje dagen fick Katja pröva på två olika moment gällande 
tillverkning av cylinderhatt. Jag fortsatte att vara en moderat deltagande 
observatör.
 Den fjärde dagen ägnade sig Martin åt att visa och berätta om ytterli-
gare några moment för lärlingen och hon gjorde även själv momenten. 
Jag fungerade som en moderat deltagande observatör, men gled över till 
att vara fullt deltagande under en kort stund då jag och Katja var en-
samma. Martin arbetade en längre stund med en beställning, som han 
fått och konfererade med en person angående en annan beställning (Fi-
gur 5, I, s 88). 
 Den femte dagen gick jag in som fullt deltagande observatör och en 
kameraman videofilmade arbetet med tillverkningen av cylinderhatten. 

41 Kvinnlig huvudbonad med fästband under hakan i mode under 1800-talet. 
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Jag och Katja observerade, frågade och dokumenterade, då Martin visa-
de och berättade för oss om ett moment i tillverkningsprocessen (Figur 
5, C, s 88). Därefter fick Katja pröva på och jag observerade, frågade 
och dokumenterade (Figur 5, D, s 88). Under en längre stund på för-
middagen satt Martin och konfererade med en kund angående en be-
ställning, som han fått. På eftermiddagen konfererade både Martin och 
Katja med en annan kund, som gjort en beställning på två bahytter. 
 Den sjätte dagen fortsatte jag att vara fullt deltagande observatör och 
kameramannen videofilmade. Katja arbetade med att sy en av bahytter-
na. På förmiddagen satt Martin en kort stund och arbetade med en be-
ställning på en sammetsmössa. Jag fick pröva på att göra samma mo-
ment, som Katja hade gjort dagen innan. Tre kunder kom in till Martin 
i olika omgångar med diverse beställningar.

Intervjuer

Den andra dagen gjorde jag en intervju med Katja i enrum. Frågorna 
var inriktade på lärandet i en lärandesituation där mästare och lärlingar 
agerar och jag följde i stort sett den intervjuguide, som jag i tidigare in-
tervjuer använt mig av (Bilaga 1). Dessutom ställde jag frågorna: Vilka 
intentioner har du med den här lärlingsutbildningen? och Vad har du 
för mål med den här lärlingsutbildningen? 
 Jag intervjuade Martin i enrum under den tredje dagen. Syftet med 
intervjun var främst att få svar på samma frågor som ovan. Den fjärde 
dagen gjorde jag ytterligare en intervju med Katja. Vi satt avskilt och 
syftet med intervjun var att fördjupa de svar, som jag fått i den tidigare 
intervjun. Dessutom ställde jag frågor med utgångspunkt i de handlingar 
och samtal under arbetets gång, som föregått intervjun. Katja tog också 
själv upp samtalstrådar utifrån de reflektioner, som hon gjort angående 
någon fråga i den tidigare intervjun.

De resterande dagarna 

Dessa tjugoen dagar omfattade en videoinspelningstid på 49 timmar. 

Dagböcker

Frågorna i dagböckerna besvarades av lärlingen, mästaren och mig själv 
som lärling, även under dessa resterande dagar. Dessutom förde jag dag-
ligen fältanteckningar. 
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Moderat- och fullt deltagande observation 

Kameramannen var närvarande i ytterligare två dagar och videofilmade, 
då jag gick in som en fullt deltagande observatör och fick pröva på att 
göra vissa moment. Jag fungerade mestadels som en moderat deltagande 
observatör d.v.s. jag stod bakom videokameran, dokumenterade, obser-
verade, frågade och lyssnade. Vid 15 tillfällen gick jag in som en fullt 
deltagande observatör och då jag nu videofilmade ensam, samtidigt som 
jag var fullt deltagande observatör tillika lärling, riktades videokameran 
tidvis mot mig i arbete, tidvis mot lärlingen Katja och mästaren i arbete. 
Vid tre av dessa tillfällen var jag och Katja ensamma, beroende på att 
mästaren uträttade ärenden av olika slag. Vi var ensamma vid ytterligare 
fem tillfällen och då fungerade jag som en moderat deltagande observa-
tör, men då och då gled jag över till att vara fullt deltagande observatör 
tillika lärling, eftersom lärlingen Katja vände sig till mig med diverse frå-
gor rörande tillverkningsprocessen. Jag i min tur svarade utifrån vad jag 
mindes och tyckte att jag behärskade och ibland gick jag in och påpeka-
de vad hon borde göra på ett annat sätt (Figur 5, G, s 88).

Intervjuer

Under arbetets gång och när jag stod och videofilmade, tog både Katja 
och Martin då och då upp samtalstrådar utifrån de reflektioner, som de 
fått när de tänkt tillbaka på mina tidigare frågor. Detta medförde att ett 
intervjusamtal uppstod helt naturligt i vardagen. 

På den sjuttonde dagen gjorde jag en videoinspelad intervju med 
Katja. Då intervjun kom ganska abrupt på, tog jag inte fram bandspela-
ren för att störa så lite som möjligt. Videokameran stod redan framme 
och var påslagen, vilket innebar att det blev naturligt att använda den 
vid inspelningen av intervjun. Videokameran användes således endast i 
syfte att spela in ljudet. Frågorna riktades in på lärlingens syn gällande 
mästarens egenskaper i lärandesituationen. Katja tog själv upp samtals-
trådar utifrån reflektioner, som hon gjort när hon dagen innan besvarat 
frågorna i sin dagbok. 
 På den nittonde dagen gjorde jag en intervju med Martin i enrum. 
Katja arbetade ensam i det andra rummet, och den påslagna videokame-
ran var riktad mot henne. Intervjufrågorna till Martin var formulerade 
utifrån de svar, som han hittills skrivit ner i sina dagböcker. Dagböcker-
na fanns på arbetsplatsen och jag kunde ta del av hans anteckningar när 
helst jag ville. 
 På den tjugonde dagen intervjuades Katja med videokamera. Syftet 
med videokameran var bara att spela in ljudet. Intervjun var kort och 
frågorna inriktades på hur det gick till att ta gesällbrev. 
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Månadsjournal

Helgen innan min empiriska studie var till ända, lyssnade jag till en före-
läsning under temat ”Lärandets inre och yttre rum”42, vars innehåll in-
spirerade mig till att formulera följande frågor till Katja:
1. Vilka svårigheter/problem stöter du på?  
2. Hur löser du dem?
3. När tar du kontakt med mästaren (gällande hattmakerihantverket) 

och varför tar du kontakt?
4. Vilka innovationer gör du och varför gör du dem? 
5. När känner du att du kan identifiera dig som hattmakare? 

Dessa frågor skulle Katja försöka besvara efter lärandetidens slut när hon 
var tillbaka på sin egen arbetsplats igen. Vi kom överens om att hon 
skulle skicka svaren till mig i slutet av varje månad. 

Stimulated recall

Väl tillbaka på min arbetsplats, läste jag på nytt igenom Katjas svar på de 
frågor, som hon hade att besvara i sin dagbok. Utifrån de svar, som hon 
gett formulerade jag 38 nya frågor. Inför varje ny fråga, påminde jag 
henne om vad hon hade svarat tidigare på en speciell fråga och därefter 
bad jag henne  att utveckla vissa uttalanden. Katja hade t. ex. sagt att: 
”Ibland är händerna inte med mig”. Jag ville nu att hon skulle förtydliga 
det för mig. På liknande sätt formulerade jag, utifrån svaren på nio av de 
38 frågorna, återigen nya frågor. Först påminde jag henne om vad hon 
tidigare svarat på de nio frågor, som jag nu ville att hon ytterligare skulle 
utveckla svaren på. När jag fick hennes utvecklade svar på dessa nio frå-
gor, var det ett av dessa svar, som föranledde mig att formulera ytterliga-
re en fråga, som jag ville att hon skulle utveckla. 
 Jag läste också igenom Katjas svar på de frågor, som hon skulle besva-
ra och sända till mig i slutet av varje månad (månadsjournalen). Efter att 
ha påmint henne om vad hon vid ett tillfälle svarat på en av frågorna, 
formulerade jag sju nya frågor. Frågorna och påminnelsen om svaren på 
tidigare frågor, formulerades skriftligt. Dessa sändes till Katja, som sände 
sina svar tillbaka till mig. 
 I februari 2000 sände jag det, som jag skrivit gällande mitt eget läran-
de om tillverkningsprocessen (Bilaga 12), till Martin för att få hans syn-
punkter. Jag ville veta om det var något i denna beskrivning, som jag 
fått om bakfoten. Han reagerade mycket positivt och gratulerade mig 
till att jag lyckats uppfatta den, så som jag gjort och att jag kunnat få ner 
beskrivningen i ord. Jag fick bekräftelse på att man som forskare, på det 

42 ”Utbildningens dag” - Sällskapet Renässans för Humaniora, 970920. 
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sätt som jag arbetat, kan lära sig om en liten del av en verklighet, som 
man i vanliga fall inte bevistar och att man också kan beskriva den.

Etiska överväganden 

Jag har bedömt det nödvändigt att visa informanternas ansikten och 
kroppshållning på bilder och filmsekvenser på CD-skivan för att kunna 
presentera väsentliga resultat, men jag har inte använt informanternas 
riktiga namn i avhandlingen. Samtliga personer som syns i bild och/eller 
på filmsekvenserna har gett sina skriftliga medgivanden till detta. 

Beskrivning av analys och tolkning av data

Jag börjar med färgerna och så får figurerna komma fram efterhand. När jag börjar 
med figurerna och gör bakgrunden efteråt, blir jag inte nöjd.  /Lars J:son Nutti,
                   konstnär  
              

Man kan likna färgerna i ovanstående citat med den textmassa, som jag 
arbetat med. Textmassan har vuxit fram utifrån intervjuer, tal och hän-
delser på videofilmer, fält- och dagboksanteckningar, månadsjournal 
samt stimulated recall. Tal transkriberades och text renskrevs (av mig 
som forskare) från varje datainsamlingsmetod, som användes. När det 
gäller videofilmerna, transkriberades allt tal och samtidigt gjordes en ka-
tegorisering, varvid filmsekvenser klipptes ut och sparades (245 stycken). 
Därefter gjordes en beskrivning i skrift på vad som utspelades på varje 
sparad filmsekvens och det icke-verbala språket transkriberades. Därige-
nom fick jag med det som Piltz (1998) uttryckt:  ”Också kulturen är en 
text. Produkterna av människans tanke och kreativitet, rester av bygg-
nader och föremål, ristade tecken och bokstäver, är texter att läsa och 
tolka. De är uttryck för en avsikt” (s 21).
 Kategoriseringen och tolkningen gjordes med tanken fokuserad på 
undersökningarnas syfte, samt på frågor såsom; Vad uttrycker mina data? 
Vad är det som händer i mina data? Vilken kategori uttrycker bäst vad 
som händer? Vad är meningen med handlingen och rörelsen på video-
filmen. Det här är frågor som diskuteras även av Miles och Huberman 
(1994). Lofland (1971) har rekommenderat forskaren att tänka i micro-
makro termer vid kodningen, vilket jag gjort. Jag har fokuserat såväl 
korta små händelser, som hela den kontext där händelserna inträffar. 
När det gäller videofilmsekvenserna som klipptes ut, gjordes kategorise-
ringen utifrån frågorna ovan, men också utifrån sådant som överraskade 
på något sätt och som inte framkom av det hörbara talet. Därefter spela-
des filmsekvenserna gång på gång fram och åter för att fånga det, som 
kunde relateras till lärandet. 
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Det gäller att lära sig att se. Man tror att man ser när man tittar, men det räcker 
inte, man måste lära sig se runt hörn, rakt igenom …   /Göran Tunström 

För att lära mig att se vad textmassan stod för, bearbetades denna först 
på så sätt att texten lästes igenom noggrant, en första kategorisering 
gjordes och noteringar fördes uti kanten på pappersarken. Textmassan 
lyftes därefter in i (importerades till) dataprogrammet NUD*IST (Non-
Numerical Un-structured Data-Indexing, Searching and Theorizing). 
Textmassan skrevs ut, sorterades i för- och huvudundersökning samt 
placerades i en pärm. Materialet i pärmen lästes igenom på nytt, en för-
djupad kategorisering gjordes och noteringar fördes uti kanten på pap-
persarken. Detta material fanns nu således både i pärmen och i datapro-
grammet NUD*IST.
 Dataprogrammet kunde nu användas som verktyg i det fortsatta arbe-
tet, genom att materialet kunde struktureras, kategoriseras/kodas och 
bearbetas ytterligare. Kategorier (indexnoder) länkades till text- och vi-
deodokument (Figur 1) varvid en visuell trädstruktur, inom vilken kate-
gorierna organiserades, byggdes upp. I samband med länkningen, kunde 
också ”memos” skrivas, som i sin tur länkades till kategorier och doku-
ment. Mina memos innehöll mestadels analys och tolkning  i skrift, av 
textenheten samt  av  filmsekvenserna,  det vill säga mina idéer som 
uppstått utifrån mina data. ”The core stage in the process of generating 
theory …  is the writing of theoretical memos … Memos are the theo-
rizing write-up of ideas about codes and their relationships as they strike 
the analyst while coding” (Glaser, 1978, s 83).
 Den textmassa och de memos som länkats till en viss kategori skrevs 
ut och sorterades efter datainsamlingsmetod samt i för- och huvudun-
dersökning och placerades i sex pärmar. Arbetet med analysen fortsatte i 
form av att jag läste igenom textmassan i de sex pärmarna och återigen 
gjorde vissa tolkningar och noteringar uti kanten på pappersarken, samt 
studerade filmsekvenserna.
 Under arbetet med analysen, kunde jag ibland uppleva, att jag bok-
stavligen förflyttade mig både i tid och rum. Det var speciellt vid de till-
fällen, då  jag  studerade  en filmsekvens, samtidigt  som jag studerade 
Katjas dagbok, som jag hade i mitt knä. På videofilmen såg jag då sam-
ma dagbok ligga uppslagen på arbetsbordet. Jag kunde på så sätt läsa i 
dagboken, som jag hade i mitt knä och samtidigt läsa i den dagbok, som 
fanns på videofilmen. Jag befann mig således samtidigt både i mitt ar-
betsrum i Luleå och i hattmakeriet söderöver, och hade tillgång till Kat-
jas dagbok på båda ställena. Det kunde vid ett par tillfällen hända, att det 
som Katja skrivit i sin dagbok, blev tydligare för mig efter det att jag 
studerat hennes dagboksskrivande på videofilmen.
 Tidigt i analysfasen, under analysen av förundersökningen, började 
vissa mönster att skönjas vilka resulterade i ett generellt teoretiskt be-
grepp, ”undervisningslära”. Därefter testade jag begreppet på materialet 
i huvudundersökningen. Efter arbetet i NUD*IST och ytterligare 
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genomläsning av textmassan i de sex pärmarna, utkristalliserades en an-
nan benämning för samma begrepp, nämligen ”bekantgörandelära”, 
som jag höll fast vid till dess analysen var slutförd. Benämningar som 
innehöll ordet ”undervisning”, upplevdes främmande i denna kontext. 
Aktörerna använde inte den benämningen för att karakterisera sin egen 
verksamhet. Att jag kunde hålla fast vid denna benämning berodde på 
att upprepade datainsamlingar och jämförande analys  inte tillförde nå-
got nytt med avseende på ett mönster eller en kategori. M. Tandefeldt 
(personlig kommunikation, 22 oktober, 1995) menade att det uppstått 
en mättnad avseende datainsamling, när inget längre förvånar mig som 
forskare.
 Ytterligare fem generella teoretiska begrepp utkristalliserades och 
producerar i slutänden en teori, som grundats i mina data (Figur 19). De 
fem generella teoretiska begreppen emanerar ur ett antal teoretiska be-
grepp, som i sin tur kan relateras till kategorier. Dessa kategorier härrör i 
sin tur från underkategorier i flera led, vilka i sin tur kan länkas till hän-
delser/utsagor i min empiri (se exempel i Figur 11). Samtliga generella 
teoretiska begrepp går att applicera både på för- och huvudundersök-
ningen.
 I syfte att samtidigt kunna se alla visuella trädstrukturer, som byggts 
upp i vart och ett av de fyra projekten i NUD*IST, skissades dessa upp 
på stora pappersark av brunpapp, som täckte golvytan. Nu fick jag en 
överblick och samtidigt kunde tolkningar och noteringar göras på pap-
peret.    
 Inför framställningen av resultatet, lästes materialet på nytt. Detta för 
att göra det slutliga urvalet av exempel på händelser och utsagor, ur vil-
ka kategorierna härrörde. Vid urvalet av filmsekvenser, som CD-skivan 
skulle innehålla och som slutligen blev 37 stycken till antalet, gjordes 
följande: Beskrivningen i skrift av vad som utspelades på varje filmse-
kvens och beskrivningen av det icke-verbala språket lästes igenom, och 
dessutom studerades varje filmsekvens på nytt. På så sätt uppnåddes det 
som Arendt Rasmussen (1997) uttryckte på följande sätt:

Analysen af den nonverbale kommunikation med dens mangfoldige tegn-systemer 
står sig dårligt alene, men i kombination med analysen af den verbale kommunika-
tion og konteksten som helhed kan den nonverbale kommunikation bidrage med 
væsentlig information om interaktionen (s 69). 

Vid slutet av analysen av mina data, kom jag i kontakt med Detiennes 
och Vernants (1974) analys av texter från den grekiska mytologin. De 
hade för sitt ändamål utformat en kategorisering av mêtis, som jag be-
stämde mig för att pröva på mitt datamaterial, när det gällde mästarens 
sätt att göra lärlingarna bekant med mêtis och lärlingarnas sätt att förvär-
va mêtis.  
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RESULTAT

esultaten från förundersökningen påverkade, dels den metodiska ut-
formningen av  huvudundersökningen, dels min förförståelse av hur det-

ta lärande går till. Förförståelsen ändrades på så vis att den i litteraturen ofta 
beskrivna uppfattningen, att lärandet i dessa sammanhang domineras av imita-
tion fick revideras. Den revideringen byggde framförallt på informanternas 
motsägelser av sig själva i det avseendet. Forskningsmetodiskt ledde det till att 
videofilmningen blev mycket central för genomförandet av undersökningen 
och att den dolda deltagande observationen valdes bort till förmån för fullt 
deltagande observation samt självobservation. Data från förundersökningen 
har analyserats på samma sätt som data från huvudundersökningen. I resultat-
diskussionen refereras i några fall även till resultat från förundersökningen. 
Fortsättningsvis koncentreras resultatredovisningen dock till huvudundersök-
ningen. Mina försök att fånga substansen i lärandesituationer där mästare, ge-
säller och lärlingar agerar, har resulterat i ett antal generella teoretiska be-
grepp. I analysarbetet, som fortlöpt ända från början av den första datainsam-
lingen till den tidpunkt då detta sätts på pränt, har följande generella teoretis-
ka begrepp utkristalliserat sig: 

• Lärandelära 
 • Bekantgörandelära 

 • Kontrast 
 • Balans 

 • Mêtis 

 • Teoretisk konstruktion 

R
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Jag har fört ihop lärandelära och bekantgörandelära av den anledningen, att 
resultaten visar på att lärandet berör både mästaren och lärlingen. Kontrast 
och balans karakteriserar båda mycket påtagligt under hela lärandeprocessen, 
ofta samtidigt och förs därför samman. Var och en av de övriga begreppen är 
mera fristående från varandra. Dessa begrepp återkommer jag närmare till se-
nare i framställningen. Närmast kommer emellertid en redogörelse för läran-
desituationen i hattmakeriet. Därefter en redovisning av aktörernas lärande 
över tiden och därnäst relateras de generella teoretiska begreppen till empirin. 

Lärandesituationen i hattmakeriet

Innebörderna i de ovanstående generella teoretiska begrepp, som jag fångat 
från olika händelser/utsagor, både syns och hörs i den hattmakerikontext där 
mästaren och lärlingarna vistas. Hur begreppens innebörder vävs in i verk-
samheten, beskriver och tolkar jag nu så som jag har förstått dem. För en be-
skrivning av facktermer samt beskrivning av tillverkningsprocessen av en cy-
linderhatt, se Bilaga 12 och 13. 

Mästarens och lärlingarnas ömsesidiga aktivitet

Redan under de första dagarna framträder formandet av relationen mellan 
mästaren och lärlingen/lärlingarna samt lärlingarna emellan. Den lärandetid 
som lärlingen Katja har till sitt förfogande, att lära sig producera en cylinder-
hatt, omfattar 35 dagar. Av dessa går fem dagar bort på grund av sjukdom, 
ledighet och diverse beställningsjobb, som Martin tagit på sig att utföra och 
som Katja ska hjälpa honom med. Min tid som forskare i hattmakeriet, varar i 
27 dagar och under 15 dagar går jag stundtals in som fullt deltagande observa-
tör tillika lärling. Lärlingen Katjas införing i hattmakeriyrket sker genom att 
Martin under de två första dagarna samtalar om tillverkningen av cylinderhat-
ten (oftast på Katjas initiativ i form av frågor) även om båda två sitter och ar-
betar med olika beställningar, som inte har någon direkt koppling till cylin-
derhatten. Martin förbereder Katja på att det är självklart vilken väg man går, 
när det gäller tillverkningen av cylinderhatten (Figur 5, B, s 88). Man börjar 
med att koka vattenlack och sedan följer man en viss turordning. Han upply-
ser henne om att det inte finns någon söm i hatten (schellacksstommen43) 
utan att allt är hopklistrat med varma järn. Martin och Katja utbyter erfaren-
heter om appreturmedel44 olika material och adresser till olika firmor, som 
säljer produkter som används i hantverket. Deras utbyte av tankar om olika 
material leder t. ex. till att Martin redan nu pekar på problemet med att det 
inte går att uppbringa den äkta felben, som båda hans mästare använde när de 
klädde cylinderhatten. Katja får redan så här i början av lärandetiden veta 
premisserna d.v.s. att det inte går att få till en cylinderhatt, lik den som är 

43 Felbhatten består av brättet och kullen. Den senare av sida och platt.
44 Fransk eller kinesisk harts blandat med 95-99% sprit. Används till att göra filt- och stråhattar, 
plommonstop samt hjälmar styva.
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gjord i äkta felb. Hon inser att bristen på äkta felb innebär begränsningar, vil-
ket Martin håller med om, men han konstaterar att man får lära sig att leva 
med det. Med hjälp av anekdoter, skrönor, berättelser om olika moment i 
tillverkningen, böcker om hattar, mästarens hattpärm, bilder, fotografier, alla 
redskap nära till hands samt mästarens samtal innehållande många nyanser ex-
empelvis humor, blir lärlingarna mer och mer bekanta med tillverkningen av 
cylinderhatten i teorin. Redan under de första dagarna av lärandetiden, börjar 
exempelvis lärandet av att se vad som kommer i nästa steg (innan man sett 
det steget framför sig) gällande tillverkningsprocessen. Mästaren uttrycker sig 
t. ex. så här:

Jag måste gå händelserna lite i förväg för att du ska förstå varför jag gör som jag gör. 
Adhérentfodret får inte gå ända hit ner, för då blir det taskigt med vidhäftningsför-
mågan, när du längre fram ska vika in och fästa underhandsfodret på brättet.

Lärlingarnas frågor leder till att mästaren dels svarar på sådant som rör beställ-
ningarna, dels på sådant som rör tillverkningen av cylinderhatten. När det 
gäller det senare, hamnar mästaren ofta just i det läget att han berättar om 
moment, som kommer längre fram i tillverkningsprocessen beroende på vilka 
frågor lärlingarna ställer. Katja ställer exempelvis en fråga om bordsfilten, som 
Martin använder till bälten som han håller på att sy. Frågan leder till att Mar-
tin genast ser kopplingen till cylinderhatten eftersom bordsfilt är ett av de 
material, som  används när man bränner cylinderhattens brätte. Han berättar 
om hur det går till att bränna brätten och således är det lärlingens fråga, som 
leder till detta. Katjas fråga om Martin gjort cylinderhattar i något annat ma-
terial, exempelvis i rullbock, leder till att han avvisar rullbock och kommer in 
på den femdelade hattstockens betydelse vid tillverkningen av cylinderhatten. 
Med hjälp av stocken kan man göra en cylinderhatt antingen av en filtstom-
me eller av en schellacksstomme. 
 Mästaren kommer under de här första dagarna även in på hatthistoria och 
tips på litteratur i och med att lärlingarna bejakar hans kunskap om detta. Lär-
lingen Katja uttrycker sig t. ex. så här: ”Du har en helt annan kunskap om 
historik vad gäller hattar och du har jobbat mycket, mycket längre, så du får 
mer än gärna berätta”. Katja frågar vid ett tillfälle om inte uniformshatten, 
som hon håller på att färdigställa känns för mjuk. Frågan leder till att mästaren 
delar med sig av sin kunskap i hatthistorik, genom att berätta en liten anekdot 
om hur plommonstopet kom till. Av historien kan man lära varför man gör 
vissa hattar hårdare än andra. Plommonstopet gjordes hård som en störtkruka, 
eftersom hatten skulle skydda huvudet om man ramlade av hästen. Uni-
formshattens kulle gjordes mjuk för att hatten skulle kunna bäras ihopvikt 
under armen.
 Önskemål om hårdhet på hatten, bestämmer vilken blandning av harts och 
sprit man ska ta, om man ska använda sprit och vita schellacksflingor (appre-
turmedel) eller zaponlack. Att veta vad man ska välja är en kunskap, som 
krävs för att bygga upp den egna bilden av hatten – den teoretiska konstruk-
tionen. Den sortens kunskap – mêtis – börjar således att formas redan under 
lärandetidens första dagar. ”Knowing how and when to apply the rules of 
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thumb in a concrete situation is the essence of mêtis” (Scott, 1998, s 316). 
Enligt Detienne och Vernant (1974) betecknar mêtis en speciell form av in-
telligens. Jag kommer längre fram i avhandlingen att närmare behandla detta 
begrepp, samt begreppet teoretisk konstruktion. Mästaren använder sig ex-
empelvis av liknelser, anekdoter, parabler, idiom och skrönor för att göra lär-
lingarna bekant med denna kunskap. Han kan t. ex. likna tjockleken på ap-
preturmedlet vid vatten, men i övrigt menar mästaren att man får känna sig 
fram till rätt konsistens. ”Allting går ju på känsla, sedan sitter det bara bak i 
skallen när man jobbar, det går på rutin”, säger mästaren vid ett tillfälle. Vat-
tenlacken liknar han vid tjockleken på oblandad saft och vet man hur tjock-
leken på oblandad saft ser ut, så vet man också hur länge vattenlacken ska 
koka. Utöver synen, kan man också använda sig av känseln för att utröna om 
vattenlacken kokat tillräckligt länge. Man gör ett fingerprov, som innebär att 
man gnider lite vattenlack mellan pekfingret och tummen. Om vattenlacken 
smular sig mellan fingrarna, så har den kokat för kort stund.
 Ett annat exempel är hur man ska lära sig att se när hatten är färdigbüglad. 
Mästaren tar även här liknelsen till hjälp och förklarar att färgen på schel-
lacksstommen övergår till pepparkaksbrun, då den är färdigbüglad. Han kan 
också visa en schellacksstomme som inte är büglad och låta lärlingen se skill-
naden i färg samtidigt som han säger: ”Man lär sig med tiden, för mig är det 
här büglat”. Ett annat sätt för mästaren att göra lärlingen bekant med mêtis, är 
att han talar om hur hon ska tänka (så som han tänker) när hon ska utföra ett 
moment genom att prata högt utan att själv göra momentet: ”Nu tog jag och 
la ut så mycket, då tar jag så mycket där, så det sluter tätt intill där sömmen är 
… du får tänka dig var den här kommer nu, att du håller ett pejl”. 
 Lärlingarnas strategi när det gäller att lära sig mêtis består exempelvis i att 
med egna ord beskriva det som mästaren uttrycker. När Katja står och brän-
ner brätten (under den tredje dagen), påpekar Martin att det är lite lackigt på 
brättet och att hon därför måste bränna ner lacken. Katja bemöter hans utta-
lande med hjälp av en liknelse och säger: ”Är det så att det ska vara alldeles 
snusigt, att lacken har dragit in helt och fullt”? Lärlingarna kan gå vidare i sin 
lärandeprocess genom att bemöta mästarens liknelse på så sätt, att de med 
egna ord uttrycker betydelsen av densamma. Mästaren bekräftar eller avvisar 
då lärlingens tolkning varvid lärandet fortskrider.
 Ett innovativt drag i lärandesituationen framträder redan under den första 
dagen. Lärlingen ställer frågan om mästaren alltid använder zaponlack i stället 
för appretur när han styvar uniformshattarna. Frågan får honom att berätta 
varför han föredrar zaponlack, men också nackdelen med detta medel, som är 
att det är väldigt starkt. Här i detta ögonblick uppstår en innovativ tanke hos 
mästaren, då han behöver lösa problemet med att zaponlacken är så stark att 
andas in. Han kommer på att han ska pröva med vanlig blanklack i stället. 
Mästaren förevisar också en ångapparat som är inbyggd i arbetsbordet. Den 
har han utvecklat utifrån sin mästares dunstbytta45 gjord av förzinkad koppar. 
Lärlingen uttrycker också sina innovativa tankar: ”Jag skulle vilja komma på 

45 Användes för att ånga upp kullen. Man häller lite vatten i byttan och ställer ner två varma järn. 
Vattnet ska stiga ca 0,2 cm för att ångan ska bli intensiv. 
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ett sätt att göra hattstockar”. Lärlingens frågor kan också ge upphov till inno-
vativa tankar hos mästaren. En fundering om hur länge den på ramen upp-
spända stomväven ska torka, leder till att mästaren får en idé om att man skul-
le kunna sätta in ramen i torkskåpet för att få stomväven att torka fortare.
 Individualisering är ett annat drag, som framträder i lärandesituationen. 
Martin kräver inte av Katja att hon måste göra precis som han gör, när han 
exempelvis hanterar järnet vid brättebränningen. Han gör cirkulationsrörelser 
med järnet, men överlåter åt henne att själv upptäcka vad som är lättast för 
henne när det gäller att hantera järnet. Han kan också uttrycka sig så här: ”Så 
nu kan du sätta fast den. Du gör precis som jag, ja inte som jag gör … ”. En 
kontrast till detta drag är mästarens uppmaning till lärlingarna vid vissa tillfäl-
len att göra så som han gör. Han kan exempelvis uttrycka sig så här: ”Nu kan 
du göra så som jag gjorde”, ” … så kan du väl förhoppningsvis göra lika-
dant”, eller ”… så får ni sedan göra efter mig”.  Här upprepas resultatet från 
förundersökningen d.v.s. att mästaren både uppmanar till imitation, men 
samtidigt tar tillbaka den uppmaningen. Här framstår således en kontrast i 
mästarens bekantgörandelära. Resultatet av detta syns i Figur 4. Mästaren rea-
gerar inte på att lärlingen inte håller hatten på samma sätt som han gör och 
inte heller på att lärlingen syr i riktning mot sig i stället för som han gör, syr i 
riktning från sig (se filmsekvens [FS] 35 på CD-skivan). Här framgår att lär-
lingen inte imiterar mästarens sätt att sy. Av filmsekvens [FS] 36 på CD-
skivan framgår också att lärlingen inte imiterar mästarens sätt att fästa adhé-
rentfodret med ångstrykjärnet. Mästaren fäster fodret med ångstrykjärnet i ett 
enda drag, medan lärlingen för järnet fram och tillbaka över fodret. 

Figur 4. Mästarens (till vänster) och lärlingens (till höger) olika sätt att sy i
      svettremmen i cylinderhatten. 
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Ur mina data växer det fram ett mönster, som återkommer över tid, på hur 
aktörerna placerar sig i rummet i relation till varandra. Detta åskådliggörs i 
Figur 5. 

M L            M L

A. M och L står sida vid sida. B.  M och L står eller sitter      
 M demonstrerar och L står      mitt emot varandra. De       
 bredvid. Hon observerar och      arbetar  parallellt med samma   
 lyssnar.      moment eller med helt olika  
     moment. 

         

M LL          M LL

C. Lärlingarna observerar på var sida D. En lärling står och observerar 
 om M.   den andra lärlingen och M.   

M L L         L M

E. M och L står sida vid sida. M F. L arbetar ensam. M övervakar 
 demonstrerar och L står bredvid.    på håll. M arbetar med något      
 Hon observerar och lyssnar. Den   helt annat och går då och då   
 andra lärlingen arbetar med något    fram till L.     
 annat.  Hon lyssnar och observerar  
 på håll. 

          L L          L L M     

G. L arbetar ensam eller också hjälper H.  L och L arbetar mitt emot  
  den andra lärlingen till.            varandra. M övervakar på  
                   håll. 

L ML          L L

I. L och L arbetar sida vid sida med  J.  L och L arbetar ensamma,   
    olika eller med samma moment.         sittandes eller ståendes mitt 
    M övervakar på håll och går då          emot varandra. De arbetar  
   och då emellan lärlingarna.           parallellt med samma moment. 

Figur 5. Mästarens (M) och lärlingarnas (L) positioner i läranderummet
(A-J).
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Av dagboksanteckningarna framgår att mästaren då och då reflekterar över sin 
bekantgörandelära och ställer sig själv frågorna:
• Är jag bra som lärare? 
• Beror lärlingens lärande på mitt sätt att förmedla hur man gör? 
• Hur ska man hinna med att lära en person att göra alla dessa moment 
  under en så kort tid? 

Det är lärlingens agerande, som besvarar hans frågor. Hennes respons, sätt att 
handla, vilja att lära, ta egna initiativ, samtala och samarbeta medför att mästa-
ren kan släppa dessa funderingar och gå in i lärandeprocessen tillsammans 
med lärlingen. Mästaren uttrycker en önskan om att bara få ägna sig åt be-
kantgörandet av cylinderhatten och slippa tänka på de beställningar av olika 
slag, som också ska utföras. Av mina fältanteckningar, videofilmer och Mar-
tins dagboksanteckningar, framgår att han känner sig både splittrad och stres-
sad, då han ska fungera både som görare/hantverkare och bekantgörare. Han 
uttrycker detta exempelvis så här:

Jag tänker så här, ’jaha, jag gör det här under tiden’, men så känner jag på samma 
gång så här, ’nä men det är bra om du också får göra det här, i och för sig’ …  jag 
känner, ’nu vill jag bli av med såna här grejer, så vi kan göra vårt’. 

Lärlingen Katja i sin tur reagerar positivt på detta att få ägna sig åt varierande 
arbetsuppgifter, vilket utförandet av beställningarna innebär. Hon ser avbrot-
tet från lärandet av cylinderhatten som en möjlighet för henne att reflektera 
över och ta till sig det lärande, som bekantgörandet av cylinderhattens olika 
moment inneburit. Det är således lärlingens positiva respons på det som mäs-
taren upplever som ett dilemma, som medför att mästaren lyckas förena sina 
båda roller på ett bra sätt.
 Ett annat exempel som visar på detta, är när mästaren tvekar inför hur han 
som bekantgörare ska agera. Efter att ha hört sig för med lärlingen att hon vet 
vad hon ska göra, är han först inne på att låta henne arbeta ensam utan att han 
står bredvid. I nästa stund säger han högt för sig själv att han ändå egentligen 
ska stå bredvid. Lärlingen föreslår att hon kan façonera den ena sidan av brät-
tet först och sedan visa resultatet för mästaren. Lärlingens förslag godtas med 
påföljd att mästaren befrias från sitt dilemma. 
 Mästaren har redan innan starten av lärandetiden, vid ett flertal tillfällen 
haft kontakt med lärlingen Katja per telefon. Denna etablerade kontakt samt 
de samtal med henne under lärandetidens första dagar, bidrar till att han kan 
bedöma vilken svårighetsgrad på arbetsuppgifterna gällande cylinderhatten, 
han kan utsätta henne för så här alldeles i början. Han bedömer utifrån den 
kännedom han fått om hennes förkunskaper, att hon kan arbeta med vissa 
moment utan att han själv behöver stå alldeles intill henne och instruera (Fi-
gur 5, F). Sådana moment är exempelvis att rita av brättemallen på olika ma-
terial och klippa ut delarna eller att rita av plattens mall på stomväven och 
klippa ut delarna. Fortsättnigsvis gör han sin bedömning utifrån hur hon 
lyckas i sitt utförande av momenten. Det är mycket man ska tänka på när 
man t. ex. bränner brätten och när lärlingen gör detta för första gången, inser 
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mästaren att han inte kan kräva att hon ska lyckas tänka på allt och uttrycker 
sig så här:

Nu ska vi inte köra tempo, det kommer sedan. Nu kör vi så du får det gjort. Det är 
precis som när man sätter sig i bilen första gången och ska sätta sig och köra. Så säger 
bilskolläraren, ’ja nu ska du upp i 150 knyck’, herregud, köra 150 när man inte sett 
en bil förut.

När mästaren och lärlingen Katja befinner sig i lärandesituationen, kan mästa-
ren ibland ha svårt för att få en balans i sina respektive roller som görare och 
bekantgörare. Obalansen består i att han själv går in som görare när han enligt 
lärlingen egentligen mer ska fungera som bekantgörare (Figur 5, A). När lär-
lingen ska fästa felben på platten, visar mästaren med hela sin kropp att han 
vill ta över. Han tar tag i brättet och drar hatten intill sig och släpper den inte 
ifrån sig. Lärlingen försöker komma in i processen genom att säga att hon får 
försöka fördela överflödet så gott det går.
 Mästaren släpper inte ifrån sig hatten förrän lärlingen uttrycker en önskan 
om att få försöka och tar tag i hattens underställ och drar det intill sig (se 
filmsekvens [FS] 30 på CD-skivan). Mästaren går oroligt fram och tillbaka 
bakom lärlingens rygg och när han når svampen i vattenskålen, så går han in 
på lärlingens högra sida (där kommer han fram) och börjar fukta platten. Lär-
lingen hamnar vid sidan om utan att ha hunnit påbörja momentet. Hon ger 
sig inte utan påpekar att hon kan köra på och mästaren kommenterar detta 
med att: ”Ja nu ska inte jag … ”. Lärlingen blir handgriplig och tar tag i hat-
tens underställ och drar det intill sig igen. Mästaren har ändå svårt att riktigt 
släppa taget och fingrar på platten och drar i felben. Lärlingen försäkrar mäs-
taren om att hon förstår att hon ska fördela tyget så mycket det bara går och 
föreslår att hon prövar och i samma stund ger mästaren med sig. Detta exem-
pel visar på mästarens och lärlingens starka viljor, samt lust att göra själva, 
men också på en lyhördhet inför varandra.
 Mästarens och lärlingens lyhördhet inför varandra illustreras även av de 
fördolda frågor, vilka jag som lärling får svar på, trots att jag inte uttalar dessa. 
Bara genom att med hjälp av kroppsuttryck uppmärksamma mästaren på ett 
veck eller ett skräp i stomväven, så förväntar jag mig som lärling att få svar på 
frågorna:
• Är det här något att ta hänsyn till? 
• Måste man göra något åt detta?

Frågorna som ligger fördolda i mitt agerande, besvaras av mästaren. Detta 
agerande visar på ett samförstånd mästaren och lärlingen emellan och på en 
god relation. Lärlingarna bidrar också med sina frågor till att mästarens be-
kantgörande fortskrider. I och med att jag som lärling ställer frågan: ”Vad är 
det jag ska tänka på?” tar mästaren vid, där han först hade för avsikt att avsluta 
bekantgörandet. Han gör momentet på låtsas och berättar samtidigt hur man 
ska göra, hör sig för om lärlingen förstår och överlåter till henne att fortsätta. 
Frågorna kan också bidra till att väcka mästarens reflektion angående något 
som han inte tidigare tänkt på och därför inte frågat sina mästare om. En så-
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dan fråga kan exempelvis vara, varför man borstar felbhåren motsols. Mästa-
ren kan nu om han vill, gå vidare i sitt sökande efter ett svar. Han har på 
grund av lärlingens fråga börjat reflektera och förutsättningen för att lärandet 
ska utvecklas och kunskapen öka är därmed i rullning.
 Ibland har både mästaren och lärlingen en teori om varför man ska göra på 
ett visst sätt. De gånger som mästaren inte är riktigt säker på sin egen teori, 
hänvisar han till båda sina mästare Fingal och Hugo, och säger att man ska 
göra så (enligt den teori, som han gjort lärlingen bekant med något) därför att 
de sa att man skulle göra så. 
 Om mästaren exempelvis efterlyser kraft och tempo i lärlingens utförande 
av ett moment, säger han inte detta rakt ut. Han lindar in önskemålet genom 
att säga: ”Om du skulle fråga mig så här, är det här bra, så skulle jag säga att 
det inte är bra”,  ”Ibland så får jag för mig, jag kanske bara inbillar mig … ” 
eller ” … tempot kommer ju sedan”. Lärlingen Katja förstår att något inte är 
till belåtenhet och gissar sig till vad mästaren vill säga. Samtidigt säger hon att 
hon vill att mästaren ska säga till hur hon ska göra eftersom hon inte annars 
vet. Hon uttrycker sin vilja så här: ”Säg hellre till för många gånger än för 
få”.
 I det här exemplet möts mästarens syn på bekantgörande och lärlingens 
syn på lärande. Mästaren uttrycker sin syn så här: ”Ja men det är klart att jag 
kommer att säga till, men jag kommer att säga till på ett sätt så jag inte behö-
ver såra dig”, ”Du kan ju inte lära dig på en gång det tar ju tid för dig att 
komma in i saker och ting”. I den till synes dolda kommunikationen framträ-
der trots allt en rak kommunikation dem sinsemellan. Det är inte bara lär-
lingen som  lär sig. Vid ett tillfälle då mästaren försöker åtgärda problemet 
med att få i stockens delar i stommen genom att fukta den, går det upp för 
honom att problemet beror på att stommen är alltför trång. Detta på grund av 
att lärlingen vid ett tidigare tillfälle mätt midjan på en annan stock. De delar 
som mästaren försöker få ner i stommen  tillhör en stock, som visserligen är i 
samma storlek, men den visar sig ha en bredare midja än den förra stocken. 
 Följande bild (Figur 6) kan illustrera den atmosfär som mestadels rådde i 
läranderummet (se även filmsekvens [FS] 31 på CD-skivan). Av mina data 
framgår att musiken i läranderummet, mästarens humor, de varierande ar-
betsuppgifterna och beställningarna (som ofta får mästaren att vissla förnöj-
samt) bidrar till den trivsamma atmosfären. Av Katjas dagboksanteckningar 
framgår följande uttalande, som ytterligare stärker denna bild.

Om man har kul när man ska lära sig något, så tror jag att man kan lära sig bättre. 
Jag tänker på min mellanstadielärare, som var före sin tid. Vi hade mycket gruppar-
bete, och biologi hade vi i skogen till andra lärares fasa … En lärare kan vara hur 
bra som helst, men om läraren inte tycker att det är kul, så känner jag av det och 
då får inte heller jag någon lust att lära mig … Man kan verkligen leka med hattar, 
det är nog också det, som gör att jag tycker att det är så kul.
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Figur 6. Lärlingen Katjas sinnesuttryck vid en viss tidpunkt i       
    lärandesituationen. 

Av förundersökningen framgår att modistmästaren Inga, när hon minns till-
baka på sin lärandetid, lyfter fram känslan av att det var så roligt. Hon ut-
trycker sig så här:

Vi modister, vi fick jobba både natt och dag. Det var långa dagar och det finns fak-
tiskt de vårar då jag gått hem kl 4 och 5 på morgonen den första maj. Det är det 
ingen som tror i dag. Dessutom fick vi inte betalt. Vi kunde få en hatt eller bli 
bjudna på en fotbollsmatch, men ändå hade vi roligt. 

Under den tredje dagen av lärlingen Katjas lärandetid, gör Martin henne be-
kant med de verktyg, som används vid de olika delmomenten. Han går ige-
nom verktygen i samband med att han har en färdig schellacksstomme på ar-
betsbänken framför sig och visar på den hur man hanterar verktygen beroen-
de på med vilket delmoment man arbetar. 

De lärande subjektens relation till verktyget/materialet 

Både vid lärandet och bekantgörandet av tillverkningsprocessen används hela 
kroppen som redskap. Katja håller exempelvis botten på stocken mot magen, 
vänster hand på platten och järnet i höger hand, när hon büglar stommen. 
Martin gör henne bekant med façoneringen bl.a. genom att hålla ner brättet 
mot bordsskivan med vänster hand, samtidigt som han trycker brättet mot 
höften, samtidigt som han med höger hand trycker façoneringsmaskinen mot 
bordsskivan och in mot roulékanten. Händerna, fingrarna, naglarna, handfla-
torna, knogarna, underarmarna, fötterna och tårna samspelar på olika sätt be-
roende på vilket moment, som utförs.
 Långa naglar är bra att ha, när man plockar bort skräp från stomväven och 
när man gör en markering efter vilken man ska klippa låset. Benen, fötterna 
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och tårna anpassas till arbetshöjd för att uppnå balans. Underarmarna används 
som stöd, även de för att uppnå balans vid utförandet av momentet. Händer-
na, handflatan, fingrarna och knogen får en speciellt viktig betydelse när 
stockens delar ska sättas in i den påbörjade schellacksstommen. Dessa kropps-
delar är betydelsefulla hela tillverkningsprocessen igenom liksom känsel, syn, 
hörsel samt lukt och är de redskap/sinnen, som mycket används till att känna, 
forma, syna, höra och lukta. Följande händelse är ett exempel som visar på 
betydelsen av att använda hela kroppen och alla sinnen i lärandeprocessen. 
Lärlingen Katja ska fästa brättet på schellacksstommen och säger högt, att hon 
egentligen först skulle vilja fästa det fram- och baktill. Jag uttrycker en undran 
om det inte var så, som Martin gjorde. Katja går då till sina anteckningar och 
av dessa utläser hon, att Martin bara fäste baktill och att han sedan fortsatte att 
fästa runtom schellacksstommen. Vid analysen av mina data framgår att Katja 
hade rätt intuition, d.v.s. att man ska fästa fram- och baktill först. Hon hade 
således antecknat fel.
 Verktygen är av olika modell (Bilaga 13) efter deras användning vid de 
olika momenten. Lärlingarna närmar sig verktyget/materialet genom att kän-
na på, pröva och experimentera med det. De uttrycker sig exempelvis så här: 
”Om jag i framtiden ska använda ett annat tyg, kommer jag att behöva expe-
rimentera även med det”, ”Jag måste bli bekant med façoneringsmaskinen, 
det gäller att hantera den på rätt sätt” eller ”Jag måste pröva om igen för att ta 
reda på verktygets kapacitet … alla material lever sitt eget liv. Jag måste pröva 
hur hårt och hur länge jag behöver hålla på med vissa moment”. Materialet är 
beroende av ”rätt” värme, kroppsstyrka och tempo för att reagera så som lär-
lingen vill, i annat fall ”lever det sitt eget liv”. Man kan inte våldföra sig på 
eller tvinga sig till att arbeta mot materialets egenskaper. Man försöker också 
lära känna verktyget genom att låtsas att man har det i sin hand och därefter 
göra olika kroppsrörelser, som man tänker att man gör när man väl arbetar 
med verktyget.
 Martin gör lärlingarna bekant med verktygen bland annat genom att an-
vända uttrycken ”arbeta med järnet” och ”arbeta igenom”. Det förra ut-
trycket inkluderar kroppsstyrka och tempo det vill säga hur länge man håller 
järnet på samma ställe, i vilken riktning man ska arbeta samt hur man vinklar 
och vickar järnet. Utöver detta inkluderar det senare uttrycket att man först 
arbetar med en viss del av ytan t. ex. skarven och den får man arbeta mer 
med för att få den jämn. Sedan övergår man till att arbeta med hela ytan.
 Innan Martin påbörjar ett moment, är han mycket noga med att ha alla för 
momentet nödvändiga verktyg i närheten. Han utför en slags ritual, som ex-
empelvis går till på följande sätt: Martin tar i varje verktyg och flyttar dem en 
liten bit intill sig. Han tar även i en liten lissoir, som han inte ska använda vid 
det här momentet. Han pratar högt för sig själv och tar åter igen i de verktyg, 
som han ska använda och flyttar dem ytterligare någon centimeter intill sig 
och skjuter nu undan den lilla lissoiren, som han inte har behov utav.
Verktygen och materialet ses ofta som levande väsen. Mästaren å sin sida, ta-
lar om hattens själ och menar då att façoneringen och skålningen av hatten, är 
moment vilka bidrar till denna. Det finns ibland en gradskillnad när det gäller 
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hur mycket av sin egen själ, man som hantverkare lägger ner i hatten, bero-
ende på vem kunden är. Om kunden betyder lite extra, gör man sitt allra 
bästa alla moment igenom och man kanske syr fast de vackraste banden, som 
man har i sina gömmor. För att lärlingarna ska kunna få en bild av hur en 
hatt med och utan själ ser ut, visar mästaren en handgjord cylinderhatt och en 
maskinsydd hatt från Tyskland. 
 Lärlingarna å sin sida, pratar om felben, som lever sitt eget liv och som gör 
som den vill, utan att lyda. De önskar komma överens med  materialet  och 
Katja  uttrycker detta så här: ”Jag måste ta befälet över materialet – besegra 
materialet, man gör inte som man själv vill med det här materialet, det be-
stämmer över sig självt. Man måste vara bestämd”. Roulékanten och bucklan 
på materialet tillskrivs också en egen vilja. Verktyget ses som en ”kompis” 
och vissa verktyg  blir ens  favoriter. Katja  uttrycker sig t. ex. så här: ”Att få 
ett förhållande till verktyget och materialet är jämförbart med att lära känna 
en människa”. 

Lärlingarnas ömsesidiga aktivitet

Vid åtta tillfällen under lärandeperioden, är lärlingen Katja och jag som lärling 
ensamma i läranderummet, då mästaren gått för att uträtta något ärende. Vid 
dessa tillfällen konsulterar Katja mig och vice versa (Figur 5, G). Vi tar hjälp 
av våra egna erfarenheter och det vi minns av tillverkningsprocessen, av mäs-
tarens hattpärm, färdigbrända brätten, våra anteckningar och Katja tar också 
hjälp av sina egna fotografier. När vi upptäcker att ingen av oss kan det, som 
vi funderar över, skriver vi frågor, som mästaren får besvara när han är tillba-
ka i läranderummet. När vi exempelvis ensamma stod och brände brätten, 
formulerade vi tillsammans följande frågor:
1. Använder man en lissoir när man bränner brätten? 
2. Hur plant ska man se till att brättet är? 
3. Kräver en tätare bomullsväv mer schellacksflingor?
4. Hur gör man om det blir ett veck på brättet?

Katja konstaterar att det dyker upp helt andra frågor när hon och jag är en-
samma och när mästaren är ute på något ärende. Vid något tillfälle då mästa-
ren står och pratar i telefon, söker lärlingen Katja stöd hos mig t. ex. angåen-
de utförandet av något delmoment. Detta faktum  att  vi  är två lärlingar leder 
till att vi utvecklar vårt tänkande och lär oss av varandra. När Katja står och 
slätar ut luftbubblor och plockar bort skräp mellan stomvävens båda lager, 
leder vårt samtal till att Katja får en innovativ tanke. Det visar sig vara svårt 
att komma åt skräpet på baksidan med bara händerna och Katja uttrycker att 
hon skulle vilja ha någonting annat som hjälp. Jag föreslår att man skulle ha 
en lång skrapa. Katja tar senare upp detta med mästaren.
 Även om mästaren står och instruerar mig, och Katja sitter och arbetar 
med något helt annat, så hör hon och noterar vad som sägs (Figur 5, E). Hon 
kan också lägga sig i samtalet och ge mig stöd i mitt tänkande. Vid ett tillfälle 
uppmärksammar mästaren Katja på att hon ska kratsa/borsta ner felbhåren 
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utefter felbsidans ena långsida. Femton minuter senare är det min tur att göra 
samma moment och Katja hör mästaren uppmärksamma mig på samma sak. 
Hon blir förvånad och säger: ”Jasså, ska man göra det där också”? Därefter 
gör hon anteckningar i sitt block. När jag och Katja sitter och arbetar en-
samma parallellt med samma moment (Figur 5, J), innebär det oftast att nå-
gon av oss redan gjort momentet i ett tidigare skede. Under lärandetidens 
gång låg vi aldrig i fas vilket fick till följd, att någon av oss alltid kunde obser-
vera den, som redan utfört momentet en gång och som redan hade lite kun-
skaper om själva utförandet. Dessa exempel visar också på betydelsen av att vi 
är två lärlingar i läranderummet. Katja hade glömt att hon själv gjort samma 
sak och fick nu chansen till repetition. Vi lär oss också av varandras misstag, 
eftersom mästaren då måste visa den som gjort misstaget, hur man åtgärdar 
det hela. 
 I vår gemensamma strävan att lära oss tillverka en cylinderhatt, något som 
mästaren redan kan, bildar vi en liten pakt. Den tar sig uttryck i att vi till-
sammans har små hemligheter för mästaren. Vi vill inte avslöja alla misstag 
som vi gör, utan vi håller dem för oss själva och försöker ordna till dem när vi 
ser att vi klarar av det. När Katja råkar påbörja ett moment med den platta 
lissoiren, veckar sig stomväven. Hon säger detta till mig med en viskning och 
skyndar sig att ta det rätta verktyget. Vi håller mästaren ovetande om detta 
(Figur 5, H). 

Några sammanfattande ord 

Lärandesituationen i läranderummet utvecklas i ett komplext samspel mellan 
å ena sidan mästaren och de närvarande lärlingarna, och å andra sidan lärling-
arna emellan. Lärandet är mycket tydligt en dubbelriktad process. Mästaren 
säger vid ett tillfälle: ”Det är därför du har kommit hit för att lära mig någon-
ting” och lärlingen Katja kontrar med följande: ”Och du lär ju mig något”.
 Utformningen av lärandeprocessen i mötet mellan mästarens bekantgöran-
delära och lärlingarnas lärandelära kan förenklat liknas vid en kedja med ex-
empelvis följande länkar: lärlingens initiativ till handlande – mästarens de-
monstration – mästarens överlåtelse till lärlingen – lärlingens handlande – 
mästarens övervakning – mästarens övertagande – mästarens demonstration – 
lärlingens reflektion – mästarens överlåtelse till lärlingen – lärlingens begrun-
dade handling. Utformningen av lärandeprocessen är naturligtvis mer kom-
plicerad än vad som framgår av denna kedja, då man också måste ta mästarens 
lärandelära och lärlingarnas bekantgörandelära samt alla tre aktörers agerande i 
beaktande.
I föreliggande undersökning, har den som håller på att lära sig således tillgång 
till både en lärandelära och en bekantgörandelära och använder sig av båda i 
lärandeprocessen. Dessa används i samspel med de övriga aktörerna. Trots det 
är det dock så, att i det avgörande lärandeögonblicket, när man själv måste 
tillämpa det som integrerats i en själv (t. ex. i form av minnesbilder, känslor 
och kroppsrörelser), står man ensam. I lärandeögonblicket måste således den 
som håller på att lära sig, lära sig att själv ta rätt beslut vid rätt tidpunkt, belas-



LÄRANDE UNDER SAMMA HATT

96

ta järnet med rätt kroppstyngd, sträcka och släppa efter på tyget lagom hårt 
vid rätt tidpunkt, känna om järnet är lagom varmt etc. Detta för att det hand-
lar om att komma på sitt eget sätt att t. ex. fästa felbplatten. När lärlingen 
Katja får pröva på själv att utföra ett moment, kan hon uttrycka sig så här: ” 
… Jag blir så allvarlig när jag koncentrerar mig, så ni undrar väl om jag ingått 
i en annan skepnad”. Hon är själv vid det tillfället helt inne i det, som hon 
gör och bekantgöraren samt den andra lärlingen i läranderummet, blir diffusa. 
 Det är också lärlingen själv, som kan avgöra om hon har lärt sig. Det räck-
er inte med att man observerat, frågat, lyssnat, förstått och själv prövat på. 
Det är en början till att veta om man har lärt sig. Vad som krävs, är tid till att 
få göra samma moment flera gånger, men på olika sätt för att få en egen bild 
(teoretisk konstruktion) av momentet i fråga. Vad man som lärling strävar 
efter, är att få rutin46 Det styrks också av mina egna dagboksanteckningar där 
jag reflekterar över svårigheterna att veta om jag har lärt mig. Jag uttrycker 
detta så här:

Jag har memorerat momentet hur man fäster ihop sida och platt, men jag vet inte 
om jag har lärt mig det, innan jag har prövat på det. Jag känner tvivel och oro om 
jag ska klara av att göra det och är rädd för att göra bort mig, samtidigt som jag inget 
hellre vill än att anta utmaningen … Jag har prövat på att sätta på tyg på överhands-
brättet, men vet ändå inte om jag har lärt mig det ännu … Jag har lärt mig att man 
måste träna för att få in rätt känsla och handlag med verktyget.

Citatet pekar på vikten av en trygg, uppmuntrande och tillåtande lärandemil-
jö. I det avgörande lärandet av det egna handlandet, då man måste ta beslut 
samt göra rätta bedömningar, står man dock ensam. När Martin exempelvis 
övervakar Katja då hon bränner brätten, påpekar han inte för henne att hon 
strött på för lite schellacksflingor. Men när han minuten efter tar över, strör 
han själv på mer flingor. Det är först när han själv handlar, som han upptäcker 
att mängden schellacksflingor är för liten. Ett annat exempel på detta feno-
men följer här: Katja kramar ur stomväven för att få bort överflödig vatten-
lack och frågar Martin, om hon kramat ur tillräckligt. Martin observerar hen-
ne och svarar att det är bra. När hon en stund senare ska spänna upp väven på 
ramen, konstaterar Martin att hon inte kramat ur stomväven tillräckligt 
mycket. Det är således viktigt även som bekantgörare, att själv handla, för att 
kunna göra den ”rätta” bedömningen. I vissa fall måste man ha både synen 
och känseln att lita till. Det är svårt för någon annan att göra den ”rätta” be-
dömningen, även om den som gör bedömningen är mästare. 
 Att ”se” är en sak, men att ha lärt sig att ”se” är en annan. ”Det går inte 
att uttryckligen förklara för en lekman vad en erfaren iakttagare kan se. En 
student lär sig i allmänhet detta efter en tid. Man måste således först lära sig 
att se för att kunna se vad som utgör grunden för en given disciplin” (Josef-

46 Med rutin menar jag aktiv tillämpning av den teoretiska konstruktionen. Det är således inte 
fråga om slentrianmässigt handlande, inte heller något som automatiskt följer av att man byggt 
upp en teoretisk konstruktion och inte heller rutin i bemärkelsen ”enahanda” göromål.
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son, 1988, s 53). Även om man har lärt sig att ”se” för att kunna göra den 
”rätta” bedömningen vid ett visst tillfälle, betyder det inte att man har lärt sig 
att ”se” vid alla tillfällen. Man är således aldrig fullärd, man lär sig hela tiden 
även som mästare och lär sig på så vis att ”se” mer och mer.  Katja som under 
nio år arbetat som modist, uttrycker detta så här: ” … en hatt vill lätt bli för 
liten … jag har ju ändå lång erfarenhet och ändå så blir den det”. Av mina 
data framgår att man har lärt sig och att man kan, när kunden är nöjd (mästa-
ren har lärt sig), när mästaren är nöjd (lärlingen har lärt sig) och när lärlingen 
själv är nöjd (lärlingen har lärt sig). För att veta att man har lärt sig, behöver 
man således en bekräftelse på, att det som man producerat är bra. Man behö-
ver bli bekräftad dels av bekantgöraren/kunden, dels av sig själv. 
 Lärlingen å sin sida får också ibland revidera sin minnesbild d.v.s. sitt på-
började bygge av den teoretiska konstruktionen. Av dagboksanteckningarna 
framgår exempelvis att Katja genom att ha observerat Martin i utförandet av 
ett moment (façonering), bildat sig en uppfattning om hur fort momentet ska 
utföras. När hon senare själv utfört samma handling ett antal gånger, gör hon 
en helt annan bedömning när det gäller hastigheten i utförandet. Hennes ob-
servationer var uppenbarligen inte tillräckliga för att hon skulle kunna göra 
den rätta bedömningen, utan det som också krävdes, var hennes eget hand-
lande. Detta framgår även av förundersökningen där Mia vittnar om precis 
samma sak. Hon hade observerat sin mästare Hugo när han façonerade brättet 
och hon gjorde sig då en bild av, att utförandet skulle gå mycket fortare än 
vad som egentligen var nödvändigt, då hon själv prövade på att façonera.

Aktörernas lärande över tid

Det finns ett stort flöde av utsagor om lärandet varje dag. Genom den uppre-
pade genomläsningen av materialet, de upprepade observationerna av video-
inspelningarna samt analysarbetet, kondenseras det innehåll fram, som marke-
rats  i Figurerna 7, 8, 9 och 10 och i de tillhörande bilagorna 8 - 11. Jag har i 
dessa figurer använt mig av Jean Laves rekommendation (J. Lave, personlig 
kommunikation, 3 april, 1997) att försöka skilja på processen att göra en hatt 
(process of production) och processen att lära sig göra (process of learning to 
make)  en hatt. 
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Figur 7. Lärlingen Katjas (K) lärande över tid enligt henne själv och    
  mästaren Martin (M).

Teckenförklaring
 * = Lärandeprocessinriktad utsaga. 

 = Produktionsprocessinriktad utsaga. 
 = Både lärandeprocess- och produktionsprocessinriktad utsaga.
 = Martins och Katjas utsagor sammanfaller i tid. 

Numreringen av utsagorna syftar på dag (35 dagar för M och K).

I Figur 7 är Martins (M) utsagor markerade ovanför tidslinjen där dagarna 
märkts ut. Katjas (K) utsagor finns nedanför tidslinjen.
 Martins och Katjas utsagor (Bilaga 8) i Figur 7 är gjorda helt oberoende av 
varandra. Utsagorna sammanfaller i stort vid tre tidpunkter (11:e, 24:e och 
25:e dagen). Båda två gör samma bedömning när i tiden Katja ”lärt sig se”. 
En viss nyansskillnad framgår när det gäller vad det är hon har lärt sig se. 
Martin anger ”vad som är rätt” och Katja anger ”vad som är fint”. En viss 
nyansskillnad framgår också i Martins och Katjas utsagor om när i tiden Katja 
lärt sig göra en cylinderhatt. Den 24:e dagen uttalar Martin att han är impo-
nerad av Katjas produkt och Katja konstaterar samma dag, att hon kan tillver-
ka en cylinderhatt till Martins belåtenhet. Dagen efter konstaterar Martin att 
Katja lärt sig tillverka en cylinderhatt och Katja bedömer att hon klarar av det 
acceptabelt bra. Inte förrän den 29:e dagen konstaterar Katja att hon kan till-
verka en cylinderhatt. Ytterligare fyra dagar senare uttalar Katja att hon kan 
tillverka en cylinderhatt utan hjälp av Martin, sina anteckningar och fotogra-
fier. Karaktären på Martins och Katjas utsagor är i viss mån olikartad. Martins 
utsagor är mer övergripande och generaliserande. Han nämner exempelvis 
mycket sällan en specifik detalj i lärande- och produktionsprocessen. Bekant-
görandeläran slår igenom och är inriktad på lärandeprocessen i stort, vilket 
visar sig i att många av utsagorna samtidigt är både lärandeprocess- och pro-
duktionsprocessinriktade. Som exempel kan nämnas utsaga *20: ”Katja ser i 
förväg vad jag har tänkt säga angående vad som måste åtgärdas innan nästa 
moment”. Ingen utsaga är enbart produktionsprocessinriktad. 

Katja kommer mycket oftare med hänvisningar till enstaka händelser och 
endast ibland gör hon en generaliserande utsaga. Två sådana exempel är utsa-
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gorna *11 och *33: ”Jag har lärt mig se att det blir fint” och ”Jag har lärt mig se 
att det blir bra”. Även Katja gör många utsagor som samtidigt är både läran-
deprocess- och produktionsprocessinriktade. Hon uttalar sig alltså främst om 
lärandeprocessen i stort. Endast en av hennes utsagor kan karakteriseras som 
produktionsprocessinriktad. Det som samstämmer i karaktären på Martins 
och Katjas utsagor, är att bådas utsagor bekräftar att lärandeprocessen går 
framåt.
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Figur 8. Lärlingen Katjas (K) lärande över tid enligt henne själv, mästaren
  Martin (M) och mig som forskare (F).

Teckenförklaring
*  = Lärandeprocessinriktad utsaga. 

 = Produktionsprocessinriktad utsaga. 
 = Både lärandeprocess- och produktionsprocessinriktad utsaga.
  = Martins och Katjas utsagor sammanfaller i tid. 
 = Katjas utsagor och forskarens observationer sammanfaller i tid. 
 = Martins utsagor och forskarens observationer sammanfaller i tid. 

Numreringen av utsagorna syftar på dag (35 dagar för M och K samt 27 dagar 
för F). 

Även i Figur 8 är Martins (M) utsagor markerade ovanför tidslinjen där da-
garna märkts ut. Nedanför dessa finns dels Katjas (K) utsagor, dels forskarens 
(F) observationer (Bilaga 8 och 9). Av figuren framgår att det vid två tillfällen 
finns överensstämmelse mellan forskarens och Katjas utsagor. Detsamma gäll-
er vid två tillfällen med Martins utsagor. Forskaren har under 27 dagar note-
rat att lärande skett vid lika många tillfällen, som Martin och Katja tillsam-
mans ger uttryck för under 35 dagar. De observationer, som forskaren gjort 
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är antingen lärandeprocessinriktade eller samtidigt inriktade på både lärande-
processen och produktionsprocessen, samt överlag specifika till sin karaktär. 
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Figur 9. Lärlingen Elisabets (E) lärande över tid enligt henne själv och    
    mästaren Martin (M). 

Teckenförklaring
* = Lärandeprocessinriktad utsaga. 

 = Produktionsprocessinriktad utsaga. 
 = Både lärandeprocess- och produktionsprocessinriktad utsaga. 
 = Elisabet är fullt deltagande observatör tillika lärling. 

Numreringen av utsagorna syftar på dag (27 dagar).

I Figur 9 är det Martins (M) och Elisabets (E) utsagor som är markerade i re-
lation till tidslinjen. Martins utsagor finns ovanför dagmarkeringarna och Eli-
sabets finns inunder dem. 
 Martins och Elisabets utsagor (Bilaga 10) i Figur 9, är gjorda helt oberoen-
de av varandra. Utsagorna sammanfaller i stort vid en tidpunkt (19:e dagen). 
Båda två gör då samma bedömning när i tiden Elisabet lärt sig fästa felben på 
platten, så att sömmen kommer på rätt ställe. Utsagorna skiljer sig när det 
gäller hur Elisabet lärt sig detta. Martin uttalar att det är rena turen och Elisa-
bet uttalar att hon lärt sig fästa felben på platten och att hon lärt sig se när 
sömmen sitter bra. 
 Karaktären på Martins och Elisabets utsagor  skiljer sig åt på så sätt, att 
Martins utsagor är inriktade på hans bekantgörandelära, medan Elisabets utsa-
gor är inriktade på hennes lärandelära. Båda två är således inriktade på läran-
deprocessen i stort. Detta visar sig genom att många av utsagorna samtidigt är 
både lärandeprocess- och produktionsprocessinriktade. Endast en av Elisabets 
utsagor är enbart produktionsprocessinriktad. Martin har ingen sådan utsaga. 
 Båda två kommer också ofta med hänvisningar till enstaka händelser gäl-
lande produktionsprocessen och lärandet av denna. Endast vid två tillfällen 
gör Martin generaliserande utsagor (*17 och 23 ): ”Jag är inte orolig för att 
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någon av er inte ska klara av uppgiften” och  ”Bra, det här blir snyggt”. Det 
som samstämmer i karaktären på Martins och Elisabets utsagor är att bådas 
utsagor bekräftar att lärandeprocessen går framåt. 
 Även min beskrivning och förståelse av tillverkningsprocessen i Bilaga 12, 
visar på att lärandeprocessen för mig som lärling gått framåt. Av innehållet i 
beskrivningen framgår att jag som lärling lyckats ”läsa av” och också sätta ord 
på det mesta i tillverkningsprocessen och hur mästaren gör oss lärlingar be-
kant med densamma. 

M

F

d
a
g

∑1
∑26 ∑30

*3

*2 *4 *15
*16 *25

*4 *6 *11 *17

*18
*16

∑4
∑7

∑13 ∑16

∑17

Figur 10. Mästaren Martins (M) lärande över tid enligt honom själv och
              mig som forskare (F). 

Teckenförklaring
* = Lärandeprocessinriktad utsaga. 

 = Både lärandeprocess- och produktionsprocessinriktad utsaga. 

Numreringen av utsagorna syftar på dag (35 dagar).

I Figur 10 är Martins (M) utsagor markerade ovanför tidslinjen där dagarna 
märkts ut. Tre av utsagorna sträcker sig över flera dagar, vilket markerats med 
en heldragen linje. Forskarens (F) observationer finns nedanför tidslinjen. 
Martins utsagor och forskarens observationer (Bilaga 11) i Figur 10, är gjorda 
helt oberoende av varandra.   
 Karaktären på Martins utsagor och forskarens observationer är olikartad. 
Martins utsagor är mer övergripande och generaliserande. Han uttalar sig t. 
ex. om sin ”roll som mästare” eller om att ”vi utvecklas hela tiden”. Han är 
inriktad både på sin bekantgörandelära och sin egen lärandelära. Som exem-
pel kan nämnas följande utsaga: *4-*15 ”Jag har lärt mig att anpassa mitt sätt att 
formulera mig angående uppgiften och mitt sätt att visa på uppgiften, till hur 
Katja reagerar”. Detta visar sig också genom att han övervägande använder 
lärandeprocessinriktade utsagor. Forskaren är inriktad på Martins lärandelära. 
De är dessutom specifika till sin karaktär, som när forskaren observerar hur 
Martin lär sig sy ”prickstygn” (*11).
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Katjas fortsatta lärande efter lärandetiden hos mästaren
Martin

Månadsjournalen47 sträcker sig från och med oktober 1997 till och med mars 
1999. Under denna tid har jag fått in månadsjournalen i oktober och novem-
ber 1997, mars och april 1998 samt i mars 1999. Det framgår att Katja ägnar 
mycket tid och tankemöda till att försöka lösa problemet, med att få tag på 
verktyg och hon prövar sig fram på olika sätt. Av månadsjournalen i mars 
1999 kan man utläsa, att hon nu är på väg att köpa sig en egen utrustning av 
verktyg och att hon har en egen hattfirma. Kontakten med mästaren Martin 
har Katja både yrkesmässigt och som vän. Katja kan exempelvis låna verktyg, 
hattstockar etc. och hon kan också ta kontakt med Martin i syfte att få svar på 
något, som hon undrar över. När Katja nu arbetar helt  själv, innoverar hon 
fortfarande. Hon uttrycker sig så här:

Om jag, när jag syr ripsbandet runtom brättekanten, börjar vid sömmen mitt bak 
och sedan fäster bandet t. ex. motsols, så vill sömmen mitt bak gärna flytta på sig åt 
höger. Detta i och med att bandet är väldigt spänt. Min idé, är att låsa mitt bak ge-
nom att sy ett par centimeter på var sida om sömmen på ripsbandet mitt bak. Då 
undviker jag att mitt bak flyttar på sig.

Av månadsjournalen framgår att Katja, 26 veckor efter  lärandetidens slut, det 
vill säga efter 6 månader och 2 veckor, identifierar sig som hattmakare. 

Generella teoretiska begrepp 

De generella teoretiska begreppen har vuxit fram ur datamaterialet. Principen 
för hur det generella begreppet, i detta fall ”lärandelära”, kan vara relaterat till 
empirin, illustreras i Figur 11. Det generella teoretiska begreppet är i detta fall 
en aggregation av de två teoretiska begreppen, ”Lärandesyn” och ”Strategi-
er”. Det tredje teoretiska begreppet; ”Egenskaper” inverkar på lärandesyn 
och strategier på så sätt att de kan förstärka eller dämpa utvecklingen av inne-
börden i de övriga teoretiska begreppen och har därför stor betydelse för lä-
randet. Dessa tre teoretiska begrepp kan relateras till  ett antal kategorier, som 
i sin tur emanerar från en stor mängd underkategorier i flera led, bortom vil-
ka det finns händelser och/eller utsagor. 

47 I slutet av varje månad skulle Katja skicka mig svar på följande frågor: 1. Vilka svårighe-
ter/problem stöter du på? 2. Hur löser du dem? 3. När tar du kontakt med mästaren (gällande 
hattmakerihantverket) och varför tar du kontakt? 4. Vilka innovationer gör du och varför gör du 
dem? 5. När känner du att du kan identifiera dig som hattmakare? 
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E m p i r i s k a r å d a t a

Figur 11. Exempel på relationen mellan det generella teoretiska begreppet
       ”Lärandelära” och de empiriska rådata ur vilka det vuxit fram. 

Teckenförklaring
39   = Gott väderkorn 

A    = Materialegenskap 
B    = Verktygsegenskap 
C    = Mästaregenskap/förmåga 

C1  = Positivt inflytande 
C2  = Bra på att förklara 
C3  = Trevlig som person 
C4  = Engagerad 
C5  = Yrkeskunnig 

I Figur 11 och 12 till och med Figur 17, är kategorierna numrerade och ord-
nade i solfjäderform. Denna form har ingen annan saklig betydelse än att den 
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är utrymmesbesparande. Numreringen av kategorierna är gjord så, att samma 
kategoribenämning alltid har samma nummer. Därutöver har numren ingen 
annan funktion än att de refererar till olika exempel på händelser och utsagor 
i det empiriska materialet, som inordnats under denna kategoribenämning 
(Bilagorna 2 till och med 7). 
 Figur 11 visar med kategori nr 39 som exempel, relationen till det empi-
riska rådatat. Liknande relationer finns för var och en av de numrerade kate-
gorierna. Antalet steg som använts mellan händelseförloppet och kategoribe-
nämningen kan dock variera. Ett händelseförlopp kan ibland vid en och 
samma tidpunkt beskrivas med hjälp av flera kategorier. Exempelvis kan ett 
”experimenterande” ske samtidigt med en ”luftdemonstration” under ”hög-
pratande”, men dessa kategorier är ändock var och en urskiljbara. På den teo-
retiska begreppsnivån illustreras motsvarande företeelse med att ovalerna går 
in i varandra. Lärlingen Katja vill exempelvis ha återkoppling från Martin på 
det, som hon gjort (”Strategier”) då hon är noggrann (”Egenskaper”) samti-
digt som hon har ett kvalitetstänkande (”Lärande-syn”).

Lärandelära

Med begreppet ”Lärandelära” avses aktörernas syn på hur lärandet går till och 
tecknen på när man har lärt sig (lärandesyn) samt de strategier (tillvägagångs-
sätt), som aktörerna använder för att lära sig något. Aktörernas egenskaper 
d.v.s. sätt att reagera/förhålla sig när de håller på att lära sig något i lärandesi-
tuationen, inverkar på lärandesyn och strategier på så sätt att de kan förstärka 
eller dämpa utvecklingen av innebörden i de övriga teoretiska begreppen och 
har därför stor betydelse för lärandet. På så sätt spelar egenskaperna en roll i 
uppbyggnaden av aktörernas lärandelära. 
 I de här lärandesituationerna framträder det ur mitt material, att lärandet 
ingalunda är enkelriktat. Det är både lärlingen och mästaren som lär sig och 
de har båda två en lärandelära för att lära sig. På liknande sätt kan jag också se 
att båda i de här situationerna har en bekantgörandelära och att bekantgöran-
det också är riktat åt båda håll.

Bekantgörandelära

Med begreppet ”Bekantgörandelära” avses aktörernas syn på hur bekantgö-
randet går till (bekantgörandesyn) samt de strategier (tillvägagångssätt), som 
aktörerna i undersökningen använder för att göra någon annan bekant med 
ett lärandeinnehåll. Aktörernas egenskaper d.v.s. sätt att reagera/förhålla sig 
när de bekantgör någon annan med något, inverkar på bekantgörandesyn och 
strategier på så sätt att de kan förstärka eller dämpa utvecklingen av innebör-
den i de övriga teoretiska begreppen och har därför stor betydelse för läran-
det. På så sätt spelar egenskaperna en roll i uppbyggnaden av aktörernas be-
kantgörandelära.
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Vid en första analys av datamaterialet utkristalliserades begreppet ”undervis-
ningslära”, men så småningom kom begreppet ”bekantgörande-lära” upp till 
ytan. Ingen av mina informanter använde undervisningsbegreppet, (förutom 
Martin, vid ett tillfälle i sin dagbok) för att karakterisera sin verksamhet. Mar-
tin visade tydligt att han hade svårt för att kalla sig själv för ”lärare” och ”pe-
dagog”. Undervisning förknippas ofta med skolan, och föreläsning är där en 
vanlig undervisningsform. I den lärandesituation, som jag studerar händer det 
aldrig att mästaren föreläser och de situationer, där han bara använder det 
verbala språket, är sällsynta. I undervisningssituationer är detta mer regel än 
undantag. Mästaren både (under)visar och ”gör” lärlingen bekant med det, 
som är obekant för henne. Lärlingen å sin sida ”gör” för att lära sig det obe-
kanta. Det är således mycket av handling och aktivitet i ”bekantgörandebe-
greppet” men också i lärandebegreppet. Ändelsen ”-lära” indikerar också att 
det handlar om något normativt, något slags rättesnöre, som både mästaren 
och lärlingen följer i sitt agerande. Därav mina val av begrepp. 
 Bjerstedt (1970) gav ” … alla former av påverkan … i överensstämmelse 
med uppställda mål” (s 11) en central ställning i sin definition av pedagogiken 
som vetenskaplig disciplin. Påverkansbegreppet leder dock till att han måste 
använda begrepp som ”undervisning”, ”uppfostran” och ”information” jäm-
sides med varandra och ofta samtidigt för att klargöra vad som är i centrum 
för hans intresse. För detta centrala intresse inför han begreppet ”den educa-
tiva processen”. Han argumenterar också för att begreppet ”lärare” redan 
inom undervisningssektorn är för snävt med tanke på att påverkan också sker 
genom TV eller datorer. ”Den educativa processen” fick aldrig genomslags-
kraft som begrepp i svenska pedagogiska sammanhang. Bjerstedt ser alltså att 
”undervisning” som begrepp är alltför snävt i studier av påverkan.
 Næss (1970) menar att begrepp måste omformas när kunskapsmängden 
växer och pekar på att det finns en relation mellan begreppsuttrycken och 
vårt tänkande. Han använder i det sammanhanget som liknelse relationen 
mellan musikinstrument och musik. De tillgängliga instrumenten vid en viss 
tid, vänjer kompositören att anpassa sitt skapande till instrumentens möjlighe-
ter. När ett nytt instrument tillkommer, får det till följd att musiken ofta ock-
så söker nya vägar. På samma sätt anser Næss, kan nya begreppsbeteckningar 
medföra att: ” … vårt tänkande slår in på nya banor” (s 54). 
 I situationer där det finns tre aktörer (mästare och lärlingar) framträder 
både lärandeläran och bekantgörandeläran hos var och en av aktörerna. Det 
innebär att aktörerna således både bekantgör varandra om lärandeinnehållet 
och också lär sig av varandra. Det finns emellertid påtagliga skillnader mellan 
dem. Längre fram i resultatredovisningen kommer jag därför att åskådliggöra 
lärandeläran hos såväl lärlingarna som mästaren, och därefter göra detsamma 
med bekantgörandeläran.
Förståelsen för komplexiteten och variationsrikedomen i helheten får växa 
fram i ett samspel mellan de figurer i vilka jag åskådliggör resultaten, den lö-
pande texten såväl här som i bilagorna och filmsekvenserna på CD-skivan. 
Jag väljer att här redovisa resultaten i huvuddrag. Hänvisningar görs också till 
fördjupningar av resultat, som redovisas i bilagorna 2 till och med 12. I flera 
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fall hänvisas även till den bifogade CD-skivan, på vilken det finns filmsekven-
ser. Dessa förtydligar ytterligare vissa sammanhang, dit resultaten kan hänfö-
ras. Observera att resultatens status är densamma oberoende av om de presen-
teras i detta kapitel, bilagorna eller på CD-skivan. Resultaten har placerats i 
bilagorna enbart av läsbarhetsskäl. Min förhoppning är att läsaren på så vis har 
lättare för att se helhetsbilden. 

En jämförelse Katja och Martin emellan 

Jämförelsen av lärlingen Katjas lärandelära (Figur 12) med mästarens lärande-
lära (Figur 13),  visar att de teoretiska begreppen byggs upp av en stor mängd 
kategorier. Som framgår av Figur 12 byggs lärlingens lärandesyn upp av 17 
kategorier. Vilka dessa närmare är framgår av Bilaga 2. Mästarens lärandesyn 
(Figur 13)  byggs upp av 18 kategorier (Bilaga 3). Av dessa kategorier är de 
12 första gemensamma. Vad som karaktäriserar det som är gemensamt i fråga 
om lärandesynen, är att det i stort kan kopplas till själva processen att lära sig 
göra en cylinderhatt. Lärlingen Katja är för tillfället inne i själva processen och 
mästaren Martin har tidigare genomgått en liknande lärandeprocess. De kate-
gorier som särskiljer kan kopplas till de olika färdighetsnivåer, som lärlingen 
och mästaren befinner sig på. Mästaren besitter en sådan kunskap när det gäll-
er tillverkning av en cylinderhatt, att han kan tala om exempelvis ”rutin” och 
”turordning” medan lärlingen ännu inte kan göra det. 
 Lärlingens egenskaper, byggs upp av 15 kategorier (Bilaga 2) och mästa-
rens av 8 (Bilaga 3). Sju av kategorierna är gemensamma och uttrycker ett 
tillstånd av starkt positivt intresse som till exempel ”entusiastisk”, ”ivrig”, 
”nyfiken”, ”motiverad”. De kategorier som lärlingens egenskaper är upp-
byggda av utöver mästarens, kan kopplas till relationen mellan mästaren och 
lärlingen samt lärlingarna emellan. Som exempel kan nämnas ”respektfull”, 
”tävlingsbenägen” och ”medkännande”. Kategorin ”lyhörd” framstår här en-
dast bland mästarens egenskaper. Kategorin kan kopplas till mästarens hastiga 
rollbyte från bekantgörare till lärling när lärlingen Katja presenterar och gör 
honom bekant med något som är nytt för honom. 
 Figur 12 visar också att lärlingens strategier är uppbyggda av 26 kategorier. 
Vilka dessa närmare är framgår av Bilaga 2. 
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Figur 12. Lärlingen Katjas lärandelära. 

Teckenförklaring   
1   = Auktoritetstro    27 = Flexibel    44 = Konsultera   
2   = Misstagslärande    28 = Tillitsfull    45 = Kroppsspråka   
3   = Tidsdimension     29 = Koncentrerad    46 = Ta initiativ    
4   = Självständighet     30 = Förutseende    47 = Uppmuntra   
5   = Kvalitetstänkande 31 = Noggrann     48 = Observera   
6   = Bildtänkande     32 = Motiverad     49 = Bildspråka    
7   = Problemlösning    33 = Entusiastisk     50 = Bruka 
8   = Samspel       34 = Ivrig        förkunskaper 
9   = Erfarenhets-   35 = Nyfiken    51 = Experimentera 

   lärande      36 = Respektfull   52 = Grunna    
10 = Yrkesheder    37 = Tävlings-   53 = Fråga 
11 = Baskunskap          benägen    54 = Förnimma   
12 = Helhetstänkande  38 = Medkännande  55 = Innovera   
13 = Ansträngning   39 = Gott väderkorn 56 = Reflektera   
14 = Nytta      40 = Optimistisk   57 = Dokumentera  
15 = Fortbildning   41 = Tålmodig   58 = Samtala   
16 = Praktik                59 = Återkoppla   
17 = Tålamod             60 = Högprata 

                    61 = Berätta 
                    62 = Luftdemonstrera 

64 = Lyssna 
65 = Presentera 
66 = Vilja 
67 = Memorera 
68 = Ta beslut  
69 = Repetera 
70 = Överlåta 
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Figur 13. Mästaren Martins lärandelära.

Teckenförklaring
1   = Auktoritetstro 27 = Flexibel 44 = Konsultera 
2   = Misstagslärande 28 = Tillitsfull 45 = Kroppsspråka 
3   = Tidsdimension 32 = Motiverad 46 = Ta initiativ 
4   = Självständighet 33 = Entusiastisk 47 = Uppmuntra 
5   = Kvalitetstänkande 34 = Ivrig 48 = Observera 
6   = Bildtänkande 35 = Nyfiken 49 = Bildspråka 
7   = Problemlösning 39 = Gott väderkorn   50 = Bruka förkunskaper 
8   = Samspel 43 = Lyhörd 51 = Experimentera   
9   = Erfarenhetslärande  52 = Grunna 
10 = Yrkesheder 53 = Fråga  
11 = Baskunskap 54 = Förnimma   
12 = Helhetstänkande 55 = Innovera  
18 = Slumpartat lärande 56 = Reflektera   
20 = Rutin 57 = Dokumentera  
21 = Utmaning 58 = Samtala  
22 = Turordning 59 = Återkoppla   
23 = Jämlikhet 60 = Högprata  
24 = Optimism 61 = Berätta 

62 = Luftdemonstrera 
63 = Fackspråka  

Mästarens strategier enligt Figur 13 omfattar 20 kategorier, som redovisas i 
Bilaga 3. Av dessa är 19 gemensamma för mästaren och lärlingen och kan 
kopplas till hur de bär sig åt för att lära sig något. Kategorin ”fackspråka” 
bland mästarens strategier, återfinns inte bland lärlingens strategier. Kategorin 
kan kopplas till mästarens färdighetsnivå, som lärlingen ännu inte nått upp till. 
De kategorier, som lärlingen Katja har utöver mästarens, kan kopplas till 
hennes nya lärandesituation och fokusering på att lära sig. 
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Figur 14. Mästaren Martins bekantgörandelära. 

Teckenförklaring
1   = Auktoritetstro 27 = Flexibel 44 = Konsultera 
5   = Kvalitetstänkande 28 = Tillitsfull 45 = Kroppsspråka  
10 = Yrkesheder 29 = Koncentrerad 47 = Uppmuntra 
11 = Baskunskap 30 = Förutseende 49 = Bildspråka  
22 = Turordning 40 = Optimistisk 53 = Fråga  
26 = Centrering 42 = Ödmjuk 54 = Förnimma  

43 = Lyhörd 55 = Innovera 
   56 = Reflektera     
   59 = Återkoppla 

60 = Högprata 
61 = Berätta   
62 = Luftdemonstrera 
65 = Presentera   
70 = Överlåta 
72 = Uppmärksamma  
73 = Förklara 
74 = Instruera   
75 = Bistå  
76 = Invänta   
77 = Referera 
78 = Demonstrera  
79 = Närma 
80 = Överta 
83 = Underlätta   
84 = Uppmana  
85 = Allokera   
86 = Bedöma 
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Mästarens bekantgörandelära illustreras med Figur 14 och nedan framgår lär-
lingens bekantgörandelära i Figur 15. 

Bekantgörandesyn Strategier

Egenskaper

Bekantgörandelära

40 42

44

45
47

49 61 65 72
73

75
77

1 25

Figur 15. Lärlingen Katjas bekantgörandelära. 

Teckenförklaring
1   = Auktoritetstro 40 = Optimistisk 44 = Konsultera  
25 = Variation 42 = Ödmjuk 45 = Kroppsspråka 

47 = Uppmuntra 
49 = Bildspråka      
61 = Berätta      
65 = Presentera      
72 = Uppmärksamma   
73 = Förklara      
75 = Bistå       
77 = Referera 

Vid en jämförelse av mästarens bekantgörandelära (Figur 14) och lärlingen 
Katjas bekantgörandelära (Figur 15), framgår det att de teoretiska begreppen 
byggs upp av många kategorier. Figur 14 visar att mästarens bekantgörande-
syn byggs upp av 6 kategorier. Vilka dessa närmare är framgår av Bilaga 4. 
Lärlingens bekantgörandesyn byggs upp av 2 kategorier, som redovisas i Bila-
ga 5. Av dessa kategorier är en kategori gemensam, nämligen ”Auktoritets-
tro”. Det särskiljande är att mästarens bekantgörandesyn är uppbyggd av ka-
tegorier, som kan kopplas till hans profession dels som hattmakare, dels som 
bekantgörare. Kategorin ”Variation”, återfinns endast inom lärlingens be-
kantgörandesyn och den kan kopplas till hennes erfarenhet av olika lära-
re/bekantgörare under hela hennes tidigare utbildningstid. 

Mästarens egenskaper, byggs upp av 7 kategorier (Bilaga 4) och lärlingens 
av 2 (Bilaga 5). Två av kategorierna är gemensamma och uttrycker den posi-
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tiva och ödmjuka framtoningen. De kategorier som mästarens egenskaper är 
uppbyggda av utöver lärlingens, kan kopplas till mästarens profession som 
bekantgörare och görare/hantverkare. 
 Figur 14 visar också att mästarens strategier är uppbyggda av 29 kategorier. 
Vilka dessa närmare är framgår av Bilaga 4. Som framgår av Figur 15 byggs 
lärlingens strategier upp av 10 kategorier, som redovisas i Bilaga 5. Av dessa 
kategorier är 10 gemensamma och de kan kopplas direkt till hur både mästa-
ren och lärlingen bär sig åt för att göra någon annan bekant med något. Båda 
två uppvisar kategorier som exempelvis står för ”kommunikation”, ”presen-
tation”, ”konsultation” och ”inspiration”. De kategorier som mästarens stra-
tegier är uppbyggda av utöver lärlingens, kan kopplas till mästarens profession 
som hattmakare och bekantgörare samt till hans fokusering på att göra lär-
lingen bekant med hantverket. 

En jämförelse Elisabet och Katja emellan

Som framgår av Figur 16 byggs lärlingen Elisabets lärandesyn upp av 11 kate-
gorier. Vilka dessa närmare är framgår av Bilaga 6. Som tidigare framgått (Fi-
gur 12), byggs lärlingen Katjas lärandesyn upp av 17 kategorier (Bilaga 2). Av 
dessa kategorier är 9 gemensamma för båda lärlingarna och de är samtliga 
kopplade till synen på hur lärandet går till när det gäller att tillverka en cylin-
derhatt. De kategorier som lärlingen Katjas lärandesyn är uppbyggda av, ut-
över lärlingen Elisabets, kan kopplas även till andra lärandesituationer än till 
den situation, där cylinderhatten tillverkas. Lärandesituationerna är dock 
knutna till en liknande bransch. 
 Lärlingen Elisabets egenskaper, byggs upp av 5 kategorier (Bilaga 6) och 
som tidigare framgått byggs lärlingen Katjas egenskaper upp av 15 kategorier 
(Bilaga 2). Fem av kategorierna är gemensamma för dem båda och uttrycker 
förutseende, noggrannhet, motivation, nyfikenhet och gott väderkorn. De 
kategorier som inte återfinns bland lärlingen Elisabets egenskaper, kan kopp-
las direkt till lärlingen Katjas sätt att fungera, när hon håller på att lära sig till-
verka en cylinderhatt. Skillnaden kan förstås utifrån lärlingen Elisabets knappa 
tid som fullt deltagande observatör tillika lärling i jämförelse med lärlingen 
Katja.
 Figur 16 visar också att lärlingen Elisabets strategier är uppbyggda av 25 
kategorier. Vilka dessa närmare är framgår av Bilaga 6. Som tidigare framgått 
(Figur 12), byggs lärlingen Katjas strategier upp av 26 kategorier. Dessa redo-
visas närmare i Bilaga 2. Av dessa kategorier är 23 gemensamma för lärlingar-
na och de kan kopplas direkt till hur båda lärlingarna bär sig åt för att lära sig 
tillverka en cylinderhatt. Följande kategorier finns inte bland lärlingen Elisa-
bets strategier: ”Berätta”, ”Luftdemonstrera” och ”Överlåta”. Bland lärlingen 
Katjas strategier finns inte kategorierna ”Be om hjälp” och ”Uppmärksam-
ma”. De kategorier som Katja har utöver Elisabets, exempelvis ”Berätta” och 
”Luftdemonstrera” kan förstås utifrån Katjas branscherfarenhet. 
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Lärandesyn Strategier

Egenskaper

Lärandelära

1
2 3 4 5 6 8 1318

19

7

30 31 32 35

44
45

46
47

48
495051525354555657585960

64
65

66
67
68
69
71
72

39

Figur 16. Lärlingen Elisabets lärandelära. 

Teckenförklaring
1   = Auktoritetstro 30 = Förutseende 44 = Konsultera
2   = Misstagslärande 31 = Noggrann 45 = Kroppsspråka 
3   = Tidsdimension 32 = Motiverad 46 = Ta initiativ 
4   = Självständighet 35 = Nyfiken 47 = Uppmuntra 
5   = Kvalitetstänkande 39 = Gott väder- 48 = Observera 
6   = Bildtänkande         korn 49 = Bildspråka 
7   = Problemlösning  50 = Bruka förkunskaper  
8   = Samspel  51 = Experimentera 
13 = Ansträngning 52 = Grunna  
18 = Slumpartat lärande 53 = Fråga  
19 = Upprepad observation 54 = Förnimma    

55 = Innovera 
56 = Reflektera   
57 = Dokumentera  
58 = Samtala  
59 = Återkoppla   
60 = Högprata  
64 = Lyssna 
65 = Presentera  
66 = Vilja   
67 = Memorera   
68 = Ta beslut 
69 = Repetera 
71 = Be om hjälp 
72 = Uppmärksamma  
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Som framgår av Figur 17 kan såväl bekantgörandesynen, som egenskaper hos 
lärlingen Elisabet uttryckas med en kategori (Bilaga 7). Som tidigare framgått, 
byggs lärlingen Katjas bekantgörandesyn upp av 2 kategorier (Bilaga 2). Av 
dessa kategorier är en gemensam och den kan kopplas till den lärandesituation 
där cylinderhatten tillverkas. Kategorin ”Variation”, som återfinns inom lär-
lingen Katjas lärandesyn kan kopplas även till andra lärandesituationer, som 
hon deltagit i. 

Bekantgörandesyn Strategier

Egenskaper

Bekantgörandelära

1

28

44
45

47 65 72 73
74

75
76

Figur 17. Lärlingen Elisabets bekantgörandelära. 

Teckenförklaring
1   = Auktoritetstro 28 = Tillitsfull 44 = Konsultera    

45 = Kroppsspråka   
47 = Uppmuntra 
65 = Presentera 
72 = Uppmärksamma 
73 = Förklara 
74 = Instruera 
75 = Bistå 
76 = Invänta 

Som tidigare framgått uttrycks lärlingen Katjas egenskaper med 2 kategorier 
(Bilaga 2). Ingen av kategorierna är gemensam med lärlingen Elisabets kate-
gori. Däremot återfinns lärlingen Katjas två kategorier bland de kategorier, 
som bygger upp mästarens egenskaper. Var och en av  lärlingarnas kategorier 
kan förstås utifrån lärlingarnas olika yrkesbakgrunder. 
 Figur 17 visar också att lärlingen Elisabets strategier är uppbyggda av 9 ka-
tegorier. Vilka dessa närmare är framgår av Bilaga 7. Som tidigare framgått, 
byggs lärlingen Katjas strategier upp av 10 kategorier (Figur 15). Dessa redo-
visas närmare i Bilaga 2. Av dessa kategorier är 7 gemensamma och de kan 
kopplas direkt till hur båda lärlingarna bär sig åt för att göra någon annan be-



LÄRANDE UNDER SAMMA HATT

114

kant med något. Båda två uppvisar kategorier som exempelvis står för kom-
munikation, presentation, konsultation och inspiration. Följande kategorier 
finns inte bland lärlingen Elisabets strategier: ”Bildspråka”, ”Berätta” och 
”Referera”. Däremot återfinns dessa bland mästarens strategier. Bland lärling-
en Katjas strategier finns inte kategorierna ”Invänta” och ”Instruera”, medan 
de däremot återfinns bland mästarens strategier.
 En orsak till denna skillnad lärlingarna emellan, kan vara att den tid, som 
jag har till mitt förfogande som lärling, är knapp i jämförelse med Katjas. De 
kategorier som var och en av oss har och som den andra inte har bland sina 
strategier, kan hänföras till våra olika yrkesbakgrunder. Katja har branscherfa-
renhet och för henne är det naturligt  att t. ex.  bildspråka. När jag inväntar 
och instruerar Katja, kan det vara min förskollärarbakgrund som slår igenom 
och jag kan således förstå skillnaden oss emellan utifrån detta. Mästarens stora 
spektrum av strategier (Figur 14) kan förstås utifrån att han har en lång yrkes-
erfarenhet i branschen och att han är inriktad på att göra lärlingarna bekant 
med tillverkningen av en cylinderhatt. Lärlingarnas snäva bekantgörandelära 
kan förstås utifrån att de är inriktade på att lära sig hantverket48 och inte som 
Martin, främst inriktad på att göra någon av aktörerna bekant med något spe-
ciellt.

En jämförelse Elisabet och Martin emellan 

Lärlingen Elisabets lärandelära (Figur 16) kan också jämföras med mästarens 
lärandelära (Figur 13). Av Elisabets 11 kategorier (Bilaga 6) och mästarens 18 
kategorier (Bilaga 3), gällande lärandesynen är 9 gemensamma. Vad som för-
enar respektive skiljer lärlingen Elisabets kategorier jämförda med mästarens, 
är detsamma som ovan redovisas i jämförelsen mellan lärlingen Katja och 
mästaren. Den kategori som lärlingen Elisabet har gemensam med mästaren 
och som inte finns inom lärlingen Katjas lärandesyn är kategorin ”Slumpartat 
lärande”.
 Kategorin ”Ansträngning” har lärlingen Elisabet gemensam med lärlingen 
Katja och den kategorin finns inte inom mästarens lärandesyn. Lärlingen Kat-
ja har fyra kategorier gemensam med mästaren och dessa kategorier återfinns 
inte inom lärlingen Elisabets lärandesyn. Dessa kan kopplas till mästarens och 
lärlingen Katjas gemensamma branscherfarenhet. 
 Tre av kategorierna bland lärlingen Elisabets egenskaper avseende lärande-
läran, är gemensamma med mästarens och uttrycker motivation, nyfikenhet 
och gott väderkorn. De kategorier som mästarens egenskaper är uppbyggda 
av utöver lärlingen Elisabets, kan kopplas till mästarens högre fädighetsnivå i 
yrket. Lärlingen Elisabets egenskaper byggs upp av kategorier, som samtliga 
är gemensamma med lärlingen Katjas. Lärlingen Katja har 7 kategorier 
gemensamt med mästaren och av dessa återfinns 3 kategorier bland lärlingen 
Elisabets egenskaper. 

48 Se Bilaga 12 för närmare upplysning om tillverkningsprocessen och Bilaga 13 om verktygen.
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I fråga om antalet kategorier i lärandelärans strategier, har lärlingen Elisabet 
17 gemensamma med mästaren och de kan kopplas direkt till hur både mästa-
ren och lärlingen Elisabet bär sig åt för att lära sig något. Bland mästarens stra-
tegier finns tre kategorier, som inte återfinns bland lärlingen Elisabets strategi-
er, och det är kategorierna ”Berätta”, ”Luftdemonstrera” och ”Fackspråka”. 
Kategorierna kan kopplas till den färdighetsnivå, som mästaren befinner sig på 
i sin profession som hattmakare och bekantgörare.  De kategorier som lär-
lingen Elisabets strategier är uppbyggda av utöver mästarens, kan kopplas di-
rekt till hennes lärandesituation och till hur hon bär sig åt för att lära sig. Av 
de 23 kategorier, som de båda lärlingarna har gemensamt, är 6 kategorier så-
dana, som inte återfinns bland mästarens strategier. Av de kategorier som lär-
lingen Katja har gemensamt med mästaren, är två kategorier sådana som inte 
återfinns bland lärlingen Elisabets strategier, nämligen ”Berätta” och ”Luft-
demonstrera”.
 Vid en jämförelse av mästarens bekantgörandelära (Figur 14) och lärlingen 
Elisabets bekantgörandelära (Figur 17), framgår det att i deras bekantgörande-
syn, har de en kategori gemensam, nämligen kategorin ”Auktoritetstro”. Det 
särskiljande är att mästarens bekantgörandesyn är uppbyggd av kategorier, 
som kan kopplas till hans profession dels som hattmakare, dels som bekantgö-
rare. Den kategori som lärlingen Elisabet har gemensam med både mästaren 
och lärlingen Katja är kategorin ”Auktoritetstro”.
 Mästarens och lärlingen Elisabets egenskaper i fråga om bekantgörandelä-
ran har en kategori gemensam, nämligen kategorin ”Tillitsfull”. De kategori-
er som mästarens egenskaper är uppbyggda av utöver lärlingen Elisabets, kan 
kopplas till mästarens profession som bekantgörare och görare/hantverkare. 
Lärlingen Elisabet har ingen kategori gemensam med lärlingen Katja i detta 
avseende.
 Mästaren och lärlingen Elisabet har 9 kategorier gemensamma vad avser 
bekantgörandelärans strategier. De kan kopplas direkt till hur både mästaren 
och lärlingen Elisabet bär sig åt för att göra någon annan bekant med något. 
Båda två uppvisar kategorier som exempelvis står för kommunikation, pre-
sentation, konsultation, inspiration och instruktion. De kategorier som mästa-
rens strategier är uppbyggda av utöver lärlingens, kan kopplas till mästarens 
profession som bekantgörare i hattmakeriyrket. Av de 9 kategorier, som mäs-
taren och lärlingen Elisabet har gemensamt, är 2 kategorier sådana, som inte 
återfinns bland lärlingen Katjas strategier, nämligen ”Invänta” och ”Instrue-
ra”.

Kontrast

Av mina data framgår att hela lärandeprocessen karakteriseras av framträdande 
olikheter, som de agerande måste förhålla sig till. Här följer några exempel på 
händelser/utsagor, som innehåller sådana karakteristika.
 När Martin står och arbetar med ett moment, kan han uttrycka sig så här: 
”Sen ska jag komma till det här som är så roligt … ”, för att i nästa stund ut-
tala följande mening: ”Jag har ingen lust att fortsätta med den här djävla hat-



LÄRANDE UNDER SAMMA HATT

116

ten, jag blir så trött på platten”. Kontrasten i mästarens känslor/känsla framgår 
också i följande citat, som uttrycker skillnaden mellan att arbeta med och 
utan gummihandskar : 

Vi kan ta på gummihandskar när vi spänner upp väven, som vi doppat i vattenlack-
en … med mina bara händer känner jag väven direkt och det går lättare att spänna 
upp den på träramen, men sen när man stod där och skulle borsta av naglarna och 
nagelbanden, så roligare saker kan man ha för sig. 

Jag som lärling är också medveten om kontrasten mellan att ha på mig en 
handske som skydd mot värmen och att trots värmen arbeta utan handske. 
När Martin frågar om jag vill ha en handske även på den andra handen, svarar 
jag därför så här: ”Nej aldrig, då har jag ingen känsel”. Kontrasten mellan tå-
lamod och uppgivenhet i utförandet av momenten framgår av följande ex-
empel: Ena stunden kan lärlingen känna sig tålmodig, exempelvis vid büg-
lingen av schellacksstommen. Utförandet av momentet innebär att man un-
der en lång stund måste tåla hetta, schellacksos och järnens tyngd. I nästa 
stund kan lärlingen vara uppgiven. Uppgivenheten framgår när lärlingen Kat-
ja efter att ha försökt göra platten av felb49 en storlek större, i hopp om att 
den ska passa bättre, upptäcker att den ändå inte passar. Efter att idogt ha ar-
betat med att fördela det överflödiga tyget på platten för att få till en slät yta, 
ger hon upp och överlåter till Martin att lösa problemet. 
 Av mina data framgår att mästaren redan under de första dagarna av lär-
lingen Katjas lärandetid, gör henne bekant med det faktum, att det inte längre 
går att införskaffa äkta felb. Han visar henne en felbluva av äkta felb och jäm-
för den med en felbluva av den trikåvara, som man idag tvingas använda. 
Äkta felb är en vävd vara, som består av långa felbhår medan dagens felb be-
stående av korta felbhår, är en trikåvara som är stum till sin karaktär. 
Kontrasten i materialen framstår både i lyssnandet av mästarens berättelse om 
desamma samt i observerandet och hanterandet av dem. 
 Kontrasten  i  producerandet av en cylinderhatt framgår i och med att man 
ena stunden exempelvis använder en vass stålrasp och i nästa stund en mjuk 
borste. Tillvägagångssättet vid tillverkningen är mestadels grovt, samtidigt 
som själva produkten är smäcker. Av förundersökningen framgår att det även 
i sömnaden av damhattar finns kontraster. Man måste ha starka händer, men 
samtidigt ska man vara lätt på hand när man syr. Inga uttrycker sig så här: 
”Det ska se ut som om stygnen har flugit dit och det ska se elegant ut”. 
 Auktoritetstron kontrasterar mot flexibiliteten i exempelvis mästarens 
handlande. Detta framgår i följande uttalande: ”Jaa, Fingal sa till mig, ’Ja bo-
mullstwills ska du ha’, men alltså det är ingenting som säger att det måste vara 
exakt bomullstwills, man kan köra med bordsfilt också om man vill”. Kon-
traster framgår också i mästarens och lärlingens sätt att tänka och i bemötan-
det av varandras tankar. Följande exempel illustrerar detta fenomen. Martin 

49 Schellackstommen till cylinderhatten kläs med en ”felbluva”, som består av sida och platt. Felb 
är en långhårig, glansig sammetsvävnad med grundväv av bomull och nedborstad lugg av mohair 
eller natursilke (Nationalencyklopedin, 1997, 1998).
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menar att lärlingen inte behöver vara försiktig för att hon är rädd att ”paja” 
stommen, eftersom det bara är att göra nya stommar. Lärlingen är däremot 
försiktig därför att hon är mån om att visa och göra sitt bästa. Aktörerna tror 
således att de pratar om samma sak, men pratar om helt olika saker. Mästaren 
tolkar frågan som lärlingen ställer utifrån sin erfarenhet och svarar därmed på 
något helt annat, eftersom han inte uppfattar hur lärlingen tänker. 
 Mästarens tvivel gällande bekantgörandet kontrasterar mot hans säkerhet i 
detta. Detta kan illustreras med föjande citat. ”Jag tvivlade en stund över att 
det sätt jag undervisar Katja inte stämde riktigt … Det var rätt av mig att gå 
tillbaka till hur Fingal lärde mig, praktisk undervisning på ett pedagogiskt 
sätt”.

Mästaren Martins roll som görare/hantverkare kontrasterar mot hans roll 
som bekantgörare. Följande citat uttrycker detta. ” … lärare, okej lärare nää 
det var ingenting, jag är lärare, lärare fan man känner …”. Här framgår en 
konfliktkänsla hos Martin då han ska inta en ”lärarroll” samtidigt som han 
inte är utbildad yrkeslärare. 
 I följande exempel kontrasterar mästarens bekantgörandesyn och lärlingen 
Katjas lärandesyn. För Martin innebär kombinationen att hinna bekantgöra 
Katja med tillverkningen av en cylinderhatt, samt göra alla beställningsarbe-
ten, att han blir stressad. Han skulle mycket hellre vilja ägna sig enbart åt be-
kantgörandet av cylinderhatten, medan Katja däremot ser möjligheten till re-
flektion av cylinderhattens olika moment, i och med de varierande beställ-
ningsarbetena, som hon ska utföra. 
 Det traditionella arbetssättet kontrasterar mot det moderna. Katja uttrycker 
detta så här: ”Det finns en anledning till varför man jobbar traditionellt. Un-
derarbetet är viktigt, en kavaj blir aldrig en kavaj om man inte gör underar-
betet noggrant … men jag kan sy knapphål på en skjorta på maskin”. Mästa-
ren slits ibland mellan det traditionella och det moderna arbetssättet. Han ut-
trycker sig så här: ”Man kanske skulle ställa in ramen med stomväven i tork-
skåpet, så att den torkar fortare … nä men det vill jag inte göra, utan nu kör 
vi som man gjorde för 100 år sen”. 
 Vanan att göra så som man alltid har gjort kontrasterar mot det ovanliga, 
flexibla sättet att handla när man utför momenten. Följande exempel illustre-
rar detta. När Martin arbetar med cylinderhatten i sammet, frångår han prin-
cipen att sätta låset i vänster sida och bestämmer sig för att sätta det baktill. 
Katja fortsätter arbeta på Martins hatt och råkar av vana sätta låset i vänster 
sida eftersom hon lärt sig att det ska ligga till vänster. I lärandeprocessen kon-
trasterar glömskan mot minnet. Jag i min roll som lärling minns exempelvis 
att man vid brättebränning ska lägga på ett belägg innan man vänder på brät-
testommen. Därför hejdar jag Katja i hennes handlande när hon vid brätteb-
ränningen glömmer att lägga på ett belägg. Vid ett annat tillfälle glömmer 
Katja att ta fram felbjärnet och ställa det intill sig, när hon ska fästa låset på 
felbluvan. Hon har svårt att släppa det hon har för händer, bara för att hämta 
järnet från spisen, därför gör jag det. Kanske bidrar glömskan till att hon nästa 
gång kommer ihåg att hämta järnet i tid det vill säga ställa det intill sig innan 
hon påbörjar momentet. Det skulle innebära att glömskan bidragit till hennes 
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lärande. Genomgående för dessa exempel är att lärlingen måste skapa sig en 
beredskap att möta kontraster av olika slag. Samtidigt måste mästaren genom 
sitt bekantgörande skapa en grund för att lärlingen ska kunna hantera kontras-
terna.

Balans

Att lära sig tillverka en felbhatt, handlar också om att skapa en balans i mötet 
mellan kroppen, verktyget och materialet. Verktyget ska ligga bra i handen, 
man ska kunna ta i med rätt kroppsstyrka och även låta verktyget bidra till 
kraften, använda rätt tempo och värmen på verktyget ska vara den rätta för 
att materialet ska ”reagera” så som man själv vill. Själva hatten ska vara i ba-
lans när den är en färdig produkt. Façoneringen och skålningen bidrar myck-
et till detta, men balansen måste finnas med hela tillverkningsprocessen ige-
nom. Man måste kunna se att hatten får en bra form – den tänkta formen, 
som man i förväg har tänkt ut. Det finns inga givna regler. Den ena hatten är 
inte den andra lik, men hatten ska vara i harmoni.
 När man exempelvis utför delmomentet att pressa ut sömsmånen på felb-
luvan, gäller det också att hitta en balans. Man går på med ångstrykjärnet på 
ett sådant sätt, att det precis nuddar tyget och inte befinner sig i luften. Man 
får hålla sig på gränsen till och från. Detsamma gäller när man t. ex. ska sätta i 
stockens delar i schellacksstommen. Här måste hand, handled, kraft och tem-
po vara i harmoni när man gör på följande sätt: Arbeta med handleden, lägg 
handflatan mot bakdelen upptill, knogen mot framdelen nertill, spänn ut, håll 
emot, lyft upp och möt upp med den andra handen. Nedan framgår en illust-
ration på balans i ett helt annat moment.

Figur 18. Händer, kroppsstyrka, verktyg och material i balans. 

Filmsekvens [FS] 35 på CD-skivan illustrerar balansen mellan Martins fingrar 
på hans vänstra- och högra hand, när han syr i svettremmen i hatten. Den 
vänstra handens fingrar svarar på den kraft, som den högra handen utstrålar, så 
att det blir en balans i utförandet.
 Balansen i materialet kan exempelvis uppnås genom att man sträcker på 
det, samtidigt som man håller emot eller att man anpassar grovleken på tråden 
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till tjockleken på ripsbandet, för att undvika att tråden lyser igenom tyget. 
Materialet reagerar således olika på exempelvis trådens grovlek, järnets värme, 
människans muskelkraft, men också på mängden kemikalier. När Katja fäster 
överhandsbrättet, upptäcker hon vita ränder på tyget. Det visar sig att sprit-
lacken slagit igenom, då tyget som Katja valt, är alltför tunt. För att åstad-
komma en balans i det här fallet, hade Katja behövt ta ett tjockare tyg.    
 För att illustrera balansen mellan kropp och verktyg följer här några ex-
empel. När Martin tar ner stomväven från den lilla ramen, anpassar han ra-
mens position till hur han lättast kommer åt, att med den ena handen på den 
ena sidan och med den andra handen på baksidan, släta ut luftbubblor på vä-
ven. Martin reagerar ibland på hur lärlingarna placerar kroppen i förhållande 
till materialet eller verktyget och gör dem på så vis uppmärksamma på oba-
lansen i rörelseschemat. Han kan då uttrycka sig så här till Katja: ”Du vill inte 
vrida hela stocken, så att du har mitt bak emot dig själv?” eller till mig så här, 
när jag håller på att bränna brätten: 

M: Varför går du inte från andra hållet och tar mer så, att du börjar …
E:  Hurdå menar du? 
M: Du är ju på väg in i glasdörren. 
E: Jag kände att jag hade armen i vägen. 
M: Ja, jag tänkte ’ska du klättra upp här’. 
E:  Alltså ska jag gå så här!? 
M: Ja det kan du göra, jag menar för att underlätta för dig själv. 
E:  Kroppen hängde inte med. 

(se även filmsekvens [FS] 37 på CD-skivan). 

Mitt uttalande om att min kropp inte hängde med, visar på att jag ”omedve-
tet” är medveten om behovet av att uppnå en balans mellan kropp (tanke, 
känsla, kroppsstyrka, tempo, kroppsställning, rörelseschema), verktyg och 
material. Med ”omedvetet” menar jag att i ovanstående exempel, vet jag att 
jag aldrig tänkte tanken om att jag måste skapa en balans mellan kropp, verk-
tyg och material. Trots det, är det i princip den tanken, som jag uttrycker i 
citatet.
 I våra försök att uppnå balans, beter vi lärlingar oss lite olika. När Katja 
står och bränner brätten, alternerar hon mellan att ha vänster hand i midjan, 
att ha den på höften eller att ha den som stöd på bordet. Järnet har hon i den 
högra handen. Till skillnad från Katja, knyter jag som lärling vänster hand när 
jag arbetar med min högra hand. Även om Katja bara har den vänstra handen 
fri med vilken hon t. ex. kan släta ut ett veck, försöker hon uppnå balans ge-
nom att avbryta hanterandet av järnet och använder även den högra handen 
till att åtgärda vecket. Katjas berättelse om en kollega, får illustrera strävan 
efter balans, även om man bara har en hand till sitt förfogande. 

Tänker på en kollega, som jag hade en gång som bara hade en hand och utbildade 
sig till sömmerska. Hon kom på sin egen teknik. Hon använde hela kroppen för att 
hålla i plagget.
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Även Hauffman (1997) berättar en liknande historia, men den utspelar sig på 
1700-talet. I berättelsen framgår hur hattmakaren uppnår sin balans.

Hattmakare Petter Hoffman var en omtyckt mästare. Det var något särskilt för en 
lärgosse att arbeta hos honom – han hade nämligen bara en hand och vissa arbets-
moment måste han därför låna en hand till (s 69). 

Följande exempel manar till reflektion om balansen mellan lärlingens frihet 
och mästarens vakande öga. När mästaren sitter och arbetar en bit ifrån Katja, 
som står vid arbetsbordet och mäter sidan till stommen testar hon högt sin 
tanke mot Martin och säger: ”Just det, så ska man lägga till en centimeter”. 
Han lyssnar och på väg fram till henne bekräftar han hennes tanke. När han 
är framme vid hennes sida och ser vad hon håller på med, tar han tillbaks sin 
bekräftelse och säger: ”Nej, nej sorry gumman, du ska ju ta bort en centime-
ter” (Figur 5, F). Vid ett tidigare tillfälle när Martin demonstrerade detta 
moment, stod Katja och antecknade. Martin påpekade då att hon måste stå 
intill honom och observera. Kanske denna brist på uppmärksamhet från lär-
lingens sida ledde till att hon gjorde detta misstag. För lärlingen handlar det 
här om att balansera mellan hur mycket tid hon ska lägga ner på att doku-
mentera och hur mycket tid till att observera.
 Ett annat exempel är balansen mellan å ena sidan, att som mästare ta över 
momentet från lärlingen och å andra sidan låta lärlingen arbeta själv i ensam-
het. Obalansen kan leda till lätt irritation och otålighet från lärlingens sida, 
som kan uttrycka känslan så här: ”Jag hinner inte mer än visa och få bekräftat 
det som jag tror, nämligen att det är en kant kvar som måste klippas bort, så 
tar Martin över och gör momentet själv” eller ”vänta, vänta iiiii, jag vill 
själv”. Det är verkligen en balansgång eftersom den stund, som mästaren tar 
över också innebär tid till reflektion för lärlingarna och även möjlighet till att 
få respons från mästaren, samtidigt som lärlingarna måste få tid till att själv 
handla för att hitta sitt ”eget sätt” att arbeta på. Dessa exempel visar även hur 
balansgången präglar lärandet och bekantgörandet. Såväl mästaren som lär-
lingen är involverad i denna balansgång. 

Mêtis

Känslan för hur man skall kasta ett gummimotorflygplan sitter kvar i handen ännu 
efter många år. Inte för hårt, så att det stiger brant och sedan tappar farten, inte för 
löst så att nosen pekar neråt när motorkraften växer. Har man en sådan kunskap i 
handen, uppfattar man den som självklar, rentav medfödd. Jag blev förbluffad när 
mina egna pojkar gjorde sina första kast alldeles fel. Men det var inte mina anvis-
ningar som hjälpte dem rätt. Deras lärare var fenomenet självt …  (Engdahl, 1999, s 
7).
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Citatet ovan får inleda detta stycke, då det fångar något av substansen i den 
kunskap, som jag hänför till begreppet ”mêtis”50 Scott (1998) hänför i sin tur 
mêtis till begrepp såsom ”know-how [savoir faire], common sense, experien-
ce, a knack … local knowledge” (s 311). Mêtis härstammar från den grekiska 
mytologin. Som artnamn betecknar ”mêtis” en speciell form av intelligens, 
en besjälad klokhet; som egennamn syftar det på en gudinna, närmare be-
stämt Oceanus dotter. Hon var Zeus’ första hustru och hon hade lurat i gu-
den Kronos51 en ört, som fick honom att rapa upp Zeus’ äldre bröder. Kronos 
hade svalt dem, då han fruktade att de skulle göra uppror mot Zeus. Zeus 
svalde då i sin tur Mêtis och införlivade hennes intelligens och list innan hon 
skulle föda Athena, som enligt en spådom skulle bli lika vis som fadern. 
Athena föddes sedan ur Zeus’ lår (eller huvud). 
 Detienne och Vernant (1974), som under många år studerat mêtis som 
fenomen och då i vissa avseenden gjort en lingvistisk studie, d.v.s. analyserat 
de grekiska myterna, konstaterade att: 

La mètis est bien une forme d’intelligence et de pensée, un mode du connaître; elle 
implique un ensemble complexe, mais très cohérent, d’attitudes mentales, de com-
portements intellectuels qui combinent le flair, la sagacité, la prévision, la souplesse 
d’esprit, la feinte, la débrouillardise, l’attention vigilante, le sens de l’opportunité, 
des habiletés diverses, une expérience longuement acquise; elle s’applique à des 
réalités fugaces, mouvantes, déconcertantes et ambiguës, qui ne se prêtent  ni  à  la  
mesure  précise,  ni  au  calcul  exact, ni au raisonnement rigoureux.
[Mêtis är en form av intelligens och tänkande, ett sätt att känna till/att ha insikt 
i/att vara bekant med/att kunna; den innefattar en komplex, men sammanhängan-
de helhet av mentala inställningar och intellektuella förhållningssätt, som kombine-
rar gott väderkorn, skarpsinne, förutseende, smidighet, list/förställning, rådighet, 
vaksamhet, känsla för rätt tillfälle, olika slags färdigheter, en erfarenhet förvärvad 
under lång tid; den är tillämpbar vid händelser, som är flyktiga, omväxlande, oord-
nade och tvetydiga, som inte fogar sig varken i precisa mått, exakta beräkningar, 
eller omotsäglig logik] (s 9).

Det är bl.a. genom berättelsen om Antilochus’ hästkapplöpning, som mêtis’ 
natur uppdagas. Antilochus är fortfarande mycket ung, men Zeus och Posei-
don har lärt honom allt man behöver kunna för att handskas med hästar. Ty-
värr, verkar det som om den unge mannen är dömd att misslyckas, eftersom 
hans motståndare har mycket snabbare hästar. Det är nu mêtis kommer in i 
bilden. Antilochus’ far ger honom rådet att fylla sitt huvud med en mångfald 
av olika mêtis-trick, för att inte priset ska gå honom ur händerna. Han mena-
de att: ”Qui connaît les tours (kérdë), même s´il conduit des chevaux médi-
ocres, l’emporte” [Den som känner till tricken/knepen tar hem segern, även 

50 Während Metis den Aspekt des ungeteilten Ganzen betont, meint Episteme im wesentlichen 
den analytischen, zergliedernden Aspekt kategorisierenden Wissens [Medan Mêtis betonar den 
odelade helhetsaspekten, innebär Episteme i allt väsentligt den sönderdelande analysaspekten, 
kategoriserande vetandet] (Atmanspacher, 1993, s 29). 
51 Kronos var far till Zeus. Han slukade sina övriga fem barn av rädsla för att bli störtad av sin 
egen avkomma, enligt en spådom. 
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om han har mediokra hästar] (s 19). Man kan drista sig till att göra en jämfö-
relse mellan Antilochus med sina mediokra hästar och mästaren Martin med 
sitt substitut till felb. Mästaren Martin lyckas oftast ”ta hem segern” trots att 
han inte har tillgång till den äkta felben. Han lyckas ändå oftast få platten slät 
och fin. Han besitter uppenbarligen mêtis. Kan han då göra lärlingarna be-
kant med denna kunskap? Hur går han tillväga? Hur bär sig lärlingarna åt för 
att förvärva kunskapen?  Enligt Scott (1998) är det exceptionellt svårt att göra 
någon bekant med mêtis utan att den som ska försöka förvärva mêtis, själv går 
in i aktiviteten:

 … skills that require adapting to a capricious physical environment, the acquired 
knowledge of how to sail, fly a kite, fish, shear sheep, drive a car, or ride a bicycle 
relies on the capacity for mêtis. Each of these skills requires hand-eye coordination 
that comes with practice and  a capacity to ’read’ the waves, the wind, or the road 
and to make the appropriate adjustments (s 313). 

Jag ska nu med några olika exempel, som härrör ur mina data ge svar på frå-
gorna ovan. 

Mästarens sätt att göra lärlingarna bekant med mêtis 

Jag får börja med att hänvisa till Figur 14 för en mer heltäckande bild av mäs-
taren Martins bekantgörandelära, men nedan följer dock några exempel, som 
illustrerar bekantgörandet av mêtis. Efter det att jag gjort min analys av mitt 
datamaterial, gjorde jag ett försök att placera in mina kategorier under Deti-
ennes och Vernants (1974) kategorisering av mêtis.

Förutseende
Att vara förutseende handlar om att i förväg veta vad som kommer i nästa 
steg och anpassa sitt handlande efter det. Mästaren berättar om sådant som 
kommer längre fram i tillverkningsprocessen eller om sådant, som kan hända 
och som har hänt honom. Han berättar t. ex. om följande moment som rör 
klippning av roulékanten. Det gäller att inte klippa roulékanten alltför smal, 
eftersom man längre fram i tillverkningsprocessen ska göra hål med en syl och 
sy på ripsbandet runtom. Då måste man ha en liten kant kvar att hålla i och 
om kanten är för smal, trasas den sönder av alla stick med sylen. Han kan t. 
ex. uttrycka sig så här: ”Det är sånt man ser, det blir man varse, men jag bara 
talar om det för dig innan det händer”. 
 För att lära sig vilka hattar, som ska vara hårdare än andra, berättar mästa-
ren om hästkuskar, som måste utstå olika slags väderlek i sitt arbete. Syftet 
med berättelsen är att hjälpa lärlingen förstå, att kuskens hatt måste vara kraf-
tigare byggd. Med hjälp av berättelsen förvärvar lärlingen mêtis, vilket inne-
bär att  hon kan bedöma hur mycket hon ska stärka hatten och hon får där-
med också hjälp med att bygga upp hattens idé (den teoretiska konstruktio-
nen av densamma). Av förundersökningen framgår att Mia på samma sätt ge-
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nom berättelser försöker hjälpa lärlingen med detta lärande. Hon berättar ex-
empelvis följande: 

När Hugo började som lärling, fick han göra ett prov inför sin mäster. Provet in-
nebar att Hugo skulle göra en cylinderhatt från grunden. När hatten var klar, ställ-
de sig mäster med den ena foten på framkanten av brättet och med den andra foten 
på bakkanten. Om hatten var tillräckligt stark och styv, skulle den bära honom. 

Berättelser om olika regler gällande vem som får bära vilken hatt, bidrar också 
till lärlingens bygge av den teoretiska konstruktionen. Av förundersökningen 
framgår en berättelse, som Mia och Gerd fått höra av mästaren Hugo, och 
som de i sin tur berättar vidare till sina lärlingar. Berättelsen lyder som följer:  
De hästkuskar, som kör fyrspann får bära en grå hög hatt om de kör egna 
hästar. Har de däremot lånat hästarna, får de nöja sig med att bära en svart 
kubb.

Gott väderkorn
För att lärlingen ska lära sig veta om hon strött på tillräckligt mycket schel-
lacksflingor på brättet, som hon ska bränna, beter sig mästaren på följande 
sätt: Om det visar sig att järnet glider dåligt, förklarar han vad det beror på 
och beskriver vad det är han känner, och säger så här: ”Du ser, man känner, 
’nä det här går inte’”. Han förklarar att orsaken till att järnet glider dåligt, är 
att man strött på en alltför liten mängd schellacksflingor. Lärlingen kan då dra 
den slutsatsen, att när järnet glider dåligt, får man strö på mer schellacksfling-
or. På så vis tränar lärlingen upp sitt goda väderkorn. 
 För att lärlingen ska få en känsla för verktyget d.v.s. lära sig gå på med jär-
net tillräckligt mycket (attackera) när hon exempelvis planar ut brättet, an-
vänder mästaren sig av en parabel52

M: Attackera, tryck till! 
E:  Man är nog för feg. 
M: Det är ungefär som när trädgårdsmästaren säger ’klipp ner hälften så blir det 
 jättebra’. Och jag tänker ’men herregud jag vågar inte klippa ner hälften’. Då 
 kommer trädgårdsmästaren efteråt och säger ’du har inte gjort som jag har sagt’. 
 Själv tycker man att man har tagit för mycket och så har man inte ens tagit 
 hälften. 
E:  Jag är rädd att det ska bli hål. 
M: Nej, det blir inte hål.

Känsla för rätt tillfälle 
När mästaren vill att lärlingen ska lära sig veta när vattenlacken kokat färdigt, 
uttrycker han sig så här: ” … sen kan man känna efter va, vi kan ju se … ”. 
Han formulerar sig på ett sådant sätt att lärlingen ska förstå att det handlar om 
känsla och blick. Mästaren försöker också få lärlingen att förstå när vatten-
lacken kokat färdigt genom att ta till en liknelse. Han säger exempelvis så här: 

52 Små berättelser med nära anknytning till åhörarnas egen erfarenhet (National-encyklopedin, 
1977, 1998). 
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” … sen gör man ett fingerprov. Man tar lite vattenlack mellan pekfinger och 
tumme. Om den känns smidig är den klar, men känns den skrovlig som 
sandpapper, får den koka längre”. Exempel på andra liknelser, som mästaren 
använder är följande: Man vet att schellacksstommen är färdigbüglad när fär-
gen är pepparkaksbrun, när det bubblar i lacken och när den är slät på ytan, 
som en barnrumpa. Lärlingen blir varse vid vilket tillfälle hon ska använda 
verktygen, genom att mästaren tar till liknelser. Han kan t. ex. uttrycka sig så 
här: ”Potenceklotsen (Bilaga 13, nr 6) är som en strykbräda för hattmakaren” 
eller ”Handsken (Bilaga 13, nr 22) är hattmakarens grytlapp”. 
 I syfte att lärlingen ska lära sig veta hur länge en capeline53 ska ligga i blöt, 
uppmanar mästaren sin lärling att själv känna på materialet. Han formulerar 
sig på ett sådant sätt, att lärlingen förstår att det handlar om känsla och blick. 
Han uttrycker sig så här: ”Vill du känna på?” (i stället för ”Vill du pröva på?), 
”Du känner hur du ska dra va?” eller ”Man känner, man ser”. En filtcapeline 
av bra kvalitet, behöver man nästan bara doppa i vattnet, innan man börjar 
dra den. En av sämre kvalitet, får ligga i blöt en längre stund. Vad som är bra 
och dålig kvalitet får man lära sig genom att själv känna på materialet. Sedan 
får man pröva sig fram/experimentera genom att se hur materialet reagerar 
när man drar i det. Lärlingen Katja uttrycker sig så här: ” … drar jag för 
mycket så blir den för tunn”. Vad som menas med ”för mycket” lär man sig 
genom att själv känna och se på capelinen och helst känna på en capeline som 
är för tunn i mästarens känsla och ögon. Ett ofta återkommande uttryck för 
denna kunskap bland informanterna, är ”att ha fingerkänsla”, ”att ha det i 
händerna”, ”att ha blick för” eller ”att ha hökögon”. 

Smidighet
För att lärlingen ska lära sig hur hon hanterar järnet vid brättebränning, in-
struerar mästaren henne genom att uttrycka sig så här: ”Kantställ järnet lite 
mer … sen får du dra det lite fram och tillbaka så du gnider ut schellacken … 
”. Han förklarar orsaken till varför man ska göra på ett visst sätt. Han uttryck-
er sig t. ex. så här: ” … man lyfter järnet med relativt en miljondel …  att 
man inte trycker för mycket, inte hela tyngden direkt på … då är det risk att 
belägget flyter iväg”. När mästaren beskriver konsekvensen av något som inte 
får ske, använder han ofta liknelser. Han jämför exempelvis momentet att 
vattenlackera stommen, med momentet att måla en vägg. Det får rinna lika 
lite på stommen, som det får rinna på en vägg som man målar.
 Mästaren kan med hjälp av berättelser och på sitt humoristiska sätt, hjälpa 
lärlingen att lära sig hur fort hon måste arbeta med penseln, när hon penslar 
på spritlack. Då spritlacken är tjock till konsistensen och torkar väldigt fort, 
måste hon vid ett tillfälle öka tempot. Mästaren övervakar och uttrycker sig så 
här: ”När du märker att penseln har fastnat i hatten, då har du tagit för lång 
tid på dig”.

Skarpsinne

53 Stomme av filt.
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I syfte att lärlingen ska lära sig att se vad som ska göras och hur momentet ska 
göras eller lära sig se när hon penslar på spritlacken i ett alltför långsamt tem-
po, refererar mästaren till momentet, som han tidigare har demonstrerat och 
påminner lärlingen om detta, genom att säga så här: ”Du såg ju igår det är så 
här va”, ”Men du såg va jag satte ner de här två … ” eller ”Och så tar du lite 
mer, ja du ser ju, du känner med penseln när det börjar torka ut”. Mästaren 
litar till att lärlingen lärt sig se genom att hon tidigare har observerat. 

Vaksamhet
Genom att mästaren påminner lärlingen om att hon ska stå nära och observe-
ra när han demonstrerar, tränar lärlingen upp sin vaksamhet och lär sig exem-
pelvis hur länge järnets värme räcker. Mästaren gör då lärlingen uppmärksam 
på hennes hörsel och känsel, då han uttrycker sig så här: ”När det gnisslar i 
hatten och när järnet går trögt, är det för svalt” eller ”Det ska inte spotta och 
fräsa när man går på med järnet”. Dessa små tecken indikerar att järnet inte är 
tillräckligt varmt samt att man fuktat felben alltför mycket. Exempel på andra 
tecken att hålla ett vaksamt öga på, är som följer. När det är vita fläckar på 
brättestommen, som man håller på att bränna och när järnet går trögt, har 
man strött på en för liten mängd schellacksflingor. Tecken på att man strött 
på en alltför stor mängd schellacksflingor, är de ”sjöar” som bildats samt att 
schellacken slagit igenom belägget och gått upp i nästa belägg. Det är på detta 
sätt, som lärlingen tränas i att ”läsa av” situationen, för att i nästa stund veta 
hur hon ska handla.
 I varje moment finns också sådant man måste tänka på lite extra, sådant 
som kan vara kritiskt i de olika momenten. Som exempel kan nämnas att hål-
la ett vaksamt öga på, att järnet inte är smutsigt när man börjar arbeta med 
det. När man klipper låset, måste man vara uppmärksam, så att man klipper 
från ”rätt” håll. När man sätter i stockens siddelar, kan fram- och bakdelen 
vrida sig om man inte hanterar siddelarna på ”rätt” sätt. Med ”rätt” sätt me-
nas, att man tvingar ner båda siddelarna samtidigt, så nära mot mitten som 
möjligt. Det är exempelvis viktigt att dra i manchonen (Bilaga 13, nr 29), så 
att det inte bildas något veck och att mitt bak på stommen kommer mitt bak 
på brättet.
 Ett kritiskt ögonblick kan exempelvis vara, när man ska till att fästa över-
handsbrättet. Då får man känna sig för med järnet och hantera det med för-
siktighet. Man får lägga på järnet och trycka till och således inte dra eller 
skjuta. Gör man det, är det risk att överhandsbrättet flyter iväg, och att det 
bildas veck. Ljusets strålar från ett visst håll på det svarta tyget, kan spela hant-
verkaren ett spratt. Det gäller att vara vaksam, så att man upptäcker eventuella 
ränder på det svarta överhandsbrättet, då den mörka färgen har en förmåga att 
suga åt sig ljuset. 

Färdighet/kunskap som inte fogar sig varken i precisa mått 
 eller exakta beräkningar

Följande exempel på färdigheter, är just sådana som rubriken indikerar: Att 
lära sig hur brättet ska se ut när man utfört skålningen, att lära sig om stom- 
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och felbjärnet är lagom varmt och att lära sig i hur snabbt tempo man ska 
hantera järnet. Mästaren försöker göra lärlingarna bekant med kunskapen om 
när järnen är lagom varma, genom att tala om att spisplattan ska vara på 5:an 
när det gäller stomjärnen och på 3:an när det gäller felbjärnen. Sedan får man 
känna sig fram. Om stomjärnet glider lätt, är det lagom varmt. Man får känna 
in värmen på felbjärnet, genom att hålla det ca 1 1/2 cm från kinden (se film-
sekvens [FS] 34 på CD-skivan samt Figur 44 i Bilaga 6). Man kan också vara 
vaksam på olika tecken, för att lära sig denna kunskap. Färgen på schellackss-
tommen övergår t. ex. från rosabrun till pepparkaksbrun när stomjärnet är 
lagom varmt och om spritlacken ej slår igenom felben, är felbjärnet lagom 
varmt.
 Vad som menas med ett lagom lager med vattenlack, kan utläsas av mästa-
rens beskrivning som lyder: ”Du måste ta så mycket, så att det blir fuktigt och 
att du får vidhäftningsförmåga, men du kan inte, du måste tänka på att det 
inte får slå igenom tyget”. Lärlingen lyssnar in mästaren, men hon är också 
observant och lägger samtidigt märke till att mästaren drar av penseln mot 
kanten på burken, innan han penslar på vattenlacken. Lyhördheten och ob-
servationen hjälper henne, att få ett hum om vad lagom, i det här fallet står 
för. Hennes eget handlande, känsel och blick bidrar sedan till att fördjupa 
mêtis.
 När det gäller att lära sig hur formen/fasonen på brättet ska se ut när skål-
ningen är utförd, krävs en färdighet förvärvad under lång tid. Vid detta mo-
ment sätter man sin egen karaktär på hatten, vilket innebär att det inte finns 
några färdiga riktlinjer att gå efter. Man får som lärling lita till sitt eget om-
döme och försöka observera mästarens form/fason och behålla den i minnet 
så gott det går. Därefter får man experimentera och försöka komma fram till 
en egen form på hatten. Detsamma gäller i vilket tempo, man arbetar. Det är 
svårt för mästaren att i ord tala om i exakt vilket tempo lärlingen ska arbeta 
med exempelvis järnet. Med hjälp av ett experimenterande och mästarens 
vakande öga med tillhörande kommentarer, kommer lärlingen så småningom 
fram till ett eget tempo. 

Rådighet och list 
I syfte att göra lärlingen bekant med hur hon kan förfara i en kritisk situation 
eller hur hon kan förfara för att underlätta för sig själv, presenterar mästaren 
olika trick/innovationer. Här följer några exempel: För att adhérentfodret ska 
fästa bättre och torka fortare, kan man gå på med ångstrykjärnet, men utan 
ånga. För att binda trikåvaran (felben), så att den inte ”valsar”, kan man pens-
la hela felbplatten med vattenlack. I syfte att upptäcka luftbubblor på felben, 
kan man blöta felbplatten med en fuktig svamp (vattnets funktion) och för att 
se om felben fäst ordentligt, kan man lyfta upp felben något på olika ställen 
med en liten nål. När man syr ripsbandet runt roulékanten, kan man ta hjälp 
av en liten tång för att få upp nålen ur det hårda och lite sega materialet. 
 Som framgår av förundersökningen använder Gerd en gammal tandläkar-
borr i stället för en syl när hon gör hålen runt den hårda brättekanten. Av hu-
vudundersökningen framgår att Katja efterlyser en nål, som är böjd i formen 
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för att underlätta för sig själv när hon ska sy fast ripsbandet runt roulékanten. 
Likaså efterlyser hon något annat sätt på vilket man skulle kunna göra hålen 
runt brättekanten, då det är ett ansträngande och tidsödande arbete att använ-
da en syl. Hon tänker således i innovativa tankar. Av min ”stimulated recall” 
till Martin i februari i år, framgår att han nu införskaffat en elektrisk borr för 
detta ändamål. Detta visar på att det innovativa lärandet fortsätter även efter 
det, att man nått en mästarklass. 
  Av förundersökningen framgår också att Mia använder sig av en liten 
rund platta i masonit, (denna har varken Gerd eller Martin). Hon ställer 
stocken på den, då hon ska sätta i stockens delar i den påbörjade schellackss-
tommen. Hon uttrycker sig så här: ” … jag har så små händer så jag kan inte 
hålla stocken så som man ska göra, så jag har fått en specialgrej”. Som tidigare 
framgått, har mästaren Martin tipsat sina lärlingar om att använda tejp för att 
underlätta för dem att klara av just detta moment. Detta visar på att man som 
mästare/gesäll har sina egna knep, trick och innovationer, som man för vidare 
till sina lärlingar. 

Olika slags färdigheter/kunskaper 
Mästarens uppmaningar i form av exempelvis dessa uttryck: ”Attackera, tryck 
till!”, ”Attackera, låtsas att du är Picasso” eller ”Ta i, inga frökentag här inte”, 
får lärlingen att förstå att det krävs kraft bakom hanterandet av verktygen. 
Uttryck såsom: ” … ja, ja tempot kommer ju sedan”, får lärlingen att förstå 
att hon måste hantera verktyget i ett högre tempo. Att veta med vilken 
kroppsstyrka man ska gå på med exempelvis järnet på ett visst material, i vil-
ket tempo man ska föra järnet och vilken värme järnet ska ha, kan hänföras 
till färdigheter/kunskaper i fysik och om termodynamikens satser54. Katja ut-
trycker vid ett tillfälle att hon vid tillverkningen av damhattar måste ha 
tyngdlagen i åtanke och speciellt, då hon skapar brätten. 
 Mästaren pratar i kemiska termer, när han exempelvis berättar om olika 
appreturmedel och hur man färdigställer dessa. Detsamma gäller när han de-
monstrerar hur man kokar vattenlack. Han kommer också in på kemiska re-
aktioner och uttrycker sig t. ex. så här: ”Spritlacken fungerar som ett lim när 
man fäster felben mot schellacksstommen. Man fuktar felben lite med vatten, 
sedan kör man med järnet så att spritlacken lyfter från stommen”.  Genom 
att mästaren så gott som dagligen gör olika beräkningar och talar högt för sig 
själv, kommer lärlingarna i kontakt med matematiken. Han uttrycker sig ex-
empelvis så här, när han demonstrerar ett moment:

Om jag gör hattar som är 16, 17 eller 18 cm höga, då hamnar jag här nere och då 
får jag räkna innanmätet, ’jaha det går bort 1 cm eller en halv storlek i tyget plus 
svettremmen, den tar en storlek, så man får lägga på 1 1/2 cm så det blir 59 1/2 cm 
om stocken är i storlek 58:a’.

54 Läran om sambandet mellan värme och andra energiformer (Swedenborg, 1986).
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Lärlingarnas sätt att förvärva mêtis 

Jag får börja med att hänvisa till lärlingarna Katjas och Elisabets lärandelära i 
Figur 12 respektive i Figur 16 för en mer heltäckande bild av lärlingarnas 
lärandelära, men nedan följer dock några exempel, som illustrerar hur lärling-
arna bär sig åt för att förvärva mêtis. Efter det att jag gjort  min analys av mitt 
datamaterial, gjorde jag ett försök att placera in mina kategorier under Deti-
ennes och Vernants (1974) kategorisering av mêtis.

Skarpsyn och rådighet
Katja ska sy på ripsbandet runtom brättet. Hon har behov av att sätta ord på 
var man ska placera kritmarkeringen d.v.s. prickarna genom vilka man ska 
sticka en syl. Hon har därför mätt avståndet från brättekanten och in mot 
brättet för att veta var hon ska lägga markeringen. Hon nämner måttet 7 mm 
för Martin, som ställer sig helt frågande. I dagsläget har han inte behov av 
något exakt mått, då han litar på sitt ögonmått och därför vet han heller inte 
hur många millimeter det är mellan varje hål.
 För  att  lära  sig  se  hur  mycket  hon ska arbeta med façoneringsmaski-
nen det vill säga hur mycket hon ska dra upp roulékanten på brättet, mäter 
Katja bredden på brättet på undersidan. Hon har dessförinnan mätt brättets 
bredd (sidan) på Martins hatt och fått fram måttet 4 cm. För att lära sig en 
aspekt av mêtis – skarpsyn, så tar hon hjälp av en annan aspekt av mêtis, näm-
ligen sin rådighet. Vi  besitter således mêtis mer eller mindre. Följande exem-
pel styrker detta påstående ytterligare. Katja håller i brättet med vänster hand 
och klipper brättekanten runtom. Det tar stopp och hon byter till en nättare 
och mindre sax (fin krumsax). Hon lyckas nu klippa där det tidigare tagit 
stopp och byter sedan till den sax, som hon hade från början (grov krumsax). 
Att hon vet vilket verktyg hon ska använda vid ett visst tillfälle och att hon 
kan ta beslut om att byta till ett annat verktyg, visar på att hon besitter mêtis. 
Att lärlingen Katja förutser, känner intuitivt att det kommer att bli svårt att 
dra upp roulékanten (façonera) är också uttryck för detta. Av dagboksanteck-
ningarna dag 19, framgår också att detta moment upplevs som det svåraste av 
Katja.
 För att lära sig hur mycket hon ska klippa den färdigfaçonerade brättekan-
ten, mäter Katja med fifikusen hur brett brättet är på ovansidan framtill, bak-
till och på sidorna. Hon kommer fram till måtten; 1,2 cm där brättet är som 
bredast på sidorna och 4-5 mm fram- och baktill. 

Vaksamhet
För att lära sig skåla brättet rätt, får lärlingen lyssna in och observera mästaren 
när han skålar brättet, och försöka lägga bilden av det färdigskålade brättet på 
minnet innan hon själv utför momentet. Hon kan också titta på hattar från 
olika tidsepoker för att få sig en bild (teoretisk konstruktion) av hur brättena 
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kunde vara skålade. Den beskrivning som mästaren ger av utförandet lyder 
som följer:

Du får se till att den inte är för hög på den sidan och för låg här, utan att brättet är 
lika mycket skålat på båda sidorna. Spana in ’jaha hur mycket har jag här och hur 
mycket har jag där’. Hur man formar stuket beror på vad man själv tycker ser ut att 
vara en bra karaktär … Det är lite på känsla hur du vill ha. Jag gillar själv att ha 
brättet lite nervikt framtill. 

Lärlingen fångar mêtis med hjälp av minnesbilder och sitt minne av känslan, 
som handlingen frambringade. Katja uttrycker detta så här: ”Jag kan se det i 
inre bilder … Bilderna ligger som i ett kartotek i huvudet … Jag har det kvar 
i känslan från i dag då vi börjat tillverka cylindrar”. Vid ett tillfälle berättar 
Katja att hon även i drömmen bearbetat en del av det, som hänt föregående 
dag i hattmakeriet. 

Smidighet
Lärlingarna lär sig genom att sätta egna ord på företeelsen. Exempelvis försö-
ker jag som lärling förstå hur man hanterar façoneringsmaskinen genom att 
uttrycka mig så här: ”Är det just det här att man trycker ner den mot bordet, 
samtidigt som man trycker emot inåt mot höften, det är det”. Av förunder-
sökningen framgår att Gerd använder samma förfaringssätt. Hon uttrycker 
detta så här: ” … och så berättade Hugo för mig hur man skulle göra och sen 
sa jag med egna ord så jag skulle kunna begripa det”. Katja erövrar mêtis ex-
empelvis med hjälp av liknelser. Hon försöker få ett hum om antalet schel-
lacksflingor, som ska strös på brättet genom att likna hanteringen av dessa vid 
”snöflingor som faller”. För att få Martin att förstå hur hon tänkte när hon 
gjorde vattenlacksskummet, tar hon till liknelsen ”som att vispa grädde”. Jag 
som lärling  i min tur, liknar vattenlacksskummet vid ”klappkräm”. 

Gott väderkorn
Lärlingarna lär sig bland annat genom att ställa frågor. Vid ett tillfälle frågar 
Katja mästaren hur han tänker när han väljer tyg till överhandsbrättet. Följan-
de dialog utspelar sig: ”K: Tänker du mycket på att det (tyget) ska vara så 
tunt som möjlligt? … M: Jag tänker att det inte får vara för tjockt”. 
Man kan fråga sig vari skillnaden består när det gäller tänkande. Martin ger 
inget exakt svar på Katjas fråga, men hon får en vink om hur hon ska tänka. 
Chansen att ta rätt tjocklek på tyget är större, om hon tänker som mästaren. 
Ett annat sätt för Katja att förvärva mästarens mêtis när det gäller detta, är att 
klippa ut några tygprover och klistra in dessa i anteckningsblocket.
Mästaren kan heller inte med ord exakt beskriva hur fort lärlingen ska föra 
järnet när hon exempelvis potencerar hatten. Det lärlingen kan göra är att 
lyssna in mästaren när han exempelvis påpekar, att det går lite för sakta. Då 
har hon möjlighet att öka tempot. Genom att experimentera och göra alla 
moment om och om igen, men på olika sätt, förvärvar lärlingarna så små-
ningom mer och mer av mêtis och kommer upp i ett eget tempo. Katja ut-
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trycker sig så här: ” … med tiden kommer jag att veta om jag inte behöver 
stå och arbeta så mycket och länge med vissa moment”. 
 Genom att känna in verktygen och materialet, genom att experimentera 
med dessa, lär sig lärlingen mêtis mer och mer (kommer närmare och närma-
re mästarklass). Katja experimenterar t. ex. med felbplatten, som har en ten-
dens att bli för liten. Hon lägger den på skrå, på raken och hon klipper den 
större. Ett misstag från lärlingens sida kan också leda till att hon börjar expe-
rimentera. Som exempel kan nämnas när Katja råkade hålla ett varmt järn för 
länge vid bandstället. Detta innebar att brättet omformades. När hon nästa 
gång skulle göra samma moment, var hon mer försiktig, vilket ledde till att 
hon av rädsla inte gick på tillräckligt med järnet. Hon måste således experi-
mentera för att komma fram till vad som är lagom länge.

Sammanfattande kommentarer om mêtis

Man kan i vissa avseenden ha uppnått en viss grad av mêtis. Lärlingen Katja 
har exempelvis lång erfarenhet som modist, men trots lång tids experimente-
rande kan hon fortfarande ha svårt för att få till rätt mått på en hatt. Hon ut-
trycker det så här: ” … en hatt vill lätt bli för liten … hur mycket man än 
lägger till”. Även mästaren med sin långa erfarenhet kan stöta på svårigheter t. 
ex. när det gäller att kunna föreställa sig. När han exempelvis har fått in en 
beställning på en skinnpung, har han svårt för att i förväg se hur han ska bära 
sig åt för att kunna utföra beställningen till kundens önskemål. Lärlingen Kat-
ja ser däremot detta och tillsammans löser de problemet. Detta visar på att det 
kan ta lång tid att förvärva vissa aspekter av mêtis och därför är det viktigt att 
det avsätts tid i lärandeprocessen.
 Att inte ha förmågan att föreställa sig i en viss situation innebär inte att 
man inte kan föreställa sig något i en annan situation. När mästaren ska till att 
sy en nattmössa, som en kund beställt, grunnar han och pratar högt för sig 
själv samt tar hjälp av sin förmåga att föreställa sig. Han säger:

Så. Vänta nu. Joo (funderar en stund) Jo, jag tänkte rätt, jag måste sy, jag fick för 
mig att jag inte skulle kunna vända ut och in på den , jag tänkte om jag sydde ihop 
ringen först, så hamnar jag i problem sedan, ja men jag har rätt …

Man har uppnått mêtis när man inte längre upplever, att det är svårigheter i 
det som man gör. Katja uttrycker sig så här: ”Det är alltid svårigheter när det 
är något man ska göra, som man aldrig har gjort förut”. Att besitta mêtis, in-
nebär att man fått till stånd en harmoni/balans mellan kropp (tanke, känsla, 
kroppsstyrka, tempo, kroppsställning, rörelseschema), verktyg och material. 
Mästaren uttrycker sig så här om lärlingen Katja i slutet av lärandeperioden: 
”När Katja stod och pressade på överhandsbrättet, såg jag hennes rörelse-
schema, när hon tar trasan, järnet, tar med lissoiren, ja allting är bara så en-
kelt”. Det är bl.a. rörelseschemat samt lärlingens handlag, som enligt Martin 
ligger till grund för hans bedömning om lärlingen är ett hattmakarämne eller 
inte.
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Att veta om och när man gjort fel samt att se att man gjort fel, är kriterier på 
att man förvärvat mêtis. Detta styrks av Gerds uttalande i förundersökningen, 
där hon säger så här om drapering av en doktorshatt: ” … den här känslan att 
kunna lägga in olika tygmängd … det ska alltså bli riktigt … man ska kunna 
se felen man gör och rätta sig efter det”. Dag 24 uttrycker sig Katja exempel-
vis så här: ”När jag har gjort fel, så har jag vetat att något inte stämmer, men 
inte vad”. Katja är här på väg att förvärva mêtis, då hon intuitivt känner, att 
allt inte är som det ska vara. För att äga mêtis, räcker det således inte med att 
bara veta om att man gjort fel, man måste också se vari felet ligger. Klarar 
man inte av detta, får det som konsekvens, att misstaget visar sig längre fram 
vid en annan tidpunkt i tillverkningsprocessen. Har man t. ex. inte borstat 
felbhåren motsols vid en tidpunkt, visar det sig vid en annan tidpunkt på så 
vis, att skarven/låset i sidan inte täcks av felbhåren. Man måste således i för-
väg lära sig se nästa steg i tillverkningsprocessen. 
 Av mina data framgår att även intuitionen kan räknas som en aspekt av 
mêtis. Ett exempel  som  illustrerar  detta är när lärlingen Katja av ren intui-
tion fäster fram- och baktill först på brättet, även om hon antecknat något 
helt annat i sitt block. Ett annat exempel är, när jag som lärling ska klippa ut 
brätten i tyger av olika tjocklek. Av ren intuition byter jag sax till en nättare 
modell, vid ett visst ögonblick i utförandet av momentet. I nästa ögonblick 
byter jag intuitivt till en grövre modell av sax. Både Katjas och min handling 
visar på att vi fått en känsla för vad som måste göras och hur det måste göras 
och vi handlar intuitivt därefter. Vi har förvärvat mêtis.

Teoretisk konstruktion 

Både inom och utanför vetenskapen, förekommer ordet ”modell” och inom 
vetenskapen har modellerna olika funktioner. Ibland används de för att ge oss 
kunskap om sådant, som det är svårt att studera direkt och de kan också an-
vändas för att ge idéer och uppslag till nya hypoteser samt till att undersöka 
rimligheten i en teori. Dessa modeller är inte alldeles exakta d.v.s. de åter-
speglar inte helt modellobjekten. Om man tar datorn som ett exempel på en 
modell för den mänskliga hjärnan (modellobjektet), så finns där en viss öve-
rensstämmele när det gäller uppbyggnad och funktion, men överensstämmel-
sen är således inte exakt. En sådan modell har främst en heuristisk funktion 
det vill säga den används till att få nya idéer och hypoteser om hur hjärnan 
fungerar.
 Ett modellbegrepp kan vara mer exakt vilket innebär att modellen till sin 
uppbyggnad och funktion återspeglar modellobjektet d.v.s. modell och mo-
dellobjekt är isomorfa. Man kan ta en ritning av ett flygplan som exempel. 
Varje del i flygplanet motsvaras av en del i ritningen och relationen mellan 
vissa delar i flygplanet återges också i ritningen. Om ritning och flygplan är 
isomorfa, ska man kunna bygga upp ett funktionsdugligt flygplan utifrån det, 
som finns i ritningen. Modellerna kan således i vissa avseenden vara isomorfa 
med modellobjektet och det är detta som gör att modellerna blir användbara 
(Rosing, 1996). 
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En modell kan också benämnas för bild. Perby (1988) samt Perby och Sven-
stam (1988) visade i sin undersökning att meteorologen behöver ha en väl-
grundad inre bild av vädret och dess utvecklingsriktningar för att känna sä-
kerhet när han bedömer vädret. Enligt Perby (1988) bygger meteorologen 
upp den här inre väderbilden för varje dag. Anttila (1992) talar om två olika 
slags tankebilder nämligen den orienterande och den operativa bilden. Den 
orienterande bilden, den bild som avbildar objektet, kan se olika ut hos olika 
individer. Den operativa bilden framkommer när man i förväg tänker igenom 
moment som måste utföras för att man ska åstadkomma produkten. Både de 
orienterande- och de operativa bilderna kan plockas fram när som helst, även 
i förväg. Med hjälp av den operativa bilden klarar man av att ta egna beslut 
när det t. ex. gäller att rätta till ett fel, som uppstått.
 Enligt Anttila har man i skolan inte förstått att utveckla elevernas operativa 
tankebilder, vilket innebär att eleven blir beroende av lärarens hjälp i stor ut-
sträckning. Anttila pekar på att forskning om dessa bilder bara är i sin linda 
och inom lärandeprocessens forskningsområde finns det nästan ingen alls. Le-
ontjev (1964) har visat att tankebilden måste vara sådan, att den vägleder 
hantverkaren och hantverkaren måste också själv kunna påverka sin tanke-
bild.
 Jag använder begreppet ”teoretisk konstruktion”. När jag väljer detta be-
grepp, menar jag att denna konstruktion inte är synlig för någon annan än 
lärlingen själv. Konstruktionen är hela tiden utsatt för innovationer och revi-
deras peu en peu. I den bemärkelsen är den teoretiska konstruktionen dyna-
misk. Den teoretiska konstruktion, som lärlingen utvecklar för sig själv, in-
kluderar verktyg och material samt deras användning. Hon bygger också in 
”teorier” om hur materialet reagerar vid den bearbetning, som det utsätts för. 
Det är något som hon hela tiden testar och kan se om hennes ”teorier” 
stämmer. I vissa avseenden har konstruktionen ett sanningsvärde för henne 
och har då likheter med en teori. Därav mitt val av begreppet ”teoretisk kon-
struktion”.
 Mycket tidigt under lärandetiden skapar lärlingen sig en första teoretisk 
konstruktion av cylinderhatten. När Katja redan under den fjärde dagen, ar-
betar med adhérentfodret, som hon fäst ovanpå stomvävssidan, utbrister hon 
efter en stunds reflektion: ”Det här är, det här är ju själva hatten!”. I det 
ögonblicket ser hon inte längre enbart fodertyget och stomväven, utan hon 
ser mantelytan på cylindern. Det går upp för henne att det är kullen hon hål-
ler på att arbeta med och då ser hon hatten. Hon har då skapat en första teo-
retisk konstruktion, som hon successivt reviderar och fulländar genom att peu 
en peu arbeta med de olika delmomenten, momenten och så småningom 
med hatten som helhet. 
 Både för- och huvudundersökningen styrker detta. Gerd uttrycker sig så 
här: ”Man måste ju kunna det i huvudet, innan det kommer ner i fingrarna, 
man måste ju ha det teoretiskt innan man kan få det ner i fingrarna … man 
måste innan veta hur man ska göra … ”. Katja uttalar sig om samma fenomen 
på det här sättet:
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Om en scenograf berättar om en komplicerad kostym, så ser jag i bild (teoretisk 
konstruktion) framför mig hur jag skulle tillverka kostymen. Jag lyssnar och sedan 
kommer bilden, lösningen. Kanske det kommer i huvudet först (innan det kommer 
i händerna).

Mêtis är en viktig pusselbit i byggandet av den teoretiska konstruktionen. 
Speciellt viktig är mêtis i bemärkelsen ”att förutse”. I och med att mästaren 
på olika sätt gör lärlingen uppmärksam på vad som kommer i nästa steg, och 
vad som kommer om hon inte beter sig på ett visst sätt vid ett visst tillfälle, 
utvecklas lärlingens teoretiska konstruktion av hatten ständigt. Martin ut-
trycker sig exempelvis så här angående hans sätt att förfara i sitt bekantgöran-
de:

För det som man tycker verkar vara förtugg, ofta är det ju när man väl kommer till 
kritan, när man börjar göra det, som jag pratat med dig innan, att vi måste göra dit-
ten eller datten, så förstår man hela sammanhanget (den teoretiska konstruktionen) 
sen.

För lärlingen Katjas del är de små aha-upplevelserna viktiga i denna process. 
Här följer några sådana exempel. När Katja dag 4, efter att ha initierat ett 
samtal om huvudform och mått, upptäcker hur conformateuren och confor-
mateursformillionen (Bilaga 13, nr 3) fungerar, uttrycker hon sig så här: 
”Jaha, jag visste inte att den funkade så där, nu ramlar bitarna på plats … jag 
visste inte att man hade en sån här liten form och att den sen utvecklades”. I 
förundersökningen framgår att Mia hjälper sin lärling med att bygga upp den 
individuella teoretiska konstruktionen av hatten, genom att hon liknar män-
niskans huvudform vid ett fingeravtryck. Hon försöker med hjälp av liknelsen 
få lärlingen att ta till sig bilden av att alla människors huvudformer är olika 
och att varje hatt därmed är unik och bär prägel av ägaren på samma sätt, som 
ett fingeravtryck. Genom att konkret visa att man måste göra en pappform 
för varje enskild hatt, när man ska sätta i fodret, är ytterligare ett sätt att hjälpa 
lärlingen med bygget av den teoretiska konstruktionen. Följande uttalande av 
Mia, stärker detta med att det handlar om att bygga upp en individuell teore-
tisk konstruktion:

Jag ser hatten framför mig innan jag börjar jobba med den (teoretisk konstruktion). 
Sen är det ju det, att det beror på vad det är för hatt. Ibland får man såna här kons-
tiga grejer att göra och då måste man under tiden som man bygger, försöka klura 
ut hur man ska bära sig åt i och för sig.

Berättandet av en anekdot har samma syfte. Mia berättar följande: ”Förr sa de 
att hattmakare var tokiga. Det berodde på att mästarna använde arsenik, de 
blev lite knäppa och fnattiga, det är därifrån uttrycket ’hattfnatt’ kommer”. 
Anekdoten har här funktionen av att beskriva en företeelse, som har funnits i 
verkligheten, men som inte längre är observerbar. För lärlingen är den ändå 
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viktig för att hon ska förstå mytbilden55 av den yrkesverksamme ”hattfnattige” 
mästaren. Även här handlar det om att lärlingen ska få en teoretisk konstruk-
tion, som hjälper henne att i bilder se den forne mästarens arbetsmiljö med t. 
ex. inslag av kemiska preparat och denna miljös koppling till mästarens ”hatt-
fnattiga” beteende.
 Den här fjärde dagen går det också upp för Katja att man inte alls drar den
färdiga schellacksstommen över den femdelade stocken, så som Martin ut-
tryckt sig tidigare. Han har nämligen uttryckt sig på så sätt, att man ”trär på” 
eller ”kränger på” schellacksstommen på stocken, fast han menat att man trär 
stockens delar i schellacksstommen. Katjas insikt får henne att uttrycka sig så 
här: ”Ja, ja du bygger i, jag trodde att du skulle dra den på, men det ska du ju 
inte göra förstås. Häftigt, det är alltså så man gör”.
 Dag 6 inser Katja att man först fäster spritlacksremsan runtom schellackss-
tommen upptill, innan man sätter på själva spritlacksplatten. Hon kommer 
också till insikt om att det är lättare att spänna ut stockens delar i schellackss-
tommen, om man sätter i siddelarna genom att vicka lite snett på dem. Dagen 
efter bygger hon på sin teoretiska konstruktion ytterligare, då hon får veta att 
orsaken till att man sätter i siddelarna lite snett, inte bara beror på, att det går 
lättare att spänna ut stockens delar. Martin talar nämligen om, att det också är 
för att stommen inte ska börja vika sig. När hon dag 10 och dag 17 blir varse 
vilka moment, som väntar henne framöver och när hon ser resultatet av mäs-
tarens arbete med att kratsa felbhåren, utbrister hon: ” Kul, det är så spännan-
de, nu börjar det så att säga att hända” och ”Vad kul, det blir jättefint, det är 
verkligen trolleri”. Mästaren kontrar med följande: ”Jo, it’s magic”. 
 Den nittonde dagen konstaterar Martin följande: ” … Jag ser ju också att 
när man talar om för Katja vad det är hon ska göra och varför hon ska göra 
det va, så ser ju hon helhetsbilden … ”. Två dagar innan lärandetidens slut, 
nämligen dag 33, framgår det av Katjas dagboksanteckningar att hon nått 
fram till en teoretisk konstruktion av hatten, som hon själv känner sig nöjd 
med. Hon uttrycker sig så här:

Det har lossnat nu. Jag har arbetat utan anteckningar och bilder (fotografier). Kän-
ner mig så säker, att jag denna dag nästan inte alls rådgjort med Martin. Detta av-
siktligt för att känna att jag kan lita på mig själv. 

Nedan följer ett exempel på hur tankarna formuleras, när man inte har den 
teoretiska konstruktionen helt klar för sig, men när man försöker komma 
fram till den. Martin och Katja resonerar om hur man ska sy ett foder i en 
skinnpung, som Martin fått en beställning på. Katja menar att det blir snygga-
re om man syr en söm på maskin och Martin håller med henne, men han 
förstår inte hur man då ska kunna vända ut och in på foder och skinnpung. 

55 En myt har ofta både en sann verklig del och en osann. Den sanna är att mästaren förr använde 
arsenik vid filt-tillverkning. En del mästare uppträdde kanske också ibland på ett från allmänhe-
ten avvikande sätt. Detta kallades för hattfnatt. I vilken mån arseniken har med saken att göra, har 
jag inte sett några undersökningar om.
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K:  Det blir ju så här, det blir så, sedan får man ju sätta den vidare så, men sedan
 måste man, nej vänta få se, nej det blir så här. Det är den här, som är bakvänd, 
 det är så den ska vara sedan. 
M: Ja just det. 
K:  Det är så den ska vara fast man syr den. 
M: Ja, det var det jag hängde upp mig på. 
K:  Ja, jag förstår det. 
M: Det var det du sa, det är bara att göra så här. Det fattade inte jag hur du   

menade.
K: Men sedan är det möjligt att man måste öppna där, men …
M: O’kej, som jag förstår sedan när den här ligger rätt, om man syr två  varv så får 
 man en tunnel. 

Katja förklarar för Martin att man ”måste tänka baklänges”. Ett sådant uttryck 
signalerar att tanken förknippas direkt till handlandet. Tanke och handlande 
blir ett. Man måste i förväg se att man ska handla baklänges och i och med 
det, så blir handlandet det primära och det verbala språket blir det sekundära. 
Ett annat exempel, som illustrerar detta fenomen, är när Katja råkar lägga till 
en centimeter vid ett moment när hon istället ska minska en centimeter. Hon 
uttrycker sig så här: ”Jag tänkte åt fel håll”. Att lägga till en centimeter inne-
bär att man arbetar/handlar åt ett håll och att minska en centimeter innebär 
således att man arbetar/handlar åt ett annat håll. Katja uttrycker sig verbalt 
precis så som hon handlar. 
 Enligt ovan har Katja således så gott som redan byggt upp en teoretisk 
konstruktion av skinnpungen, d.v.s. bilden av hur den ser ut när man vänt ut 
och in på den med foder och allt, medan Martin ännu inte gjort detta. Man 
kan precis som konstaterades gällande mêtis, mer eller mindre redan besitta 
den teoretiska konstruktionen. Katja har exempelvis redan byggt upp en teo-
retisk konstruktion av hur sautagebandet, som hon ska sy runt bahytten, rea-
gerar. Därför anpassar hon sin styrka i sträckningen av bandet efter denna. 
Detsamma gäller att dra filtcapeline. Hon har redan en tanke om hur hon ska 
gå tillväga och vet i förväg hur hon ska anpassa sin styrka till hur filten reage-
rar. Hon vet således hur hårt och hur länge hon ska dra, för att capelinen ska 
bli mindre och smalare. Med synens och händernas hjälp kontrollerar hon att 
det blir slätt och att den blir lagom tunn och då vet hon att hon dragit till-
räckligt. Den teoretiska konstruktionen inbegriper här det kinestetiska sinnet, 
som avser förnimmelse av rörelse och läge för olika kroppsdelar, förmedlad 
genom musklerna. Att behovet finns av en teoretisk konstruktion, innan man 
kan sätta ihop hatten, visar följande uttalande av modistmästaren Inga (i för-
undersökningen):

Det svåraste är … man måste ju veta hur man får ihop hela hatten … det måste 
vara balans, sätter man ihop det snett och vint, så blir det snett, man får inte ha fel 
proportioner … sen beror det på hur kundens ansikte ser ut, en kund som har ett 
brett runt ansikte ska ha en typ av hatt och den som är lång och smal ska ha en an-
nan typ av hatt, för att inte förstöra (intrycket) eller också för att framhäva … vi 
hade en flicka en tid här och hon var mycket konstnärlig och mycket duktig. Hon 
kunde väldigt mycket, men hon kunde inte få ihop till en hatt. Den blev för stor i 
fel sida och den blev vind och den blev sned och det blev konstigt. Hon var myck-
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et konstnärlig, men hon kunde inte sy hattar … man måste kunna se linjer och 
proportioner.

Av förundersökningen framgår att det modistgesällen Alva upplever som svå-
rast med modistyrket, också har med förvärvet av mêtis och bygget av den 
teoretiska konstruktionen att göra. Hon uttrycker sig så här:

Det svåraste hela tiden är att veta vad man ska ha för undermaterial när man bygger 
upp hattar … om man ska bygga upp en tyghatt t. ex. om man ska ha den mjuk 
och hur hård man ska ha den och vad man då ska välja för undermaterial, för det 
finns en hel del olika typer av undermaterial. Det finns etamin, appreterad filt, van-
lig meterfilt, spatteri, rullbock och man kan bygga upp den med hjälp av stickning-
ar. Sen kan man kombinera de här olika undermaterialen för att få en viss hårdhet 
och sen beror det på vad det är för material, som man ska ha utanpå hatten. Gör 
man en sommarhatt kanske man inte vill ha appreterad filt inuti, det känns lite fel 
för det blir ju varmt. Kanske man hellre skulle tycka det här med etamin i, skulle 
passa eller appreterat diortyg.

När man uppnått den teoretiska konstruktionen har man som Martin ut-
trycker det: ”en grund i skallen”. Den är nödvändig när man exempelvis  
skålar brättet eftersom det inte finns några färdiga mallar att ta till. Martin ta-
lar högt om hur han tänker utifrån sin teoretiska konstruktion av roulékanten 
och uttrycker sig så här: ”Jag tänker så här ’jaha nu har jag gjort den ena si-
dan, då har jag den kvar i skallen’. Man drar upp roulékanten, så man får den 
tänkta formen eller den kontur på hatten, som man själv tänkt ut”. 
 Katja ger en beskrivning av hur hon går tillväga när hon får svåra saker att 
göra, som hon aldrig tidigare gjort. Jag tolkar denna beskrivning, som en be-
skrivning av hur Katja bygger upp sin teoretiska konstruktion. 

Jag kan tänka så här, ’det här tar några dagar att tänka på’ utan att jag aktivt tänker, 
det sorterar sig. Huvudet behöver jobba själv ett tag. Utan att jag är medveten rik-
tigt så vet jag … men det ramlar på plats, det går alltid. Förut kunde jag bli mer 
stressad över tanken på hur jag ska göra men då blir det en blockering. Nu vet jag 
att det tar tid, först får jag låta det gå några dagar då jag bara omedvetet förbereder 
mig mentalt utan att tänka att där sätter jag den biten och där … då får det bara 
vara ett tag och sedan brukar det klarna. Det är som att lägga ett foto i ett fotobad 
när man framkallar – mycket fungerar det så i dag för mig.

Skickligheten i hantverkskunnandet visar sig bland annat i att man kan revi-
dera den teoretiska konstruktion, som man redan har när det t. ex. gäller att 
sy en bahytt. Som tidigare nämnts var Katja van vid att sy en bahytt på ett 
visst sätt, men hon var flexibel och kunde tänka i andra banor, när hon ställ-
des inför uppgiften att tillverka den på ett annat sätt.
 Ibland försöker man tillämpa den teoretiska konstruktion, som man har 
byggt upp för att utföra ett visst moment, på utförandet av ett helt annat 
moment. När Katja ska sy ripsbandet runt brättets kant, använder hon av 
gammal vana sin ena arm som mätinstrument, för att ta rätt längd på tråden. 
Detta visar sig vara ett misstag, då tråden med nöd och näppe räcker runtom 
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brättekanten. Katja förklarar att hon är van vid, att den längden på tråden all-
tid räcker till när hon syr kostymer.
 Detta exempel visar på att de teoretiska konstruktionerna är uni-
ka/individuella. Den teoretiska konstruktionen utvecklas hos var och en för 
varje ny situation, som denne kommer i kontakt med. I denna utvecklings-
process strävar lärlingen efter att komma på sitt eget sätt att handla. Katja ut-
trycker sig exempelvis så här:

Jag behöver komma på mitt eget sätt att fästa felbplatten på schellacksstommens 
platt. Till skillnad från Martin så vill jag fästa felbplatten på fyra punkter i ytterkan-
ten, innan jag pressar dit resten … alla kommer på sitt eget sätt även om skillnaden 
är väldigt liten. Om vi var fyra, som gick på kurs hos Martin, tror jag att vi alla 
skulle ha våra knep, vårt eget sätt … En del moment är så enkla och självklara att 
jag inte behöver experimentera (komma på ett eget sätt). Det är mest när jag klär 
med felben, som jag behöver komma på mitt eget sätt. Det är pilligt och det kräver 
stor koncentration. 

De moment, som Katja ovan beskriver som enkla och självklara, har även de 
en gång varit ”svåra” och sådana, som hon någon gång utfört för första gång-
en. På grund av det, har hon förmodligen i ett tidigare skede, även i mötet 
med dessa moment, strävat efter att komma på sitt eget sätt. När lärlingens 
strävan att göra på sitt eget sätt är uppnådd (till hennes egen belåtenhet), be-
sitter hon mêtis (till en viss grad) och hon har också den teoretiska konstruk-
tionen av hatten klar för sig (till en viss grad). 
 Lärlingen Katja förvärvar mêtis och den teoretiska konstruktionen (hattens 
idé) genom mästarens och den andra lärlingens bekantgörandelära samt sin 
egen lärandelära. När lärlingen Katja gör mästaren och den andra lärlingen 
bekant med något, bidrar även hennes bekantgörandelära både till förvärvet 
av mêtis och till bygget av den teoretiska konstruktionen. Lärlingen är således 
själv mycket aktiv i denna process. Hon bidrar själv till utformandet av Mar-
tins och den andra lärlingens sätt att göra henne bekant med något och för att 
hon ska bli bekant med detta för henne obekanta, experimenterar hon själv. 
 Aktörernas lärandelära och bekantgörandelära bidrar således till förvärvan-
det av mêtis, som i sin tur bidrar till bygget av den teoretiska konstruktionen. 
Processen kännetecknas av balans och kontrast (Figur 19). 
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Lärandelära

Mêtis Teoretisk
konstruktion

Bekantgörande-
lära

    B, K

    K, B

Figur 19. Lärandelära, bekantgörandelära, balans (B), kontrast (K) och    
   mêtis i samverkan för en teoretisk konstruktion.

Resultat i sammandrag

Resultaten visar i huvuddrag att: 

• tidigare forskning, som visat att denna typ av lärande huvudsakligen   
 handlar om imitation, ifrågasätts. 

•  begreppet mêtis är att föredra när det gäller denna typ av lärande, i   stäl-
let för begreppet ”tyst kunskap”. 

•  följande generella teoretiska begrepp kan tillämpas på denna typ av   lä-
rande: lärandelära, bekantgörandelära, kontrast, balans, mêtis och    teore-
tisk konstruktion. 

•  lärandet i situationer där mästare och lärlingar agerar, är en komplice- rad, 
mångfasetterad och mentalt krävande process, i vilken aktörerna är  aktiva. 

•  de som agerar i lärandesituationen, skapar teoretiska konstruktioner för 
 varje ny situation, som hon/han möter. 

• både mästaren och lärlingen i lärandesituationen har varsin lärandelära  och 
bekantgörandelära. I själva lärandesituationen är lärandeläran och  bekantgö-
randeläran ”situerad”/situationsbunden, men det utesluter inte  möjligheten 
att dessa läror också har innehåll, som är av mera generell  karaktär. 
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•  lärandet för lärlingen/mästaren innebär att komma på ett eget sätt att 
 handla bland annat med hjälp av sina sinnen (där syn och känsel har en 
 central roll), sitt egna verbala- och kroppsliga språk i möte med mästa-
 rens/lärlingens sinnen samt egna verbala- och kroppsliga språk. 

•  lärandet kräver bekantgörande (bygge av en relation) med/till    
 människor, verktyg och material och därmed eget initivativtagande.  

•  intuition/analytisk förmåga också är en aspekt av mêtis. 

•  lärlingen står ensam i det avgörande lärandeögonblicket. 

•  lärlingen/mästaren vet att hon/han har lärt sig, när hon/han får be- kräf-
telse dels från bekantgöraren och kunden, dels från sig själv. 
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Diskussion
 kvalitativ forskning, som avhandlingen till största delen karaktäriseras av 
(även om användning av time sampling också frambringat kvantitativa ka-

rakteristika), är forskaren själv huvudinstrumentet. Man måste således ställa sig 
själv de frågor, som man traditionellt ställer när det gäller de instrument, som 
används i kvantitativ forskning och resonera i termer av reliabilitet och validi-
tet: Hur inverkar instrumentet på resultaten? och hur kan jag nu veta att jag 
undersökt det, som jag ville undersöka? 
 En väsentlig information om mig själv som instrument, är hur jag är förbe-
redd inför den uppgiften. Det första minnet som jag har av det, som troligtvis 
bidragit till min ”skolning” i forskarens hantverk, härrör från 1950-talet. Jag 
är yngst och var också minst i syskonskaran och som barn fascinerades jag av 
att min tio år äldre bror var så lång. Fascinationen och nyfikenheten bidrog 
till att jag vid ett tillfälle, när vi stod där hemma i köket, höjde blicken upp 
mot hans ansikte och frågade: ”Hur känns det att vara så där lång”? Jag kom-
mer inte ihåg vad han svarade, men minns att hans svar var lite svävande. 
Däremot kommer jag ihåg att jag själv tänkte: ”Han som är så lång, måste se 
mycket mer än jag”. Trots att jag själv klev upp på en stol för att försöka se 
lika mycket, fick jag aldrig reda på hur det kändes för honom att vara så lång. 
I dag kan jag konstatera att jag redan då som barn, brottades med både validi-
tets- och reliabilitetsfrågan. Jag vill gärna tro att den episoden är en tidig del 
av min fostran i forskarens hantverk, som sedan fortsatte i och med att jag på 
1970-talet, på förskollärarutbildningen i Umeå, fick lära mig att göra barnob-
servationer. Ytterligare erfarenhet av att fungera som en deltagande observa-
tör, fick jag när jag under ett tiotal år arbetade i ett stort aktionsforskningsin-
riktat projekt, med ca 150 deltagande förskollärare, barnskötare, fritidspeda-

I
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goger och lärare. I detta arbetet tränades jag i att balansera ”forskar”- och för-
skollärarrollen. Då jag själv är och vid det tillfället i högsta grad var förskollä-
rare till min profession, var det många gånger lätt att hamna i förskollärarrol-
len, när jag egentligen skulle inta forskarrollen. Deltagarna hade också för-
väntningar på mig när det gällde mina båda roller och ville att jag skulle tala 
om hur de skulle göra. Det gällde för mig att hela tiden vara observant på 
mig själv och försöka uppnå en balans i närhet och distans. Jag menar att den-
na min erfarenhet borgar för att jag i stor utsträckning lyckats med att balan-
sera mina roller som forskare, lärling och ”medlem” i hattmakeriets kontext. 
Det styrks också av att de frågor som lärlingen fått att besvara skriftligen i sin 
dagbok, har även jag själv besvarat i min dagbok, när jag under femton dagar 
gått in som fullt deltagande observatör tillika lärling. Allt som jag skriver i 
min dagbok är koncentrerat på lärlingssituationen. Det visar på att jag går in i 
min lärlingsroll till fullo. Ett annat exempel på detta är när jag redan efter den 
andra dagens slut, funderar över Katjas förfarande när det gäller hennes sätt att 
fästa ett ripsband runt en bahytt. Jag grunnar över om hon även ska fästa 
ovankanten av ripsbandet på samma sätt, som hon fäst den nedre kanten. Mitt 
tänkande om detta, sker i min roll som lärling. 
 Samtidigt som jag är fullt deltagande observatör är jag observant på min 
roll som forskare. Jag kan konstatera det, genom att titta på videofilmerna om 
och om igen. Där ser jag återigen skeendet i hattmakeriet, hör ljuden från 
verktygen och hör vad som sägs. Ett exempel på detta är när Martin demon-
strerar ett  moment för mig som lärling. I den situationen är jag uppmärksam 
och lyhörd inför Martin, samtidigt som jag är lyhörd inför vad som händer 
runtomkring och jag riktar snabbt videokameran mot Katja, som står och ar-
betar med något annat. Även om jag är fullt deltagande observatör tillika lär-
ling, är jag således observant på var jag har videokameran. Den är ett med 
mig oavsett om jag intar lärlings- eller forskarrollen. Jag har den hela tiden 
påslagen när jag arbetar med mitt, och den fångar upp vad jag, Katja och 
Martin säger och gör. Av mina fältanteckningar framgår följande: ”Jag fäster 
låset hela vägen ner. Katja ritar sidor på den färdiga stomväven och klipper ut 
dem. Martin går emellan oss. Jag flyttar kameran på Katja och flyttar den se-
dan på Martin och mig. Jag fäster sidan”. 
 Den 23:e dagen d.v.s. när jag bara har fyra dagar kvar av min tid ute på 
fältet, frågar Martin hur vi ska göra med min cylinderhatt eftersom den inte 
är färdig. Jag prioriterar forskarrollen och svarar att det viktigaste för mig, det 
är att få filma när Katja gör momenten på nytt. Min observation av Katja trä-
der i förgrunden, medan självobservationen blir sekundär. I mitt svar till Mar-
tin när han frågar om han ska dra upp roulékanten på min cylinderhatt, 
kommer dels min lärlingsroll, dels min forskarroll i förgrunden. Jag svarar 
nämligen att jag skulle tycka att det vore roligt att få komma tillbaka och själv 
få göra den färdig någon gång framöver. I min forskarroll tänker jag också på 
att vara generös gentemot informanterna. Jag kan ge avkall på mängden tid 
för min egen del när det gäller att lära mig dra upp roulékanten och ge ut-
rymme för mästaren och hans lärling. Det här kan betecknas som mêtis, som 
jag besitter som forskare d.v.s. att veta när det är dags att dra sig tillbaka som 
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fullt deltagande observatör och att endast inta rollen som forskare. Detsamma 
gäller när jag beslutar mig för att dra mig tillbaka från fältet. 
 Följande exempel visar på att jag med min videokamera inte på något 
nämnvärt sätt stört den naturliga miljön i hattmakeriet. Jag och Katja är på 
hemväg med tunnelbana från Martin, som bjudit oss på middag. Katja träffar 
på en bekant och berättar för henne vad jag gör, riktar sig till mig och säger: 
”Du är så försynt, man märker dig knappt när du filmar, man får en känsla av 
att du är jättelångt borta och filmar, men du har säkert filmat jättenära”. Vid 
ett annat tillfälle, när jag videofilmat i fem veckor, uttrycker hon sig så här: 

Faktum är att jag störs inte av filmkameran, man blir van efter ett tag … du har ju 
varit väldigt noga med att inte be oss att flytta på oss heller, för hade du gjort det, 
så hade ju jag kunnat som betalandes elev ha åsikter eftersom det här är min utbild-
ning.

Medlemmarna i en kontext påverkar naturligtvis varandra på olika sätt och 
min medverkan har bidragit på sitt sätt till de resultat, som framkommit i 
denna undersökning: ”Iakttagaren är med andra ord aldrig en fristående ob-
servatör: genom att planera en viss metod för iakttagandet och tolkningen av 
den, inverkar han på det han observerar” (Laurikainen, 1988, s 25). Min på-
verkan går inte att eliminera, men den går att minimera och med ovanståen-
de exempel har jag velat visa, dels på hur jag varit förberedd inför uppgiften, 
dels hur jag burit mig åt för att minimera min påverkan. När jag som forskare 
själv är huvudinstrumentet, finns det en stor skillnad mellan det instrumentet 
och andra typer av instrument. Den stora skillnaden ligger i att forskaren som 
instrument kan tänka själv och också korrigera sig själv.
 Förutsättningen är dock att forskaren är observant på sig själv och beredd 
att göra de korrigeringar som situationen kräver. Jag menar att min långa trä-
ning i att vara ett instrument i olika forskningsmiljöer, har varit en viktig för-
beredelse inför denna forskningsuppgift. De exempel, som jag lyft fram styr-
ker också att jag varit observant på mig själv som forskare. Allt detta gör att 
jag vågar påstå att jag vidtagit de åtgärder, som man rimligen kan vidta för att 
åstadkomma hög reliabilitet och därmed också skapat goda förutsättningar för 
valida resultat. Med referens till den teori som jag utvecklat, vill jag betona att 
jag inte ser teorier som en uppsättning av sanna eller falska utsagor, utan som 
guider till möjliga vetenskapliga handlingar. Huruvida den teori, som jag ut-
vecklat också är praktiskt adekvat, får således framtida prövningar visa. 
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Metoddiskussion

Mitt syfte har lett till att en mångfald av forskningsmetoder och forskningsan-
satser varit nödvändig för att undersöka det som jag ville undersöka. I det föl-
jande diskuterar jag även de metoder, som jag använt i termer av reliabilitet 
och validitet.  Den kontext, som jag studerat, är jag inte bekant med sedan 
förut och detta anses av en del forskare vara till fördel. Spradley (1980) me-
nade att: ”The less familiar you are with a social situation, the more you are 
able to see the tacit cultural rules at work” (s 62). I syfte att komma åt det, 
som jag var ute efter, beslöt jag mig för att själv gå in som fullt deltagande 
observatör tillika lärling. Jag intog därmed både lärlingsrollen och forskarrol-
len.

”Om jag vill förstå texten måste jag tilltalas av den, vilket sker genom att jag inlåter 
mig på dess problematik, d.v.s. den betydelsehorisont mot vars bakgrund texten 
frågar och svarar … Denna horisont (problematik/betydelsespelrum/fråge-
fält/värld/varaförståelse/sanning) är emellertid endast ’given’ för människan genom 
att konkreta, historiskt existerande människor är upplåtna för denna horisont. Hori-
sonten är därigenom indragen i den historicitet som människan ingår i (Lübcke, 
1987, s 171). 

Jag inlåter mig således i ”textens” betydelseehorisont genom att jag går in 
som lärling. Som tidigare nämnts finns svårigheter med detta, då denna me-
tod kräver att man ständigt är observant på sig själv som forskare och svårig-
heten ligger således i att hantera kontrasterna i de olika rollerna (närhet – di-
stans) och uppnå balansen dem emellan. Jag ser också stora fördelar med den-
na metod när det gäller att uppnå hög grad av validitet. Fördelen som dold 
fullt deltagande observatör, var att jag blev behandlad precis som vilken 
”kursdeltagare” som helst och verksamheten i kurslokalen var autentisk. Det-
ta övervägde när det gäller de etiska funderingar, som jag hade inför den dol-
da metoden.
 Följande utdrag ur mina fältanteckningar visar på fördelen med att vara 
fullt deltagande observatör tillika lärling i hattmakerikontexten: ”När Martin 
visar mig momentet för andra gången nämner han också vikten av att lägga 
skarven, (som bildas av spritlacksremsan som går runtom platten upptill) på 
sidans skarv. Skarv på skarv ska undvikas eftersom det blir knöligt”. När jag 
vid min analys läste detta, hade jag lite svårt att förstå vad Martin menade. 
Med ens såg jag allt framför mig eftersom jag själv varit med om att göra 
momentet.
 Ett annat exempel är när jag i Figur 30 gör en tolkning av Katjas förfaran-
de och tänkande kring det moment, som hon håller på att utföra. Jag har själv 
varit i precis samma situation som hon och detta borgar för att tolkning och 
analys av båda exemplen, borde vara mer valid än om jag inte gjort momen-
ten själv. Genom att jag själv gått in i lärandeprocessen, har det således inne-
burit att jag själv fått känna på svårigheter, glädjeämnen, tvivel, hopp, kropp-
sanstängning, hetta, lukter, fingertoppskänsla etc. Detta har i sin tur bidragit 



DISKUSSION

145

till att jag införlivat lärandeprocessen i kroppen, då jag inte enbart använt mig 
av observation och intervju som metod. 
 Videoobservationen har också bidragit till en högre validitet. Ett bra ex-
empel på att jag redan i den beforskade miljön analyserar när jag står och fil-
mar, är följande: Katja och Martin sitter mitt emot varandra och syr i svett-
remmen i sina hattar. Jag gör den analysen att Martin syr i riktning från sig 
och Katja i riktning mot sig. Jag ställer då följande fråga till Martin: ”Spelar 
det någon roll hur man håller hatten när man syr?”. När jag väl har lämnat 
forskningsfältet, har jag möjlighet att spela upp videofilmen om och om igen 
och har på så vis stora möjligheter att fördjupa min analys. Då jag själv går in 
som lärling kortare stunder under femton dagar, har jag inte själv möjlighet 
att stå bakom kameran och jag har heller inte möljlighet att vara lika obser-
vant på det som händer runtomkring. Som tidigare nämnts var jag dock hela 
tiden observant på kamerans placering och tack vare videofilmningen lyckas 
jag fånga sådant, som jag själv går miste om att observera på grund av att jag 
är koncentrerad på mitt arbete som lärling. Som exempel på detta kan näm-
nas Martins demonstration (för mig som lärling) av järnets hantering. 
 Av transkriberingen framgår inte att Martin själv vickar på handen och 
handleden när han berättar för mig hur jag ska göra, även om det är jag som 
arbetar med järnet. Jag som lärling upptäcker inte heller detta eftersom jag är 
koncentrerad på mitt arbete. Av filmen framgår däremot att Martin använder 
kroppen när han verbalt beskriver hur jag ska hantera järnet när jag ska fästa 
spritlacksremsan upptill runtom stommen. Det är många situationer i den be-
forskade miljön, som visat sig vara omöjliga att fånga upp utan hjälp av vi-
deokameran. Här följer ytterligare exempel: Tillfället då Katja använder sin 
arm som mätinstrument, hade gått mig förbi  om jag inte videofilmat. Jag 
hade inte av ljudet från bandspelaren och min transkribering kunnat förstå, att 
det faktiskt var det, som hon gjorde. Det är bara på filmen som detta framgår.

När Katja första gången står och bränner brätten, utstrålar Martin iver och 
stress. Även detta framgår endast på filmen. När de verktyg, som Martin be-
höver inte finns intill honom, blir han lätt irriterad. Det är en lissoir, som han 
saknar och han hittar den bakom den femdelade hattstocken. Av samtalet och 
min transkribering framgår inte detta, utan det framträder tack vare videofil-
men. På samma sätt framgår kroppsuttryck bara på filmen. Ett exempel på 
detta är när jag med min kropp försöker lära mig det, som Martin beskriver, 
när det gäller hur man knyter handen inne i stommen för att sätta i stockens 
delar. Jag lyssnar, observerar och knyter handen i luften. Detta hade inte 
framgått om jag inte videofilmat. 
 I hur hög grad resultaten, som härrör från dagboksskrivandet, kan påstås 
vara valida, beror mycket på hur man som forskare hanterar informantens 
önskningar. Följande exempel belyser en sådan episod: Katja har vid två till-
fällen tagit upp med mig att hon vill diskutera mina frågor, som jag har skrivit 
ner i hennes dagbok och som jag vill att hon ska försöka besvara varje dag. 
Hon har frågat mig: ”Tänker jag rätt? och menar att: ”Jag kan ändra tankeba-
na och komma in på ett annat spår om det är på ett annat sätt som jag ska 
tänka”. Jag bemöter henne genom att uppmuntra hennes skrivande och säger 
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att: ”Det är intressant att läsa det som du skriver”. Hon är rädd för att det ska 
bli samma svar varje dag. Jag säger då att det inte finns något rätt eller fel svar.
 Här framgår att informanten tar på sig rollen av eleven, som vill svara på 
det sätt, som hon tror att läraren (forskaren) förväntar sig att hon ska svara. 
Informanten vill vara till lags och även om jag som forskare naturligtvis inte 
sitter inne med det rätta svaret, har hon gjort sig en bild av detta. Det är i en 
sådan situation, som det är viktigt att vara observant på sig själv som forskare 
så att man inte ger efter för informantens önskning om ett ”rätt” svar. Ovan-
stående exempel visar på att de metoder som jag valt och de sätt på vilka jag 
har använt mig av dessa även följer rekommendationer i tidigare forskning 
(Miles & Huberman, 1994) vilket borgar för valida resultat.

Slutdiskussion

Resultaten visar tydligt, att det sker ett lärande och att informanternas egna 
utsagor för det mesta är inriktade på lärandeprocessen. Detta framgår framför-
allt av Figurerna 7 till och med 10. Utsagorna över tid har således till övervä-
gande del en pedagogisk dimension. I motsats till Lave (1982): ”I have sug-
gested that learning processes in apprenticeship are indivisible from the pro-
duction processes being learned” (s 186), finner jag att tänkandet om lärande-
processen kan vara skild från tänkandet om produktionsprocessen, men att 
det kan vara svårt att helt skilja dem åt. 
 Utsagorna är inbäddade dels i de dagliga samtalen, som enbart i den här 
undersökningen omfattar drygt en miljon tecken, dels i kroppsspråket. Just i 
det här hantverket finns hela tiden de traditionella verktygen som hjälpmedel 
och de är viktiga i lärandeprocessen, men jag har noterat att det finns inslag 
av hjälpmedel som är förhållandevis sentida. Ett sådant exempel är att lärling-
en själv fotograferar och gör anteckningar som används som hållpunkter för 
lärandet. Fotograferingens betydelse för att för sig själv memorera samt be-
skriva svårbeskrivna fenomen understryks också av tidigare forskning (Carls-
son, 1999; Jernström & Johansson, 1997).
 Mina resultat visar att hela lärandeprocessen karakteriseras av framträdande 
olikheter, som lärlingen måste skapa sig en beredskap att möta. Jag använder 
begreppet ”kontraster” för dessa. Mästaren i sin tur måste genom sitt bekant-
görande skapa en grund, för att lärlingen ska lyckas med att hantera dessa 
kontraster. Det handlar i grunden om ett samspel mellan mästaren och lär-
lingen. Även Reinholdsson (1998) har visat att något liknande förekommer i 
samspelet mellan jazzmusiker, som interagerar i smågrupper. I hans under-
sökning framkommer att samverkan i små jazzgrupper kan förstås i form av 
motsatspar, som flöde/motstånd, individuell kreativitet/kollektiv återhållsam-
het, spänning/avspänning etc. Även om mitt ”kontrastbegrepp” fångar ske-
endena efter en och samma dimension  och Reinholdssons begrepp i det av-
seendet är otydligare, finns en viss samstämmighet i idéinnehållet. I likhet 
med att jazzmusikerna är sociala aktörer i spelsituationen, är mästaren och 
lärlingarna det i lärandesituationen. Under den tid som min undersökning 
pågick, har jag kunnat konstatera att mästaren och lärlingarna har kunnat han-
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tera dessa kontraster. Det jag inte har undersökt är huruvida man är medveten 
om att det är just detta, som man hanterar. Samma diskussion kan jag också 
föra om balansbegreppet. Både kontrast och balans bygger jag således in i den 
teori, som jag utvecklar i avhandlingen. 
 I resultatredovisningen framgår det tydligt genom Figurerna 11 till och 
med 17 hur de generella teoretiska begreppen och de teoretiska begreppen 
byggs upp av en stor mängd kategorier och dessa återspeglar därmed kom-
plexiteten i lärandet. Jämförelserna mellan mästaren och lärlingarna och dessa 
sinsemellan, visar också på tydliga skillnader. Mästarens större variationsrike-
dom finns tydligast i fråga om bekantgörandeläran. Lärlingarnas variationsri-
kedom finns i fråga om lärandeläran. Detta är naturligt med tanke på de rol-
ler, som de har. Mästaren är inriktad på bekantgörandet och lärlingarna på att 
lära sig.
 Jag använder benämningarna bekantgörandelära och lärandelära på mina 
generella teoretiska begrepp. De utkristalliserades så småningom, även om jag 
i början av min analys höll mig till benämningen ”undervisnings-lära” i stället 
för ”bekantgörandelära”. Det visade sig att benämningar, som innehöll ordet 
”undervisning” inte var passande för denna kontext. Ingen av mina infor-
manter använde undervisningsbegreppet (förutom Martin, som vid ett tillfälle 
skrev ordet i sin dagbok) varken när de berättade om hur de gjorde sin lärling 
bekant med yrket, eller när de berättade om hur de själva förvärvat yrkeskun-
skapen. Under analysens gång framgick att aktörerna i den här kontexten är 
mycket aktiva. Både mästarens och lärlingarnas agerande är inriktat på att 
”göra” i lärandet, då mästaren gör lärlingen bekant med något och lärlingarna 
lär sig att bli bekant med detta obekanta, genom att ”göra”. Vidare framgick 
att både mästaren och lärlingarna hade en lärandesyn respektive bekantgöran-
desyn samt strategier, som fungerade som ett slags rättesnöre när de skulle 
göra någon bekant med något eller när de skulle lära sig något. Då ändelsen 
”-lära” i de båda begreppen lärandelära och bekantgörandelära, just signalerar 
ett visst normativt drag, menar jag att de är lämpliga att använda i denna kon-
text.
 Sådana drag kommer till uttryck i de kategorier som tillsammans bildar de 
teoretiska begreppen och de generella teoretiska begreppen. Det är tydligt att 
auktoritetstron finns både i bekantgörandeläran och i lärandeläran hos både 
mästaren och lärlingarna. Likaså lyfts yrkesheder och kvalitetstänkande fram 
mycket tydligt. Mästarens sätt att lyfta fram det normativa draget genom hög-
pratande, berättande och symboliska blickar upp mot taket/himlen efter tidi-
gare generationers mästare, ger detta innehåll också en varm och mänsklig 
framtoning. Kontextens innehåll absorberas på så sätt av läringen, som blir 
absorberad av densamma. Det normativa finns där, men blir inget hinder för 
den dynamiska utvecklingen. Det syns tydligt i de resultat där lärlingarnas lä-
rande följs över tid. Även i jämförelsen mellan lärlingarna kan man också se 
att det sker en dynamisk utveckling. Lärlingen Katja som studeras under en 
längre tidsperiod, hinner under den tiden ge uttryck för en större variations-
rikedom än jag själv i lärlingsrollen, som blir studerad under mycket kortare 
tid.
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Tidigare forskning kan ha blivit ”förblindad” av denna komplexitet, varia-
tionsrikedom och dynamiska utveckling, när den ofta har fastnat för någon 
enskildhet som imitation eller observation, som huvudsaklig karakteristik av 
lärandeprocessen. Är det rentav så den ”tysta” kunskapen har uppstått som 
begrepp?

Mêtis

Detienne och Vernant (1974) bygger sitt mêtisbegrepp på berättelser ur den 
grekiska mytologin. De skriver hela tiden om människor som besitter eller 
inte besitter mêtis. Det är däremot svårt att hos dem finna uttryck för om 
detta mêtis kan utvecklas eller hur det i så fall kan utvecklas. De väljer att be-
trakta mêtis som en form av intelligens, men behandlar dock inte intelligens-
begreppet så att man ur deras behandling i så fall kan definiera intelligens. 
Däremot kan man ur deras berättelser tagna ur den grekiska mytologin, ana 
att intelligensbegreppet för dem är statiskt på så sätt att man antingen besitter 
mêtis eller inte, oavsett vilken kunskapsnivå individen befinner sig på. Det är 
en uppfattning om intelligensen, som alltmer sällan diskuteras i lärandesam-
manhang (Gardner, 1983). 
 Med hänvisning såväl till mina resultat som till kommentarerna angående 
mêtis, kan jag konstatera att mêtis hela tiden utvecklas och att i de lärandesi-
tuationer som jag studerat, är den utvecklingen baserad på bekantgörandelä-
ran och lärandeläran. När dessa är i verksamhet, opererar individen ständigt 
med kontrast och balans. Det innebär att när jag gör ett försök att placera in 
mina kategorier under Detiennes och Vernants benämningar, finner jag att 
jag kan placera in en hel del av dem. Jag får dock problem t. ex. med intui-
tion56. Varför jag kan placera in mina kategorier har naturligtvis att göra med 
att de individer, som jag studerar redan uppnått mêtis till en viss nivå och 
därför passar mina kategorier i de avseendena in under Detiennes och Ver-
nants benämningar.
 Om jag dock i stället hade varit bekant med deras benämningar redan när 
jag inledde mina fältstudier, är det mycket troligt att jag hade hamnat i den 
fällan, att använda deras benämningar som ett raster genom vilket jag hade 
tittat på min empiri. Därmed hade jag troligtvis helt gått miste om utveck-
lingsaspekten och förmodligen hade jag inte heller kunnat upptäcka den teo-
retiska konstruktionens stora betydelse i skapandet av slutprodukten. 

Imitation och observation

Även om den allmänna bilden av hur lärandet går till i situationer där mästare 
och lärlingar agerar, är att det sker genom observation och imitation, finns 
det forskare som ifrågasatt detta (Lave, 1982; Lave & Wenger, 1991). Lave 

56 ” … en omedelbar insikt, en helhetsuppfattning vunnen på en gång utan att man gått steg för 
steg i ett slutlednings- eller analysschema (”diskursivt”, eller utan att vara medveten om att ha 
gått steg för steg” (Carlsson, 1988, s 47).
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(1982) tog avstånd från att lärandeprocessen handlade om imitation och ob-
servation när det gällde att lära till skräddare: ” … the learning processes by 
which the apprentices acquire tailoring knowledge and skill are not hapha-
zard, not osmotic, and not passively observational or imitative” (s 182). Lave 
och Wenger (1991) tar inte direkt  avstånd från att observation och imitation 
av mästare och andra lärlingar är betydelsefulla i lärandet, men de menade att: 
” … mastery resides not in the master but in the organization of the commu-
nity of practice of which the master is part” (s 94). Det betyder således, att 
lärandet mera handlar om ett deltagande i vilket lärlingen absorberar kulturen 
i praktiken och blir absorberad av densamma.
 Mina resultat visar på att lärandeprocessen i de beforskade miljöerna både 
är komplicerad och mångfacetterad. Om någon skulle vilja imitera, skulle det 
kräva att vederbörande måste hålla så många variabler under kontroll samti-
digt, att det skulle vara omöjligt, utom för någon ytterst sällsam begåvning. 
Följande exempel styrker detta: Både Mia (i förundersökningen) och Katja (i 
huvudundersökningen) vittnar om att man till en början gör snabba rörelser 
med façoneringsmaskinen för att inte brättet ska kallna. Det visade sig att 
både Mia och Katja när de observerat Hugo respektive Martin, gjort sig en 
bild av att momentet skulle utföras mycket fortare än vad som egentligen be-
hövdes, men när de själva fick pröva på, kom de till insikt om att rörelsen 
inte alls behövde utföras i så snabb takt. Jag menar att Mia och Katja efter att 
ha observerat sina mästare, kanske försökte imitera deras rörelsehastighet, där-
för att det såg ut som om mästarna utförde momentet väldigt fort. När de 
själva gick in i processen, upptäckte de att det inte lönade sig att imitera, de 
måste i allafall göra på sina egna sätt till dess att de uppnått mêtis och så små-
ningom den teoretiska konstruktionen d.v.s. lärt sig hur lång tid man har på 
sig att dra upp roulékanten innan brättet kallnar.
 Det räcker således inte med att observera och imitera mästarens rörelser. 
Det exemplifierade momentet är också ett tecken på, att det inte handlar om 
imitation. När man lärt sig hur lång tid man har på sig att dra upp roulékan-
ten innan brättet kallnar, har man ytterligare byggt en bit av den teoretiska 
konstruktionen. Det man bygger in i den teoretiska konstruktionen, i det här 
fallet ”rörelsehastigheten”, är ett samband mellan variabler såsom värmen på 
spisplattan, avståndet från plattan till arbetsbänken, värmen på järnet, mjuk- 
eller hårdheten på brättet och hur dessa variabler påverkar rörelsehastigheten i 
hanteringen av façoneringsmaskinen. När man fått rutin känner man samband 
mellan variabelkombinationerna och den tid man får ägna sig åt detta mo-
ment. Tiden kan alltså vara olika lång för olika kombinationer.
Under lärandeprocessens gång reflekterar lärlingen över det som hon gör. 
Detta styrks av vad tidigare forskare kommit fram till. Schön (1983, 1987) 
införde begreppet ”reflection-in-action” d.v.s. tänkandet om vad praktikern 
håller på att göra under det att hon/han gör det. I detta lärande spelar också 
samspelet mellan individen och artefakterna en stor roll. Säljö (1992) beskrev 
detta samspel som ett fungerande integrerat system: 

Skriftspråket, miniräknaren och käppen är exempel på vad vi kan kalla förmedlande
redskap som förlänger våra fysiska och intellektuella förmågor och som låter oss 
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överskrida de föga imponerande förmågor vad gäller fysisk styrka och mental kapa-
citet som vi utrustats med av naturen … I alla de verktyg vi utnyttjar finns tidigare 
generationers insikter och kunskaper materialiserade som fysiska egenskaper hos de 
artefakter som omger oss (s 30).

Martins ”ritual” med verktygen innan han påbörjar ett moment, kan förstås 
som att han och verktygen just fungerar i ett integrerat system. Han vill inte 
att det ska uppstå ett avbrott i tänkandet kring skapandet av produkten och 
därför ser han till att alla behövliga verktyg finns nära till hands. Av mina re-
sultat framgår också att det är lätt att ta fel verktyg, om man inte i förväg har 
kontrollerat att de ”rätta” verktygen står alldeles intill. 
 För att man som Katja uttrycker det, ska kunna ”ta befälet över materia-
let”, krävs ett samspel mellan järnet och Katjas fingrar när hon pressar ut 
sömsmånen på felbluvan. Det krävs också ett samspel mellan materialet och 
hennes fingrar/hand. Ett exempel på detta är när Katja tar av sig handsken, 
som hon har som skydd mot hettan vid skålningen av brättet. Hon väljer att 
känna så mycket som möjligt på materialet samtidigt som hon formar brättet, 
fastän det hettar mot huden. Ibland ställer sig emellertid någon eller något av 
de som samspelar på tvären. Som exempel kan nämnas när felben inte vill 
samspela. Det substitut till felb, som Martin använder är av en helt annan 
kvalitet än den äkta felben, vilket medför att trots samspel mellan verktyg och 
individ, får Martin inte till platten så som han skulle vilja, eftersom felben inte 
samspelar. Materialet har således en stor betydelse för hur resultatet blir. Man 
kan ha hantverksskickligheten, men om man inte har rätt material, som i det 
här fallet äkta felb, så hjälper det inte fullt ut att man är duktig rent han-
verksmässigt för att det ska bli en mästerlig produkt.
 Att det inte handlar om imitation visar även följande exempel när Katja 
efter att Martin påpekat något säger så här: ”Mmm, jag förstår precis det är 
bara det att, vänta ett tag Martin, om jag bara får göra på mitt eget sätt” eller 
”Jag försöker suga åt mig alla dina tricks, sen får man se var man hamnar 
själv”. Det senare uttalandet visar på att Katja inte har en tanke på att imitera, 
hon är redan inne på tanken om att utforska, experimentera och att utveckla. 
Problemlösning betonar att tänkandet är aktivt: ”… rather than focusing on 
cognition as the passive possession of mental objects such as cognitions and 
percepts … People explore, solve problems, and remember rather than simp-
ly acquire memories, percepts and skills” (Rogoff, 1990, s 9). Bruner (1985) 
använde begreppet ”scaffold” för matchningen mellan den sociala miljön och 
barnets sätt att förvärva processen. Bandura använde begreppet ”imitation” 
för samma process. Greenfield (1984) menar att scaffolding förhindrar genera-
lisering, men Segall et al. (1990) anser dock att det finns dåligt med empiriskt 
underlag för den hypotesen och föreslår vidare forskning om detta. Min 
forskning stödjer inte hypotesen, då Katja som tidigre varit lärling hos en 
modist, nu generaliserar till hattmakaryrket. 
  Som tidigare nämnts uppmanar Martin ibland lärlingen att göra likadant 
som han gör. Han ber henne fästa adhérentfodret på hans sätt. Hon svarar att 
hon gör likadant, men i själva verket gör hon inte det. Hon syr på sitt eget 
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sätt och hon för strykjärnet på sitt eget sätt. Detta framgår av filmsekvenserna 
35 och 36 på CD-skivan.
 Handlar det rentav om reflexer i stället för imitation, när jag knyter min 
hand och trycker näven mot bordet precis som Martin gör fastän han har en 
façoneringsmaskin i sin hand (Figur 42), när Martin för sin hand mot kinden 
när jag för järnet mot min kind (Figur 44) och när jag sätter handen över min 
mun (Figur 43)? Om Martin i Figur 42 skulle tro att det handlar om imita-
tion, skulle han inte på alla tänkbara sätt försöka förklara för mig hur jag exakt 
ska hantera façoneringsmaskinen. Han skulle då bara säga: ”Gör så här !”. 
Han gör således inte det utan han försöker verkligen på alla sätt få mig att för-
stå hur jag ska förfara. I Figur 44 ser det ut som om Martin imiterar mig, men 
han har ingen anledning till det. Han kan det här och har gjort momentet 
många gånger i sin profession. Ändå gör han samma rörelse med sin hand 
som jag gör med järnet. Han följer mitt handlande med hjälp av tanke och 
kroppsuttryck. Kanske testar han gränserna den vägen för vad som är möjligt 
att göra och inte göra eller också jämför han sitt eget kroppsuttryck med mitt 
för att se om jag gör rätt. Vad det handlar om har jag inte möjlighet att ut-
veckla, men jag undrar om det i vissa fall handlar om reflexer i stället för imi-
tation:

Obviously not all behavior is learned. Much simple behavior is reflexive. A reflex 
can be defined as an unlearned response in reaction to a specific class of stimuli. 
Sneexing in response to a tickling in your nose, producing a sudden knee jerk 
when your knee is tapped sharply, or instantly withdrawing your hand when it 
touches a hot stove are examples of reflexive behavior. Clearly reflexive behaviour 
is unlearned it is a genetically determined characteristic of the organism rather than 
a result of experience (Hergenhahn & Olson, 1997, s 5). 

Vad som ytterligare talar mot att lärandeprocessen handlar om imitation, är  
att lärlingen omvandlar mästarens ord till sina egna ord och hon omvandlar 
mästarens sätt att handla till ett eget sätt att handla. Det egna sättet att handla 
innebär att lärlingen experimenterar och innoverar. Jag ifrågasätter därför ti-
digare forskning, som framhåller att: ”Det … er altså bare den kompetente 
som gjennom lang erfaring med det kjente kan skape noe nytt ved å gå fra 
det kjente til det ukjente” (Spord Borgen, 1997, s 57). För att klara av att 
komma fram till ett eget sätt, är observationen viktig och mästaren är också 
angelägen om att lärlingen står intill och observerar. Med hjälp av observatio-
nen tränas man i att ”läsa av” dels det som mästaren vill förmedla, dels vad allt 
annat som man kommer i kontakt med och vad detta utstrålar, förmedlar och 
hur det reagerar. Observationen är således viktig i första hand för att man ska 
tränas i att ”läsa av” situationen och inte för att man ska imitera. När man lärt 
sig att ”läsa av” utförandet av momentet, klarar man av att göra det själv. 
 Carlgren (1999) använde ord som ”underkastat sig” och ”underkastelse” 
när hon resonerade om lärlingsystemet och lärlingsutbildningen: ” … att man 
egentligen inte kan ifrågasätta något förrän man först har underkastat sig och 
därigenom tagit in mästarens tysta kunskap …   Lärlingsutbildningarnas dolda 
läroplan handlar om underkastelse och övertagande av inte bara kuskapen 
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utan också den sociala ordning och verksamhet som den ingår i (s 21).  Mina 
resultat visar att det inte handlar om någon underkastelse. I stället handlar det 
om en lärandeprocess, som både mästaren och lärlingen tar gemensamt ansvar 
för i vilken båda tillåts växa. Var och en besitter en lärandelära och en be-
kantgörandelära, vilket medför att de i högre grad blir jämlika än ojämlika. 
Även Freire har uttryckt något liknande: 

Through dialogue, the teacher-of-the-students and the students-of-the-teacher 
cease to exist and a new term emerges: teacher-student with students-teachers. The 
teacher is no longer merely the-one-who-teaches, but one who is himself taught in 
dialogue with the students, who in turn while being taught also teach … In this 
process, arguments based on ”authority” are no longer valid (Araújo Freire & Ma-
cedo, 1998, s 74).

Mästarens och lärlingarnas egenskaper färgar av sig på deras lärandesyn, be-
kangörandesyn och strategier. Det visar sig på så vis att mästaren t. ex. både är  
flexibel och lyhörd i sina strategier, samtidigt som han också är det i sin 
lärandesyn och bekantgörandesyn. Mästarens egenskaper ”lyhörd” och ”flexi-
bel” kan färga av sig på val av strategi eller på hur han uttrycker sin lärande-
syn. Han är således inte rigid i sin lärandesyn utan visar flexibilitet och korri-
gerar sin lärandesyn när lärlingen reagerar på ett visst sätt. Detsamma gäller för 
bekantgörandesynen. Detta talar också mot att man som lärling underkastar 
sig mästarens bekantgörandesyn, strategier och bekantgörandelära. Även där 
det finns beskrivningar av lärandesituationer i konstnärliga sammanhang, som 
talar för motsatsen (Persson, 1994) anser jag att det vore angeläget att med ny 
forskning studera lärandet med nya infallsvinklar. Det är möjligt att bilden 
även där kan nyanseras.

Om mästarens kunskap är tyst, hur kan man lära sig en sådan kunskap? 
Det torde vara omöjligt och jag argumenterar således för ett annat begrepp 
för denna kunskap, eftersom den enligt mina resultat går att höra samt att få 
syn på. Kan det rent av vara så att begreppet ”tyst kunskap” har fått den ut-
bredning, som den faktiskt har fått inte på grund av att den är ”tyst” utan på 
grund av att forskarna bedrivit sin forskning på ett sådant sätt att de varken 
sett eller hört något? Under alla förhållanden så är det uppenbart att det ”tys-
ta”, åtminstone i mina studier, inte alltid är tyst. Mina resultat visar att den 
teoretiska konstruktionen vägleder lärlingarna och mästaren i deras arbete. 
Det tyder på att det finns ett inre språk, som ibland till och med blir helt hör-
bart när mästaren eller lärlingen pratar högt för sig själv. Jag har också visat på 
det kroppsliga språket i form av gester och miner, det verbala språket i form 
av bland annat skrönor och metaforer. Mästarens berättelse i form av en me-
tafor ger lärlingen möjlighet att i den konkreta situationen, fånga upp essen-
sen i det, som mästaren berättar samtidigt som metaforen också ger utrymme 
för lärlingens egna innovationer. Næss (1970) menar att: ”En metafor ger i 
allmänhet upphov till olikartade infall och associationer” (s 55).  Det skriftliga 
språket har framkommit i den dokumentation, som både lärlingarna och mäs-
taren utfört. Enligt Anttila (1992) är ett arbete inte färdigt förrän: ” … siitä 
voidaan jollakin tavalla kommunikoida eli siitä voidaan kertoa ja kysyä, sitä 
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voidaan esitellä, arvioida jne” [ … man på något sätt kan kommunicera om 
det eller tala och fråga om det, presentera det, värdera det osv.] (s 127).
 En del av det, som jag inbegriper i mêtis, kanske andra skulle kalla för 
”tyst kunskap”. Jag anser emellertid att jag lyft fram många belägg för att 
denna kunskap ingalunda är tyst och osynlig. Det innebär alltså att språket 
spelar oss ett spratt i det här fallet. Jag anser därför att mêtisbegreppet är att 
föredra.

Teoretisk konstruktion

Rosing (1996) pekade på att modellernas användbarhet just ligger i att de i 
vissa avseenden är isomorfa57 med modellobjektet. Mina resultat stöder att det 
som händer i en lärandesituation, som jag studerar är att lärlingen bygger upp 
en teoretisk konstruktion (modell) av den cylinderhatt, som hon ska tillverka. 
Den teoretiska konstruktionen har samma grundläggande kännetecken som 
teoretiska modeller generellt har d.v.s. konstruktionen (modellen) är inte en 
exakt återgivning av hatten, som ska skapas utan är en förenkling av densam-
ma. Den teoretiska konstruktionen fungerar dock som en bärare av verklig-
hetens idé. I min undersökning är det en icke isomorf  relation mellan mästa-
rens cylinderhatt (modell) och lärlingens  ”tankemodell” i form av den teore-
tiska konstruktionen (modellobjekt).  Mästarens cylinderhatt, som modell, 
har alldeles i början av lärandeprocessen en heuristisk funktion för lärlingen, 
då den används av henne för att ge uppslag till en egen teoretisk konstruktion 
av hatten (modellobjekt). Även de olika verktygen, materialen och handling-
arna, som modeller, har heuristiska funktioner, vilket innebär att det ständigt 
sker ett teoretiserande och prövande av dessa teoretiska konstruktioner i 
praktiken. Mina resultat tyder på att lärlingen mycket tidigt i lärandeproces-
sen gör sig en egen första teoretisk konstruktion av cylinderhatten och hon 
arbetar hela tiden i relation till denna och således inte i relation till mästarens 
förebildliga modell (hatten), som hänger i taket på en hattstege.

Eftersom lärlingens egen teoretiska konstruktion inte är en exakt beskriv-
ning av verkligheten, möjliggör detta för lärlingen att göra innovationer. Den 
egna teoretiska konstruktionen bearbetar och reviderar hon peu en peu. Be-
greppet ”teoretisk konstruktion” ska således ses som ett dynamiskt begrepp. 
När slutprodukten i form av hatten är klar, bör lärlingens teoretiska konstruk-
tion av densamma i de flesta avseenden vara isomorf med den färdiga hatten 
(modellobjektet). Av mina resultat framgår att varje hatt (modell) är unik och 
att också varje teoretisk konstruktion (modellobjekt) därmed är unik. Det kan 
därför inte finns någon exakt beskrivning av hur man tillverkar en cylinder-
hatt.

57 Varje element i modellen motsvaras entydigt av en del i modellobjektet. 
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Den genererade teorin 

Som framgått av resultaten är mästaren och lärlingarna sociala aktörer i läran-
desituationen. De har var sin bekantgörandelära och lärandelära, som ligger 
till grund för hur de agerar, individuellt och tillsammans, för att förvärva mê-
tis. Resultaten visar också att den grad av mêtis, som var och en besitter, är 
unik och att den kan utvecklas. Det framgår också av resultaten hur de stän-
digt balanserar både immateriella och materiella företeelser och hur de också 
hanterar kontraster när de förvärvar mêtis. Av resultaten framgår att denna 
aktion leder till utvecklingen av en teoretisk konstruktion. Den är unik och 
dynamisk vilket också innebär att lärandet ständigt fortgår. Även om lärlingen 
lyckats bygga upp en teoretisk konstruktion av hatten, visar mina resultat att 
hon reviderar denna konstruktion peu en peu för att bygga upp en teoretisk 
konstruktion, som enligt henne blir bättre och bättre. 
 Man kan dra den slutsatsen, att när det är något som är obekant för mästa-
ren eller lärlingarna, påbörjar de utvecklingen av den teoretiska konstruktio-
nen och den är unik för varje ny situation. Mina undersökningar är gjorda i 
ett hattmakeri. Det är möjligt att det finns en koppling från mina resultat till 
hur lärandet går till i ungdomsskolan. Kanske är det utvecklandet av en teore-
tisk konstruktion, som det är frågan om, när en elev i Hörnqvists (1999) un-
dersökning uttrycker sig så här: ”Jag har ju det kvar i huvudet, jag har ju lärt 
mig nå’nting om det” (s 94). Det är således möjligt att ”det” i citatet syftar på 
den teoretiska konstruktionen. Tempte (1997) uttrycker sig så här om båt-
byggaren Göstas lärande om båten: ”Gösta har hela båten i sitt huvud” (s 91). 
Kanske är det den teoretiska konstruktionen av båten, som Gösta då byggt 
upp. Jag har med försiktighet beskrivit mitt eget lärande i min utbildning till 
forskare och dragit en del paralleller med lärandet av cylinderhatten. Förutom 
att jag därmed gör en koppling till den personliga erfarenheten, antyder ex-
emplet också den generalitet, som jag anser teorin besitter. Den bör då natur-
ligtvis testas, vilket jag återkommer till i avsnittet om fortsatt forskning. 
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Lärande under samma hatt

Med tanke på avhandlingens titel, som är densamma som ovan, vill jag med 
följande kapitel sluta cirkeln och peka på gemensamma drag när det gäller 
lärandet, oberoende av om det är mästaren, lärlingen eller jag som forskare 
tillika lärling, som agerar.

Lärlingen lyssnar - observerar - väljer verktyg - får pröva 
själv - lyssnar - frågar - överlåter till mästaren - lyssnar - 
observerar - reflekterar - dokumenterar - får pröva själv - 
experimenterar/innoverar

Mästaren berättar - väljer verktyg - demonstrerar 
(del/helhet) - luftdemonstrerar (helhet/del) - överlåter till 
lärlingen - lyssnar - övervakar - instruerar- övertar från 
lärlingen - demonstrerar - överlåter till lärlingen - reflekterar 
- innoverar

Forskaren väljer verktyg - lyssnar - observerar - frågar - 
dokumenterar - påbörjar analys - reflekterar - innoverar

Tid

Figur 20. Aktörernas strategier i lärandeprocessen över tid.

Med Figur 2058 vill jag visa att aktörerna agerar i varandras närhet över tid. 
Spiralerna är i figuren åtskilda, men skapa dig i tanken en bild av att det ge-
nom dem, strömmar något som är varmt. Från samtliga spiraler sprider sig då 
värmen ut i mellanrummen och påverkar temperaturen där. Något liknande 
händer i de konkreta situationer, som jag vill belysa med figuren. Till den 
gula spriralen kan både lärlingen Katja och jag själv, som lärling hänföras. 
Martin som mästare, kan hänföras till den rosa spiralen och jag som forskare 
till den blå. Som framgått tidigare, har alla tre aktörer varsin lärandelära och 
bekantgörandelära, vilket innebär att var och en till viss del kan hänföras till 

58 Grundidén till utformningen av figuren kommer från Johansson (1998) och har därefter utveck-
lats.
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alla spiraler. Martin och Katja går t. ex. även de till viss del in i en forskarroll, 
då de samlar olika data om vissa hattar, dokumenterar och fotograferar.
 Med Figur 20 vill jag också visa, att vi tre i våra olika roller har en hel del 
gemensamt. Vi lyssnar, observerar, reflekterar, innoverar, väljer verktyg etc. 
men föremålet för vår lyhördhet, observation, reflektion, innovation och våra 
val av verktyg kan däremot vara olika. Vi går alla tre mer eller mindre in och 
ur våra roller under lärandetidens gång. När jag exempelvis fungerar som fullt 
deltagande observatör, när jag och Katja är ensamma och även när jag vid ett 
tillfälle används som demonstrationsobjekt kliver jag till viss del, ur min roll 
som forskare. När det gäller det senare, placerar Martin conformateuren på 
mitt huvud för att demonstrera hur den fungerar. Jag har vid det tillfället ing-
en möjlighet att sköta videokameran, så Katja går då till viss del in i min roll 
som forskare och gör detta i mitt ställe. Hon använder också forskarens in-
strument på så vis, att hon dokumenterar i form av att fotografera och föra 
anteckningar.
 Katja använder flitigt sina fotografier i slutet av lärandeprocessen. Hon 
upptäcker på sina foton att Martin delar upp platten i fram, bak, sida och sida 
när han büglar. Hon kontrollerar sina anteckningar och kommer till insikt 
om att hon inte antecknat detta. Jag som forskare använder mig också av fo-
tografier, även om det är i liten utsträckning. Det är främst när jag gör be-
skrivningen av momenten i tillverkningsprocessen, som de används för att 
stärka minnet av det som jag upplevt.
 Följande exempel visar på innebörden i observationens betydelse för både 
forskaren och lärlingen. Om jag i min roll som forskare inte videofilmat, hade 
jag inte av enbart ljudet från en bandspelare förstått, att Katja t. ex. använder 
sin arm som mätinstrument. Det är på videofilmen, som detta framgår. När 
jag i min roll som lärling, arbetar med att trä på överhandsbrättet, ser Martin 
(utan att säga något till mig) att jag inte kontrollerar bak och fram på tygbrät-
tet, innan jag trär på detta. Han tar då över och då observerar jag, att han 
först kontrollerar bak och fram på tygbrättet. Efter 2 minuter och 15 sekun-
der är det min tur att trä överhandsbrättet över stommen. Den här gången 
kontrollerar jag var jag har bak och fram på tygbrättet. Dessutom framgår det 
att Martin, när jag trär på överhandsbrättet, rör på sina händer i luften, precis 
som om det är han själv som utför momentet. Detta tyder på att mästaren 
införlivat handlingen/rörelsen/förmågan i sin egen kropp, så till den milda 
grad, att han även själv gör rörelsen när han gör mig som lärling bekant med 
momentet (se även Bilaga 6, Figur 44). I lärandet införlivas handlingen i den 
egna kroppen samtidigt som kroppen ger uttryck för den införlivade hand-
lingen i bekantgörandet: 

Un mouvement est appris lorsque le corps l’a compris, c´est-à-dire lorsqu’il l’a in-
corporé à son ‘monde’, et mouvoir son corps c’est viser à travers lui les choses, 
c’est le laisser répondre à leur sollicitation qui s’exerce sur lui sans aucune représen-
tation … Pour que nous puissions mouvoir notre corps vers un objet, il faut 
d’abord que l’objet existe pour lui. [Man har lärt sig en rörelse, när kroppen har 
förstått den, d.v.s. när den har införlivat den i sin ‘värld’ och att röra sin kropp är 
att genom den, sikta in sig på tingen, det är att låta kroppen svara upp mot den in-
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verkan, som de (tingen) utan någon som helst föreställning utsätter den för … För 
att vi ska kunna röra vår kropp gentemot ett objekt, måste objektet först existera 
för den] (Merleau-Ponty, 1945, s 161).

När man skriver en avhandling känner man många gånger att tiden går för 
fort samt att tiden inte vill räcka till. Katja ger vid flera tillfällen, uttryck för 
precis samma känsla i sitt arbete med cylinderhatten. När Katja en dag visar 
ett kompendium på engelska, innehållande teckningar och mönster på hattar, 
som hon tagit med sig från sin arbetsplats, uttrycker hon sig så här: ”Man tit-
tar inte i den här fast man har den, man gör ändå på sitt eget sätt”. Det funge-
rar lite på samma sätt för mig som forskare. Jag har många böcker att välja på 
t. ex. i forskningsmetodik, som jag visserligen läser och begrundar, men jag 
gör ändå på mitt eget sätt i slutänden. Det går aldrig att följa en metodbok till 
punkt och pricka, eftersom man arbetar nära människor, vilka alla är unika. 
De lever sina egna liv, precis som informanterna uttrycker, att deras verktyg 
och material gör: 

Science is work that requires creative intelligence, and there can be no mechanical 
surrogate for that. The idea of an automatic science is a will-o’-the-wisp that the 
philosophy of science has pursued, with damaging consequences, since Bacon’s 
search for a ’sure and certain method’ that would eliminate the need for human 
thought, which of course inevitable entails the possibility of human error (Bhaskar, 
1978, s 168). 

Vid en tidpunkt i analysfasen av mina data, slår det mig att mina stora bruna 
pappersark på golvet, kan jämföras med Martins stomväv på hans arbetsbord. 
Mitt grunnande över analysen och över hur jag bäst ska kunna presentera 
mina resultat, kan jag också jämföra med Martins grunnande över hur han ska 
lägga mönsterdelarna för att få ut mesta möjliga av väven, samt hur han ska gå 
tillväga med materialet, för att få fram bästa möjliga produkt. 
 När det gäller den skapelseprocess, som producerandet av en avhandling i 
mångt och mycket innebär, måste jag själv sätta mig in i den situation, som 
jag studerar. Detta för att jag ska få en känsla och en själ i mitt forskningsarbe-
te. Det är samma sak för Katja. Hon uttrycker det så här: ”När jag gör de här 
hattarna … dels behöver jag en känsla och en själ i det för att det ska bli bra 
… jag måste själv sätta mig in i situationen  … det ligger mycket forskning 
bakom”. Katja inbegriper experimenterande i det, som hon benämner forsk-
ning och som tidigare framgått hänger experimenterande nära samman med 
att innovera. Forskaren innoverar även hon. Som exempel kan nämnas när 
jag som forskare precis avslutat videofilmningen av ett moment, som Katja 
utfört.
 Dagen innan har jag förberett Katja på att jag skulle vilja ställa några frågor 
till henne angående hur det gick till, när hon gjorde sitt gesällprov i dam-
skrädderi. Katja börjar tala om detta och då tar jag som forskare ett snabbt 
beslut, om att använda filmkameran som bandspelare. Jag bedömer att jag an-
nars skulle missa en hel del av hennes berättelse, om jag som vid tidigare in-
tervjuer, plockat fram en bandspelare. Ett annat exempel på innovativt tän-
kande och utnyttjande av mêtisaspekten ”Känsla för rätt tillfälle”, är när jag 
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som forskare efter en föreläsning (ute på fältet) tar beslut om att formulera 
fem frågor till Katja, som hon efter lärandetidens slut ska besvara i form av en 
månadsjournal.
 Man kan applicera de sex generella teoretiska begreppen; lärandelära, be-
kantgörandelära, kontrast, balans, mêtis och teoretisk konstruktion även på 
arbetet med att tillverka en avhandling. Den forskarstuderande kommer i 
kontakt med sin egen och andras lärande- och bekantgörandelära i mötet 
med doktorandkollegor och vetenskapliga handledare på forskarutbildningen. 
För att förvärva mêtis, måste forskaren själv in i det vetenskapliga arbetet pre-
cis som lärlingen själv måste in och arbeta med hattens olika moment. Som 
framgått, sker möten mellan forskarens och informanternas lärande- och be-
kantgörandelära ute på forskningsfältet. Forskaren upplever samma slag av 
kontraster t. ex. när det gäller känslor, som lärlingen och mästaren gör; käns-
lor såsom roligt/lust kontra tråkigt/olust etc. Det är i mångt och mycket 
samma egenskaper, som krävs t. ex. noggrannhet, tålamod, envishet och en 
stadig blick riktad mot den färdiga produkten, som man under vägens gång 
har framför ögonen som en teoretisk konstruktion.
 Känsla för rätt tillfälle måste man även som forskare besitta exempelvis när 
man ska bedöma rätt tidpunkt för att lämna forskningsfältet och de informan-
ter, som man under en längre tid varit nära. Här menar jag att forskaren an-
vänder sin analytiska förmåga, och på så sätt i beslutsfattandet använder sin 
mêtis då hon läser av atmosfären, överväger vad hon lyckats med i sin forsk-
ningssträvan och väger in dessa olika aspekter, för att uppnå en balans. Balan-
sen inbegriper både informanternas och forskarens behov. Jag menar att mêtis 
även inbegriper en analytisk förmåga Den teoretiska konstruktionen av av-
handlingen (avhandlingens idé), byggs upp av forskaren peu en peu under en 
lång tid bland kollegor och föreläsare i forskarutbildningsmiljön, ute på forsk-
ningsfältet och i ensamhet på arbetsrummet. 
 När hattmakargesällen ska pröva för mästarbrevet, är mästarprovet en cy-
linderhatt59 Hatten är tecknet på att han/hon är värdig mästartiteln. När dok-
toranden genom disputationen prövar för doktorsgraden, är doktorsprovet en 
avhandling. Doktorshatten är tecknet på doktorsvärdigheten. Det gemen-
samma konkreta föremålet för hattmakargesällen och doktoranden är således 
hatten. Även de svenska universitetsceremonierna har gemensamma drag med 
lärlingsskapets ceremonier. ”Promotionen var en kyrklig akt men hade också 
inslag av skråväsendets rituella uppbyggnad; man kan tala om ett lärdomens 
brödraskap, ett skrå. Genom riterna garanterade man den promoverades yr-
kesskicklighet” (Nevéus, 1999, s 16). 

59 Cylinderhatten precis som doktorshatten, består av en schellacksstomme. Det särskiljande är 
hattens klädsel.
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Fortsatt forskning och tillämpning 

Genom teorin förklarar forskaren företeelser som hon/han studerar. Teorin 
hjälper också forskaren att göra förutsägelser. I forskningsverksamhet är det 
allmänt accepterat att en god teori framförallt kännetecknas av att den måste 
kunna prövas. Det innebär givetvis att teorin måste lämpa sig för den typ av 
data, som handhas och att den måste vara modifierbar för att kunna utvecklas. 
Det är utgångspunkter som huvudsakligen också gäller för teorier som gene-
reras i kvalitativ forskning (Glaser, 1978). En av de brister som ibland har 
framförts (Denzin, 1994) finns i kvalitativ forskning, är att begreppen saknar 
kopplingar till empirin och att teorier som genereras, därmed är svåra att prö-
va. I den här avhandlingen har jag tydliggjort kopplingarna från de generella 
teoretiska begreppen till rådata. Förutsättningarna för att pröva teorin borde 
därför vara goda och bör också göras. 
 Även om jag har kunnat se vissa långsiktiga drag i lärandet som t. ex. lär-
lingens identifikation med hattmakaryrket, finns det behov av fortsatt forsk-
ning av just de långsiktiga generella dragen i lärandet. Likaså är det angeläget 
att mina begrepp ”lärandelära” och ”bekantgörandelära” testas mot begrepp, 
som traditionellt används inom främst didaktiken. Jag har också i diskussionen 
ovan pekat på begreppen balans och kontrast och tillmätt hanterandet av de-
ras innehåll i de konkreta lärandesituationerna stor betydelse. Den fortsatta 
prövningen av teorin bör naturligtvis också uppmärksamma dessa begrepp. 

I mina undersökningar har jag inte studerat frekvenser av någonting speci-
ellt som händer. Jag kan således inte säga något om hur ofta eller hur sällan t. 
ex. ”bildspråka” förekommer eller om det är något som dominerar över tid. 
Däremot har jag gjort den iakttagelsen att samtliga kategorier finns med 
genomgående under lärandetiden. För att förstå hur lärandet går till inom oli-
ka områden, skulle fördjupade sådana studier troligen ge viktig ny kunskap. 
 Clement (1983) visar att studenter i fysik har etablerade mentala modeller 
om fysik som dessutom är motståndskraftiga mot förändringar. I min under-
sökning framgår att lärlingarna i sitt handlande experimenterar och innoverar 
vilket medför att den teoretiska konstruktionen ständigt är i förändring. Om 
det finns likheter mellan dessa ”mentala modeller” och min teoretiska kon-
struktion, vore det angeläget för fortsatt forskning att studera hur det kommer 
sig att det i första fallet finns ett motstånd mot förändring, när det i det senare 
fallet finns en tydlig öppenhet för förändring av den teoretiska konstruktio-
nen.
 Som jag ser det så finns ett stort värde i lärlingskapsliknande lärandesitua-
tioner på så sätt, att man som lärling tillåts absorbera det som finns i lärande-
kontexten och samtidigt bli absorberad av densamma. Jag vill dock höja ett 
varningens finger för uppfattningen, som då och då framgår exempelvis i me-
dia, att det är avsaknaden av en teoretisk begåvning, som kvalificerar indivi-
den för en lärlingsutbildning inom eller utanför gymnasieskolans ram och att 
vissa därför är kallade till ”handens arbete”. Mina resultat tyder på att lärandet 
i mötet mellan en mästare och en lärling, kräver ett stort mått av förmåga till 
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teoretisk modellering och kanske är det den förmågan, som också skiljer mäs-
taren från amatören. Avsaknaden av den insikten hos myndighetspersoner, 
kan när man planerar lärlingsutbildningar, medföra att man lockar in indivi-
der i lärlingsutbildningar utan adekvata förutsättningar för sådana utbildning-
ar. Det kan för den enskilde individen få oanade konsekvenser i form av 
ständiga misslyckanden och svårigheter att finansiera sitt livs uppehälle. Det är 
så mycket, som människan inte vet om sina egna förmågor och när det gäller 
ungdomsutbildningar, borde det inom gymnasieskolans ram finnas möjlighe-
ter att utsätta sig även för sådant, som man inte i förväg har haft kontakt med. 
Reella skapande inslag i utbildningen för alla ungdomar, skulle kunna erbjuda 
sådana möjligheter. 
 De teoretiska programmen på gymnasieskolan, kanske också bygger på 
samma tanke om att man i förväg kan peka ut vilka ungdomar, som är läm-
pade för just dessa program. Det är kanske uppfattningen om handens och 
tankens arbete, som styr vårt tänkande och handlande, så att vi blir förblinda-
de för mångfalden av förmågor hos individen. Dessa förmågor är viktiga att ta 
till vara och uppmuntra i lärandesituationer, som tillåter individen att växa. 
Jag menar att det finns fog för att ta mina rön i beaktande när man ordnar 
lärandesituationer av vilket slag det än månde vara. Elever, lärlingar, studen-
ter, lärare och mästare borde alla få möjlighet att bli medvetna om sin läran-
de- och bekantgörandelära, stöttas i att hantera kontrast och balans, upp-
muntras i att utveckla mêtis för att själva i olika situationer, kunna bygga upp 
sin teoretiska konstruktion allt bättre och bättre. 
 Mina resultat borde också få den effekten i samhället att man inser att 
framstående goda hantverksresultat kräver sina intellektuella förutsättningar 
och att de statusskillnader i samhället som omhuldas av många, därvidlag byg-
ger på felaktiga premisser. Avhandlingens resultat har fått mig att fundera om 
eventuella tillämpningsmöjligheter för lärarutbildningarna. Kanske vore det 
idé, att som student få påbörja sin lärarutbildning ute på någon skola eller för-
skola, få samma möjlighet som en lärling att helt och fullt gå in i verksamhe-
ten, bygga upp sina teoretiska konstruktioner av olika situationer och pröva 
samt revidera dessa med hjälp av handledaren (mästaren). I denna verksamhet 
skulle autentiska ”praktikuppgifter” kunna växa fram utan styrning från uni-
versitetets sida. 
 Universitetet skulle kunna bistå med forskningserfarna lärare, som genom 
att vara deltagande observatörer följde grupper av lärarstudenter under deras 
praktikperioder. Den forskningserfarne läraren skulle därefter diskutera sina 
resultat med mästaren (handledaren) för att därefter tillsammans försöka få 
studenterna att synliggöra deras teoretiska konstruktioner av verksamheten 
under praktikperioden och därvid använda sig av analytiska kategorier och 
begrepp. I det sammanhanget kan också en jämförelse göras med det som 
sker mellan Katja och mig själv i lärandesituationen. Det framgår av mina re-
sultat att Katja även lär sig av mig. Som forskare är jag van att observera och 
då observerar jag förmodligen sådant, som hon ännu inte har lagt märke till. 
Här ser jag parallellen till den diskussion om forskning i skolans vardag, som 
nu pågår i anslutning till utvecklingsverksamhet i skolsammanhang (Eger-
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bladh & Tiller, 1998). Det finns tydliga ansatser till att forskare och lärare 
samverkar i utvecklingsprojekt inom skolans ram och även där kan forskaren 
med sin vana att kunna distansera sig från den aktuella veksamheten, användas 
som en tillgång. Förhållandet forskare – informant (lärare) är således något 
som är viktigt att ha i åtanke och reflektera över. 
 Nu är man i Sverige på väg att införa en ny modern lärlingsutbildning i 
gymnasieskolan. Det är oklart hur mycket tidigare forskning har väglett pla-
neringen av den reformen. För mig förefaller emellertid risken vara stor att 
modellen för hur lärlingsutbildningen konstrueras hämtas från förutfattade 
meningar, vilkas ursprung nödvändigtvis inte alltid bygger på kunskap utan 
rentav kanske är fördomar. Jag menar att det skulle kunna vara givande för 
alla parter om man någonstans i landet i en försöksverksamhet var beredd att 
pröva de rön, som denna avhandling lagt fram. Både innehåll och form i lär-
lingsutbildningarna skulle kunna vara öppna för innovationer. I ett livslångt 
lärandeperspektiv skaffar sig numera allt fler människor vidareutbildning. Från 
dem hörs också allt oftare kritik mot det etablerade utbildningssystemets möj-
ligheter, att ordna lärandesituationer efter deras behov. Det skulle vara intres-
sant att få pröva rönen från avhandlingen även inom området för vuxnas lä-
rande. Då vore det också möjligt att ytterligare pröva om den teori, som jag 
utvecklat är praktiskt adekvat. 



LÄRANDE UNDER SAMMA HATT

162



SUMMARY

163

SUMMARY

Teaching-and-learning under the same hat

 A theory of teaching-and-learning generated by multimethodological inves-
tigations of masters, journeymen and apprentices. 

Background

 state of tension between practical and theoretical knowledge can some-
times be observed even in the context of research. Presently, researchers 

strive to overcome this tension (Eisner, 1990; Molander, 1993, 1995, 1997; 
Säljö, 1995a; Scott, 1998). Säljö (1992) claimed that the everyday terminolo-
gy used to describe knowledge and learning, greatly Affects how we look 
upon these matters. ”No human activity by itself is ’theoretical’ or ’practical’” 
(Säljö, 1995a, p 6). Thus, we allow our language to play a trick on us when 
we express ourselves using terms like ”theoretical” and ”practical”. 
   Scott (1998) observed some risks related to using an approach of know-
ledge that separates theoretical and practical knowledge. He presented a series 
of examples where social engineering had failed due to negligence of local 
knowledge [practical knowledge]. Johansson (1985) also demonstrated some 
negative consequences, but now for the teaching-and-learning of students, if 
their local knowledge is disregarded at school. 

A
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An actionresearch adjusted project was initiated to overcome these differenc-
es (Jernström & Johansson, 1997). ”At an early stage of the project, it became 
clear to us that a practical activity, even if it is good in itself, is unlikely to 
provoke long term changes without analytical tools” (s 190). Also, there are 
many contexts in which values are associated with the so-called practical and 
theoretical knowledge respectively. ”In modern times these differences can 
be observed recreated e.g. in discourses concerning ’occupation’ versus ’pro-
fession’, where the former has indicated non-intellectual practical work, 
while the latter has represented intellectually educated individuals …” (Se-
lander, 1999, p 3).
 The divergence between how the two forms of knowledge are valued is 
also manifested e.g. when practical and esthetical subjects are pushed into the 
background by other subjects and topics, defined as more theoretical. The 
latter has thus been given more room in the curriculum and as a result gained 
in status. Jernström and Lindberg (1995) pleaded in favour of the integration 
of ”practical-esthetical” and ”theoretical” subjects, in order for the student to 
have a comprehensive view of the teaching-and-learning.
   In association with the distinction between theoretical and practical know-
ledge, the terms formal knowledge ([wissen]), …) and informal knowledge 
([können] …) are used. Another result of the distinction is that learning in 
school is denoted formal learning, and learning outside the school environ-
ment is denoted informal learning (Carlgren, 1999). Säljö (1992) gave atten-
tion to the dualism in the outlook on knowledge, claiming that: ”The prac-
tical is essentially considered applications in specific instances of what we 
have learned at a theoretical level. Alternatively, practice is considered as be-
ing devoid of theory” (p 21).
 This dualism in the outlook on knowledge can be traced back to Des-
carte´s mechanistic conception of the world, with a sharp discrepancy be-
tween body and soul, that was dominating during the 17th century. Accord-
ing to Sjögren (1997), the concepts of knowledge, ”theoretical” and ”prac-
tical” are interdependent, since we use the ”confidential knowledge” which 
we acquire through practical experience, to interpret theories, methods and 
rules. Thus, we rid the activity of ”knowledge of statement” [påståendekuns-
kap] if we remove the ”knowledge of skill” [färdighetskunskap] and the 
”confidential knowledge” [förtrogenhets-kunskap]. Josefsson (1991) and Säljö 
(1995b) follow a similar line of thought. According to Molander (1995) 
knowledge in the practical traditions of knowledge is in essence ”tacit”. One 
can then begin to ask oneself what tacit knowledge is all about. 

Tacit knowledge

The concept ”tacit knowledge” was formerly used by philosophers. One of 
the most cited philosophic passages is the final paragraph of Wittgenstein´s 
Tractatus Logico-Philosophicus: ”Whereof one cannot speak thereof one must 
be silent” (Wittgenstein, 1922, p 27). Wittgenstein shared this suspiciousness 
towards the language with several rationalists in the history of philosophy. 



SUMMARY

165

Polanyi´s (1983) starting point is that ” … we can know more than we can 
tell” (p 4), i.e. knowledge can act tacitly – ”tacit knowledge” – without us 
articulating it. Starting in the early 80s, ”tacit knowledge” has been a key 
concept in Sweden when it comes to discussions concerning the nature of 
vocational knowledge. However, the true meaning of ”tacit knowledge” has 
not been agreed upon. Molander (1990) claimed that ”tacit knowledge” does 
not mark a certain kind of knowledge, but rather an approach through which 
knowledge is put to work. Janik (1996) argued that ”tacit knowledge” is not 
acquired through studies, and that it is first and foremost a knowledge of the 
body as opposed to knowledge of the head.
 Holm (1993) claimed that the ”tacit knowledge” of the practical included 
wisdom, skill, proficiency and common sense. According to Tøsse (1994), 
”Tacit knowledge … is to be familiar with actions … without being able to 
tell how or why” (s 88). He exemplified this with the ”tacit knowledge” of 
the boat builder, the photographer and the musician, manifested in their dex-
terity, feeling for light and ear for sound respectively.

Apprenticeship from a historical perspective

In Sweden there has been a long tradition of organising60 the production in 
the community. The guild system61, described briefly in this thesis, is an im-
portant part of this tradition (see also Bron-Wojciechowska, 1991). The old-
est evidence of the Swedish tailor guild can be found as early as 1356, when 
the king proclaimed that only a master tailor, approved by the mayor and the 
superiors of the guild, was to be permitted to practise tailoring in Stockholm. 
The first indications of a European guild system can be found in the early 12 
th century (Lindström, 1991). There were hat manufacturers in Stockholm as 
early as the 15 th century, and the first guild statutes of the hatter guild were 
established in 1601. The guild statutes regulated the course of education and 
this is where the educational system of the trade – apprentices, journeymen 
and masters – originates from. For a journeyman to be approved master, he 
was obligated to pass a masterpiece, be in possession of initial capital, pay 
dues to the guild and provide his confrères with entertainment (Edgren, 
1996, p 13-14). Concerning the course of education, each craftsman should 
fulfil a career in the trade via the three stages or education that the craftsmen 
were divided into. The education commenced with an apprenticeship under 
the supervision of a master. The terms of the apprenticeship were in the best 
case confirmed by the master in a written contract. The apprentice was to 
learn the manufacturing techniques, including all the work operations from 

60 ”The medieval individual was always a part of a more or less rigidly organised community. It 
could be a knightly order, a monastery, a village or district community, …  a society, a guild or 
some other form of community” (Lindström, 1991, p 13). 
61 ”All things concerning the organisation of craftsmen into different guilds, i.e. associations of 
all craftsmen of a specific trade. ”Being a part of a guild meant practising a certain trade, as well 
as belonging to a fellowship of craftsmen practising the same trade” (Lindström, 1991, p 67).  



TEACHING-AND-LEARNING UNDER THE SAME HAT

166

raw material - wool and hides - to finished fashionable hats, material science, 
preparation of colour and glue, heming up, tool maintenance, upkeep of 
stock, and repairing of old hats. Additionally, he should learn how to do 
business, writing and arithmetic to be able to keep books and make deals. 
Thus, the trade of a craftsman demands many talents. When the apprentice 
was fully educated, he was approved journeyman before the guild and pro-
vided with documentation to certify his professional skill. After this, the 
journeyman was to continue his improvement in the service of a master. In 
time, the journeyman would himself be a master with a business of his own. 
 The monopoly62 of the guilds was criticised for being a hindrance to eco-
nomic development. In 1864, the government was ready to put an end to the 
guild system, and the guilds were to be abolished starting July 1 st 1847.

Present-day apprenticeship 

Modern vocational training has its starting point in the changed educational 
situation arising with the abolishment of the guild system. In the early 20 th 
century, vocational training was divided into two stages: apprentice school63

and trade school, which practically came to constitute the vocational training 
system up until the introduction of the new Swedish upper secondary school 
of 1971. In the upper secondary school of 1971, the old apprentice system 
was still a regular but limited feature.
 It complemented the vocational study programmes of the upper secondary 
school. A student of the apprentice education was simultaneously the appren-
tice of a company, and got his or her primary education through that compa-
ny.
 With the school reform of the 1980s, a couple of new study programmes 
were made available, for example an apprentice education in the form of an 
individual programme. Within the individual programme it is possible to 
combine vocational training, as an employee of a company, with theoretical 
education. According to Nielsen and Kvale (1999a) and Kvale (1993), the last 
couple of years there has been a growing interest in situations where masters 
and apprentices interact. Nielsen and Kvale (1999a) claimed that there are 

62 The compulsory guild membership, i.e. the monopoly of the members of the guild to practice 
their trade, has often been considered the stepping stone of the guild system. However, not all 
share this view. Some claim that the guild system arose before the compulsory guild membership. 
The trade was already performed by a clearly defined group, and the compulsory membership 
was not introduced until the encroachment on their specific trade by other trade groups. The 
guilds initially strove to include all practitioners of the same trade, since the guilds were obli-
gated to pay collective taxes (Lindström, 1991).
63 ”Three types of apprentice schools: supplementary, preparatory, and complete. The aim of the 
supplementary was to ”provide vocational theory and general knowledge apart from the practical, 
that took place in working life”. The preparatory apprentice school was to give ”a basic practical 
and vocational theoretical training, as well as a general education in a school based manner”. The 
complete apprentice school was to result in ”a complete practical and vocational theoretical edu-
cation” (Nilsson, 1981, p 108). 
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different types of apprentice education – formal and informal. The formal 
European education involves a written contract between the master and his 
apprentice, where the undertaking of both parties are specified. The informal 
apprentice education involves a stepwise incorporation of the apprentice into 
the profession.
 Although the apprentice formation is generally associated with craftman-
ship, it exists in many different professions, and with varying degrees of for-
malisation, outside of traditional craftsman trades. Examples of such profes-
sions are navigators, architects, therapists, musicians, medical staff, salesmen, 
athletes, researchers, chemists and educationalists. This form of learning situa-
tion (mestarlære, lärlingssystem, apprenticeship) also exists in many different 
cultures (Nelson, 1969; Cooper, 1980; Goody, 1982; Coy, 1989; Lave, 1990; 
Singleton, 1998). 

School and work place in co-operation

One of the arguments presented to emphasise the need for a new kind of ap-
prentice formation in Sweden, is that it facilitates transition between school 
and working life for young people (SAF, 1998). In the government proposi-
tion ”Upper secondary school in progress - quality and equality” (Prop. 
1997/98:169) it is proposed that a new modern apprentice school education 
should be introduced in the upper secondary school autumn of year 2000, as 
an alternative study course included in national and specially designed voca-
tional programs. The apprentice education is to give basic competence for 
university education. 
   In previous research where researchers have expressed themselves in terms 
of informal and formal learning, there has been some work on central con-
cepts of relevance for this thesis. Nielsen and Kvale (1999b) present a survey 
of that which promotes learning in practice. A corresponding survey, con-
cerning the strategies [teaching and learning strategies], that dominated cog-
nitive learning, was presented by Collins, Brown and Newman (1989). 
   According to Lave and Wenger (1991), we have understood the learning 
process of the informal learning situation as being a learning process through 
observation and imitation. Säljö (2000) made the comparison between stu-
dents of the occidental school system, who are strongly encouraged to expe-
riment and to be creative, while the apprentice’s way of imitating and copy-
ing as part of the learning, is often viewed with suspicion by us. Sokrates was 
suspicious of imitation, and claimed that such behaviour was to be avoided in 
upbringing, since it easily developed into a vice. Bandura (1962) introduced 
social learning through imitation. Bruner (1985) used the term ”scaffold” to 
describe the process through which the child learns from an adult or a more 
competent friend, and in which the adult or friend acts supportively. Al-
though it has been established in infant research that imitation can be ob-
served among infants, the research of von Hofsten and Siddiqui (1993) 
showed that the way that the informants (the infants) acted with their mother 
as a model, could only partly be explained in terms of imitative behaviour. 
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   Within the area of apprentice education the learning processes traditionally 
contain both physical and contextual skills (Nielsen & Kvale, 1999b). Ac-
cording to some researchers, the learning process involves the entire body 
and all senses, and knowledge is integrated into the body: The learning of a 
movement has been completed when the body has comprehended the 
movement/activity, i.e. when it has been integrated in the ”world” of our 
body (Merleau-Ponty, 1945). In a similar way a tool is integrated in our 
body, or with Polanyi’s terms: ” … when we make a thing function as the 
proximal term of tacit knowing, we incorporate it in our body - or extend 
our body to include it – so that we come to dwell in it” (Polanyi, 1983, p 
16). Säljö (1992) follows the same line of thought and argues that the inter-
play between artefacts and individual functions as an integrated system (Säljö, 
1992).
   As previously mentioned, apprenticeship has in our culture often been as-
sociated with the guild system. Research concerning the guild system is how-
ever, of perspicuous character, and focuses mainly on economic or social-
political issues. The learning process itself does not appear to have been sub-
ject of any thorough investigation in Sweden. Internationally, the situation 
appears to be the same. Perriault (1993) thus argued that there is a lack of re-
search concerning this learning process: 

It is of great interest to find out how the trade guild institution has perpetuated its 
justified reputation for high-quality workmanship throughout the centuries … It is 
obvious that the transfer of knowledge and expertise plays an essential role...Thus it 
is necessary to … examine how it functions … to my knowledge there has been 
little research in this field (p 341). 

According to Nielsen and Kvale (1999b), there is an augmenting interest 
concerning the apprentice system [masterlæren] as a form of education. In 
spite of this, and even though ” … håndværket har en væsentlig økonomisk, 
historisk og kulturel betydning, så har forskning i læreprocesser inden for det-
te område været beskeden” (p 9). 
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Aim

The aim of this thesis is to describe, understand and to some extent explain 
the process of learning in teaching-and-learning situations where master, 
journeymen and apprentices interact in a context where hats are made. 
 My objective is to understand the process up to the point where there is 
something in the human being or in him and his relation to his surroundings 
which can provide the conditions for the creation of something which be-
comes visible in its surroundings, i.e. the hat. 

Theoretical ground 

Since I assume that there is a world/a reality and that it is possible to obtain 
knowledge about that world/that reality by searching for knowledge in it, I 
am a realist in that sense. At the same time I adopt the point of view that the 
most interesting thing is not whether there is a ”truth” in the reality, but 
how the picture of the truth is made visible in practice and acquires empirical 
consequences. In terms of ontology and epistemology I find basic support in 
modern scientific realism64 (Bhaskar, 1993) which has its starting-point in its 
critical attitude to the logical positivism of the 1920-30s when there was a 
constant search for the truth under the assumption that the truth was inherent 
in the reality. Bhaskar (1993) meant, in addition, that statements based on 
observations are theory-dependent and variable. ”...any theory of knowledge 
presupposes an ontology in the sense of an account of what the world must 
be like, for knowledge, under the descriptions given it by the theory, to be 
possible” (Bhaskar, 1993, p 205).
 I agree with Bhaskar’s view that there is a reality beyond empiri and that 
its domain is separated from and larger than that of empiri. This ontologic 
and epistemologic  basis, which is there in the  critical realism leads me to a 
multimethodologic research attempt, which I elaborate in my thesis. I am 
also of the same opinion as Manicas (1998) i.e: ”Social science needs to do 
more than give a description of the social world as seen by its members (eth-
nography); it needs also to ask whether members have an adequate under-
standing of their world and, if not, why not” (p 315). Since reality according 
to realism is always more complicated than our concepts of it, I have not sa-
tisfied myself solely by trying to give such an account of the reality of the in-
formants as they describe it, but I have also myself entered the process of 
learning to which my informants are exposed. Thus I also study myself and in 
doing so I also describe my own account of the reality where we are, my in-
formants and myself. 

64 Realism... it provides a set of perspectives on society (and nature) and on how to understand 
them (Bhaskar, 1989, p 3) 
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Realism differs from everyday common sense by emphasizing that something 
else other than conventional categories is needed to explore reality, since 
conventional categories are contextual, whereas analytic categories go beyond 
contexts. Analytic categories are thus required to create scientific theory. 
Both the analytic categories and the theory must according to Bhaskar (1978) 
be exposed in the social activity of doing research. Once this is done, an ad-
ditional assumption is required for progressive research. The theory I gener-
ate out of my data, will thus contain concepts which are not used by my in-
formants in the context being researched. 
 ”Learning” [inlärning] is basically a concept within the psychology of  
learning65. This concept is well established and has a long history. As early as 
in 1975 Säljö meant that the underlying understanding of ”learning” has of-
ten been very simple. Often the interest has been tied to how many stimuli 
have been reproduced under various conditions. There is a fundamental defi-
nition of ”learning”, which is based upon a quantitative and atomistic con-
cept of knowledge and ”learning”. Säljö’s observation bears relevance for 
how the concept of ”lärande” [learning] all the more frequently is being used 
in the Swedish, Norwegian and Danish languages. 
 Because it is homonymous with the Nordic word ”lärande” or ”læring”, 
”learning” [inlärning] has in certain contexts wrongly been given the same 
meaning. It is thus difficult to find a definition of ”learning” [inlärning] and 
the same is presumably true about ”lärande”, if everybody’s consent is ex-
pected, since the definition is dependent on the researcher’s theoretical refer-
ence points. Perhaps this is really why curiousity and search for new know-
ledge are kept alive and give birth to new thoughts: ”Having the term not 
cast in stone is intellectually useful” (Guba, 1990, p 17). 
   Kansanen (1993) completed the internationally accepted pair of concepts 
”teaching and learning” with the concept of ”studying”, which resulted in 
the triad of teaching-studying-learning. In the situations which I investigate, 
i.e. situations where master, journeymen and apprentices interact, there is no 
curriculum of the kind prevalent in the educational system. The master de-
velops his ”curriculum” or his ”acquaintance-creating” process66 himself, 
consulting, to be sure, in his thoughts his previous masters, but he is conse-
quently much more active in this process than teachers are generally. Unlike 
the teacher the master is not tied by a prescribed curriculum, and thus he 

65 The two directions within the theories of learning, which are prominent, are the ”connectionist” 
and the ”cognitive” theory respectively. Both focus on the behaviour of man. ”Connectionist 
interpretations of learning ... agree that what we learn are connections between stimuli and res-
ponses ... Cognitive interpretations are concerned with more complex intervening variables called 
cognitions. These are perceptions or attitudes or beliefs ...” (Hill,1997, p 21). 
66 The ”acquaintance-making learning-method” refers in this case to the master’s opinion on 
acquaintance-making in process (acquaintance-making view) and the strategies (procedures) used 
by him to make somebody else acquainted with something to be learnt. Acquaintancemaking 
must not be ranked in the same category as to teach or the concept of ”teaching”, since this con-
cept adheres to a curriculum and the educational system. 
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needs not act from a position of power, which means that the learning situa-
tion is symmetric. 
   Bertrand Russell, the philosopher (1943) made a difference between 
”knowledge by description” and ”knowledge by acquaintance”. He meant 
that our knowledge is basically built on acquaintance, since ”Every proposi-
tion which we can understand must be composed wholly of constituents with 
which we are acquainted” (p 58). According to Russell (1943) there are thus 
two ways of acquiring knowledge of something. These are the following: 
First we can be acquainted with what we are directly conscious of or we ex-
perience (knowledge by acquaintance). Mental data, our memory, introspec-
tion and imagination provide us with ”knowledge by acquaintance”.
 We cannot have normal acquaintance with physical, material objects. 
They are called by Russell in certain contexts ”logic constructions”, and we 
acquire ”knowledge about them by descrip- tion”. Second, we can have 
knowledge about something by a description of this something (knowledge 
by description). ”The table is the physical object which causes such-and-such 
sense-data. This describes the table by means of the sense-data” (Russell, 
1943, p 47). ”By a ‘description’ I mean any phrase of the form ‘a so-and-so’ 
or ‘the so-and-so’ ... an object is ‘known by description’ when we know that 
there is one object, and no more, having a certain property” (p 53). 
    ”In the ‘situated’ theory of learning (situated learning) learning is observed 
to a greater extent in terms of interaction between actors in everyday life. It 
is assumed that individuals and groups given this background as their starting 
point will learn in social situations” (p46). The learning theory of ”situated 
learning” has a predecessor in Vygotsky’s (1978) research (social learning). 
Suchman introduced the concept of ”situated” in 1987 and gave definitions 
to ”situated actions” as ” ... simply actions taken in the context of particular, 
concrete circumstances”. Furthermore she meant that ” ... the circumstances 
of our actions are never fully anticipated and are continuously changing 
around us... our actions ... are never planned in the strong sense that cogni-
tive science would have it” (p viii-ix). According to Tennant (1999) there is 
no ”situated learning”- perspective which does not admit several inter-
pretations. The common denominator for a large number of works within 
this perspective, is the importance of context in learning. Lave and Wenger 
adopt a different and radical concept of ”situated learning”, when the ambi-
tion is added learning and development of knowledge. 

They are keen to distance themselves from the individualised psychological tradi-
tion which emphasises learning by doing, reflection on experience, and a decentr-
ing from the teacher to the learner, emphasising the view that learning  is an 
‘integral and inseparable aspect of  social practice (Tennant, 1999, p 174). 

Säljö (1994) called attention to the importance of a serious attitude to the 
function of communication and interaction in learning. He emphasized the 
sociocultural perspective on learning and meant that ”In sociocultural pers-
pective, the concept of cultural tool implies that concepts are conceived as 
products of human  activities and as evolving and sedimented through cultur-
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al and historical processes that are often highly conflictual in nature” (p 89). 
Dreufys and Dreufys (1986; 1999) emphasized the isolated invidual’s learning 
and focussed the importance of the master and the apprentice’s imitation of 
him as important for learning in a form of learning which has been given var-
ious terms above. 
   Rogoff’s (1990) view of children’s learning can be expressed as ”appren-
ticeship in thinking”, i.e. children function as apprentices in thinking. She 
regards thinking  as a ”...functional  effort to solve problems” and she regards 
development  as ” ... progress in skill, understanding, and perspective regarding 
problems and their appropriate solution, as defined by the local culture” (p 
8). With her concept ”guided participation”, Rogoff called attention to the 
circumstance that both guidance and participation in activities of cultural val-
ue are necessary for children’s apprenticeship in thinking. ”Underlying the 
processes of guided participation is intersubjectivity;  a sharing of focus and 
purpose between children and their more skilled partners and their challeng-
ing and exploring peers” (p 8). 
 Rogoff’s research results strongly support the type of conclusions for 
teaching and learning situations, which have been given attention by Johans-
son (1985), developed by Jernström and Johansson (1997) and which have 
partly inspired the present thesis work. 
 My inspiration is also nourished by the pedagogical roots that I have de-
veloped as a fellow human being and in my profession as a pre-schoolteacher. 
My roots have been nourished by pedagogues such as Comenius (1592-
1670), who found a child’s learning similar to handicraft. Children should be 
allowed to try themselves and the educator’s task was to guide, help and 
show. Pestalozzi (1746-1827), whose methodological foundation was child-
observations , meant that teaching should develop head, hand and heart (Li-
lius, 1929). Fröbel (1782-1852) - the father of the Swedish pre-school, who 
was very much influenced by Pestalozzi, meant that the human being’s 
meaning of life was being creative. According to Wallström (1992) the aim of 
Fröbel’s work was to join school with life in general. Play and work in their 
original creative form should be joined with school-work. The methodology 
of pre-school has had two legs to stand on, i.e. pedagogics and psychology - 
learning and development. These two legs are the fundaments for my main-
tenance of a holistic view on children’s learning. Man’s learning starts early, 
perhaps before birth and continues lifelong –  ”lifelong learning” is the holis-
tic view, and as I see it, valid for human learning at any age. 
 My point of view is that when teaching-and-learning takes place it means 
that the individual attains insight, understands and is able himself to act in a 
qualitatively different way than he did earlier. I do not, however, penetrate 
any further the question of what the change is, but I will do so concerning 
my point that the change takes place and the question how  the change takes 
place.
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Method

My object of study is teaching-and-learning. I choose to study it by: 
• observing how and what my informants do when they are active. 
• listening to what and how in their activity they express themselves 
  about what and how they learn. 
• entering the process myself and making my own experiences and having
  my own perceptions. 

To study the above I make use of the following methods for collection of 
data: interview, video-observation, photo-observation, hidden completely 
participating observation, complete participant- and self-observation, mod-
erate participating observation, notes made in the field, diary, month- 
journal67 and stimulated recall68.
 Since the aim of my research presupposes rich methodology, I combine 
both quantitative and qualitative methods69. My use of e.g. time sampling70

produces quantitative characteristics. Qualitative research can be sorted in 
among naturalistic research (Berglund, 1983). The same is true about ethno-
graphic and field research. ”Evident similarities with naturalistic research are 
also there in those strategies (‘grounded theory’ ...) developed by Glaser & 
Strauss (1967), Glaser (1978) ...” (p 18). My studies can be described as empi-
ri-adherent in the sense that in the act of collecting data I have been very 
near my informants in their natural environments. 
 When it comes to the analysis of my data, I have been inspired by the me-
thod of Grounded theory (Glaser & Strauss, 1967; Glaser, 1978; Glaser 1992). 
As a tool in my work with this method I have made use of the computor 
program called NUD*IST (Non-Numerical Unstructured Data-Indexing, 
Searching and Theorizing)71.

67 Questions to be answered monthly by the apprentice when, after the end of the learning period 
she is working in her profession. 
68 According to Alexandersson (1994a) stimulated recall is usually described as a method to re-
mind a person about his own thinking during an earlier episode. See also Bloom (1953) and Kan-
sanen (1995a). Kansanen has observed teachers’ thinking and he means that it is difficult to get 
acquainted with, since it is not directly observable. He mentions then stimulated recall as a possi-
ble, but perhaps a demanding method. According to Kansanen it often seems to be the case that 
the thinking of teachers is dealt with generally without connecting it to the contents of teaching. 
69 The methods as such can not generally be classified one way or the other. But they are more or 
less adapted to the processing of quantitative or qualitative data. A jargon has, however, devel-
oped where researchers call even methods quantitative or qualitative (see e.g. Eneroth, 1984; 
Gabel, 1994; Denzin & Lincoln, 1994; Creswell, 1994). For practical reasons I adopt this lan-
guage in my present thesis. 
70 Time sampling and event sampling are the two most frequently used ways of selectively re-
cording information (Evertson & Green, 1986). ”Time sampling involves selecting intervals out 
of the total time available for observation and then observing only during the selected periods” 
(Borg & Gall,1995, p 480). See also Burgess, (1984). 

71 For a more detailed description of the program (see Bruhn & Lindberg, 1996). 
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   A prominent feature of naturalistically geared research is the researcher’s 
nearness to his/her informants in a way to make him/her a ”member” of 
their world. ”... the central directive of the naturalistic stance: ‘Go to the 
people’” (Gubrium & Holstein, 1997, p 35). Another prominent feature is to 
enter the field of research with a minimum of prejudice with the aim of ob-
serving my informants on their own conditions and allow them to give their 
own reports in their own language. After that it is the researcher’s task to re-
tell their genuine tales. Also participant observational, fieldresearching, 
grounded theory method and ethnographic approaches imply, broadly speak-
ing, such a working-method. 
   A naturalistic research approach, no matter whether it deals with e.g. eth-
nographic, field-research, participating observation or grounded theory, has 
set as its target a rendering and description of the reality of the informants in 
a written product, which Van Maanen (1988) calls ”a tale of the field” or ”a 
realist tale”. Grounded theory approach has in addition set a goal to generate 
a theory out of  data. What makes this method strong is according to Mills 
(1985) the circumstance that it does not lead up to a ”grand theory”, i.e. the 
magnificent theorizing, whose sterility is proven when attempts are made to 
use it. 
 In the present thesis there have been used strategies which are similar to 
those multiple research approaches given above, and it is my researching 
question which has lead me to these strategies. But I have not merely endea-
voured to account for the reality of my informants the way they report it 
themselves. I have also myself entered the process of teaching-and-learning to 
which my informants expose themselves, and thus I study also myself. This 
way I put words also to my own account for the reality where we are, my 
informants and myself. Aiming at penetrating as thoroughly as possible the 
process of teaching-and-learning in situations, where master, journeymen and 
apprentices interact, I therefore make use of multiple methods for collecting 
data. Data always exist on a manifest level – what we see or hear. But what a 
researcher is really searching for is always on the latent level.
 The relation between what is manifest and what is latent constitutes the 
problem of validity (H. Johansson, personal communication, 22 October, 
1995). In order to uncover what is latent the researcher can try triangulation. 
Denzin (1978) used this concept when he argued in favour of a combination 
of different methods in the study of a single phenomenon. The idea was that 
unsatisfactory results from a data-source, from the method applied or even on 
behalf of the researcher, could be balanced out this way. In Creswell’s words: 
”A combined method study is one in which the researcher uses multiple me-
thods of data collection and analysis” (p 174). Greene, Caracelli and Graham 
(1989) meant that such combinations  may lead to the discovery of new as-
pects of a phenomenon. Kansanen (1997) argued in addition in favour of the 
usefulness of multiple methods to achieve an understanding of the nature of 
research activity. 
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   This thesis consists on the one hand of a preliminary study and on the oth-
er of the main study. The preliminary study comprises 8 interviews72, taped 
and transcribed73, 2 video-tapes from three provenienses (the verbal content 
of the films has been transcribed), notes from the field, a hidden completely 
participant observation74 and self-observation. My main study comprises in all 
47 video-tapes, 6 taped and transcribed75 interviews, two of which are video-
taped, and notes from the field, photos, diaries, moderate and complete par-
ticipant observation, self-observation, monthly journal, and stimulated recall 
(figure 2). Aiming at an attempt to get acquainted with the whole environ-
ment, where I stayed with the master and his apprentice, the sessions were 
video-taped daily for 27 days. I used video-camera with a stand and on occa-
sions a mobile video-camera (figure 3), which was operated by a cameraman, 
since I entered myself as a fully participant observer and apprentice. The ca-
meraman was expected to concentrate on taking close-up pictures and on 
trying to focus on the master’s and the apprentices' play of features, eye and 
hand movements in order to collect data, which later on might be used as a 
starting point for interviews. 

Results

My attempts to catch the substance of teaching-and-learning situations where 
master, journeymen and apprentices interact, have resulted in a number of 
general theoretic concepts. The reults are given in the accompanying text 
including figuration and filmstrips out of video-films. Certain results are illu-
strated by sequences of video-film on a CD. By means of figuration it is 
shown how the theoretical concepts are related to a number of categories, 
which in their turn emanate from a large number of subcategories in several 
steps, behind which there are events and/or tales. 
   In my analysis work, which has continued from the very beginning of the 
first collection of data up to the hour when this is being printed, the follow-
ing general theoretic concepts have crystallized: 

72 Interviews were made with a hatter’s apprentice, his journeyman, a master hatter, a master 
modiste, and a modiste journeyman. 
73 My preliminary study comprises in all 117 transcribed A4-pages (245 830 characters). 
74 Spradley (1980) describes four types of participant observation: passive participation, moderate 
participation, active participation and complete participation. Nelson (1969) uses the terms ac-
tive- or full participation. In the present thesis moderate and active/full participation have been 
used, i.e. moderate and complete participant observation. 
75 My main study comprises in all 367 transcribed A4-pagaes (706 112 characters) and 59 A4-
pages (49 336 characters) of text explaining the film sequences which have been cut out. Since 
my preliminary study comprises 245 830 characters, the body of text for the preliminary and the 
main studies together comprise 1 001 278 characters. 
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 • Theory of teaching-and-learning 
 • Theory of acquaintance making 

 • Contrast 
 • Balance 

 • Mêtis 

 • Theoretical construction 

Theory of teaching-and-learning

”Teaching-and-learning theory” as a concept refers to the views of the active 
participants on how teaching-and-learning takes place and the indications of 
having learnt (learning views) and the strategies (behavioural patterns) used 
by those involved in order to learn something. The personal qualities of the 
actors, i.e. their way of reacting/behaving when learning is going on in the 
teaching-and-learning situation, have an influence on strategies and learning 
views. In this way the personal qualities of the actors play a role in the build-
up of their teaching-and-learning theory. 
 It is evident from my material that in these situations where master, jour-
neymen and apprentices interact, the teaching-and-learning process is by no 
means a one-way. Both the apprentice and his master learn, and both of 
them have a teaching-and-learning theory in order to learn. Similarly I can 
also see that in these situations both have a theory of acquaintance making 
and that this acquaintance making works both ways. 

Theory of Acquaintance making

The concept ”Theory of Acquaintance making” refers to the views of the 
actors on how acquaintance making operates (view of acquaintance making) 
and the strategies (behavioural patterns) that the actors being studied make 
use of in order to make somebody else acquainted with what is to be learnt. 
The personal qualities of the actors, i.e. their way of acting/behaving in their 
acquaintance making of something to somebody, have an influence on strate-
gies and views of acquaintance making. Their qualities, then, play a role in 
the build-up of their theory of acquaintance making. 

Contrast and Balance

My data show that the whole teaching-and-learning process is characterized 
by noticeable differences, which the actors must cope with. I use ‘contrast’ as 
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a concept for this. To learn to make a silk hat (of felb) is also a matter of 
creating balance in the meeting of body, tool and material. 

Mêtis

I fetch the concept of Mêtis from Greek mythology. As a specific name mêtis 
indicates a special form of intelligence, an animated cleverness; as a nomen 
proprium it refers to a goddess, more precisely the daughter of Ocean. 
Among other sources the story of Antilochus’ horse race reveals the nature of 
mêtis. Antilochus is still very young, but Zeus and Poseidon have taught him 
all that is needed for good horsemanship. Unfortunately it seems as if the 
young man is doomed to fail, since his opponent has very much faster horses. 
It is now that mêtis enters the stage. Antilochus’ father advices him to fill his 
head with a multitude, i.e. with various mêtis-tricks, so that the winner’s tro-
phy must not escape his fingers. He meant that: ”Qui connait les tours 
(kérde), meme s’il conduit des chevaux médiocres, l’emport” (p 19). [Any-
one who knows the tricks/who is a dodger will win the victory, even if his 
horses are mediocre]. 
 According to Scott (1998) it is exceptionally difficult to make somebody 
acquainted with mêtis, unless the one who intends to acquire mêtis enters the 
activity himself.

… skills that require adapting to a capricious physical environment, the acquired 
knowledge of how to sail, fly a kite, shear sheep, drive a car, or ride a bicycle relies 
on the capacity for mêtis. Each of these skills  requires hand and eye coordination 
that comes with practice and a capacity to ‘read’ the waves, the wind, or the road 
and to make the appropriate adjustments (p 313). 

Theoretical Construction

Theoretical constructions are unique/individual, and everybody develops 
them for every new situation. Dexterity in handicraft is manifest when there 
is ability to revise the theoretical construction. When as early as on the fourth 
day Katja works on the adhérent lining, which she has fastened onto the 
frame fabric side, she exclaims after a while of reflection: ”This is,
this is, you know, the hat itself!” This moment she sees no longer only the 
lining cloth and the frame fabric, but she sees the jacket surface of the cylind-
er. It dawns upon her that she is busy making the crown, and then she perce-
ives the hat. She has now created her first theoretical construction, which she 
revises continuously and completes by working in turns through the various 
preparatory steps, and then by and by with the hat as a whole. 
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Epilogue

The teaching-and-learning situation in the room is developed in a complex 
interaction between the master and the apprentices present on the one hand 
and on the other between the apprentices. Very clearly teaching-and-learning 
is a two-way process. The design of the learning process when the master’s 
acquaintance making theory meets the learning theory of the apprentices can 
in a simplified way be seen as a chain having for example the following links: 
the apprentice’s action-initiative – the master’s demonstration – the master’s 
handing over to the apprentice – the apprentice’s activity – the master’s su-
pervision – the master’s regaining of procedure – the master’s demonstration 
– the apprentice’s reflection – the master’s handing over again – the appren-
tice’s premeditated action. The design of the learning process is, of course, 
more complicated than revealed by this chain, since consideration is necessary 
for the master’s teaching theory and for the acquaintance making theory of 
the apprentices and also for the activity of all three parts. 
   In the present thesis the person involved in teaching-and-learning has thus 
access to both a theory of learning and a theory of acquaintance making, and 
he makes use of both in his teaching-and-learning process. They are used in-
teractively with the other actors. Despite this, it is, however, in the decisive 
learning moment, when the learner must put into practice, what he has inte-
grated (i.e. in the form of memorized images, feelings,body movements etc. 
time to stand on one’s own. At the moment of learning the learner must, 
therefore, learn e.g. to make his own correct decisions at the right moment, 
burden the iron with correct body-weight, stretch and let go the piece of 
fabric with well-planned strength at the right moment, feel for the correct 
warmth of the iron etc. This is required in order to find one’s way of fasten-
ing the pile plush.   
 When Katja, the apprentice, is allowed to do something on her own, she 
can say like this: ”I get so serious when I concentrate, so you may wonder if 
I’ve entered into a different character”. On this occasion she is completely 
inside her activity and the reporter and the other apprentice in the learning 
room become obscure to her. Also it is the apprentice herself who can decide 
if she has learnt. Having observed, asked, listened, understood and tried one-
self is not enough. It is only a beginning of one’s knowledge of having learnt. 
What is required, is time allowed to do the same thing over again in several 
different ways to get one’s own picture (theoretical construction) of the 
working moment in question. What the apprentice toils for is routine76. This 
is verified also by my own diary notes, where I ponder upon the difficulties 
to know if I have learnt. It is thus important also for me as the reporter to act 
myself to be able to judge ”correctly”. In some cases it is necessary to rely 
upon both good eyesight and feeling. 

76 With ‘routine’ I mean active application of the theoretic construction. Thus it is not a question 
of a jog-trot activity, nor any automatic accompaniment to a built-up theoretic construction, nor 
even routine in the sense of a monotonous activity.
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 ”Correct” judging is difficult for anybody else, be it the master himself. 
To ”see” is one thing, but to have learnt to ”see” is another. Even having 
learnt to ”see” to judge ”correctly” on a certain occasion, does not mean that 
the ability is there to ”see” on all occasions. Thus one has never learnt quite 
enough, but keeps learning all the time even as a master and learns this way 
to ”see” all the more. 
   It is possible to apply the six general theoretical concepts: theory of teach-
ing-and-learning, theory of acquaintance making, contrast, balance, mêtis and 
theoretic construction also to the work of creating a thesis. The research stu-
dent enters into contact with his own and other people’s teaching-and-
learning theory and acquaintance making theory when meeting other candi-
dates for a doctorate and scientific supervisors in research education. To ac-
quire mêtis, the researcher must enter himself the scientific work just as the 
apprentice has to work with phases of hatmaking. As already said, the re-
search field is where the meetings take place between the researcher’s and the 
informants’ teaching-and-learning theory and acquaintance making theory. 
The researcher experiences the same sort of contrasts, e.g. in feelings as do 
the apprentice and the master; feelings such as amusing/encouraging versus 
boring/discouraging etc. Generally the same qualities are required, i.e. care-
fulness, patience, persistence and a steady focus on the completed product, 
which one views along the road as a theoretical construction. 
 Also in the activity of a researcher one must have a feeling for the right 
occasion, e.g. for when it is time to leave the field of research and the infor-
mants who have been your company for a long period. Here I mean that the 
researcher uses his gift for analysis and this way in his decision making makes 
use of his mêtis when ”reading” the atmosphere, considers what has been 
successful in his research endeavours and weighs in various aspects to attain 
balance. In this balance are included also the needs of both the informants 
and the researcher. The theoretic construction of the thesis (its idea) is built 
up in steps by the researcher during a long period among colleagues and lec-
turers in the research education environment, out in the research field and 
alone in the study. 
   When the hatter’s journeyman sits his test for the diploma of the freedom 
of his guild, the master’s test is a top-hat77.  The hat is the symbol indicating 
that he/she is worthy of the master’s title. When a researcher for a doctor’s 
degree is tested , the test is his thesis, which he defends publicly. The doctor’s 
hat is the symbol of his doctor’s dignity. The concrete object, common for 
the hatter’s journeyman and the doctor, is thus the hat. Also the ceremonies 
at Swedish universities have characteristics common with the ceremonies of 
apprenticeship. ”The graduation was a clerical act but it also had characteris-
tics of the guild system’s ritual construction; you can speak of a learned fra-
ternity, a guild. The rites guaranteed the professional skill of the graduated 
person” (Nevéus, 1999, p 16). 

77 The silk hat exactly as the top-hat consists of shellac framework, but the trimming is different. 
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The Generated Theory 

The theory of teaching-and-learning and the theory of acquaintance making 
contribute to attaining mêtis, which in turn adds to the forming of the theo-
retic construction. This process is characterized by balance and contrast (Fi-
gure 19). 

Lärandelära

Mêtis Teoretisk
konstruktion

Bekantgörande-
lära

    B, K

    K, B

Figure 19. Theory of teaching-and-learning, theory of acqaintance     
  making, balance (B), contrast (K) and mêtis in cooperation for    
 a theoretic construction. 

Discussion

The discussion of this thesis deals with the character of learning which takes 
place in situations where masters, journeymen and apprentices are the actors, 
and it debates the earlier opinion that learning is meant to be about observa-
tion and imitation. I emphasize instead that it is all about the master’s, the 
journeyman’s and the apprentice’s theory of acquaintance making and theory 
of teaching-and-learning in interaction for a dynamic theoretic  construction. 
It is evident from my results, partly in opposition to earlier research, that 
both the master and the apprentice have all along a pedagogic dimension in 
their activities. The results also show that what is often named ”tacit know-
ledge” is in reality both visible and audible. I argue that this terminology 
should be removed in favour of the concept of mêtis. Methods for this sort of 
research are being discussed, suggestions are made for continued research, and 
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practical consequences are discussed for apprentice education within the edu-
cational system. 

English translation by Tage Ranängen and Frida Jernström. 
Language review by Meirion Hughes.
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                               Bilaga 1 1(1) 

Intervjuguide

ntervjuguiden ska ses mer som ett rättesnöre för forskaren, än som något 
statiskt.

1.  Ålder 
2.  Skolbakgrund  
3.  Under hur lång tid har du arbetat som hattmakare? 
4.  Varför valde du att utbilda dig till hattmakare? 
5.  Hade du någon i din närmaste omgivning, som var hantverkare innan         
  du bestämde dig för att påbörja lärlingsutbildningen? 
6.  Vad lägger du in i ordet ”hantverkare”? 
7.  Hur skulle du definiera ett hantverk? 
8.  Har du utövat något annat hantverk innan du påbörjade lärlingsut-    
bildningen?       
9.  Hur var lärlingsutbildningen upplagd?  
10. Ingick det någon teori? 
11. Hur lång tid varade utbildningen?  
12. Vem var din mästare?   
13. Hur bar han sig åt för att du skulle lära dig hattmakaryrket?  
14. Vilka egenskaper bör en mästare ha? 
15. Hur upplever du att det gick till, när du lärde dig hattmakaryrket? 
16. Vad tycker du var mest betydelsefullt, för att du skulle lära dig       
hantverket?
17. Behöver man några förkunskaper som lärling? Vilka? 
18. Vilka egenskaper bör en lärling ha? 
19. Hur ska en mästare bära sig åt, för att lärlingen ska lära sig? 
20. Vilket är det svåraste momentet i tillverkningsprocessen av en       
cylinderhatt?
21. Försök beskriva hur du tänker, när du står och arbetar med ett       
moment/med hatten. 
22. Vad är roligt/roligast i yrket? 
23. Vad är tråkigt/tråkigast i yrket? 
24. Har du haft någon förebild? 
25. Vilka framtidsutsikter ser du för hattmakaryrket? 

I
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Katjas lärandelära

xempel på händelser och utsagor i det empiriska materialet, ur vilka kate-
gorierna härrör, gällande lärlingen Katjas lärandelära. 

Lärandesyn

1  = Auktoritetstro 
Katja menar att man lär sig göra så som mästaren gör och vid ett tillfälle ut-
trycker hon sig så här till Martin: ”Jag håller mig till din lära”. Ett exempel på 
detta är tillfället då Katja håller på att klippa spritlacksplatten. Martin ber hen-
ne vända på saxen, men säger i nästa andetag att hon får klippa hur hon vill. 
Katja vänder ändå på saxen och gör som Martin sa från början. Auktoritets-
tron visar sig också i att vi lärlingar tillsammans har små hemligheter, som vi 
inte röjer för mästaren. Det gäller om vi är osäkra på hur vi ska utföra något 
visst moment och råkar göra ”fel”. Som exempel kan nämnas när Katja klip-
per låset i felbluvan från ”fel” håll. Hon kommer själv på detta och viskar det 
till mig (så Martin inte ska höra) och vänder sedan på felbluvan. 

2 = Misstagslärande 
Enligt Katja lär man sig av sina misstag. Orsaken är att man minns bättre då 
ett misstag innebär att man måste göra om, vilket i sin tur innebär att det blir 
krångligare samt extra arbete. Katja lär sig av att hon själv, jag eller Martin 
gör ett misstag, eftersom hon då observerar hur Martin bär sig åt för att åtgär-
da misstaget eller lyssnar till hans instruktion. Som exempel kan nämnas när 
Martin upptäcker att han inte lyckats få schellacksstommens söm på rätt ställe. 
Hans misstag leder till att Katja får lära sig hur man tar isär hattstocken från 
schellacksstommen.
 Nedan framgår Katjas lärande av hur man ska hantera lissoiren när man 
fäster spritlacksremsan på schellacksstommens skarv. Bilden till vänster illu-
strerar Katjas misstag och bilden till höger, den förändring av verktygets pla-
cering samt hantering, som hon vidtagit. 

Figur 21. Katjas förändring av lissoirens placering och hantering.

E
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Nedan följer en bildserie från en film, som illustrerar Katja när hon observerar 
Martin (A), som ska till att fästa adhérentfodret och som då penslar på vatten-
lack. Katja fäller ett yttrande om begreppet ”vattenlack” och förväntar sig av 
Martin att få en bekräftelse på att hon tänker ”rätt” (B). Martin förklarar att 
det inte är så som hon tror, och Katja ser bedrövad ut (C) då hon förstår att 
hon tänker ”fel”. Martin bemöter henne kärvänligt och ansiktet spricker upp 
i ett leende (D). Martin förklarar igen och Katja kommer till insikt om hur 
det verkligen förhåller sig (se filmsekvens [FS] 01 på CD-skivan). 

         

Figur 22. Katjas olika ansiktsuttryck i lärandesituationen (A-D från vänster            
till höger). 

3 = Tidsdimension 
Katja menar att tiden har betydelse för lärandet. Detta kommer till uttryck 
exempelvis i följande citat: ”Tiden går för fort”, ”Det gäller att få tiden att 
räcka till” eller 

När det är kul, då existerar inte tiden. Det blir lite som att meditera … att man står 
still, man bara är i just det, som man gör och man funderar inte på ’vad ska jag göra 
eller vad borde jag ha gjort’ … jag koncentrerar mig så mycket, så då är det cylind-
rarna som är överst här, nä men jag tror att det är lite så, att tiden existerar inte på 
samma sätt faktiskt … hela min koncentration går åt till att titta på hur Martin gör 
och lyssna på vad han säger och sen då också i praktiken göra det själv. 

4 = Självständighet 
Katja uttrycker ofta sin vilja att få göra själv. Hennes självständighet kommer 
till uttryck i följande citat: ”Jag har behov av att själv känna att det är bra, det 
som jag gjort”, ”Det är bra när Martin är borta på något ärende, för då tving-
as man dra sig till minnes och då lär man sig”, ”Det är nyttigt att skriva med 
egna ord när allting är nytt” och ”Jag måste få pröva själv och efter ett tag 
kommer man då på sina egna sätt att jobba”.
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Figur 23. Katja synar själv brättets svajlinje. 

Katja har inflytande på Martins bekantgörandelära i och med att han accepte-
rar hennes förslag på hur hon vill göra i slutet av lärandeperioden. Hon före-
slår att hon får pröva själv först på sitt eget sätt. Därefter tänker hon sig att 
sedan visa det, som hon har gjort för Martin och att han ger respons på detta. 
Av Katjas dagboksanteckningar dag 33, framgår följande uttalande, som visar 
på att Katja själv planerar och tar ansvar för sitt lärande. ”Det har lossnat nu. 
Jag har arbetat utan anteckningar och bilder. Känner mig så säker att jag den-
na dag nästan inte rådgjort med Martin alls. Detta avsiktligt för att känna att 
jag kan lita på mig själv”.
 När Katja arbetar med sådant, som för henne är bekant t. ex. att göra 
framkanten på en bahytt, så gör hon på sitt eget sätt. Hon lyssnar till vad 
Martin föreslår, men hon gör ändå på sitt eget sätt det vill säga det sätt, som 
hon är van vid. Om hon arbetar med sådant, som hon inte är bekant med, 
experimenterar hon och gör på sitt eget sätt. Hon uttrycker detta så här: ”För 
att det ska bli snyggt, behöver jag komma på mitt eget sätt att fästa felbplat-
ten”.
 Om Martin inte upptäckt exempelvis att det blivit ett veck på stomväven, 
påpekar Katja detta för honom (se filmsekvens [FS] 16 på CD-skivan). Detta
förfarande från Katjas sida, visar på att hon tagit till sig uppgiften och produk-
ten som sin. Därmed är det hennes eget lärande, som hon i det här läget tar 
ansvar för.

5 = Kvalitetstänkande 
Katjas kvalitetstänkande kommer till uttryck i följande citat: ”Det går aldrig 
att göra exakt som någon annan. Jag är t. ex. oerhört noggrann och det på-
verkar mitt sätt att arbeta. Jag är inte nöjd förrän felbplatten ligger exakt lika 
långt från kanten runt om”.
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Katjas noggrannhet framgår även när hon ska till att trä överhandsbrättet över  
felbstommen. Hon  blir tillsagd av Martin att  göra det, men hon gör
det inte förrän hon har kontrollerat så att det inte är några trådar på tyget. 
Katja är således inte nöjd och Martin får ge vika. 

6 = Bildtänkande 
När Martin berättar en anekdot eller en skröna, så ser Katja allt framför sig i 
bilder. Hon är van att omsätta en bild eller en skiss till en färdig hatt eller till 
en färdig kostym. Hon uttrycker sig så här: ”Jag tänker i bilder och i praktiska 
lösningar … Jag ser allt i bilder, även om det t. ex. är historiska bilder som jag 
aldrig sett, så får jag direkt en bild i huvudet av miljön och människorna”. 

7 = Problemlösning 
Ett exempel på problemlösning är Katjas experimenterande med felbplatten. 
Hon försöker lägga felbplattens mall på skrå, på tygraken och hon försöker 
även med att göra själva felbplatten större. Ett annat exempel är när Katja fått 
vita ränder på överhandsbrättets tyg. Hon försöker lösa problemet i teorin 
och kommer då på (innovativ tanke) att man skulle kunna ha ett tyg som 
skydd mellan lättmetall-lissoiren och överhandsbrättets tyg för att undvika att 
ränderna uppstår.
 När det i handling uppstår ett problem, exempelvis en bubbla på över-
handsbrättets tyg, så blir lärlingen bekant med problemet. Hon får också be-
kanta sig med hur man åtgärdar detta, när mästaren tar över för att lösa det 
hela.

8 = Samspel 
Vi är alla tre mentalt engagerade i att försöka lösa problemet med att felbplat-
ten blir för liten. Här följer exempel på våra olika funderingar: Jag säger att 
det kanske beror på att man gjort mallen utifrån hattstocken och föreslår att 
man kanske hellre skulle göra plattens mall utifrån schellacksstommen, efter-
som den är något större. Martin menar att det kanske beror på att man lagt 
mallen på skrå. Han funderar om man i stället skulle lägga den på tygraken. 
Han funderar också över om han kanske tagit för bred sömsmån. Katja fun-
derar över om det är vattenlacksskummet som drar ihop felbplatten och att 
det är därför, som den blir för liten.
 Katja konstaterar att jag lär (bekantgör) henne genom att uttrycka sig på 
följande sätt: ”Bra att du är här, så att du kan stötta mig och påminna mig om 
sådant, som jag har missat” (se filmsekvens [FS] 02 på CD-skivan). 
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Figur 24. Jag visar Katja var hon glömt att spritlackera schellacksstommen. 

Katja menar att lärandet (bekantgörandet) är ömsesidigt när det gäller henne 
och Martin. Hon uttrycker detta t. ex. så här: ”Du lär mig och jag lär dig”. 

Figur 25. Verktyg och fingrar i samspel. 

För att man som Katja uttrycker det, ska kunna ”ta befälet över materialet”, 
krävs ett samspel mellan järnet och Katjas fingrar när hon som Figur 25 illu-
strerar, pressar ut sömsmånen på felbluvan. Det krävs också ett samspel mellan 
materialet och hennes fingrar/hand. Ett exempel på detta är när Katja tar av 
sig handsken, som hon har som skydd mot hettan vid skålningen av brättet. 
Hon väljer att känna så mycket som möjligt på materialet samtidigt som hon 
formar brättet, fastän det hettar mot huden (se filmsekvens [FS] 08 på CD-
skivan).

9 = Erfarenhetslärande 
Enligt Katja lär man av erfarenhet. Hon uttrycker sig exempelvis så här: ”Det 
första steget är att få en känsla, en aning. Att veta på ett ungefär t. ex. hur hårt 
spänd väven ska vara på ramen. 
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Sedan får man  göra om och om igen tills man märker att det blir bra”. Av 
Katjas dagboksanteckningar dag 31, framgår att hon lever som hon lär. Efter 
att ha prövat på att fästa felbplatten några gånger uttrycker hon sig så här: 
”Platten gick bättre denna gång. Jag känner mig mer säker för varje hatt”. 

10 = Yrkesheder 
Katja påpekar att modistyrket är ett hantverk i sig precis som hattmakeri är ett 
i sig liksom herr- och damskrädderi. Man arbetar på olika sätt eftersom damer 
och herrar har olika kroppar. 

11 = Baskunskap 
Katja menar att baskunskaperna är viktiga och när man väl förvärvat dessa, 
kan man gå vidare. Hon uttrycker sig exempelvis så här:

Det är viktigt att kunna grunden, den ska man alltid kunna, men man kan ju gå vi-
dare. Jag menar tiderna förändras, materialen blir annorlunda, det kommer maski-
ner, som jag inte tycker ska ta över själva hantverket, men som man kan få hjälp av.

eller ”Jag försöker suga åt mig alla dina trick, sedan får man se var man ham-
nar själv”. 

12 = Helhetstänkande 
Katjas helhetstänkande tar sig uttryck i att hon efter att ha prövat på att utföra 
alla moment, själv vill skapa helheten d.v.s. göra en cylinderhatt från början 
till slut. Hon uttrycker sig så här: ”Helheten är viktig för att inte kreativiteten 
ska ta skada” och ”Hela kroppen behöver utföra momentet, inte bara ögat 
och örat”. Helhetstänkandet tar sig även uttryck i följande exempel. När Kat-
ja gjort något fel, så har hon vetat att något inte stämmer, men hon har inte 
kunnat säga vad. Hon tänker också i en helhet när hon håller på att fästa ad-
hérentfodret och plötsligt kommer på följande: ”Just det, men jag menar det 
här är ju själva hatten”. 
 Av dagboksanteckningarna framgår att Katja dag 21, pratar om att tillverka 
många cylinderhattar. Hon talar sålunda om helheten och inte om de olika 
momenten (delarna) i tillverkningsprocessen. Katja menar att fingerkänsla och 
tanke måste samarbeta d.v.s. att hon med händerna kan omsätta en bild till en 
färdig produkt. Av förundersökningen framgår att Alva tänker i samma banor. 
Hon uttrycker sig så här: ”Att se, att kunna omforma en trästock med brätte 
till att vara i tyg … det är ju mina händer och jag, som gör det”. Katja har 
bilden klar för sig i teorin, medan Alva går vägen över trästocken för att 
komma fram till den teoretiska konstruktionen. Även om sätten är olika, skil-
jer de inte på tanke och hand d.v.s. på dessa tu, ty dessa är ett.
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13 = Ansträngning 
Vid flera moment t. ex. när man bränner brätten, büglar och façonerar, arbe-
tar man under hetta och os, som retar andningsorganen. Katja pustar ut och 
uttrycker sig så här: ”Det är verkligen en brottningsmatch och man går inte 
direkt bort på middag efter att ha gjort en sån här” eller ”Det svåraste är att 
järnet är djävligt varmt” (se filmsekvens [FS] 04 på CD-skivan). 

Figur 26. Röken från det tunga och varma järnet. 

14 = Nytta 
Katja  menar att lärandet och utförandet  ska utmynna i något användbart
t. ex. i en hatt, som man kan använda. Ett annat exempel på Katjas lärande-
syn, är att modellerna som elever på Beklädnadstekniska programmet får sy, 
bör ligga i tiden. Ungdomarna ska känna att de syr kläder, som de själva kan 
använda.

15 = Fortbildning 
Katja uttrycker en önskan att efter lärandetidens slut komma tillbaka till Mar-
tins hattmakeri och få lära sig mera. Hon uttrycker detta så här: ”Drömmen 
vore att fortsätta som en form av lärling hos dig under en längre tid” och 
”Drömmen vore att få komma hit två dagar i rad för att göra en cylinder och 
detta med 11/2 månads mellanrum vore perfekt. Då hinner jag smälta emel-
lan”.

16 = Praktik 
Katja menar att praktiken har betydelse för att man ska kunna koncentrera sig 
på hantverket och inte samtidigt behöva tänka på ämnesstudier. Hon uttryck-
er sig t. ex. så här: 
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”Man behöver nöta mer, det är det att man hiner  inte  göra  så mycket i 
skolan för  det är  ändå  att  lektionerna är inte så långa, ja du vet och det är 
raster … det blir på ett annorlunda sätt på en arbetsplats”.

17 = Tålamod 
Katja menar att man måste ha tålamod när det gäller att lära sig tillverka en 
cylinderhatt. När Katja för fjärde gången får börja om från början med att 
spänna ut hattstockens delar i den påbörjade schellacksstommen, visar hon på 
stort tålamod (se filmsekvens [FS] 05 på CD-skivan). Det gör hon också ex-
empelvis vid büglingen av schellacksstommen, som innebär att man också 
måste tåla hetta, schellacksos och järnens tyngd. 

Egenskaper

27 = Flexibel 
Katja är flexibel. Det visar sig på så vis, att hon kan lämna den teoretiska kon-
struktion av något som hon byggt upp och förändra den, så den passar en an-
nan situation. Som exempel kan nämnas att kunna göra en bahytt på ett helt 
annat sätt än den gängse metoden d.v.s. den metod som hon är van vid. 

28 = Tillitsfull 
Katja är tillitsfull d.v.s. hon litar till vad Martin säger och uttrycker sig så här 
vid ett tillfälle till Martin: ”Räddningen är att du står bredvid”. Hon visar 
både tillit och inte tillit till det som jag säger. Som exempel kan nämnas till-
fället då Katja ska fästa felbluvan på schellacksstommen. Med hjälp av sina 
fotografier kommer hon underfund om vilka verktyg, som hon ska använda. 
Jag påminner henne om att man även ska ha en lissoir och hon litar på mig, 
även om hon själv inte minns detta och heller inte har något fotografi på lis-
soiren.
 Hon visar förtroende för mig när hon säger att det egentligen är onödigt 
att fråga mig om jag sett någon ljus fläck på platten, som hon håller på att 
spritlacka, eftersom jag då skulle sagt det till henne direkt. 
 Vid ett tillfälle undrar hon över hur länge hon ska trycka till med felbjär-
net när hon ska fästa felbluvan. Jag svarar att man bara ska trycka till lite 
snabbt. Katja litar inte riktigt på mitt svar och passar på att ställa samma fråga 
till Martin när han efter några minuter tagit sig tid att komma fram till henne. 

29 = Koncentrerad 
Katjas inlevelseförmåga visar sig i att hon helt och fullt är i det hon just för 
tillfället gör, när hon håller på att lära sig något nytt.



LÄRANDE UNDER SAMMA HATT

210

                             Bilaga 2 9(20) 

Hon uttrycker detta så här: ”Tiden står still. Jag blir så allvarlig när jag kon-
centrerar mig, så ni undrar väl om jag ingått i en annan skepnad”. 

30 = Förutseende 
Katja är förutseende, hon är steget före i tanken när hon håller på att lära sig 
något nytt. Hon uttrycker detta genom att till Martin exempelvis säga så
här: ”Och sedan rullar du det (ripsbandet) över brättekanten?” eller ”Och så 
har man sytt fast ripsbandet runt nästan hela brättet och så säger det bara 
ritsch, så går tråden av”. När hon arbetar med sautagebandet (som inte är 
obekant för henne), vet hon i förväg hur det kommer att reagera även om 
det, som hon säger ”lever sitt eget liv”. Därför anpassar hon sin styrka i 
sträckningen av bandet till den erfarenhet, som hon har av materialet.  Katjas 
tankar kretsar ofta kring hur hon ska bära sig åt för att få tag på verktyg. Hon 
ber Martin om att t. ex. få låna en hattstock, att ha som mall framöver när 
snickarna, som hon planerat, ska nyproducera stockar och verktyg. Hon tar 
egna initiativ genom att fråga Martin om hon kan kopiera formarna till ami-
ralhattarna i rullbock. Hon uttrycker en vilja att göra mer stomväv, så att hon 
har lite att ta till när hon ska börja arbeta på egen hand.

31 = Noggrann 
Katjas noggrannhet visar sig i att hon uppmärksammar Martin på att det inte 
är riktigt tätt intill bandstället på undersidan av brättet. Hon vill att det ska bli 
finare. Ett annat exempel är när hon fått ett veck i sömsmånen, som ligger 
mot felbplatten. Hon arbetar tills hon fått ut vecket även om risken är att vat-
tenlacksskummet slår igenom tyget på rätsidan, om man går på för hårt med 
felbjärnet.
 Katja reagerar på att man använder häftapparat för att fästa ihop delarna till 
det engelska fodret och tycker att det är synd, att man inte fäster det för hand 
med nål och tråd. 

32 = Motiverad 
Katja är motiverad. Detta uttrycker hon på följande sätt: ”Det är så frustre-
rande att inte kunna saker (att göra cylinderhattar), som man behöver kunna 
på sitt jobb” eller ”Det är så kul och spännande” eller ”Det är så roligt att 
lära”.

33 = Entusiastisk 
Katjas entusiasm kommer till uttryck i följande citat: ”Det är kul när ett hin-
der är överskridet, nu vill jag pröva nästa moment” eller ”Guuud vad jag 
skulle tycka det vore roligt om tiden finns att få göra en chapeau claque” eller 
”Man kan verkligen leka med hattar, och det är nog det som gör att jag tyck-
er att det är så kul”. 
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34 = Ivrig 
Katjas iver kommer till uttryck i följande citat: ”Vad häftigt att hatten blir så 
fin” eller ”Jo, men du spänn inte ut den för jag vill gärna ge mig på den där 
själv, så jag får lära mig”. 

35 = Nyfiken 
Hennes nyfikenhet kommer till uttryck i följande citat: ”Jag är oerhört nyfi-
ken på hur man arbetar vidare (efter det att hon rullat upp brättekanten – 
roulén)”.

36 = Respektfull 
Katja visar respekt för Martin och hans kunskaper genom att hon säger att 
hon vill hålla sig till hans lära och till hans varianter. Hon visar respekt när 
hon på ett ödmjukt sätt frågar honom om respons på det, som hon gjort, när 
han t. ex. sitter och arbetar med sina beställningar. Även om hon vill vara 
självständig, släpper hon inte kontakten med Martin. Följande dialog är ex-
empel på detta. 

K: Nu kör jag utan att du har tittat Martin, vill du titta? 
M: Vill du att jag ska titta? 
K: Naee, jag tror att jag …
M: Annars kan jag komma och titta när du gjort det klart. 
K: När jag redan har klippt? 
M: Du vet hur du ska klippa? 
K: Ja, det var bara lutningen här, men jag tror att jag kan. 

Hon visar respekt för verktygen det vill säga hon klipper t. ex. inte i vad som 
helst med vilken sax som helst. Hon är noga med att rengöra järnen efter an-
vändandet och att städa undan efter det att hon arbetat med ett moment.

37 = Tävlingsbenägen 
Lite av Katjas konkurrenstänkande framgår av följande uttryck: ”Martin, lär 
inte henne nu vad jag inte får lära mig” samt

Jag hoppas Elisabet, eller hoppas gör jag ju inte, men Martin gör det ju så lätt (sät-
ter i hattstockens delar i den påbörjade schellacksstommen). Jag hoppas att det här 
innebär vissa problem för dig också. Det var det jag tänkte säga om jag ska vara är-
lig.

38 = Medkännande 
Katjas empatiska förmåga kommer till uttryck när hon högt för sig själv i teo-
rin resonerar om hur Martin skulle bedöma hennes façonering av brättet och 
argumenterar för varför han skulle bedöma den på ett visst sätt. Ett
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annat exempel på detta är när Katja föregår Martins tanke genom att säga det, 
som Martin precis skulle till att säga. 

39 = Gott väderkorn 
Katjas förmåga att se, att ha blick för egenskaper hos Martin, som enligt hen-
ne har betydelse för hennes lärande. 

A = Materialegenskap 
Katjas näsa för hur materialet reagerar överhuvudtaget, men också vid vissa 
temperaturer och vid viss kroppsstyrka. Har en känsla för när man kan och 
när man inte kan använda ett visst material. 

B = Verktygsegenskap 
Katjas näsa för vilket verktyg man bör använda vid en viss situation och en 
känsla för med vilken kroppsstyrka man bör hantera det speciella verktyget, 
samt vilken temperatur exempelvis järnet ska ha vid en viss situation. 

C = Mästaregenskap/förmåga 
Katja har näsa för vilka egenskaper och förmågor mästaren besitter, för att 
hennes lärande ska främjas. 

C1  = Positivt inflytande 
Katja har näsa för mästarens förmåga att få henne att känna sig bra, även om 
hon är nybörjare.

C2  = Bra på att förklara 
Katja har näsa för mästarens förmåga att förklara på ett lättförståeligt sätt.

C3  = Trevlig som person 
Katja har näsa för mästarens sätt att vara d.v.s. att han är trevlig som person.

C4  = Engagerad 
Katja har näsa för mästarens lust att göra henne bekant med det obekanta.

C5  = Yrkeskunnig 
Katja har näsa för att mästaren har bra yrkeskunskaper. 

40 = Optimistisk 
Katja är optimistisk. Hon menar att detta med att spänna ut hattstockens delar 
inuti den påbörjade schellacksstommen är tålamodskrävande, men att det inte 
är omöjligt. Hon konstaterar detta efter det tredje försöket att få i hattstock-
ens fem delar utan att stomväven rasar ner. Av Katjas dagboksanteckningar 
dag 28  framgår, att  Katja ser framtiden an med tillförsikt. Hon
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uttalar sig t. ex. så här: ”Jag är fortfarande elev (lärling) så allt kan bli bättre”. 

41 = Tålmodig 
Katja har tålamod. När hon väl lyckats med att få i hattstockens fem delar i 
den påbörjade schellacksstommen utan att stomväven rasar ner, visar det sig 
att det blivit ett veck på adhérentfodret. Det innebär att Martin tar ur alla de-
lar igen och Katja får göra om momentet från början en fjärde gång. 

Strategier

44   = Konsultera 
När Martin inte är närvarande eller när Katja ska arbeta själv, konsulterar hon 
Martins hattpärm (Martins egenhändigt gjorda dokumentation av tillverk-
ningsprocessen) för att försäkra sig om att hon gör rätt. Hon tittar då och då 
på hattaffischen på väggen med cylinderhattar från olika tidsperioder. Hon 
tittar i modetidningar och hattböcker samt samlar på sig litteraturtips. Hon 
konsulterar sina egna anteckningar och fotografier samt den andra lärlingen 
(mig).
 Hon kan också använda Martins färdigbrända brätte, som jämförelsemate-
rial för att se om hon själv utfört momentet på rätt sätt. Katja kan ta hjälp av 
sin egen kropp och använda exempelvis armens längd som mätinstrument. 
Hon lägger då tråden utmed ena armen och får på så sätt (tror hon) rätt längd 
när hon ska sy fast ripsbandet runt brättekanten. 

45   = Kroppsspråka 
Ett exempel på Katjas kroppsspråk är tillfället då hon har fäst överhandsbrät-
tet. Samtidigt som hon säger att hon behöver få in känslan för hur hon ska 
jobba med lissoiren, så rör hon handen fram och tillbaka i luften, precis som 
om hon hade lissoiren i sin hand.

46   = Ta initiativ 
Katja föreslår själv vad hon kan göra och hon påminner Martin om att han 
ska säga till om hon kan hjälpa till med något. Hon uttrycker sig exempelvis 
så här: ”När det blir något glapp, så kan jag sätta mig och göra sådana här pa-
troner” eller ”Jag ställer mig och bränner brätten medan du visar Elisabet”. 
 När Martin, som Figur 27 illustrerar, värmer upp bandstället på en hatt, 
som han ska reparera, tar Katja initiativet och går fram till honom. Hon vill 
själv känna efter hur det känns, när bandstället värmts upp tillräckligt länge (se 
filmsekvens [FS] 06 på CD-skivan). 
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Figur 27. Känslointryck. 

47   = Uppmuntra 
Katja uppmuntrar Martin genom att inför honom lyfta upp hans kunskaper 
och därigenom förmå honom att berätta mera om det, som han vet exempel-
vis hatthistoria. Ett annat exempel är när Martin tvivlar på sin egen idé, som 
varken Hugo eller Fingal hade kommit på. Martins innovation är att pensla 
ett extra lager vattenlack på stomväven efter det att han doppat den i vatten-
lack och spänt upp den på ramen. När Martin tvivlar gällande att lära Katja 
detta, uppmuntrar hon honom och menar att det han kommit på kanske är 
något riktigt bra.

48 = Observera 
Katja observerar vad och hur Martin gör och även det jag gör (se filmsekvens 
[FS] 21 på CD-skivan). 

49 = Bildspråka 
För att Katja ska förstå hur konsistensen på vattenlacken ska vara, så tar hon 
till en liknelse och jämför med den konsistens som den oblandade saften har. 
För att hon ska förstå hur mycket schellacksflingor hon ska strö över brättet 
och på vilket sätt, så översätter hon sättet att strö och antalet flingor till ”hur 
snöflingor faller”. 

50 = Bruka förkunskaper 
Katja använder sina förkunskaper i lärandet av att tillverka en cylinderhatt. Då 
hon arbetat som modist har hon kommit i kontakt med olika material och 
vet hur de reagerar när det t. ex. gäller värme och handkraft. Hon vet hur 
man lägger ut mönster på tyg och skär ut  delar av tyget eftersom hon arbetat 
som mönsterkonstruktör. Hon uttrycker detta på följande sätt: ”När man 
jobbar med mönsterkonstruktion, så vet man ju ungefär hur man skär till den 
här hatten, man förstår hur mycket man måste lägga till för att få en sväng 
eller en höjd”. 
 Katja har även erfarenhet av att sy i päls. Den erfarenheten använder hon 
sig av när hon arbetar med felben och då speciellt när hon kratsar och borstar 
felbhåren motsols, så att sömmarna blir täckta. Hon har nämligen gjort på 
samma sätt tidigare, när hon arbetat med päls. 
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51 = Experimentera 
Katja experimenterar för att underlätta för sig själv i tillverkningsprocessen. 
Exempelvis ritar hon ett kritstreck på felben, som fungerar som en stödlinje 
när hon ska klippa upp låset i felbluvan (se filmsekvens [FS] 07 på CD-
skivan). Hon experimenterar också för att komma fram till något som är bätt-
re och bättre. Som exempel kan nämnas hennes försök att komma underfund 
om vari problemet ligger när felbplatten alltid blir för liten. Ena stunden läg-
ger hon felbplattens mall på skrå, nästa stund lägger hon den på
tygraken etc. Hon konstaterar också att hon kommer att experimentera även 
i framtiden, med tyger som hon ännu inte använt.   
 Experimenterandet kan leda till att hon innoverar. Som exempel kan 
nämnas hennes eget sätt att fästa felbplatten. Till skillnad från Martin, fäster 
Katja felbplatten på fyra punkter, innan hon fäster resten av felben på platten. 
Katja experimenterar när hon stöter på ett problem. När hon på sin arbets-
plats fick uppgiften att tillverka en cylinderhatt utan att innan ha gjort sig be-
kant med tillverkningsprocessen, experimenterade hon t. ex. med materialet 
rullbock. Hon experimenterade också fram en slags patron för att kunna dra 
upp brättekanten.

52 = Grunna 
Katja använder grunnandet som hjälpmedel när hon ska omsätta en bild eller 
en skiss till en färdig produkt. Hon uttrycker detta så här: 

Det tar några dagar att tänka på utan att jag aktivt tänker, det sorterar sig. Huvudet 
behöver jobba själv ett tag utan att jag är riktigt medveten, men jag vet att det ram-
lar på plats, det gör alltid det. Förut kunde jag bli mer stressad över tanken på hur 
jag ska göra, men då blir jag bara blockerad. Nu vet jag att det tar tid. Först får jag  
låta  det  gå några dagar då jag bara omedvetet på något vis, mentalt förbereder mig 
utan att tänka, att där sätter jag den biten och där fäster jag den, utan då får det bara 
vara ett tag och sedan brukar det klarna. Det är ungefär som att lägga ett foto i ett 
fotobad när man framkallar – så fungerar det mycket i dag för mig. 

53 = Fråga 
Katjas frågor kan vara formulerade i påståendeform, påståendeform i jämfö-
rande syfte, i nekande påståendeform samt i form av en fråga i repetitionssyf-
te. Följande citat är exempel på dessa olika frågeformer: ”Du lägger felbluvan 
ända ner även om du har hattband där?”, ”Det ser ofta ut så här när du också 
gör det?”, ”Man sätter inte på den här spritlacksplatten?” samt ”Vad var det 
du kallade de här?”. Hon kan använda frågeformen för att bolla sin tanke mot 
Martin och uttrycker sig då så här: ”Om det här skulle vara perfekt, behöver 
jag inte gå på med järnet på ytterkanten egentligen?”.
 Följande exempel belyser vad ett påstående kan leda till. Katjas påstående 
att ett verktyg är helt i trä, leder till att Martin börjar prata om och visa lissoi-
rer och varför man  använder lissoiren d. v. s. med  lissoiren återställer
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man formen på schellacksstommen eftersom den är varm och mjuk när man 
innan gått på med ett varmt järn. Martin kommer också in på olika delmo-
ment, som lissoiren tillsammans med järnet används till vid schellacksstom-
mens tillverkning. Han berättar hur man bär sig åt när man büglar och hur 
schellacksstommen ändrar färg från rödrosa till brun när man büglat färdigt. 
 En fråga kan även leda till ett ifrågasättande. Efter att ha frågat Martin om 
alternativa användningsområden för stomväven, exempelvis till brätten på 
damhattar, uttrycker sig Katja så här: ”Martin har nämnt begränsningar med 
stomväven som material när man gör damhattar, men jag vill ändå experi-
mentera och pröva den på andra slags hattar än cylinderhattar”. Ett annat ex-
empel är Katjas ifrågasättande av Martins sätt att lägga ut siddelen på stomvä-
ven. Hon uttrycker sig så här: ”Du lägger den inte helt så (hon visar med 
handen hur hon tycker att den ska ligga om man skär ut på skrå och efterlyser 
en mindre vinkel), du drar bara ner den lite grann”. 
 Frågorna ställs i olika sammanhang i läranderummet och även om Martin 
står och instruerar den andra lärlingen (mig), griper Katja tillfället i flykten. 
Hon uttrycker sig t. ex. så här: ”Får jag fråga dig i förbifarten, den och den 
skulle du pilla ut dem?”. 

54 = Förnimma 
Känseln är viktig exempelvis när man ska façonera (forma brättet). Momentet 
kräver hög värme och att Katja ändå tar av sig skyddshandsken, visar på bety-
delsen av känseln vid detta moment (se filmsekvens [FS] 08 på CD-skivan). 

55 = Innovera 
Katjas experimenterande leder till att hon innoverar. När hon exempelvis 
märker att hennes hand är för liten för att pressa isär hattstockens delar inuti 
den påbörjade  schellacksstommen, bygger  hon  upp  handen. Detta  gör 
hon med hjälp av en skumgummirulle, som hon stoppar in i en handske. 
Handsken trär hon sedan på handen (se filmsekvens [FS] 09 på CD-skivan).
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Figur 28. Katja bygger upp sin hand. 

Ett annat exempel är tillfället då Katja satt på spritlacksplatten ovanpå schel-
lacksstommens platt och ska till att klippa ren kanten. Hon vänder upp och 
ner på schellacksstommen så platten hamnar mot bordsskivan och klipper ren 
kanten. Martin gör aldrig på det sättet, han klipper ren kanten när schellackss-
tommen står rakt upp med platten uppåt. Då och då har Katja innovativa 
tankar. Som exempel kan nämnas att göra egna hattstockar av något annat 
material, att tillverka egna verktyg och då anpassa handtaget på järnet till 
hennes hand etc.

56 = Reflektera 
När Katja står och büglar schellacksstommen, stannar hon upp en stund och 
reflekterar genom att till sig själv ställa frågan: ”Jag undrar om den verkligen 
är … den är inte pepparkaksbrun” och fortsätter sekunden efter att bügla. De 
varierande arbetsuppgifterna (Martins beställningar) gör att Katja får tid till 
reflektion gällande utförandet av momenten i tillverkningsprocessen av cylin-
derhatten. Hon uttrycker detta så här: ”När det är annat
jobb emellan så får man möjlighet att smälta det man lärt sig, ‘låta det landa’ i 
stället för om man skulle göra det ena momentet efter det andra i en följd”. 
 Katja tar tillfället i akt att reflektera då Martin tar över ett moment, som 
hon för tillfället står och arbetar med. När Martin demonstrerar hur hon kan 
åtgärda ett veck, som bildats inuti schellacksstommen, så reflekterar Katja 
över hans sätt att rikta siddelen för att undvika att den fastnar i adhérentfodret 
och att det bildas ett veck. 
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57 = Dokumentera 
Katja antecknar, fotograferar, ritar av olika mallar, ritar små teckningar och 
tar materialprover, som hon samlar i sin anteckningspärm. Som exempel på 
vikten av att dokumentera, är följande citat: ”Att skriva själv är ett sätt för 
mig att memorera. I och med att jag med egna ord förklarar vad och hur man 
gör, så förstår jag bättre” och ”Jag måste omsätta det Martin säger i mina egna 
ord, för att förstå exakt vad jag menar, framförallt om det går en tid mellan 
varje hatt”. Mot slutet av lärandeperioden får Katja mer och mer arbeta själv-
ständigt och då tar hon hjälp av sina anteckningar och fotografier. Hon ut-
trycker sig så här angående denna möjlighet: ”Det här är ju jättebra att ha 
möjlighet att göra allting en gång till, så att jag vet om anteckningarna faktiskt 
funkar”. Under arbetets gång passar hon på att komplettera anteckningarna, 
om hon upptäcker att hon missat att dokumentera något (se filmsekvens [FS] 
10 på CD-skivan). Hon uttrycker också vid ett tillfälle att fotografierna på 
vattenlacks- och spritlackskastrullerna hjälpt henne att skilja på vad som är 
vad, eftersom bilder talar ett tydligare språk. 

58 = Samtala 
Samtalet pågår hela tiden mellan Katja och Martin, Martin och mig,  Martin, 
Katja och mig, Katja och kunden samt mellan Katja, kunden och Martin. 

59 = Återkoppla 
Katja vill ha respons från Martin när hon utfört ett moment. Hon visar upp 
det hon gjort i syfte att få Martins godkännande (se filmsekvens [FS] 11 på 
CD-skivan). Ibland pratar hon högt för sig själv när hon står och arbetar en-
sam, i syfte att Martin som sitter och arbetar med något helt annat, ska höra 
henne och ge henne respons på det sagda.

Figur 29. Återkoppling på Katjas handlande.  
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60 = Högprata 
Katja kan prata högt med Martin, som inte är närvarande för att t. ex. urskul-
da sig att hon inte gjort så som Martin ville att hon skulle göra, exempelvis 
att hon inte lagt sömmen bak på en cylinderhatt. Katja uttrycker sig så här: 
”Ledsen Martin”. Ibland pratar hon högt för sig själv om det som Martin gör, 
när hon står och observerar honom. Hon sätter på så vis egna ord på det som 
Martin gör, men även på det som han säger. När Martin exempelvis försöker 
verbalisera hur mycket schellack det får vara på brättet, som han håller på att 
bränna, så säger Katja: ”Det ska vara ganska snusigt”, d.v.s. väven ska ha dra-
git till sig schellacken, som inte får ligga i små öar. Detta är ett sätt för Katja 
att få en förståelse, ett sätt att ”fånga” mêtis. 

61 = Berätta 
Katja berättar anekdoter om det som hon varit med om i sitt yrkesliv och 
bygger på så sätt upp relationen till Martin och mig. 

62 = Luftdemonstrera 
Ett exempel på hur Katja luftdemonstrerar, är tillfället då hon ska kratsa sida 
och platt på felben. Detta måste hon göra innan felbluvan sys ihop. Felbluvan 
fästes sedan på schellacksstommen. Innan hon gör detta, måste hon dock krat-
sa båda kortsidorna samt ena långsidan. Hon sätter ihop den i luften till en 
felbluva och gör en cirkelrörelse med fingret motsols. Hon försöker med 
hjälp av detta förfaringssätt föreställa sig hur det kommer att se ut vid skarven 
när felbluvan sitter fast på schellacksstommen och på så sätt vet hon åt vilket 
håll kortsidornas felbhår ska kratsas. Hon måste redan nu kunna föreställa sig 
att hon dels ska kratsa felbhåren motsols, dels medsols för att skarven i ett se-
nare skede ska kunna täckas (se filmsekvens [FS] 12  på  CD-skivan). Filmse-
kvensen  visar  att  hon för  fingret motsols d.v.s. hur hon tänker om att krat-
sa den ena kortsidan. Spriralen illustrerar hennes tänkande om kratsningen av 
den andra kortsidan d.v.s. i riktning medsols. Detta måste alltså ske samtidigt.
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Figur 30. Katja gör sig en föreställning om hur det kommer att se ut. 

64   = Lyssna 
Katja lyssnar in Martin och mig samt de kunder, som då och då kommer in i 
hattmakeriet. Hon är noga med att poängtera för Martin när hon lyssnar och 
när hon inte antecknar. Hon kan exempelvis uttrycka sig så här: ”Om det är 
något som inte står i din hattpärm, så kan du väl hojta till, så då skriver jag, 
annars lyssnar jag bara på dig” eller ”Jag antecknar inte nu, det löser sig … jag 
lyssnar på dig”. 

65   = Presentera 
Katja tar med sig en cylinderhatt från sitt arbete för att visa Martin på hur den 
är gjord och vilket material (sammet) den är klädd med. Hon tar med sig ett 
mätinstrument (fifikus) och presenterar det för Martin (se filmsekvens [FS] 13 
på CD-skivan). När Katja utfört ett moment visar hon upp det för Martin för 
att få respons. 

66   = Vilja 
Katja uttrycker sin vilja i olika sammanhang. När Martin exempelvis bara har 
tänkt instruera henne i hur man fäster brättet på schellacksstommen, så vill 
hon att han demonstrerar i stället d.v.s. visar, gör och berättar. Hennes vilja 
kan ta sig uttryck på följande sätt: ”Jag vill lära mig alla trick”, ”Jag vill kunna 
mer, jag har drivkraft och jag tycker att det är roligt att lära mig mer saker” 
eller ”Martin har nämnt begränsningar med stomväven, som material när 
man gör damhattar, men jag vill ändå experimentera och pröva den på andra 
slags hattar än cylinderhattar”. Katja påpekar att hon vill göra själv, vill syna 
själv, vill känna själv, vill komma på sitt eget sätt etc. 
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67 = Memorera 
Katja berättar för Martin vad hon minns av utförandet och Martin bekräftar 
eller kompletterar hennes berättelse. 

68 = Ta beslut 
När man grunnat ett tag, gäller det att kunna ta beslut om hur man ska göra. 
När Katja fått frågan hur hon gjorde rosetten till frälsningsarméhatten, svarar 
hon så här: ”Jag gjorde två ändar. Jag bara bestämde mig för det, annars kan 
man ju sitta bara med det hur länge som helst”. Vid ett annat tillfälle när Kat-
ja håller på att sy en bahytt, uttrycker hon sig så här: ”Nu har jag kommit på 
hur jag ska göra. Jag bestämde mig för att inte klippa upp stråcapelinen baktill 
innan jag syr i fodret, eftersom strå ’valsar’, då kan det vara jättesvårt att få 
ihop hålet”. 

69 = Repetera 
Katja menar att upprepning ger färdighet. För att uppnå att Martin upprepar 
sig, påstår och frågar Katja olika saker. Exempelvis kan hon uttrycka sig så 
här: ”När du jobbade med hatten, då tryckte du själva hatten mot plattan och 
mot järnet?”. 

70 = Överlåta 
När Katja kommit till en punkt då hon inte vill gå vidare, överlåter hon åt 
Martin att fortsätta med momentet i fråga. Orsaken kan vara att hennes expe-
rimenterande inte ger det resultat, som hon önskar.

K: Det är verkligen lurigt det där med platten, hur man än gör så …
M: Vill du att jag ska fortsätta? 
K: Ja, jag blir så sur när den är så där. 
M: Ja, men sån’t här kommer du att råka ut för se’n  så att jag menar …
K: Jo, men det är så tråkigt när den blev så igen. 
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Martins lärandelära 

xempel på händelser och utsagor i det empiriska materialet, ur vilka kate-
gorierna härrör, gällande mästaren Martins lärandelära. 

Lärandesyn

1 = Auktoritetstro 
När Martin lärde sig göra en cylinderhatt, så skulle allt göras enligt hans mäs-
tare.

2 = Misstagslärande 
I och med att man gör ett misstag av något slag, så innebär det att man får 
möjlighet att experimentera för att rätta till misstaget. Det i sin tur gör att 
man lär sig hantera ett sådant problem och kan hantera det nästa gång, som 
det uppstår. 

3 = Tidsdimension 
Martin menar att lärandet måste få ta tid och att tiden har betydelse för hur 
man minns det man lärt sig. Detta kommer till uttryck i följande citat: ”Rom 
byggdes ju inte på en dag” och

Man kan ju vara borta från hattmakeriet ett halvår, sedan går man bara hit, så tän-
ker man: ‘jaha hur lång tid ska det ta innan jag kommer igång nu va’ och ibland så 
hinner man inte mer än komma in och sedan så tänder man knappen och slår på 
plattorna på spisen va, och sedan ooops så är man där va. 

4 = Självständighet 
Martin uppmanar Katja att pröva och känna själv. När Martin själv får lära sig 
hur Katja syr bahytter, gör han själv likadant d.v.s. prövar själv utifrån hennes 
mönster.

5 = Kvalitetstänkande 
Martins kvalitetstänkande tar sig uttryck i att han t. ex. river upp övre delen 
på bahytten, då han inte är nöjd, i och med att tråden dragit ihop tyget. Mar-
tin menar att det är viktigt när man lär sig, att hålla hög kvalitet.

6 = Bildtänkande 
Martins bildtänkande tar sig uttryck på följande sätt:

Man ser i bilder … många kommer in med kostymteckningsskisser och säger att så här ska 
det se ut och då tittar man: ‘jaha jo men det verkar ju bra va’ och sedan om man själv 
tycker att det är någonting som känns fel va, så frågar man såhära: ‘hördudu jag har ett 
alternativ’ och så förklarar man hur man har tänkt sig det hela va, antingen förkastas idén 
eller också går man med på den …  De säger ju ofta hur  kostymen ska vara, om  det  är 
en

E
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snygg kille va eller propert klädd va, alltså karaktärerna på människorna gör ju att 
man: ‘jaha då ska man nog göra så här va’ och så tänker man i en färdig bild va. 

7 = Problemlösning 
Ett exempel på problemlösning är Martins experimenterande med hattstock-
en  när  han  är  i  färd  med  att  tillverka en jättehög vit filthatt, som en 
kund beställt. Han prövar med att bygga upp den på olika sätt, eftersom det 
inte finns en sådan hög hattstock att uppbringa. Martin menar att man lär sig, 
genom att försöka lösa problem. 

8 = Samspel 
Vi är alla tre mentalt engagerade i att försöka lösa problemet med att felbplat-
ten blir för liten. Här följer exempel på våra olika funderingar: Jag säger att 
det kanske beror på att man gjort mallen utifrån hattstocken och föreslår att 
man kanske hellre skulle göra plattens mall utifrån schellacksstommen efter-
som den är något större. Martin menar att det kanske beror på att man lagt 
mallen på skrå. Han funderar om man i stället skulle lägga den på tygraken. 
Han funderar också över om han kanske tagit för bred sömsmån. Martin 
uppmuntrar till samspel i vårt lärande och lyckas med det. Katja börjar t. ex. 
fundera över om det är vattenlacksskummet som drar ihop felbplatten och att 
det är därför, som den blir för liten.
 Katja konstaterar att jag lär (bekantgör) henne genom att uttrycka sig på 
följande sätt: ”Bra att du är här, så att du kan stötta mig och påminna mig om 
sådant, som jag har missat”. Hon konstaterar att lärandet (bekantgörandet) är 
ömsesidigt när det gäller henne och Martin. Hon uttrycker detta t. ex. så här: 
”Du lär mig och jag lär dig”. 

9 = Erfarenhetslärande 
Martin menar att man lär av erfarenhet. Om det t. ex. bildats en utbuktning 
på felben, så vet Martin av erfarenhet hur han ska hantera detta. 

10 = Yrkesheder 
Förklädet visar sig vara ett slags identitetsmärke för hattmakaren. Vid ett till-
fälle uttrycker Martin sig så här: ”Det är bäst att ta på sig förklädet, så att man 
kommer i överläge”. Yrkeshedern lyser igenom i detta uttalande: ”Det är 
viktigt att lära sig på rätt sätt, så det inte blir fel va, då blir det kanske inte i 
ditt led, men i ledet därpå va. Det kan bli nedgång i kvalitén hela vägen va, 
om man ser framåt”. Av förundersökningen framgår att fingerborgen för Inga 
har en liknande betydelse för henne, som förklädet har för Martin. Inga ut-
trycker sig så här: ”Jag kan inte prata om hatten, om jag inte har en finger-
borg på fingret”.
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11 = Baskunskap 
Enligt Martin är det viktigt att få lära sig baskunskaperna. Han uttrycker sig 
exempelvis så här: ” … att jobba traditionellt med att tillverka cylinderhattar, 
det ska man kunna”. 

12 = Helhetstänkande 
Helhetstänkandet tar sig uttryck på följande sätt: ”När man har överflöd av 
felben på felbplatten, så får man inte stirra sig blind på den lilla bit av platten, 
som man för stunden jobbar med. Man måste försöka se till helheten”.

18 = Slumpartat lärande 
Att lärandet är slumpartat, tar sig uttryck i följande citat: ”Hur bra du lyckas 
kan bero på röta eller otur”. Vid ett tillfälle talar Martin om att man måste 
akta sig, så man inte sticker sig i fingret med sylen. Han menar att det är tur 
att tyget är svart, då blodfläckarna inte syns så väl. Detta samtal leder till att 
lärlingen Katja gör Martin bekant med ett litet trick, som hon fått lära sig av 
de äldre på hennes arbetsplats. Tricket går ut på, att man tuggar på tråckeltråd 
till en liten sudd och sedan trycker man sudden mot tyget för att suga upp 
blodet. Katja hade vid det här tillfället från början inte för avsikt, att göra 
Martin och mig som lärling bekant med detta trick, men Martins samtal ledde 
fram till detta.
                                

20 = Rutin 
Att ha rutin, är ett tecken på kunskap. Martin uttrycker detta t. ex. så här: 
”När man kan, så går det på rutin. Då behöver man exempelvis inte mäta när 
man ska lägga stomväven omlott”. Ytterligare ett exempel som illustrerar det-
ta är som följer. För Martin är det rutin att placera kritmarkeringen på rätt 
ställe. Katja har behov av att sätta ord på var man ska placera markeringen 
och därför har hon tidigare tagit ett mått och kommit fram till 7 mm, men 
för Martin är det måttet obekant, eftersom han inte haft behov av att mäta 
och få fram en siffra på avståndet. 

21 = Utmaning 
När Martin ställs inför ett svårt moment eller ett nytt material, ser han det 
som en utmaning i att lära sig. Det blir spännande, en slags sport att klara av 
det. Som exempel kan nämnas att få ner (fästa) den ”nervösa” felbplatten eller 
att få till låset kant i kant, så att skarven i sidan på hatten syns så lite som möj-
ligt.

22 = Turordning 
För Martin är det självklart vilken väg man går när man ska lära sig göra en  
cylinderhatt. Man  går  i en  viss turordning, annars  blir det  fel. Detta 
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gäller också vissa delmoment i tillverkningsprocessen. Exempelvis råder föl-
jande turordning vid vattenlackering av schellacksstomme:

Pensla på överhandsbrättet. För penseln sidledes på sidan av stommen ovanför 
överhandsbrättet. På sluttampen för man penseln upp och ner runt hela schellackss-
tommen. Luta lite på den för att undvika att det rinner. Pensla på insidan 2 - 3 cm 
ovanför fodret. Stoppa ner vänster hand i schellacksstommen och pensla under-
handsbrättet med höger hand. Håll i schellacksstommen genom att placera vänster 
hands fingrar på fodret och tummen på brättets kant och pensla sist av allt ovanpå 
platten.

(se filmsekvens [FS] 14 på CD-skivan). 

23 = Jämlikhet 
Enligt Martin kan kvinnor bli lika goda hattmakare som män, apropå tidigare 
könsskillnader när det gäller hattmakaryrket, som traditionellt är ett manligt 
yrke.

24 = Optimism 
Martin uttrycker sin syn på lärande så här: ”Trösklar är till för att övervin-
nas”.

Egenskaper

27 = Flexibel 
Martin är flexibel och säger exempelvis så här: ”Man måste inte göra precis 
som mästaren säger. Fingal sa t. ex. att man måste ha bomullstwills, men det 
finns ju andra material också, som exempelvis bordsfilt.

28 = Tillitsfull 
Martins tillit till sig själv tar sig uttryck i följande citat: ”Man måste lita till 
sina kunskaper, exempelvis till sina ögonmått och man måste lita till sig 
själv”.

32 = Motiverad 
Martins motivation att lära sig hattmakaryrket tar sig uttryck t. ex. så här: ”Jag 
vet varje morgon som man vakna, så tänkte man ååå nu ska jag till hattmake-
riet, jätteroligt i dag ska jag och Fingal göra det och det. Det var ju en kun-
skapstörst varje dag”. 
 Martins motivation i arbetet tar sig uttryck i att han lyhört lyssnar till både 
Katja, mig och de kunder, som kommer in med olika beställningar. 

                             



LÄRANDE UNDER SAMMA HATT

226

                     Bilaga 3 5(9) 

33 = Entusiastisk 
Martin uttrycker sin entusiasm över att få börja som lärling hos Fingal på föl-
jande sätt:

Det var en kemi va, som bara fungerade va och jag kände efter ett tag så hära ‘jaha, 
det är det här jag har gått och väntat på i 20, 30 år va och nu kommer det va så att 
säga bara neddrösande över en va’ …  när jag började lära mig, var det bara ååå 
mera, mera, mera. 

34 = Ivrig 
Martin uttrycker sin iver att få lära sig på följande sätt: ”Jag tog ju till mig allt 
som han hade va, sedan skrev jag ner …  Hattens ABC ungefär” eller ”Jag 
bara slukade allt som han lärde ut till mig”. 

35 = Nyfiken 
Martin brukade gå in till Fingal, som var hattmakare med beställningar på 
olika hattar. Nyfikenheten över vad Fingal gjorde ledde till att Martin blev 
”fast” och lärde sig yrket. 
 I lärandesituationen tillsammans med Katja, är Martin nyfiken och visar 
sitt intresse när han ställer frågor till henne om sådant, som han själv inte är 
bekant med. 

39 = Gott Väderkorn 
Martins förmåga att se, att ha blick för egenskaper hos sina mästare, som en-
ligt honom haft betydelse för hans lärande. 

 Dessa kan sammanfattas i följande punkter: 

1. Kunna kommunicera. 
2. Ha en plan för lärandeinnehållet. 
3. Vara kreativ. 
4. Vara lyhörd. 
5. Besitta handlag. 

43 = Lyhörd 
Martin är lyhörd inför Katja när hon visar honom ett mätinstrument, som 
han aldrig tidigare använt. Han tar genast till sig den nya kunskapen (se film-
sekvens [FS] 13 på CD-skivan). I relationen till kunden, är Martin lyhörd när 
han försöker sätta sig in i hur hon/han tänker för att få en bild av beställning-
en (se kategori 53 ).
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Strategier

44 = Konsultera 
När mästarna inte fanns till hands, konsulterade Martin sin egenhändigt gjor-
da dokumentation i form av en hattpärm med anteckningar och fotografier 
från lärandetiden hos Fingal, samt sina anteckningar och skisser från lärandeti-
den hos Hugo. När Martin t. ex. ska sy en beställning, en nattmössa, konsul-
terar han kunden, sin skiss av mössan samt hattböcker. 

45 = Kroppsspråka 
När Martin exempelvis bekantar sig med mätinstrumentet fifikus för första 
gången, närmar han sig detta med alla sina fingrar. Han vrider och vänder på 
föremålet och böjer det upp och ner (se filmsekvens [FS] 13 på CD-skivan). 
 Enligt Martin gäller det att lära sig fingerfärdighet, då det är detta som 
krävs, för att lyckas lära sig trä i hattstockens delar i den påbörjade schellackss-
tommen (se filmsekvens [FS] 21 på CD-skivan). 

46 = Ta initiativ 
Martin frågar Katja om hon vet hur man syr en passpoalkant och då får han 
reda på det. Han tar initiativ till att komplettera några uppgifter i sin hattpärm 
när han upptäcker att dessa uppgifter saknas. När Katja visar honom en hatt-
bok, som är hennes, tar han initiativ till att kopiera intressanta delar ur den. 

47 = Uppmuntra 
Martin uppmuntrar Katja genom att fråga efter hennes kunskaper, speciellt 
när det gäller tillverkningen av damhattar. Härigenom förmår han henne att 
delge honom olika trick, materialkännedom etc.

48 = Observera 
För Martin är det en självklarhet att man som lärling observerar och i sitt be-
kantgörande ställer han också själv som krav på lärlingen, att hon ska stå i 
närheten och observera honom och hans utförande av momenten. 

49 = Bildspråka 
För att Martin ska förstå vad en av kunderna menar när han sitter och resone-
rar om en beställning med henne, så tar han till en liknelse. Kunden har ett 
önskemål om en skinnpung med en tenntrådsfläta som dekoration. Martin 
uttrycker sig då så här: ”Så du vill att den ska flätas, ungefär på samma sätt 
som när man bakar en vetefläta?”. 
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50 = Bruka förkunskaper 
Martin menar att förkunskaper är en fördel i lärandet. Han har själv som barn 
funnits i en hantverksmiljö, då modern arbetade som modist. Vidare satt han 
mycket inne hos Fingal och resonerade, då han lämnade in olika beställningar 
till honom. Vid de tillfällena fick han möjlighet att något bekanta sig med 
hantverket.

51 = Experimentera 
Martin experimenterar för att få fram en produkt, som kunden blir nöjd med 
(se kategori 7 ) . 

52 = Grunna 
Martin använder grunnandet (tankeprocess) som hjälpmedel när han t. ex. ska 
omsätta sin skiss på den nattmössa, som han fått beställning på till en färdig 
produkt. Detta uttrycker Martin exempelvis på följande sätt:

Man kan ju inte läsa sig till vissa saker om de kommer med beställningar på fantasi-
hattar va exempelvis, utan då får man börja grubbla (grunna) … är man osäker får 
man experimentera fram den tills man hittar en väg, som är bra va för att man ska 
få ett bra resultat. 

Grunnandet kan också användas för att lösa problem, som uppstått under da-
gen. Martin kan exempelvis ta med sig arbetet hem, då han hemma funderar 
över vad det är, som gör att det blir bubblor på felbplatten. 

53 = Fråga 
Martin försöker lära känna kundens önskemål med hjälp av olika frågor. Frå-
gorna kompletteras ibland med ett skissande av det innehåll, som frågorna 
och samtalet utmynnar i. Frågor till lärlingarna bidrar också till Martins läran-
de (se kategori 43 ).  

Figur 31. Martins och kundens samspel. I förgrunden ses lärlingen Katja ta
   tillfället i akt att dokumentera. 
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54 = Förnimma 
Enligt Martin får man känslan när man arbetar med momenten. På min fråga 
om hur han vet hur mycket han ska trycka ihop filthatten, som han håller på 
att forma, uttrycker han sig så här:

Jo, men det ser jag på ett ungefär … allting går ju på känsla, man får in det i och 
med att man håller på att jobba, det känner väl du också Katja, vissa grejer sitter 
bara bak i skallen när man jobbar med det, det går på rutin eller ”feeling”. 

Med hjälp av känseln i händerna och synen, lär man känna materialet d.v.s. 
vad det är för sorts kvalitet exempelvis innan man kan avgöra hur länge en 
filtcapeline ska ligga i blöt eller hur mycket man måste dra i just den capeli-
nen. Med hjälp av känseln lär man sig avgöra om det är bra eller dålig kvali-
tet.

55 = Innovera 
Innovativa tankar uppstår ofta då Martin stöter på ett problem. Han upplever 
att zaponlacken är stark för andningsorganen och därför funderar han nu på 
att ta med sig vanlig klarlack hemifrån och pröva det i stället, när han ska här-
da filtcapelinen. Följande exempel visar hur det innovativa draget, kan påver-
ka utförandet av olika moment över tid. Förr sydde man ihop svettremmens 
skarv för hand, sedan gick man över till att fästa den med en slags klisterväv 
och i dag tejpar man fast den.

56 = Reflektera 
Martin kommer underfund om varför den påbörjade schellacksstommen är så 
trång, efter det att han reflekterat. När Martin är koncentrerad, kan han prata 
med sig själv och uttrycka sina reflektioner. 

57 = Dokumentera 
Martin har egna anteckningar, skisser samt fotografier från lärandetiden med 
Fingal och dessa har han samlat i en hattpärm. Han har också anteckningar 
och skisser från lärandetiden med Hugo. 

58 = Samtala 
Samtalet pågår mellan Martin och kunden, Martin och Katja, Martin, Katja 
och kunden, Martin och mig,  Martin, Katja och mig samt mellan Katja och 
mig.

59 = Återkoppla 
När Martin lärde sig att tillverka cylinderhatten, så kunde han föreslå Fingal, 
att han exempelvis skulle göra ett delmoment på ett annat sätt. I det läget vil-
le Martin få en reaktion från Fingal på sitt förslag. Fingal var inte omöjlig 
utan lät Martin pröva sitt förslag. 
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60 = Högprata 
Martin är så inne i sitt arbete när han håller på att sy ett svart kapell på en ve-
gamössa, så att han pratar med sig själv även om både Katja och jag finns i 
närheten. Han uttrycker sina tankar om hur han ska gå tillväga och testar des-
sa mot sig själv. Han grimaserar och rätt som det är, så visslar han. 

61 = Berätta 
Martin berättar anekdoter om det som han varit med om i sitt yrkesliv och 
bygger på så sätt upp relationen till Katja, mig och kunden. 

62 = Luftdemonstrera 
Ett exempel på hur Martin luftdemonstrerar, är tillfället då han ska sy en 
nattmössa, som han aldrig sytt förut. Han håller i tygbitarna och sätter ihop 
dem i luften för att göra sig en föreställning om hur det kommer att se ut. 
Samtidigt berättar han om hur han tänker:

Vi ska göra en bred kant och sedan pröva med att göra en cirkel, en platta och sen 
rynkar man ihop den och syr fast den från insidan eller tråcklar, för jag vill inte 
göra nån söm här, för att vi syr ju fast den för hand. Man kan rynka ihop så det får 
plats innanför, så kastar man det här så att det här blir som en påse som hänger, 
men  jag
ska kolla först. Antingen att man gör en så’n här platta, som man rynkar runt om så 
här, annars kan man sy ihop som en tunga i två bitar, som man syr ihop från avi-
gan.

63 = Fackspråka 
I lärandet gällande tillverkningen av cylinderhatten, är det viktigt att använda 
de rätta facktermerna. Martin uttrycker detta så här: ”Gafflar man inte om det 
(använder facktermer), så försvinner den vetskapen upp i det blå”. 
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Martins bekantgörandelära

xempel på händelser och utsagor i det empiriska materialet, ur vilka kate-
gorierna härrör, gällande mästaren Martins bekantgörandelära. 

Bekantgörandesyn

1  = Auktoritetstro 
Martin pratar högt ut i luften med sin mästare Fingal (som för längesedan gått 
bort) om han råkar göra på ett annorlunda sätt än vad Fingal gjorde. Då kan 
han t. ex. be honom om ursäkt för det (se kategori 60 ) .

5 = Kvalitetstänkande 
Martin betonar noggrannhet. Det får t. ex. inte vara några skarvar i spritlacks-
remsorna, ripsbandet får inte limmas även om Hugo gjorde det och det får 
inte vara några fransar utefter adhérentfodrets sidor. Martin ser seriöst på be-
kantgörandeläran. Han menar att det är viktigt att ge rätt information på ett 
sådant sätt, att lärlingen förstår och att vara ärlig så att kvalitén bibehålls. Han 
kan t. ex. uttrycka sig så här: ”Om jag inte vet eller är osäker, måste jag tala 
om det för lärlingen … annars kan det få vådliga konsekvenser”. Han kan 
vara flexibel och tillåta improvisationer, men det får inte inkräkta på kvalitén. 

10 = Yrkesheder 
För Martin är det viktigt att delge rätt yrkesspråk till lärlingarna och menar att 
det är viktigt att använda yrkestermerna. Han reagerar om lärlingarna använ-
der fel begrepp och rättar dem. Som exempel kan nämnas när Katja benäm-
ner platten för ”locket”. För att lärlingarna ska förstå vikten av att använda 
rätt yrkesspråk, så använder han sig av en liknelse. ”Nä, nä jag gillar inte 
locket, det är ungefär som om du skulle fråga en seglare, vad är vänster och 
vad är höger på den här båten eller vad är det här för snöre? Han skulle ju få 
spader”.
 Vikten av att framhäva hattmakaryrkets status inför lärlingarna framgår när 
Katja ställer följande fråga: ”Var det så med hattmakare att de likaväl som 
skräddarna, var lite halta och lytta och hade svårt att jobba med kroppen, att 
de inte kunde arbeta ute på åkrarna utan i stället utbildade sig till hattmaka-
re”? Martins svarar så här: ”Nej, nej, nej, nej. Hattmakeri har varit och är så 
att säga ett statusyrke”. Katja: ”Mycket mer än skrädderiyrket”? Martin: ”Ja 
för fan”.

11 = Baskunskap 
Det viktiga är att Katja kommer till insikt om vad hon håller på med – att det 
som ska göras  blir  gjort. Det  är viktigt  att hon får  baskunskaper,  en
                        

E
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grund att stå på. Huvudsaken är att Katja vet hur hon ska göra en cylinderhatt 
från början till slut, rutinen kommer längre fram. Sedan kan man gå vidare ” 
… om hon hittar egna vägar … det är bara kul … jag upptäckte ju också att 
Fingal gjorde hattar på sitt eget sätt när jag träffade Hugo … ” eller som Mar-
tin också uttrycker det: ”Sedan kan man börja fuska om det gäller teater och 
film vill säga, men är det allvar så gör man rätt hela vägen”. 

22 = Turordning 
Enligt Martin går man i en viss turordning när man ska göra lärlingen bekant 
med tillverkningsprocessen. Han uttrycker sig så här: ” … hattmakaryrket 
bygger ju på traditioner … när jag gör en cylinder med lackstomme så gör jag 
som man gjorde 1850, sedan har vissa material visserligen förändrats … ” och 
” … det är självklart vilken väg man går, man börjar från scratch med att göra 
den här vattenlacken … du kan inte gå förbi någonting för då blir det bara 
fel”.

26 = Centrering 
Lärlingen och kunden måste sättas i centrum. När det gäller lärlingen, så är 
det viktigt för Martin att formulera sig rätt och på ett sådant sätt så att lärling-
en förstår. Det är även viktigt att vara lyhörd inför kunden och hennes öns-
kemål. Att sätta sig in i hur kunden tänker och utifrån detta göra sig en bild 
av hur kunden vill att produkten ska se ut. Produkten måste också bli klar i 
rätt tid. 

Egenskaper

27   = Flexibel 
Martin är flexibel. Om det kommer en fråga från Katja eller mig som handlar 
om något helt annat än det, som Martin för tillfället står och arbetar med, så 
tar han tag i frågan på en gång. Han visar lite snabbt hur exempelvis en matris 
används och säger sedan att han ska återkomma till det längre fram. Han ger 
tid för improvisationer och uttrycker sig så här: ”Ett praktiskt yrkesinlärande 
kan inte följas av givna ramar. Skall man som en pedagog följa givna ramar, är 
man nog ute och simmar. Man måste vara flexibel” (se filmsekvens [FS] 18 på 
CD-skivan).
 När Martin upptäcker att Katja gör det första delmomentet på alla fyra 
stommar på en gång och inte som han, gör färdig en schellacksstomme åt 
gången, konstaterar han följande: ”Jasså, du gör alla på samma gång, annars 
brukar jag trä över den på stocken innan jag börjar med nästa. Vet du nu vil-
ken som hör till vilken hatt? … Ja, ja var och en gör på sitt sätt”. Katjas idé 
om att kunna använda stomväv till större och bredare brätten på damhattar, 
har Martin till en början svårt att förlika sig med. Han föredrar filt,  men Kat-
jas enträgna  resonemang kring denna idé, gör  att Martin så  småningom 
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ger vika och föreslår att hon mycket väl kan testa sin idé. 
 Martin påpekar att allt sker i en viss turordning och han är noga med att 
inte frångå denna. Det finns dock tillfällen när han gör det. Ett exempel är 
när han för järnet i motsatt riktning mot vad som är brukligt vid fastsättning 
av felben på platten. Det är substitutet till felb, som tvingar honom till detta. 
Materialet har således en stor betydelse för vilket resultatet blir. Man kan ha 
hantverksskickligheten, men om man inte har rätt material, som i det här fal-
let äkta felb, så hjälper det inte fullt ut att man är duktig rent hanverksmässigt 
för att det ska bli en mästerlig produkt.

28 = Tillitsfull 
Martin litar till att Katja kommer att upptäcka vad som händer när hon står 
och pressar med ett platt järn, i stället för med ett rundbottnat. Han litar till 
hennes kapacitet och ger henne ansvar genom att säga: ”Du fixar det här själv 
nu”.

29 = Koncentrerad
Martins inlevelseförmåga visar sig i att han kan ha svårt att låta bli att handla, 
när det egentligen är lärlingen som ska göra det. I de fallen har han svårt att 
skilja på rollen som görare och bekantgörare (se filmsekvens [FS] 30 på CD-
skivan). Att Martin lever sig in i arbetet med alla sina sinnen, framgår exem-
pelvis när han ska rätta till ett veck på adhérentfodret, som bildats när Katja 
arbetat med att sätta i hattstockens delar i den påbörjade schellacksstommen. 
Han  hör  vad  Katja säger och han  svarar henne, men han är mycket kon-
centrerad på det som han för tillfället gör (se filmsekvens [FS] 17 på CD-
skivan ).
 Martins koncentration yttrar sig också i att han pratar högt för sig själv, 
även om båda lärlingarna finns i närheten. Han grimaserar och kan t. ex. högt 
prata om hur han ska gå tillväga och testar sina tankar mot sig själv och mot 
den teoretiska konstruktion, som han byggt upp.

30 = Förutseende
Martin menar att han måste gå händelserna i förväg för att Katja ska förstå 
varför han gör på ett visst sätt. Han uttrycker sig exempelvis enligt följande: 
”Nu ska vi vattenlackera stommen för att vi sedan ska bügla den”. Han för-
bereder henne på sådant, som ska komma och som kan vara påfrestande och 
uttrycker sig så här: ”När vi bränner in schellacksflingor … så blir det fet rök 
som osar, det kommer du att bli varse och är du nybadad i håret så kommer 
det att ligga som en basker eftråt”. Martin talar också om i förväg vilka miss-
tag man kan göra och hur man kan undvika dessa. Han berättar vad det kan 
innebära längre fram i tillverkningsprocessen om man inte tagit rätt beslut vid 
en viss tidpunkt. När man exempelvis syr i svettremmen, måste  man tänka 
på att lägga stygnen tätt, för att i ett senare skede kunna vika upp svettrem-
men, exempelvis vid reparation av hatten. 
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Han kan också uttrycka sig så här:

Ibland, det har hänt mig flera gånger att jag inte kommit ner ordentligt mot rand-
brickan och då har jag fått sno lite av brättet, det kan man göra det skadar ingen. 
Jag bara talar om det om du hamnar i den situationen. 

40 = Optimistisk 
Enligt Martin är nästan allt möjligt eftersom ett misstag brukar gå att rätta till 
längre fram i tillverkningsprocessen. Det går att värma på materialet om och 
om igen och forma om det. Det enda som med säkerhet inte går att åtgärda, 
är om det blir en reva i brättet, som man håller på att bränna. I sådana fall 
måste brättet kasseras, då det inte får vara någon bristning i hatten. 

42 = Ödmjuk 
Martins ödmjuka framtoning visar sig när han går med på att Katjas sätt att 
utföra momenten inte behöver vara exakt likadant, som hans eget sätt (se 
filmsekvens [FS] 05 och [FS] 18 på CD-skivan). Han säger vad han tycker är 
tråkigt med arbetet och han håller inte inne med de misstag, som han själv 
gjort. Han kan erkänna att han inte vet svaret på en fråga, som någon av oss 
ställer. Martin säger oftast inte rakt ut till Katja om han vill att hon ska göra 
om något, som hon enligt honom inte gjort på ett tillfredsställande sätt. I stäl-
let kan han göra sig till språkrör för någon annan hattmakare:  ”Om det skulle 
stå någon annan hattmakare och terra dig, jaha du har väl inte pressat det här 
ordentligt, så kan man så att säga bara för att reta honom fixa till det”. Öd-
mjukheten framgår också i följande uttalande: ”Jo, men det är mänskligt att 
fela”.

43 = Lyhörd 
Om Katja säger att hon hellre vill hålla hattstocken eller schellacksstommen 
på ett annat sätt än vad Martin är van vid, så får hon det (se filmsekvens [FS] 
18 på CD-skivan).

Strategier

44   = Konsultera 
Martin konsulterar sin hattpärm (hans egenhändigt gjorda dokumentation av 
tillverkningsprocessen) för att försäkra sig om att han säger rätt till Katja. Han 
tittar då och då på hattaffischen på väggen och visar på cylinderhattens höjd 
beroende på tidsperiod. Han konsulterar t. ex. sin egen färdigbüglade schel-
lacksstomme för att jämföra färgen på den med färgen på den schellackss-
tomme, som  Katja håller på att  arbeta  med. Detta  för  att  hon ska lära sig 
se vad han menar, när han säger att den ska vara pepparkaksbrun. 
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45   = Kroppsspråka 
Martin vickar själv på handen och handleden när han med ord beskriver hur 
man ska vicka järnet, när man fäster spritlacksremsan upptill runt schellackss-
tommen (se filmsekvens [FS] 19 på CD-skivan). I det här fallet är det lärling-
en, som håller på att fästa spritlacksremsan och mästaren lever sig in i utföran-
det av momentet både verbalt och kroppsligt. Han utför rörelsen själv i luf-
ten, kanske för att på något sätt till lärlingen föra över den känsla, som han 
själv har i sin kropp.    

Figur 32. Kroppsuttryck. 

När Martin vid demonstration av hur man fäster adhérentfodret, berättar om 
detta moment, använder han sig både av verbala och kroppsliga uttryck. Han 
gör gester med händerna, vilka blir ett komplement till orden och vice versa. 
Det är nästan så att man av gesterna kan utläsa vad Martin vill ha sagt (se film-
sekvens [FS] 03 på CD-skivan). 

47   = Uppmuntra 
Lärlingarna får uppmuntran och Martin uttrycker sig exempelvis på följande 
sätt: ”Det här går ju som en dans”. 

49 = Bildspråka 
När jag står och penslar vattenlack på schellacksstommen, så använder sig 
Martin av en liknelse för att få mig att förstå hur mycket vattenlack jag ska ta 
på penseln. ”Börjar det rinna på den här stommen så blir det fläckar, som se-
dan blir jobbiga att pressa bort och det är inte bra. Det är ungefär som när du 
målar en vägg och det börjar rinna på den, det är inte heller bra”. 
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53 = Fråga 
Martin försäkrar sig om att lärlingen har förstått genom att ställa frågor och 
göra påståenden. Han uttrycker sig t. ex. på följande sätt: ”Har du förstått? 
Du säger ifrån? Du minns hur man gjorde?”. Genom att fråga, är han lyhörd 
inför lärlingen. Som exempel kan nämnas följande uttryck: ”Jag kanske ska 
bränna den här sidan av brättet först, så får du ta den andra?”. 

54 = Förnimma 
När Martin tar hjälp av känseln och synen för att försöka få Katja att förstå 
när vattenlacken kokat färdigt, så är det ett exempel på något man uppfattar 
med sinnena. Han kan exempelvis uttrycka sig på följande sätt: ”När tjock 
leken på vattenlacken är som oblandad saft och när man efter ett fingerprov 
känner att vattenlacken är smidig och inte smular sig, så har den kokat fär-
digt”. Fingerkänsla kan vara svårt att uttrycka i ord. Man måste själv känna sig 
fram t. ex. hur felbplatten ”reagerar” när man ska fästa den på schellackss-
tommen.

Figur 33. Sinnesintryck. 

Det gäller att få in känslan för vilken sax, som är lämplig att använda just vid 
exempelvis det moment, som Figur 33 illustrerar. Det gäller också att få in 
känslan i kroppen för hur man ska vinkla saxen d.v.s. hur man ska hantera 
verktyget när man arbetar med exempelvis just detta moment (se filmsekvens 
[FS] 21 på CD-skivan).  
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Figur 34. Känsla för verktyget. 
                        

55 = Innovera 
Martins  nytänkande framgår då och då i  bekantgörandet av tillverkningspro-
cessen. Han kan t. ex. komprimera vissa moment. Förr fick man spänna upp 
20 ramar med stomväv på raken och nu räcker det om Katja gör momentet 
två gånger. Ett annat exempel är att han använder tejp för att fästa stomväven 
mot hattstocken. Detta gör han för att det ska gå lättare för lärlingarna att 
spänna ut handen i hattstocken, utan att stommen och hattstockens delar rasar 
ner.

56 = Reflektera 
Martin funderar över sin roll som pedagog, om han beter sig på rätt sätt som 
pedagog när han gör oss bekanta med tillverkningsprocessen. När han ibland 
är osäker på sig själv, så ställer han en fråga till sig själv enligt följande: ”Är det 
här rätt eller inte, jag måste ju veta om jag har lagt sidan på rätt ställe, så att 
jag inte står här och pratar om saker och ting och så stämmer det inte”. Vid 
ett tillfälle i slutet av lärandeperioden uttrycker han sig så här: ”Vad är det 
som är rätt och fel egentligen? Jag talar bara om för dig hur jag har lärt mig”. 

59 = Återkoppla 
Martin vill ha bekräftelse på att Katja känner så som han känner, exempelvis 
att hon känner att järnet glider när hon pressar ut schellacken. 

60 = Högprata 
Martin talar om hur man ska tänka d.v.s. så som han tänker när man ska klip-
pa låset och detta gör han genom att prata högt. Han kan också prata högt 
med Fingal, (som gått bort för flera år sedan) samtidigt som han tittar upp i 
taket/himlen, för att t. ex. urskulda sig att han halvfuskar när han lappar ty-
get.  
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Om Martin någon gång blir ställd d.v.s. inte kan svara på lärlingarnas frågor, 
vänder han sig till sina mästare Fingal eller Hugo. När Katja frågar honom 
om varför han aldrig sätter sömmen mitt bak på cylinderhatten, svarar Martin 
så här:

Nu får jag fråga Fingal …  (tittar upp i taket) jag vet egentligen inte skälet till var-
för man la den på sidan, men i och med att skarven inte syns, jag tror att det är 
bättre att man har mer yta att jobba på, på sidan eftersom hatten är oval. 

Martin kan ibland i sådana lägen, när han är osäker på vad han ska svara,  bara 
hänvisa till att Fingal och Hugo gjorde så. 

Figur 35. Martins konversation med Fingal, uttryckt i ord och      
    kroppsrörelse. 

61 = Berätta 
Martin kan berätta om de olika momenten i tillverkningsprocessen utan att 
visa hur man gör momenten. Han berättar om sin barndom med en mamma 
och moster, som var modister, sin tid som lärling och om sina mästare, men 
även om andra hattmakare. Han berättar anekdoter och skrönor. Här följer 
ett exempel på en anekdot, som Martin berättar i syfte att visa på vikten av 
att det som man producerar, måste stämma med kundens önskemål och pro-
dukten måste vara tidsenlig. 

Det var en gubbe häruppe som var tillskärare och han satte kardborreband i 1700-
tals kläder. Jag skulle hjälpa till som påklädare åt han som spelade adelsman och jag
började med kragen, ritsch. Sedan brallorna, ritsch. Jag frågade gubben vad det var 
som lät. Han sa: Det är mina igelkottaband. Men vad fan sa jag, det fanns väl inga 
kardborreband på 1700-talet, så gubben fick göra om och stå där och fejka. 
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62 = Luftdemonstrera 
Martin berättar hur man gör när man bränner ett brätte och visar på låtsas hur 
man utför momentet. Exempelvis kan han med ett färdigt brätte visa hur man 
ska lägga brättet på randbrickan och hur man går på med järnet samt hur man 
trycker ner brättet över formillionen. 

65   = Presentera 
Martin visar både på fördelen med att göra på ett visst sätt, men också på 
nackdelen. Exempelvis är fördelen med zaponlack att hatten blir hållbar, men 
nackdelen är att lacken är så stark att andas in och dessutom kan det bli vita 
streck på tyget. När Katja håller på att spritlackera platten påpekar Martin att 
hon inte behöver övermätta den. I samma stund hämtar han en färdig schel-
lacksstomme, som är spritlackerad för att visa hur det ska se ut. Ett annat ex-
empel är när Martin hämtar en färdig hatt för att visa var man ska fästa adhé-
rentfodret och varför man måste fästa det just där (se filmsekvens [FS] 20 på 
CD-skivan). Adhérentfodret ska inte täcka hela insidan, utan sluta ett par 
centimeter ovanför brättekanten. Detta för att underhandsbrättets vidhäft-
ningsförmåga ska bli bättre. 

Figur 36. Demonstration av adhérentfodrets placering. 

70 = Överlåta 
Först demonstrerar Martin, sedan överlåter han åt lärlingen att pröva själv (se 
filmsekvens [FS] 14 på CD-skivan). Martin och Katja turas om ibland genom 
att göra halva momentet var. Martin ger lärlingen ansvar, genom att han 
överlåter momentet till henne. Som exempel kan nämnas när han ger mig 
ansvar att fästa överhandsbrättet på hans egen cylinderhatt. 
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72   = Uppmärksamma 
Martin talar om vad man måste tänka på i olika sammanhang. Exempelvis 
uppmärksammar han mig på att jag inte ska luta saxen för mycket in mot 
stommen när jag klipper rent runt platten. Detta för att man inte ska råka 
klippa hål i stommen. Han visar också hur jag ska hantera saxen (se filmse-
kvens [FS] 21 på CD-skivan).

73   = Förklara 
Martin förklarar t. ex. varför man har i ammoniak när man kokar vattenlack 
eller varför man ska hantera järnet på ett visst sätt. 

74   = Instruera 
När Katja står och bränner brätten (hon gör själv momentet) så står Martin 
bredvid och instruerar  henne med olika kroppsrörelser, samtidigt som han 
tänker högt åt henne. Han fungerar ungefär som en kartläsare åt föraren i en 
rallybil. Följande dialog är exempel på detta. 

M: O’kej, kör loss nu med järnet. 
K: Ja, men nu får jag i allafall ett hum. 
M: Och så arbetar du ut det. Du får lyfta lite och se var du har, ja sådär bra  visst 
 fortsätt, nu får du när du lyfter så får du kolla att du har, ja just det så nu kan vi, 
 jag vet inte tempot kommer ju sen va. 
K: Jobbar du ganska fort? 
M: Jag försöker lyfta, bränna, lyfta, bränna, hoka, hoka sen går jag på medan järnet  
 är varmt. Det där kan vi ju smäcka ut … mer vid den där flärpen, bra så och så, 
 kantställ järnet lite mera så, nej sådär sen får du dra det lite fram och tillbaka …
 förstårru?  

75 = Bistå 
Martin fungerar då och då som en hantlangare till oss lärlingar. Han hämtar 
nya järn från spisen och bär tillbaka järn, som kallnat. Han ”lånar ut” en extra 
hand till lärlingen när hon vid vissa moment känner behov av tre händer. 

76 = Invänta 
Martin harklar sig  som ett tecken på att jag har gjort fel. Han inväntar att jag 
ska komma på felet själv. Han har tålamod att invänta Katja då hon vill att 
han ska vänta med att ta över, eftersom hon vill göra på sitt eget sätt.

77 = Referera 
När Martin vill att lärlingen ska utföra momentet på ett annat sätt, så refererar 
han till sig själv genom att säga: ”Jag brukar göra så här … om du skulle fråga 
mig nu om det är bra, så skulle jag svara att det inte är bra … om jag vore du 
skulle jag göra så här”.
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När Martin instruerar mig, så kan han referera till Katja och  lyfta fram hen-
nes  erfarenhet  av momentet samt föreslå att jag kan göra likadant. Martin 
utgår från båda sina mästares lära när han gör oss bekanta med tillverknings-
processen, men i vissa fall har han valt att hålla sig till det sätt, som en av mäs-
tarna står för. Som exempel kan nämnas när man bygger upp stommen. Mar-
tin gör som Hugo gjorde, d.v.s. lägger ett tunnare lager av tapisseriväv på 
stommen.
 Samtidigt som Martin repeterar ett moment, exempelvis när jag ska göra 
samma moment som Katja redan gjort, så refererar han i berättande form till 
den gången när vi utförde samma moment. Han kan t. ex. uttrycka sig så här: 
”Det här är tapisseriväv indränkt i vattenlack, vi målade ju på den”. 

78 = Demonstrera 
Martin berättar samtidigt som han visar hur man utför eller ska utföra mo-
mentet (se filmsekvens [FS] 21 på CD-skivan). 

79 = Närma 
Martin är mycket noga med att ha de verktyg, som han för tillfället behöver 
alldeles i närheten. Han är noga med att lärlingen står nära och observerar när 
han demonstrerar ett moment. 

80 = Överta 
Om lärlingen är tveksam till hur hon ska göra eller om hon gör på ett sätt, 
som Martin inte godtar, tar han över och visar hur man ska göra. Ibland  tar  
han över av iver att få göra själv. Lärlingen får observera vid sidan om, eller 
också kan mästarens hand bli till en ”servomekanism”, som förstärker lärling-
ens handrörelse (se filmsekvens [FS] 22 på CD-skivan). I Rogoffs (1990) ter-
mer – ”guided participation”, även om hennes studier inriktas på barns läran-
de.

Figur 37. Servostyrning vid brättebränning. 
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81 = Övervaka 
Martin står bakom eller vid sidan om lärlingen och synar. Han kan även sitta 
en bit ifrån och lyssna till vad lärlingen säger och frågar om. Då och då går 
han fram till lärlingen och synar samt tar eventuellt över (se filmsekvens [FS] 
33 på CD-skivan). Av förundersökningen framgår att modistgesällen Alva lagt 
märke till modistmästaren Ingas förfaringssätt, som i mångt och mycket liknar 
Martins. Alva uttrycker sig så här: ”Först i början så kanske hon visade, och 
sen fick jag fortsätta själv. Hon har ju hökögon, så hon kunde ju se så fort 
man gjorde något fel och då gick hon in och rättade en”.        

Figur 38. Sinnesuttryck. 

82 = Planera 
Martin förbereder de  moment  som han ska gå igenom. Han hämtar t. ex. 
lärft och tapisseriväv innan Katja ska spänna upp väv på ramarna. Han slår på 
spisplattorna på morgonen när han kommer in i hattmakeriet och ställer fram 
verktyg. Martin har i förväg skrivit ner de olika moment, som han ska gå 
igenom under lärandetiden i form av ett utbildningsschema. 

  Utbildningsschema för cylinderhatt 
  1. Materialkännedom.   
  2. Verktygskännedom.                       
  3. Tillverkning av schellacksstomme. 
  a. Två delar sammanfogas – kulle och brätte. 
  b. Tillskärning och bügling av stomme. 
  4. Fastsättning av överhandsbrätte. 
  5. Tillverkning av felbstomme. 
  6. Façonering och fastsättning av underhandsbrätte. 
  7. Montering av hatt- och rouléband. 
  8. Slutfaçonering. Formning efter mönster från conformateuren. 
  9. Reparation av cylinderhatt. 
10. Derbyhatt, filtstomme på schellacksstomme. 
11. Cylinderhatten – När, Var och Hur? 
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Av förundersökningen framgår att modistmästaren Inga också i förväg plane-
rar för lärlingens räkning. När jag som lärling ska till att sy en stråhatt, ber 
Inga mig följa med henne upp på vinden. Vinden är full av hattstockar och 
där på en hylla står den hattstock, som Inga dagen innan sett ut åt mig. 
Tempte (1997) vittnar om samma sak, när han beskriver båtbyggaren Göstas 
förfaringssätt: ”Gösta verkar planlöst trampa runt i verkstaden, tittar på ovid-
kommande saker, står still långa stunder, kommenterar något verktygs placer-
ing, tittar på vädret … bedömer, taxerar och avväger. Slutligen har han be-
stämt sig. Man blir ombedd hjälpa till” (s 91).

83 = Underlätta 
Genom att delge lärlingarna olika trick och tips, underlättar Martin lärlingar-
nas utförande av momenten. Här följer några exempel: Man kan fukta utsi-
dan på schellacksstommen för att lättare få ner hattstockens delar, man kan 
olja in penselskaftet för att undvika att spritlacken fastnar på skaftet och man 
kan använda lissoiren om man inte med handkraft orkar trycka ner hattstock-
ens delar i schellacksstommen. Det finns också sådant i tillverkningsprocessen, 
som man absolut inte får tumma på. Ett sådant delmoment är låsets placering 
på hatten. Martin uttrycker sig så här: ”Låset (sömmen) ska ligga bak vänster 
sida, that’s it!”. Ett annat är, att borsta felbhåren motsols innan man klipper 
låset. Av förundersökningen framgår att Hugo, när han fortfarande var aktiv 
hattmakare, tog hjälp av en berättelse för att få lärlingen att förstå, varför det 
senare är viktigt. Han berättar följande:

Larsson (Hugos mästare) fick upp en hattmakare, som hade arbetat i Tyskland. Han 
fick felben framför sig, men han borstade aldrig felbhåren motsols. När han klippte 
låset, så blev det bart vid sömmen och den syntes. Larsson påpekade felet för tys-
ken, ’ … men så gjorde vi aldrig i Tyskland’, sa han. ’Ja, men då är det nog bäst att 
du åker ditner och fortsätter där’ sa Larsson. 

84 = Uppmana 
Martin uppmanar Katja att göra så som han gjorde eller att göra likadant som 
han gjorde. Han uppmanar lärlingarna att ta i med kraft och att attackera. Vid 
ett tillfälle när jag står och arbetar med att fästa felbplatten, uppmanar Martin 
mig att ”ha händerna med i spelet” d.v.s. att inte bara jobba med järnet utan 
att också använda den andra handen och fingrarna.

85 = Allokera 
Det gäller att disponera tiden rätt eftersom tiden har betydelse för hur mycket 
Martin ska kunna gå in på när det gäller hattmakaryrket. Det gäller också att 
rationellt fördela materialet, så att det blir minsta möjliga spill. 
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86 = Bedöma 
Martin menar att Katja är lätt att samarbeta med då han bedömer att de båda 
är på samma våglängd. Martin gör kontinuerligt en bedömning av lärlingarnas 
utförande av de olika momenten och slutligen av helheten d.v.s. den färdiga 
cylinderhatten. Detta gör han genom att syna hatten (se filmsekvens [FS] 23 
på CD-skivan).

          

Figur 39. Martin synar brättets svajlinje. 
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Katjas bekantgörandelära

xempel på händelser och utsagor i det empiriska materialet, ur vilka kate-
gorierna härrör, gällande lärlingen Katjas bekantgörandelära. 

Bekantgörandesyn

1  = Auktoritetstro 
Martin påpekar att han brukar göra på ett visst sätt, men att Katja inte behö-
ver göra precis på det sättet. Katja säger att hon vill hålla sig till Martins be-
kantgörandelära.

25   = Variation 
Katja konstaterar efter att ha berättat om olika lärare, som hon haft, att män-
niskor lär ut på olika sätt. 

Egenskaper

40   = Optimistisk 
Katja är optimistisk och vågar presentera sådant, som hon tror att Martin inte 
känner till. Martin är positiv till det som Katja gör honom bekant med. Han 
tar exempelvis genast till sig det mätinstrument (fifikus), som Katja förevisar 
honom och uttrycker sig så här: ”Bra, kul” (se filmsekvens [FS] 13 på CD-
skivan).

42   = Ödmjuk 
Katja närmar sig Martin på ett ödmjukt sätt. Martin är exempelvis van vid att 
sy en bahytt på ett visst sätt, men Katja tar med sig mönsterdelar på en bahytt, 
som hon brukar sy och låter dem ligga framme. Martin blir intresserad och 
Katja gör honom bekant med sitt sätt att sy bahytter. Martin reagerar på detta 
med att vilja veta mera.

Strategier

44 = Konsultera 
Katja tar t. ex. med sig ett mönster på en bahytt och visar Martin hur hon 
brukar sy bahytter. 

45   = Kroppsspråka 
Katja visar med handen i luften hur hon inte gått på med lissoiren, samtidigt 
som hon säger detta för att göra Martin bekant med att missen inte beror på 
att hon hanterat lissoiren på ”fel” sätt. 

E
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47   = Uppmuntra 
Bilden nedan illustrerar samspelet mellan lärlingarna. Katja berömmer min 
felbplatt och uttrycker sig så här: ”Aaaaa, vad fin, ja din blev jättefin. Den där 
skulle jag själv vara nöjd med”. Jag reagerar mycket positivt, skrattar och 
nickar på huvudet fram och tillbaka i sidled (se filmsekvens [FS] 15 på CD-
skivan). Hon kan även uppmuntra mig genom att formulera sin fråga på föl-
jande sätt: ”Är du redan klar?”. När jag gör ett misstag så påminner Katja mig 
om att hon också gjorde samma misstag.            

Figur 40. Lärlingar i samspel. 

Vid analysen av mina data framgår, att jag av misstag råkar få en storlek större 
på felbplatten. Katja fördelade platterna och gav mig storlek 57 i stället för 
storlek 56. Jag hade storlek 56 på hattstocken (se filmsekvens [FS] 32 på CD-
skivan) och därför skulle jag egentligen ha haft även den storleken på felbplat-
ten.

49 = Bildspråka 
Martin är inte nöjd med Katjas sätt att få till skum av vattenlacken. Katja an-
vänder sig då av en liknelse för att få Martin att förstå hur hon tänkte, när 
hon skulle göra vattenlacksskummet d.v.s.  hon vispade på samma sätt ”som 
när man vispar grädde”. 

61 = Berätta 
Katja berättar en anekdot om en annan hattmakares erfarenhet av just den 
sammet, som Martin ska arbeta med. Martin är fundersam över hur samme-
ten reagerar på järnet och värmen. Katja berättar då anekdoten och det står 
sedan klart för Martin hur han ska hantera både järn och värme. 
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65   = Presentera 
Katja presenterar en fifikus (mätinstrument) för Martin och ger den till ho-
nom (se filmsekvens [FS] 13 på CD-skivan). Hon visar honom en hattbok, 
som hon tagit med sig från sitt arbete och Martin tar genast del av den. Katja 
visar mig tygprover och mönster samt delar med sig av dessa.

72   = Uppmärksamma 
Katja uppmärksammar mig på en torr fläck på platten innan jag lägger på ad-
hérentfodret. Hon uppmärksammar Martin på en liten upphöjning på den 
platt, på vilken han håller på att fästa adhérentfodret samt på ett veck, som 
bildats på adhérentfodret (se filmsekvens [FS] 16 på CD-skivan).     

Figur 41. Katja uppmärksammar Martin på sådant, som eventuellt måste   
   åtgärdas. 

73   = Förklara 
Katja förklarar för Martin hur man ska sy ett visst moment på en skinnpung. 
Hon förklarar för mig när jag frågar om något gällande tillverkningsprocessen. 
Katja förklarar för Martin varför det (i hans ögon) blivit en miss. Hon gör 
honom bekant med hur det verkligen förhåller sig d.v.s. att felet inte beror på 
att hon inte varit uppmärksam. 

75 = Bistå 
Katja hjälper mig att ställa in filmkameran, hon hjälper mig att hålla i ramen 
när jag ska spänna upp stomväven och hon hjälper Martin med att på ramen 
spänna upp bomullsbatist, som ska bli till spritlacksremsor. 

77 = Referera 
När Katja har något att anmärka, ifrågasätta eller få svar på gällande det som 
Martin gör, refererar hon till sig själv och till hur hon brukar göra. Hon 
nämner exempelvis att hon använt rullbock när hon försökt göra en cylinder-
hatt. Detta leder till att Martin förklarar att man inte använder rullbock.
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När hon ser att Martin använder ångstrykjärnet för att dölja märken efter 
sömmar på sammeten, nämner Katja att hon brukar använda en sammetspress. 
Martin konstaterar bara att han inte använder en sådan. Katja refererar till sig 
själv när hon gör sin bedömning av hur jag lyckats med sömmen på min 
felbplatt och säger: ”Den skulle jag själv vara nöjd med” (se filmsekvens [FS] 
15 på CD-skivan). 
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Elisabets lärandelära

xempel på händelser och utsagor i det empiriska materialet, ur vilka kate-
gorierna härrör, gällande lärlingen Elisabets lärandelära. 

Lärandesyn

1  = Auktoritetstro 
Vid ett tillfälle när jag arbetar med ett moment, så är jag mån om att få veta 
hur Martin brukar göra momentet. Martin refererar till hur Katja gjorde, men 
jag nöjer mig inte med det utan vill att Martin ska tala om hur han själv bru-
kar göra. Vid ett annat tillfälle vågar jag inte fästa felbluvan förrän Martin 
kommer tillbaks från ett ärende, som han uträttat. När jag håller på att lära 
mig façonera och vid det momentet ska lära mig hantera façoneringsmaski-
nen, önskar jag att Martins förmåga ska strömma ut från hans hand till min 
hand. Han håller nämligen sin hand ovanpå min och för min hand, i vilken 
jag håller maskinen,  fram och tillbaka.
 När jag och Katja är ensamma och jag ska till att fästa felbplatten, kommer 
min auktoritetstro till uttryck på följande sätt: ”Nää, jag törs inte börja fästa, 
jag måste vänta tills han (Martin) kommer”. Vi lärlingar har små hemligheter 
tillsammans, som vi inte röjer för mästaren. Det gäller ibland om någon av oss 
råkar göra något fel i utförandet av något delmoment. Då håller vi ihop och 
försöker lösa det tillsammans utan att säga något till Martin. Vid ett tillfälle 
upptäcker exempelvis Katja efter att ha tittat på sina fotografier, att man inte 
ska använda den lilla lissoiren, som hon från början hade tänkt göra. Av foto-
grafiet framgår att det är den skålade lissoiren, som ska användas. Hon lyfter 
tyst upp den och visar den för mig. Vi avslöjar ingenting om att hon höll på att ta 
fel verktyg.

2 = Misstagslärande 
Jag lär mig av mitt misstag. När jag exempelvis fått ett veck på felbplatten, så 
får jag lära mig hur man åtgärdar detta. Mitt misstag leder också till att Katja 
får lära sig av detta, då även hon står och observerar Martin när han gör mig 
bekant med hur man ska gå tillväga för att ta bort vecket. 

3 = Tidsdimension 
Jag menar att det krävs tid för att man ska få en rutin, som sitter djupt och 
tiden spelar roll för hur man minns vad man ska göra vid ett visst moment 
och hur man ska göra. Som exempel kan nämnas när jag och Katja bränner 
brätten utan att Martin är närvarande. Katja står och bränner brätten för andra 
gången, men minns inte vissa delmoment, som jag kan upplysa henne om hur 
hon ska göra. Jag har nämligen bränt brätten för första gången  en vecka sena-
re (27/8)  än Katja (20/8) vilket betyder att jag har momentet i färskare min-
ne.

E
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4 = Självständighet
När Martin demonstrerat och överlåtit till mig, så fortsätter jag själv att utföra 
momentet. Därefter är jag mån om att få respons från Martin om han tycker 
att det är bra det, som jag gjort. Vissa moment gör jag helt ensam. Även om 
ett visst moment är svårt, t. ex. att façonera, så vill jag göra det själv. 

5 = Kvalitetstänkande 
Jag tror att man måste vara noggrann, när man lär sig. Jag fortsätter exempel-
vis inte med att utföra momentet även om Martin säger att jag kan göra det, 
om det är så att jag själv inte är nöjd. Som exempel kan nämnas när jag ska 
fästa överhandsbrättet. Martin menar att jag kan fortsätta d.v.s. blöta trasan 
och pressa, men jag visar honom på kanten, som kryper upp mot bandstället. 
Jag frågar om jag ändå inte ska ta och klippa bort lite mer av tyget och han 
går med på det. Jag får stöd av Katja, som sitter intill och arbetar med något 
helt annat, men som lyssnar till vad Martin och jag säger.

6 = Bildtänkande 
Jag konstaterar att jag lärt mig vissa moment genom att ha det i minnet och 
genom att se momentet framför mig i bild. 

7 = Problemlösning 
När jag stöter på ett problem, försöker jag lösa detta på olika sätt. Ett problem 
som engagerar oss alla tre, är problemet med felbplatten, som alltid blir för 
liten. Jag försöker lösa problemet dels genom att samtala med Martin och 
Katja, dels genom att reflektera och experimentera. Jag kommer med min 
teori och förväntar mig en respons från Martin och jag hämtar ett konkret 
material i form av en färdig cylinderhatt, där sömmen på felbplatten ligger 
exakt ut i kanten på platten. Jag beter mig på detta sätt, för att få en reaktion 
från Martin på hur det kommer sig, att den felbplatten blivit så exakt och fin. 

8 = Samspel 
Även om Martin står bredvid och instruerar, så vänder jag mig till Katja och 
frågar henne hur många centimeter hon klippte bort vid låset. Vi samspelar 
således alla tre. 

13 = Ansträngning 
Man måste tåla ansträngning. Randbrickan och järnen är tunga. När man ut-
för vissa moment t. ex. brättebränning och bügling, så får man tåla hettan och 
oset som bildas från schellack kombinerat med värme. Façoneringen av brät-
tet, innebär även det en kraftansträngning.
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18 = Slumpartat lärande 
Ett samtal mellan Martin och Katja, med ett innehåll som båda är intresserade 
av och bekanta med, leder till att jag via min nyfikenhet och mitt intresse 
ställer frågor. Jag blir på så sätt bekant med detta för mig obekanta. Innehållet 
i samtalet var inte planerat på något sätt. 

19 = Upprepad observation 
Jag menar att det är bra för mitt lärande att få möjlighet att observera samma 
moment flera gånger. Ju fler gånger desto bättre. 

Egenskaper

30   = Förutseende 
I min lärandeprocess, så är jag steget före i tanken. När jag exempelvis håller 
på att utföra ett moment och innan jag slutfört detta, så vill jag i förväg veta 
vad jag ska göra sedan. Jag kan exempelvis uttrycka mig så här: ”När jag har 
gjort det här – vad gör jag sedan?” eller jag kan komma med ett påstående i 
form av en inbyggd fråga. Frågan/påståendet kan handla om nästkommande 
moment och då förväntar jag mig att Martin bekräftar det, som jag påstår eller 
att han säger något annat. 

31   = Noggrann 
Jag är noggrann. När jag känner en liten kant upptill på schellacksstommen, 
då jag ska fästa platten, så uppmärksammar jag Martin på detta. 

32 = Motiverad 
I och med att jag frivilligt försätter mig i lärandesituationen, så är jag motive-
rad.

35 = Nyfiken 
Min nyfikenhet och mitt intresse visar sig i att jag ställer många frågor. Som 
exempel kan nämnas när Martin och Katja står och pratar om något för dem 
båda bekant, men för mig obekant. Jag ställer då frågor om detta obekanta 
innehåll.

39 = Gott väderkorn 
Min förmåga att se, att ha blick för hur den ”nervösa” felben reagerar när jag 
fäster den på felbplatten. Min förmåga att anpassa mitt sätt att sträcka på tyget 
(min kroppsstyrka), samtidigt som jag släpper efter och går på med felbjärnet. 
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Strategier

44   = Konsultera 
När jag är osäker på något och Martin inte finns i närheten, går jag och tittar 
samt läser i Martins hattpärm. Jag kan också titta i hattböcker och kataloger, 
som Martin har  i bokhyllan. Jag kan  fråga  Katja och även titta
på Martins färdiga schellacksstommar samt hattar, för att få en uppfattning om 
hur  det  ska  se ut. Som  exempel kan  nämnas  när  jag tittar  både  på
Martins och Katjas felbplatt för att få en uppfattning om var  på platten de 
penslat på vattenlacksskum. 

45   = Kroppsspråka 
Jag försöker med min kropp ta till mig det som Martin beskriver, gällande 
hur man knyter handen inuti den påbörjade schellacksstommen. Jag lyssnar, 
observerar och knyter samtidigt min hand (i luften) fastän jag inte själv utför 
momentet (se filmsekvens [FS] 24 på CD-skivan). Ett annat exempel är när 
jag ska lära mig hantera façoneringsmaskinen med vilken jag ska rulla upp 
brättekanten (roulén). Martin demonstrerar momentet och jag observerar, 
lyssnar samt gör rörelsen med handen i luften. Jag försöker få in tyngden bak-
om fastän jag inte har façoneringsmaskinen i handen och jag knyter näven 
(precis som om jag hade maskinen i handen) och trycker den mot bordsski-
van. Martin som har façoneringsmaskinen i handen, trycker den mot arbets-
bänken, visar och säger: ”Så ska du göra”.  Under det att han gör detta, 
trycker jag min knutna näve mot bordsskivan och konstaterar högt vad det är 
som är svårt (se filmsekvens [FS] 25 på CD-skivan). 

Figur 42. Jag knyter handen för att få in känslan för hur jag ska hantera   
      verktyget. 

Både jag och Katja uttrycker med hjälp av kroppen, att vi gjort ett misstag 
eller att vi råkar tänka ”fel” vid ett visst ögonblick d.v.s. vi sätter handen över 
munnen. Gesten illustreras i Figur 43. 
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Figur 43. Hand över mun. 

För att lära sig om järnet är tillräckligt varmt och precis lagom varmt, placerar 
man det alldeles intill kinden vilket illustreras av bilden nedan (se filmsekvens 
[FS] 26 på CD-skivan).                   

Figur 44. Lärande av ”rätt” temperatur på järnet. 

46   = Ta initiativ 
Jag föreslår själv att jag kan måla rosetterna till uniformshattarna. Jag kan då 
och då fråga Martin om jag får pröva på att göra något visst moment. Jag kan 
också själv bara göra ett moment utan att fråga honom. Exempelvis häller jag 
schellacksflingor i morteln och finfördelar dem, när jag ser att det behövs. Av 
förundersökningen framgår också, att jag som lärling tar egna initiativ samt att 
de andra lärlingarna gör detsamma. Vi hjälper varandra och prövar att göra på 
vårt eget sätt. Förväntan från modistmästaren och modistgesällen på, att vi ska 
ta eget initiativ ligger i luften och lärandemiljön är på så vis tillåtande och upp-
muntrande.

47   = Uppmuntra 
Jag uppmuntrar Martin i hans handlingar (när han t. ex. håller på att hjälpa 
mig) genom att ge honom beröm. 

48 = Observera 
Jag observerar det som Martin gör, men även det som Katja gör. 
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Jag observerar exempelvis när Martin drar av penseln mot kanten på sprit-
lacksburken/vattenlackskastrullen, vilket har betydelse för förståelsen av hur 
mycket spritlack/vattenlack man ska pensla på schellacksstommen. 

49 = Bildspråka 
När jag ska ”vispa” upp vattenlack till vattenlacksskum, så liknar jag utföran-
det vid att göra klappgröt och jag liknar vattenlacksskummet vid klappgröt. 

50 = Bruka förkunskaper 
När jag ställer vissa frågor, så ställer jag dem utifrån mina förkunskaper. Som 
exempel kan nämnas när jag frågar om Martin limmar ripsbandet. Jag har ti-
digare  lärt mig av  Hugo och Mia, att  man limmar  detta  och därav min 
fråga. Martin upplyser mig då om att han syr fast överkanten på ripsbandet för 
hand.

51 = Experimentera 
Jag experimenterar genom att t. ex. försöka komma på hur hårt eller hur löst 
man ska gå på med järnet. Jag börjar med att inte gå på så hårt och får då höra 
av Martin att jag måste attackera. 

52 = Grunna 
Jag grunnar över hur det kommer sig att felbplatten blir för liten. Jag kan 
grunna över hur jag ska bära mig åt för att min hand ska räcka till när jag ska 
spänna ut hattstockens delar inuti den påbörjade schellacksstommen. 

53 = Fråga 
Frågorna ställs av nyfikenhet och av intresse. Jag uttrycker mig t. ex. så här: 
”Hur gör man ?” De kan också ställas i repetitionssyfte som t. ex.: ”Hur var 
det du sa, är det här samma slags järn (två lissoirer – en i trä och en i lättme-
tall)?” eller ”Hur var det nu du gjorde Katja?” De kan vara framåtsyftande 
och uttryckas i påståendeform som exempelvis: ”Och sedan då?” eller ”Det är 
bara att värma upp på nytt?” Frågorna kan också utformas utifrån en slags 
tankeläsning/intuition, som visar sig i att jag frågar om det, som Martin precis 
hade tänkt säga. En fråga kan också leda till att Martin tar upp sådant, som 
han vid ett tidigare tillfälle glömt att ta upp. Som exempel kan nämnas när jag 
som lärling, frågar om lissoiren som verktyg. Martin berättar då, att det finns 
lissoirer i olika material och i och med det, kommer han in på hur man repa-
rerar en gammal cylinderhatt. Vid det momentet ska man nämligen använda 
sig av en trälissoir.
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54 = Förnimma 

Jag inser att jag måste bli bekant med façoneringsmaskinen d.v.s. känna in 
den – veta hur jag ska hantera den. Veta var jag ska lägga tyngden och hur jag 
ska  anpassa hastigheten  i rörelsen.  Jag tar inte bara hjälp av synen och kän-
seln för att göra mig bekant med det obekanta. Jag använder även hörseln. 
Som exempel kan nämnas när jag uttrycker följande till Katja som svar på en 
fråga, gällande ett delmoment, som hon ställer till mig: ”Jag minns att det 
fräste och därför kommer jag ihåg att man blötte sömsmånen först med en 
fuktig svamp och att man sedan tryckte till med järnet”. 

55 = Innovera 
Under den andra dagen av lärandeperioden får jag en rationaliseringstanke 
och frågar om man inte skulle kunna vika upp den bit av stomväven, som blir 
över mot ramen, så att man utnyttjar allt tyg. Martin svarar att han aldrig 
prövat att göra på det sättet. Någon dag efteråt frågar jag om man aldrig 
spänner upp mer än två lager av stomväven åt gången i syfte att rationalisera. 
Den artonde dagen framför jag min idé om hur man skulle kunna åtgärda den 
snålt tilltagna felbplatten och få sömmen att gå kant i kant. Jag föreslår att 
man ritar av felbplatten från den färdiga schellacksstommen i stället för att rita 
av den från hattstocken. Ytterligare ett exempel på ett innovativt drag, är mitt 
förslag på hur man skulle kunna underlätta arbetet med den tunga randbrick-
an. Jag föreslår att man skulle kunna ställa den på något som roterar, och att 
man också skulle ha möjlighet att låsa fast den i ett läge (se filmsekvens [FS] 
27 på CD-skivan).

56 = Reflektera 
Det är variationen i arbetet som ger tid för reflektion. Dels är det mina roll-
byten (lärling och forskare), som bidrar till detta, dels att jag ibland får arbeta 
även med annat, som inte direkt har med tillverkningsprocessen av cylinder-
hatten att göra, t. ex. sy fast en tenntrådsfläta på en skinnpung, måla rosetter 
på uniformshattar, sy fast ett band i kanten på en bahytt etc. Tid för reflektion 
uppkommer också i skarven mellan att jag slutfört ett delmoment och Martin 
tar över för att visa hur jag ska fortsätta. Vid problemlösning använder jag re-
flektion i kombination med att jag experimenterar.
 Väl ”hemma”, efter dagens slut reflekterar jag t. ex. över Katjas arbete 
med att sy en bahytt. Hon har sytt fast ett ripsband för hand i den nedre 
framkanten på bahytten och nu funderar jag om hon också kommer att fästa 
bandet i ovankanten.

57 = Dokumentera 
Jag fotograferar och gör anteckningar. Jag ritar små teckningar och jag tar 
tygprover, exempelvis en bit tapisseriväv, som jag även ger till Katja.



LÄRANDE UNDER SAMMA HATT 

256

                     Bilaga 6 8(9) 

58 = Samtala 
Samtalet pågår hela dagarna mellan oss tre, som finns i hattmakeriet och mel-
lan Martin och hans kunder. 

59 = Återkoppla 
När jag slutfört något, så vill jag ha respons av Martin och uttrycker mig 
t. ex. så här: ”Är det här bra?”. 

60 = Högprata 
Jag pratar högt för mig själv när jag utför ett moment, för att få respons från 
Martin om jag gör rätt. Jag kan också prata högt för mig själv för att sätta 
egna ord på en företeelse i syfte att bättre förstå. Som exempel kan nämnas 
när jag ska lära mig hantera façoneringsmaskinen. Jag utför rörelsen och ut-
trycker samtidigt följande: ”Det här är inte min kompis. Det som är svårt är 
att både hålla den plant mot bordsskivan och samtidigt trycka emot” (se film-
sekvens [FS] 25 på CD-skivan). 

64   = Lyssna 
Jag lyssnar in Martin och Katja när jag ska lära mig de olika momenten. Jag 
lyssnar på Martins och Katjas berättelser, vilket bidrar till uppbyggnaden av 
vår relation. Jag lyssnar på musiken och det som sägs på radion, vilket ofta blir 
till ett samtalsämne oss emellan. För att lära känna miljön, lyssnar jag även in 
Martins kunder, som då och då kommer in i hattmakeriet. 

65   = Presentera 
När jag slutfört ett moment, så visar jag upp resultatet för Martin och ibland 
också för Katja. 

66   = Vilja 
Som uttryck för min vilja kan nämnas min vilja att själv rulla upp brättekan-
ten (roulén) med façoneringsmaskinen. Martin erbjuder sig att göra detta åt 
mig eftersom momentet är så svårt, men jag vill inte att han ska göra det. Jag 
vill pröva själv. I min dagbok uttrycker jag en vilja att bättre kunna utföra 
varje moment. 
 När jag ska till att fästa felbluvan, ger Martin en rekonstruktion av mo-
mentet. Martin har svårt för att inte ta över helt och göra momentet själv, 
och uttrycker sig så här: ”Jag skulle vilja göra det själv”. Min vilja att själv få 
göra momentet är också stark och jag svarar: ”Men det får du inte” (se film-
sekvens [FS] 28 på CD-skivan). 

67 = Memorera 
När Katja frågar mig om något, så svarar jag utifrån vad jag kommer ihåg. 
Som exempel kan nämnas när jag på Katjas fråga om man ska blöta sömsmå-
nen på felbluvan, uttrycker följande: 
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”Jag minns att det fräste och därför kommer jag ihåg att man blötte sömsmå-
nen först med en fuktig svamp och att man sedan tryckte till med järnet”. I 
dagboken framgår att jag lärt mig genom att ha observerat Martin och Katja  
och  genom  att jag memorerat momenten, men det framgår också att jag 
inte vet om jag lärt mig dessa moment förrän jag prövat på att göra dem. 

68 = Ta beslut 
Jag prövar mig fram exempelvis med verktyg av olika slag. När jag märker att 
det inte går att klippa med en viss typ av sax, så måste jag kunna ta beslutet 
att byta sax. Jag måste också veta vilken typ av sax jag ska byta till och sedan 
kunna ta beslut om att åter byta sax (till den jag hade först) utan att någon 
säger det till mig.
 Efter att ha placerat järnet intill kinden, känt efter om det är tillräckligt 
varmt och gjort min bedömning, tar jag beslutet att byta järn (se filmsekvens 
[FS] 26 på CD-skivan). 

69 = Repetera 
Martin använder vid ett tillfälle begreppet ”fläns”. Jag kommer ihåg att han 
tidigare använt begreppet ”krans” om samma sak, så jag frågar honom om det 
begreppet igen.

71 = Be om hjälp 
När jag fått ett veck på felbplatten ber jag Martin om hjälp genom att
säga: ”Martin, nu är det kris här”. 

72 = Uppmärksamma 
Genom att uppmärksamma Martin på något veck eller skräp i stomväven, så 
förväntar  jag mig att han ska svara på om det här är något att ta hänsyn till, 
om jag måste göra något åt detta. 
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Elisabets bekantgörandelära

xempel på händelser och utsagor i det empiriska materialet, ur vilka kate-
gorierna härrör, gällande lärlingen Elisabets bekantgörandelära. 

Bekantgörandesyn

1  = Auktoritetstro 
Jag säger till Katja att jag inte vågar gå vidare med att visa henne en detalj i ett
moment, förrän Martin kommer tillbaka efter det att han uträttat ett ärende. 
Vi beslutar oss för att invänta honom. Som exempel kan nämnas när Katja 
håller på att fästa brättet i schellacksstommen. Jag menar att hon kan gå på 
med järnet runt hela stommen och sist av allt fästa spritremsan runt om. Katja 
är tveksam till att göra detta innan Martin kommer och jag uttrycker mig då 
så här: ”Du kan nog gå runt hela och sist av allt sätta spritremsan, men det är 
bäst att fråga, så jag inte säger något galet”. 

Egenskaper

28   = Tillitsfull 
Jag är öppen, men också försiktig när jag ger synpunkter till Katja och får 
därmed hennes tillit. Detta visar sig på så sätt att hon frågar mig om hur man 
ska göra vissa delmoment. Hon kan även tvivla på det jag säger och inväntar 
Martins syn på saken. Som exempel kan nämnas varför brättet blivit så mörkt 
i färgen. Jag menar att värmen varit för hög på järnet, vilket Martin bekräftar.

Strategier

44   = Konsultera 
När Katja är osäker på något, exempelvis när hon bränner brätten, så hämtar 
jag Martins hattpärm och tittar efter i den hur man ska göra och läser högt för 
henne ur pärmen. Jag hämtar Martins schellacksstomme för att jämföra med 
Katjas, när hon funderar över hur den ska se ut i färgen. 

45   = Kroppsspråka 
Katja står och fäster sin felbluva på schellacksstommen. Hon frågar mig hur 
man ska göra när man ska fästa låset. Jag säger att man välter hattstocken och 
jag visar samtidigt med händerna hur Martin gjorde när han välte hattstocken 
(se filmsekvens [FS] 29 på CD-skivan). 

47   = Uppmuntra
Jag berömmer Katja när hon exempelvis potencerat sin hatt. 

E
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65   = Presentera 
Jag presenterar begreppet façonera (som Martin ännu inte använt), som jag 
tidigare lärt mig av hattmakarmästaren Hugo. Jag klipper ut några tygprover, 
visar dem för Katja och delar med mig av dessa till henne. 

72   = Uppmärksamma 
Jag uppmärksammar Katja på att ett visst moment benämns ”potencera” samt 
att felbens kant på låset inte fäst ordentligt. Jag uppmärksammar Martin på att 
han inte penslat spritlack överallt på schellacksstommen. 

73   = Förklara 
När Katja står och bränner brätten, förklarar jag för henne varför hon inte 
behöver gå på med järnet längst ut på brättekanten. 

74 = Instruera 
Jag talar om för Katja hur hon ska göra för att få bort en liten upphöjning i 
felben (se filmsekvens [FS] 02 på CD-skivan). Katja lär sig genom att fråga 
och lita på mig.

75 = Bistå 
Jag hjälper Katja med att fotografera ett moment, som hon missat att själv do-
kumentera.

Figur 45. Lärlingars samspel. 

Jag kan också bistå henne med att exempelvis hålla i ramen när hon spänner 
upp stomväven. 

76 = Invänta 
Katja frågar mig om hon ska använda presstrasa vid ett visst moment. Jag in-
väntar Katja, vilket betyder att jag ger henne tid till reflektion innan jag svarar 
och hon kommer vid det här tillfället själv på svaret. 
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Katjas lärande över tid (I)

ärlingen Katjas (K) lärande över tid enligt henne själv och mästaren Mar-
tin (M). Detta illustreras i Figurerna 7 och 8. 

Martin

*6 Katja har tålamod och ”go”. 

*11 Katja vet redan med sig själv vad som är rätt när hon själv synar.

*17 Jag är inte orolig för att någon av er inte ska klara av uppgiften. 

*19 Katja ser för det mesta helhetsbilden av hatten. Jag litar till att Katja har
  förstått, i och med att hon har sett vad som måste åtgärdas. 

19 Katja har förutsättningar för hattmakaryrket. Katja vet hur en slipsten   
  ska dras/hon vet hur hon ska göra. 

*20  Katja ser i förväg vad jag har tänkt säga, angående vad som måste    
  åtgärdas, innan hon tar itu med nästa moment. 

20  Det ser bra ut. Man ser knappt sömmen i sidan på cylinderhatten. 

23  Jag ger Katja eget ansvar att göra fyra cylinderhattar efter varandra. 

24  Jag är imponerad av Katjas produkt. 

25  Katja har lärt sig göra en cylinderhatt. 

*30  Jag har en känsla av att det här är ett hattmakeri för två.

Katja

1   Jag börjar mentalt ge mig in i hattmakaryrket. 

Ø3  Jag påbörjar tillverkning av cylinderhatt. 

4  Jag kan trevande göra vissa moment. 

*11  Jag har lärt mig se att det blir fint. 

14  Jag kan bränna brätte utan hjälp av Martin. 

L
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*18  Jag vet hur hatten får sin glans.
        

20  Jag kan fästa överhandsbrätte, adhérentfoder och potencera med hjälp  
  av mina anteckningar. 

24  Jag kan tillverka en cylinderhatt till Martins belåtenhet. 

25  Jag kan acceptabelt bra tillverka en cylinderhatt. 

28  Jag kan sy ripsbandet runtom brättekanten och sy i svettremmen. 

29  Jag kan tillverka en cylinderhatt till min egen belåtenhet. 

*30  Jag kan se när hatten är färdigbüglad. 

31  Jag kan fästa felben på schellacksstommen. Jag har fått insikt om att de  
  flesta fel går att åtgärda. 

32  Jag kan tillverka en cylinderhatt utan mina anteckningar och     
  fotografier. 

*33  Jag har lärt mig se att det blir bra. 

33  Jag kan tillverka en cylinderhatt utan hjälp av Martin, mina an-    
teckningar och fotografier.

        
*34  Jag har lärt mig strö på lagom med schellacksflingor. 

*35  Jag har fått insikt om att man har bra och dåliga dagar. 
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Katjas lärande över tid (II) 

ärlingen Katjas (K) lärande över tid enligt forskaren (F). Detta illustreras i 
Figur 8. 

*3 Katja inser att scellacksflingorna smälter fint.

*4 Katja har kommit till insikt om att järnet är alltför svalt. 

4  Katja inser att man sätter stockens delar i det, som ska bli en schellacks-
stomme, att det är själva hatten hon jobbar med och hur man tar isär 
hattstocken. Hon har fått en känsla för hur hårt stomväven ska spännas. 
Hon inser att hon glömt ett moment d.v.s. att kontrollera om det var 
något grus mellan tyglagren, som hon spänt upp på ramen. 

5 Katja har lärt sig hantera lissoiren när hon fäster skarven på schellacks- 
  stommen. 

6   Katja inser svårigheten med att spänna ut hattstockens delar inuti det,
  som ska bli en schellacksstomme. Efter två försök kan hon sätta i hatt- 
  stockens delar. Hon kan se när det bildats ett veck i adhérentfodret,  
  vilket innebär att hon måste göra om hela momentet. Efter det tredje  
  försöket lyckas hon. Bitarna börjar falla på plats när hattstockens delar  
  är inuti det, som ska bli en schellacksstomme och när platten är ditsatt. 

7 Katja inser varför man ska hantera hattstockens siddel på ett visst sätt,
  när man ska placera den i det, som ska bli en schellacksstomme. 
   

9 Katja har fått insikt om det grova tillvägagångssättet, som döljs av den
  blanka felben. 

10 Bitarna faller på plats, när Martin satt på brättet på schellacksstommen. 
  Katja inser betydelsen av verktygens form exempelvis vid fäste av   
  brätte.  

*11 Katja har kommit till insikt om att brättemallen är densamma oavsett
  storlek på hatt. 

*13 Katja arbetar helt själv efter sina egna anteckningar och fotografier.   
 Martin övervakar på håll. 

13 Katja inser att man inte behöver gå på med järnet ytterst på brätte-  
 kanten när man bränner brättet.

L
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14 Katja har lärt sig se var hon missat att platta till brättets ovansida t.ex. i
 ytterkanten. 

16 Katja har lärt sig åtgärda veck på överhandsbrättet. Hon inser att hon
  ej kommit åt att fästa överhandsbrättet, då hon upptäcker en luft-   
  bubbla i tyget. 

*17 Katja lär sig genom att repetera. 

17 Katja har kommit till insikt om att felbhåren ska kammas ner utefter
 hela långsidan som vetter mot platten. Hon inser hur man får felben  
 att fästa runtom schellacksstommen. Hon inser det otroliga arbetet med 
 att tillverka en cylinderhatt och att det är många moment. 

18 Katja kommer till insikt om att felbplatten är för liten, då alla tre platter 
 hittills blivit för små. Hon har lärt sig kontrollera att felben fäst på   
 platten. Hon inser materialets betydelse för att man ska kunna åstad-  
 komma en bra produkt d.v.s. att hela tillverkningsprocessen bygger på,  
 att man har tillgång till äkta felb. 

19 Katja har lärt sig klippa låset från rätt håll. Hon har lärt sig att man   
 lägger stommen på randbrickan när man fäster överhandsbrättet. Hon  
 har lärt sig att järnet glider lättare om man använder bivax. Katja inser  
 att hon måste göra en större felbplatt nästa gång. Hon har kommit till  
 insikt om att tillverkningen av en cylinderhatt, är ett hantverk från   
 början till slut.  

*19 Katja har lärt sig se varför Martin gör en viss åtgärd t.ex. klipper bort
 en bit av felben vid låset. Hon inser att hon har hjälp av sina för-   
 kunskaper när det gäller att hantera tyg. 

*20 Katja har lärt sig se var hon måste façonera mer d.v.s. var hon måste  
 forma hatten mer, för att svajlinjen ska bli godkänd av Martin. Hon   
 har lärt sig vara bestämd. Katja har lärt sig se steget som kommer    
 längre fram. När det exempelvis gäller att sätta på överhandsbrättet, ser  
 hon att hon inte får klippa innan hon jämfört tygbrättets bredd med   
 stombrättets bredd. Hon har kommit till insikt om att man inte måste  
   jobba så fort, som hon trodde. Katja pratar nu om helheten och inte 
   om de olika delarna i tillverkningsprocessen. 

*21 Katja vågar mer. Hon vill pröva själv hela tiden och sedan visa Martin  
 för att få respons. 

21 Katja inser att façonering är det svåraste momentet hittills.
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22 Katja har lärt sig se att hon façonerat brättet i en jämn båge. 

*23 Katja arbetar ensam utan anteckningar, men med fotografier. Hon har
 lärt sig se steget som kommer längre fram. Exempelvis märker hon i  
 förväg hattstockarna, för att inte blanda ihop dem längre fram. 

23 Katja kan själv sätta i adhérentfoder, klippa och fästa låset. Hon har   
 lärt sig att man bara har en blöt svamp och ingen trasa när man fäster  
 felben. Hon inser att storleken på felbplatten är mycket svårt att få till  
 och menar att det är ett elände. 

24 Katja kommer till insikt om att järnet var för varmt när hon under   
 dag 13 brände brätten. Hon får via sina fotografier insikt om att man  
 ska använda den skålade lissoiren i stället för den lilla och hon blir   
 varse skillnaden mellan vattenlack och spritlack, samt att man ska   
  spritlacka platten. 

25 Katja har lärt sig att placera alla verktyg nära intill sig. Hon har lärt sig
 se veck på stommens utsida samt hur man åtgärdar detta. Katja har lärt  
 sig hur man får järnet att glida bättre. Hon inser att felbplatten blir för  
 liten för att den är ritad från storleken på hattstockens platt. 

*26 Katja har lärt sig se om något inte är som det ska vara, men inte vari
 felet ligger. Hon inser att Martin nog behöver övervaka henne mer. 
       

26 Katja har lärt sig att inte hålla järnet alltför lång stund på felben, så att
 inte spritlacken slår igenom. Hon har lärt sig att åtgärda en upp-   
 höjning på felben. Hon har också lärt sig att man sist av allt går på   
 med en fuktig svamp när man kratsat hatten. 

*27 Katja kommer till insikt om fotografiernas betydelse för sitt eget    
 lärande. 

27 Katja inser att hon frångår turordningen i tillverkningsprocessen. Hon
 har kommit till insikt om att man lägger hatten på träbrickan när man  
 friserar brättekanten. Hon inser hur man mäter ripsbandet runt brättet.
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Elisabets lärande över tid 

ärlingen Elisabets (E) lärande över tid enligt henne själv och mästaren 
Martin (M). Detta illustreras i Figur 9. 

Martin

14 Du får sy ett band som ska fästas framtill på den bahytt, som jag håller 
 på att sy. 

16 Du får fästa överhandsbrättet på min cylinderhatt, som jag håller på
 att tillverka. 

*17 Jag är inte orolig för att någon av er inte ska klara av uppgiften. 

19 Du har haft röta/tur (Martin synar sömmen på lärlingen Elisabets 
 felbplatt).  

23 Du har förstått hur man potencerar.Bra, det här blir snyggt (Martin  sy-
nar Elisabets cylinderhatt). 

Elisabet

*1 Jag har lärt känna lite av atmosfären.

2 Jag tar initiativ till att vara fullt deltagande observatör – målar rosetter 
 till uniformshattar.  

6 Jag har lärt mig hur man för penseln med handen när man      
 vattenlackerar schellacksstommen och hur man monterar adhérent- 
 foder. 

Ø7 Jag påbörjar tillverkning av cylinderhatt. 

7 Jag ser och förstår hur Martin gör när han har handen i stommen och 
 drar i stomväven utan att hattstockens delar rasar ner. Jag inser att det 
 är svårt. 

*7 Jag inser vari svårigheten består, när det gäller att handskas med   
 lissoiren. 

*8 Jag inser att den hattstock, som jag arbetar med är speciellt bred i   
 midjan. 

L
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9 Jag har lärt mig att i stora drag bränna ett brätte. 

10 Jag har lärt mig lägga ut brättemall och klippa ut efter mallen. 

11 Jag har lärt mig fästa brättet utan Martins hjälp. Jag inser svårigheten med 
att handskas med järnen. Jag inser känselns betydelse när jag  büglar 
schellacksstommen. Jag gör själv momentet med att plocka hatt- 

 stockens delar ur och i manchonen. 

*11 Jag har lärt känna lissoiren. 

12 Jag har lärt mig att bügla schellacksstommen. 

13 Jag kan själv fästa brätte och spritlacksremsa, samt bügla. Jag kan   
 hantera veck när jag bränner brätte. Jag har lärt mig hur man får ut  
 delarna ur manchonen. 
                    
*13 Jag har kommit till insikt om varför järnet inte glider och när järnet är 
 alltför hett. 

*14 Jag har lärt mig att inte strö på för mycket schellacksflingor. 

*17 Jag har lärt mig se om schellacksstommen inte är tillräckligt mycket 
 spritlackerad. Jag har lärt mig att ett grövre tyg är lättare att arbeta 
 med. 

17 Jag har lärt mig att lyfta upp överhandsbrättet och kontrollera bak och 
 fram innan jag trär det över stommen. Jag kan åtgärda veck på över- 
      handsbrättet och jag vet att båda sidor av sömsmånen på felbluvan ska 
 pressas ner. 

18 Jag har lärt mig att inte ha alltför bred sömsmån när jag syr ihop   
 felbplatten och felbsidan samt att man fuktar sömsmånen på felbplatten. 

*19 Jag har lärt mig att det krävs gott om tid för träning för att få in rätt 
 känsla och rätt handlag. 

19 Jag har lärt mig se när sömmen på felbplatten sitter bra. Jag har fått   
 insikt om att jag klarar av att fästa felben på platten samt att man går 
 motsols med felbjärnet när man fäster felben på platten. 

20 Jag inser att façoneringen är det svåraste momentet hittills. Jag har fått 
 insikt om vad jag gör för fel när jag façonerar (jag trycker emot, och  
  lyfter samtidigt verktyget). 
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26 Jag har lärt mig att åtgärda en upphöjning på felben. Jag har kommit  till 
insikt om hur länge man ska hålla järnet på felben när man fäster  låset. 
Jag har lärt mig hur man  kratsar hatten och att man sist av allt  går på 
med en fuktig svamp. 

27 Jag har kommit till insikt om att man använder träbrickan när man
 friserar brättekanten och lärt mig måtta ripsbandet runtom brättekanten. 
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Martins lärande över tid

artins (M) lärande över tid enligt honom själv och forskaren (F). Detta 
illustreras i Figur 10. 

Martin

1 Jag har lärt mig att jag trots många produktionsbeställningar kan 
 samla mig när det gäller min roll som mästare, eftersom vi kom 
 igång med sådant, som rör lärandet av cylinderhatten. 

*2  Jag har kommit till insikt om Katjas vilja att lära sig. 

*3 Jag inser att Katja är lätt att samarbeta med. Jag känner att allt 
 kommer att gå bra. Jag vet att jag är kapabel att anpassa mitt  sätt att 
 förmedla mina kunskaper till hur Katja uppfattar det, som jag   
 förmedlar. 

*4 - *15 Jag har lärt mig att anpassa mitt sätt att formulera mig angående
 uppgiften och mitt sätt att visa på uppgiften, till hur Katja reagerar
  d.v.s. hur hon uppfattar det hela. Jag har kommit till insikt om att 

 jag ofta reflekterar över Fingals sätt och mitt eget sätt att förmedla 
 kunskaperna.  

*16 - *25 Jag lär mig något nytt varje dag, eftersom vi utvecklas hela tiden.
 Jag har lärt mig att det är viktigt, att det jag förmedlar uppfattas rätt 
 av Katja och att det stämmer med hur man arbetar inom yrket. 

26 - 30 Jag har lärt mig att mina kunskaper och det sätt på vilket jag för- 
 medlat  dem till Katja, räckt till för att hon på kort tid har lärt sig 
 tillverka en cylinderhatt. Jag har lärt mig att ge utrymme för impro-
 visationer även om vi i stort följt det upplägg, som jag planerat från 
 början. Ett praktiskt yrkesinlärande kan inte följas av givna ramar.

Forskaren

*4  Martin blir bekant med mätinstrumentet ”fifikus”. 

4 När Martin tittar i sin hattpärm, i vilken han både i bild och text 
 beskrivit tillverkningsprocessen av hatten, kommer han till insikt 
 om att han inte skrivit något om hur man monterar adhérent- och 
 engelskt foder. 

M
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*6 Martin får insikt om hur man syr en passpoalkant78 .

7 Martin blir bekant med i vilken turordning Katja styvar och formar 
 damhattar. Han blir bekant med Katjas trick att använda korsett-  
 spiraler när hon tar bort capelinen från stocken, vid tillverkning av 
 damhattar.  

*11 Lärlingen Katja gör Martin bekant med sättet att sy prickstygn. 

13 Martin reviderar en uppgift om tillverkningen av hatten, som står i 
 hans hattpärm. 

*16 Martin blir bekant med hur man kan behandla sammet. 

16 Martin kommer till insikt om att han själv gör ett moment
 (att åtgärda ett veck), som han egentligen skulle ha överlåtit på   
 lärlingen. 

*17 Martin inser det värdefulla i en hattbok, som Katja tagit med sig och
tipsar honom  om. Han kommer till insikt om att han gjort ett 
misstag efter det att Katja påpekat detta för honom. 

17 Martin inser att han antingen gjort platten av felb för liten, eller att 
 han sytt med för bred sömsmån. 

*18 Martin blir bekant med Katjas sätt att sy en bahytt. 

78 Remsa eller snöre som sytts fast som prydnad i kanten på klädesplagg (Swedenborg, 1986). 
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Tillverkningsprocessen

Att börja med en kokande gryta är magiskt. När jag tänker på schellackslusen i Asi-
en och människan som knackat ner sekret, blir jag ödmjuk. Allt material har gått 
genom många människor. Tänker på de gamla slitna verktygen, som tillverkat så 
många hattar. Jag är helt beroende av både verktygen och materialet för att tillverka 
det jag vill … Det är verkligen ett hantverk från början till slut  /Katja 

 det här avsnittet beskriver jag tillverkningsprocessen, som den framstår i 
min empiri. För att belysa den kontext i vilken studien är gjord, är avsikten 

att ge en bild av omfattningen och komplexiteten i tillverkningen av en felb-
hatt79 . Studierna i övrigt visar på variationsrikedom och komplexitet samt 
svårigheterna att beskriva och förstå det lärande, som krävs för att tillverka 
produkten. Det torde vara ytterst svårt, kanske rentav omöjligt att med ord 
göra en beskrivning, efter vilken man kan göra en felbhatt, som håller hög 
kvalitet. Det skulle betyda att man inte bara genom att läsa en beskrivning, 
kan tillverka en cylinderhatt. Åtminstone gäller detta för den, som aldrig tidi-
gare varit i närheten av felbhattstillverkning.  Anledningen är att det hela ti-
den är helheten, som växer fram utan att den tillfällige betraktaren ser helhe-
ten. För att se denna helhet, räcker det inte med att läsa en beskrivning. Man 
måste själv in i processen och känna den inpå huden och i sin kropp. Som 
forskare och fullt deltagande observatör (lärling), har jag just gjort detta d.v.s. 
själv gått in i tillverkningsprocessen. Det innebär att den beskrivning, som jag 
ger är självupplevd och därigenom unik. Föreliggande beskrivning är således 
ett uttryck för mitt lärande av felbhattstillverkning. Om någon annan skulle 
gå in i processen och därefter i ord ge en beskrivning av den, skulle den åt-
minstone delvis se annorlunda ut. 

Att ta mått på huvudet för att få den exakta huvudformen
1. Placera conformateuren (se nere i högra hörnet på omslagsfotot) på huvu-
det, strax ovanför örat i rak vinkel (placerar man den för högt upp, blir hatten 
för trång). Pinnarna inne i conformateuren är rörliga och dessa går upp i plat-
ten och i slutänden på varje pinne finns en nål. Ovanpå platten finns ett rör-
ligt lock och i locket placerar man en bit  papper. När conformateuren pla-
cerats på huvudet, fäller man ner locket och klämmer till spännet framtill på 
locket. Öppna spännet framtill och lyft upp locket. 

2. Ta ut mönstret ur conformateuren, fyll i konturen efter mönstret med 
penna, skriv namn och storlek och limma upp det på hård kartong (den sida 
upp som är skrovlig). Klipp ut mönstret 1 mm utanför strecket. Ta ett extra 
mått på huvudet med måttband. Samla mönstren i  ett kartotek. 

79 Cylinderhatt med schellacksstomme.

I
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Att lägga i mönstret i conformateursformillionen
3. Skruva loss muttrarna med en nyckel. Nollställ conformateursformillionen 
d.v.s. den löstagbara kransen (Figur 46, nr 3)  genom att  trycka ut alla pig-
gar. När du lossat på muttrarna, håll till med conformateursformillionen på 
bordet, så inte alla piggar ramlar ut. Tryck fast mönstret på de två spikarna på 
träplattan (ej för långt ner). Lägg kransen ovanpå och passa in den i de två hål, 
som finns på träplattan. Skjut in kransens piggar mot mönstret så att de går 
kant i  kant med detsamma. Lås piggarna i detta läge genom att skruva fast 
muttrarna med nyckeln. Mät med ett måttband runt kransen för att kontrol-
lera storleken. 

Att justera hatten efter den exakta huvudformen 
4. Om man har en färdig felbhatt och vill anpassa formen på den till någon 
persons exakta huvudform, så kan man förfara på följande sätt. Vik upp hatt-
remmen för att komma åt bandstället innanför. Stoppa i silkespapper/papillon 
i hatten för att skydda kullen från att värmas upp. Håll hatten en bit ovanför 
den varma spisplattan en stund (ej för länge  för då kan stuket på brättet för-
ändras). Känn på bandstället utanpå hatten lite då och då. När bandstället 
känns lagom mjukt, tar man bort hatten från värmen. Ta ut papperet, fäll ner 
hattremmen och sätt i conformateursformillionen. Justera brättet med lissoi-
ren (Figur 46, nr 10). Observera att en felbhatt aldrig kan göras större. 

5. Att koka en sats vattenlack (flingor av schellack80 , vatten, ammoniak och terpen-
tin).
Låt koka ca 4 timmar. Konsistensen ska vara som oblandad saft. Gör ett fing-
erprov genom att känna på vattenlacken mellan tumme och pekfinger. Om 
den känns smidig, så har den kokat färdigt. Känns den smulig, får den koka 
lite till. 

6. Att doppa/dränka tapisseriväv i vattenlack.
Rör om med en träpinne. Krama ur väven. Spänn upp två lager av väven på 
den stora träramen (till sidor81 ). Släta ut luftbubblor och rensa väven från 
”grus”. Låt torka. När väven torkat kan den bestrykas med vattenlack igen, 
innan man tar ner den från ramen. 

7. Att doppa/dränka tapisseriväv i vattenlack.
Rör om med en träpinne. Krama ur väven. Spänn upp väven på lilla trära-
men (till platter, se fotnot 79). Släta ut luftbubblor och rensa väven från 
”grus”. Låt torka. 

80 Hartsliknande ämne i form av tunna fiskfjäll. Ursprungligen sekretion av speciell indisk lus, 
som därefter renats till befintlig kvalitet.
81 Felbhatten består av brättet och kullen. Den senare av sida och platt.
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8. Att göra i ordning spritlack.
Låt schellacksflingor och denaturerad sprit få stå och smälta ihop. Rör då och 
då.

9. Att spänna upp tunn bomullsväv (bomullsbatist) på lilla träramen.
Pensla på spritlack på fram och baksidan av den uppspända väven. Låt torka.

10. Att ta ner den torra tapisseriväven (kallas nu stomväv) från stora och lilla trära-
men.
Plocka bort trådar och dylikt. Klipp ut sidor/platter på skrå. Vid en 13 cm 
hög hatt, klipp sidan 16 cm bred och 65 cm lång. Platterna klippes i fyrkanti-
ga bitar i storlek 15x21 cm. 

11. Pensla på spritlack på några av platterna. Låt torka. 

12. Ta ner den tunna bomullsbatisten från lilla träramen när den torkat. 
Riv eller klipp remsor, (spritlacksremsor) vågrätt. Häng remsorna på en galge 
i taket. 

Att bränna brätten 
13. Sönderdela schellacksflingor i mortel.

14. Rita av den runda mallen till brättet på kraftig bomullsväv (tidigare par-
kumväv) bomullstwills, bordsfilt eller domestikvävd bomull. Tyget läggs 
dubbelt. Rita en liten flärp som sticker ut från brättet (den ska man hålla i när 
man drar isär brättena. Man bränner två  brätten  åt  gången). Klipp efter 
mallen.

15. Rita av mallen på tunnare bomullstyg t. ex. tapisseriväv. Rita en liten 
flärp som sticker ut från brättet. Tyget läggs fyrdubbelt. Klipp efter mallen. 

16. Se till att järnen82 (Figur 46, nr 7) blivit heta. Lägg brättestommen (som 
består av de två kraftigare tygbrättena) på järnplattan i dragskåpet. Strö schel-
lacksflingor i en sträng runtom brättet. Använd en arbetarhandske på handen, 
som skydd för det heta handtaget på järnet. Använd även en handske83 på jär-
nets handtag. Alternera järnen. För det heta järnet fram och tillbaka över 
schellacksflingorna genom att samtidigt lyfta det lite lätt (detta för att man 
inte ska fösa schellacksflingorna framför sig till en hög). När järnet är tillräck-
ligt varmt så glider det lätt över schellacksflingorna. Schellacken gör att brät-
tet blir hårt och tar man för lite schellacksflingor så blir kvalitén sämre. För-
dela schellacksflingorna med järnet i ett ganska högt

82 Stomjärn används vid tillverkning av stommen och felbjärn vid fastsättning av felben. 
83 Ett 12 cm långt vinkelböjt järn, isolerat och överklätt med läder. 
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tempo jämt över brättet och det är färdigbränt när färgen är pepparkaksbrun. 
Arbeta  bort  den schellack  som  eventuellt  samlats på  ett ställe med  hjälp 
av cirkulationsrörelser. Lägg på ett tunt belägg. Strö över schellacksflingor.  
 Gå på med järnet som  tidigare. Vänd på brättestommen. Strö på lite 
mindre av schellacksflingorna då schellacken slagit igenom från det belägg, 
som man nyligen bränt. Gå på med järnet som tidigare. Lägg på ytterligare ett 
tunt belägg. Strö över schellacksflingor. Gå på med järnet som tidigare. Om 
schellacken samlats på ett ställe till en liten sjö, smeta ut och bränn ner med 
järnet. Om det blir ett veck, tryck till med järnet. Ta tag i flärpen och dela på 
brättestommen så att det blir två brättehalvor. Om det blir en reva i brättet 
måste det kasseras, då det inte får vara någon bristning i hatten. Lägg den ena 
brättehalvan med den vita sidan av tyget uppåt på järnplattan. Strö över schel-
lacksflingor. Gå på med järnet som tidigare. Lägg på ett tunt belägg. Strö över 
schellacksflingor. Gå på med järnet som tidigare. Lägg den andra halvan av 
brättestommen med den vita sidan av tyget på järnplattan. Strö över schel-
lacksflingor. Gå på med järnet som tidigare. Gå på med en lissoir om ytan är 
lite bucklig. Nu är båda brättena färdigbrända.

17. Rengör järnen genom att dra dem mot en bit smärjelduk eller genom att 
skrapa ren undersidan med en pinne av stål. Man kan även bränna av järnen 
genom att låta de stå på spisplattan i ca en timme. 

Att sätta i adhérentfoder
18. Adhérentfodret utgör foder till hatten. Det fästes på stomväven. Rita    av 
sid- och plattmall på fodret (relativt tunn bomull är bäst). Fodret  läggs och 
klipps på raken om det är lite elastiskt, i annat fall på skrå. Vid 13 cm hög 
hatt, klipp sidan på fodret 11 cm bred. 

19. Pensla vattenlack på stomvävens sida och på den platt, som inte är sprit-
lackerad. För penseln med små drag fram och tillbaka och ta måttligt med 
vattenlack så att det inte slår igenom fodret. Fäst fodret. Gå på med en lissoir 
och eventuellt med ett ångstrykjärn (utan ånga). Lägg penseln i blöt. 

Att sätta i engelskt foder 
20. Gör en platt av papp och sidentyg som passar mot platten inuti hatten. 
Klistra fast eller sy fast tyget mot platten i papp med 1/2 cm:s sömsmån. Gör 
en sida i papp och sidentyg. Längden bör vara 2-3 cm längre än omkretsen på 
platten, då sidans kortsidor ska läggas omlott. Höjden bör vara 2 cm lägre än 
höjden på kullen. Beräkna en sömsmån på 2 cm på sidentyget till sidans höjd 
och längd. Sy ihop sidan av sidentyg kant i kant med sidan av papp (kanten 
mot platten). Sträck tyget ner mot den andra långsidan, vik om långsidans 
kant och sy  fast  så nära som möjligt. Sy ihop platt med långsida för 
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hand eller med långa stygn på maskin. Klipp några jack i långsidans sömsmån 
så att den ger med sig. Skarven i kortsidan syr man inte ihop eftersom den ska 
kunna ge med  sig. Skarven syns på insidan och därför viker man fodrets 
sömsmån inåt (bakom). Det engelska fodret är ett i hatten löst isatt foder. I 
dag nöjer man sig med adhérentfoder om inte hatten ska vara till något speci-
ellt tillfälle. 

Att bygga upp schellacksstommens kulle 
21. Mät midjan på den femdelade hattstocken (Figur 46, nr 8) där den är som 
smalast. Mät av detta mått + 1/2 cm på stomvävens sida. Klipp  bort 
ev. fransar från adhérentfodret. Mät av 1 cm från kanten på ena kortsidan och 
markera med ett streck. Vik stomväven över bocken84  (Figur 46, nr 11) om-
lott (1 cm). Pressa på med det lilla järnet utmed skarven bit för bit. Tryck till 
med den lilla lissoiren (inte för hårt). Fäst spritlacksremsan över skarven. 
Ganska raskt tempo. Håll lissoiren på  tvären över skarven. Tryck till extra 
med järnet upptill och nertill på stomskarven, då det blir spänningar där. 
Längre fram i  tillverkningsprocessen kommer ett moment där man büg-
lar/härdar stommen och  då har man chans att ta bort ojämnheter, som 
man ev. inte lyckas med att åtgärda nu. Klipp bort överflöd av spritlacksrem-
san.

Att sätta i stockens delar i schellacksstommen 
22. Sätt i bakdelen bak där skarven på stommen finns och framdelen fram. Ta 
fram ett underställ att ställa den påbörjade schellacksstommen på.  Stoppa 
ner den knutna handen. Flytta  upp stommen en bit utmed fram och bak-
delarna. Lägg ner stommen med den knutna handen inuti på understället, så 
att stommen hänger fritt. Sätt i siddelen, sätt i den andra och sist av allt mit-
tendelen.

23.Vänd på stommen med stocken i. Klipp stomväven upptill kant i kant 
med stocken. Lägg på platten (den med adhérentfoder). Håll fast platten med 
handen, markera genom att dra ena skänkeln på saxen mot kanten på stock-
en. Klipp kanten runtom halva stommen (sömsmån på 1,3 cm), vik ner kan-
ten baktill med hjälp av järnet och på den  halva, som man klippt ut. Tryck 
till med lissoiren. Snurra på stocken  (håll kvar handen på platten), klipp ut 
resten och vik ner kanten med järnet framtill och på den andra halvan av 
stommen med lissoiren. Tryck till med lissoiren. Fäst en spritlacksremsa 
runtom.

24. Lägg på spritlacksplatten (den ska ej vikas ner, bara läggas ovanpå). Dela 
in platten i fyra delar. Börja med att pressa på med varmt järn  baktill (se till 
att gå ut på kanterna). Lyft järnet, dra ej. Tryck till med breda lissoiren.

84 Ett slags stöd i trä och stål. 
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Färgen ska vara pepparkaksbrun. Klipp kant i kant runtom. Gå på med varmt 
järn på den klippta kanten runtom. Tryck till med lissoiren.

Att vattenlackera kulle och platt 
25. Vattenlackera kullen och platten utan att ta ur den femdelade hattstocken. 
Låt torka. 

Att sätta på brättet på schellacksstommen
26. Mät från mittbak till sidans mitt och från sidans mitt till mittfram på ena 
sidan och markera fram, bak och sida på stommen genom att göra ett tvä 
streck med blyertspenna. Gör lika på  den  andra  sidan  av   stommen. Mät 
höjden på stommen fram och bak (13 cm) och sidan (12 1/2 cm). Gör ett 
tvärstreck. Mät omfånget på stocken längs med linjen (lägg måttbandet ovan-
för linjen).

27. Ta fram en formillionplatta (Figur 46, nr 4) som är 1/2-1 cm större än 
omfånget, då man senare ska trä en manchon85 över stocken. Lägg formilli-
onplattan på brättet. Rista ett streck runtom med en syl (Figur 46, nr 15). 
Mät  1-1 1/2 cm från det ristade strecket in mot brättets mitt och gör en 
markering på brättet runtom. Klipp ca 2 cm utanför markeringen.

28. Lägg formillionplattan på randbrickan (Figur 46, nr 21). Använd formilli-
onplattan som stöd vid uppvärmning av brättet med varmt plant järn. Syna så 
det blir lika fram och bak. Tryck ner brättet över formillionplattan - tryck 
ner baktill först sedan framtill och därefter sidorna. Tryck till med lissoiren. 
Dela in brättet i fyra delar när du  arbetar med järnet. Arbeta tätt intill  band-
stället (vinkeln mellan kulle  och brätte) med järnet genom att trycka och 
dra (man måste lära sig att  jobba med järnet vid bandstället samtidigt som 
man jobbar ute vid  brättekanten. Man måste göra båda sakerna på en gång). 
Tryck och dra med platt lissoir. Stryk med händerna på brättet runtom om 
det är buckligt. Syna så att undersidan av brättet ligger tätt intill bandstället. 
Markera fram och bak på brättets undersida och ovansida med en tuschpenna, 
genom att rita ett streck och ta linjen på formillionplattan  som riktmärke. 
Lossa brättet från formillionplattan.

29. Klipp kransen (den lilla kanten som sticker upp från brättet) med krumsax 
(Figur 46, nr 12) ca 1 1/2 cm bred och falsa kransen d.v.s. gör den tunnare 
på insidan med en kniv (egentligen ett skräddarverktyg). 

30. Lyft ut stockens delar ur stommen. Sätt ihop delarna och vänd upp och 
ner på stocken. Trä en manchon över stocken. Släta ut den med händerna 
eller med ett ångstrykjärn för att undvika veck. Vänd upp och ner på den 
manchonklädda  stocken, dra i  manchonen  upptill  och vik ner en bit av

85 Mössliknande mjukt underlag för stommen. 
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ovankanten. Ta ut stockens siddelar så att bara fram- och bakdelen är kvar i 
manchonen. Ta tag i manchonen med höger hand, stoppa ner den i stom-
men. Ta tag i brättet och syna så mitt bak  på brättet hamnar mitt bak på 
stommen.

31. Trä över brättet med kransen neråt. Dra i manchonen så det inte bildas 
något veck. Stoppa ner stockens siddelar och mittendel. Dra upp  brättet till 
övre kanten av stommen tills den hamnar vid markeringen för kullens höjd. 

Att fästa brättet på schellacksstommen 
32. Se till att verktygen finns nära till hands. Placera stommens botten mot 
magen och sidan av stommen mot bordskivan. Håll i det skålade järnet  bak 
och fram med den raka kanten framåt för bättre sikt. Pressa först fast bak mot 
kullen och tryck till med den skålade lissoiren. Pressa fast fram och sedan si-
dorna. Fäst en  spritlacksremsa  ovanpå  skarven  runtom genom att trycka 
och dra med det skålade järnet och lissoiren. 

Att bügla/härda schellacksstommen
33. Stryk på bivax på stomme och platt för att järnet ska glida lättare. Arbeta 
uppifrån och ner på stommen. Börja bak vid sidan på skarven. Pressa till skar-
ven mellan brätte och stomme med det skålade mycket  varma järnet och 
med den skålade lissoiren (stryk fram och tillbaka). Känn slutligen efter med 
fingrarna. Det får inte finnas några ojämnheter på kullen, då dessa syns när 
man senare fäster felben ovanpå. Färgen ska förändras från rosabrun till pep-
parkaksfärg.

34. Bügla platten. Dela in platten i fyra delar (fram, bak, sida, sida). Pressa 
med det platta järnet och den platta lissoiren. 

35. Plocka ut siddelarna ur manchonen. Ta ur manchonen med bak-  och 
framdelarna i. Stoppa ner siddelarna i manchonen då den ska användas igen 
när man ska klä hatten. Skär bort överflöd av stommen,  som sticker utanför 
brättekanten. Tryck i en formillionplatta. Lägg  stommen på randbrickan. 
Tryck lätt med handen på platten och tryck ner hatten mot randbrickan. 
Forma brättets ovansida med ett plant järn och en plan lissoir. Finjustera vin-
keln mellan kulle och brätte tills det  ligger plant mot randbrickan. Känn med 
fingrarna och handflatorna på ovan- och undersidan, så att det inte finns någ-
ra bucklor på ytan. 
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Att klippa brättet efter brättemall
36. Lägg mallen86 (Figur 46, nr 16) på brättet och rista ett streck efter den 
smalare mallen med en syl. Ta ur formillionplattan. Klipp med krumsax efter 
det ristade strecket. 

Att vattenlackera hela schellacksstommen 
37. Vattenlacken penslas på för att skydda stommen från att spritlacken slår 
igenom  (spritlacken  penslas  på  senare). Vattenlackera ett varv. Momentet 
utförs i en viss turordning. Stryk bort överflöd av vatten från penseln om den 
stått i blöt. Håll stommen i den vänstra handen och penseln i den högra. 
Doppa penseln i vattenlacken. Börja pensla sidan av stommen ovanför över-
handsbrättet. För penseln sidledes. På sluttampen för man penseln upp och 
ner runtom stommen. Pensla på överhandsbrättet. Vänd upp och ner på 
stommen. Luta lite på stommen för att undvika att det rinner. Pensla på insi-
dan ca 2-3 cm ovanför  fodret.  Stoppa   ner   den  vänstra  handen i stom-
men och pensla underhandsbrättet med den högra. Håll i stommen genom att 
placera vänster hands fingrar på fodret och tummen på brättets kant. Pensla 
sist av allt ovanpå platten. Häng hatten på tork på hattstegen87 och lägg pen-
seln i blöt. 

Att spritlackera överhandsbrättet, sidan och platten 
38. Hatten spritlackeras när den är helt torr. Dra penseln först vågrätt och 
sedan lodrätt. Underhandsbrättet spritlackeras däremot samtidigt som man 
sätter på tyget. 

Att klippa ut överhandsbrättet 
39. Lägg brättemallen på skrå ovanpå (ett inte för tjockt) svart ylletyg, kan-
vastyg, muslintyg eller rips. Klipp ut. (I  besparingssyfte  kan  man lägga  
stommen direkt på tyget och markera efter brättet  på  tyget). Lägg en formil-
lionplatta ovanpå tyget som är 5-6 storlekar mindre än omfånget på stom-
men, och markera runtom. Klipp ut hålet i mitten. Lägg en formillionplatta i 
rätt storlek på randbrickan. Lägg hatten ovanpå. Kontrollera bak och fram på 
brättet och att rätsidan kommer utåt när tygbrättet träs över stommen. Om 
hålet  känns lite för trångt - klipp ur ca 1 cm. Se till att ha en liten kant kvar 
som går upp emot stommen invid bandstället. Blöt (ej genomblöt) en 
bomullstrasa. Lägg den på en del av tygbrättet och börja bak på brättet  och 
gå sedan runtom. Dra lite i trasan och håll emot med ett finger, pressa på med 
järnet. Pressa lätt med ångstrykjärn - ej för länge för då går spritlacken upp 
och slår igenom tyget. Om detta inträffar, kan man  torka rent med sprit al-
ternativt riva bort tyget och sätta på ett nytt överhandsbrätte.

86 Det finns en äldre (bredare) och en modernare (smalare) modell. 
87 En slags stege i taket på vilken hattarna placeras på tork. 
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Pressa först in mot bandstället och sedan utåt mot brättekanten. Ta bort trasan 
och tryck till med lissoiren. Dra lite i tyget eftersom det är taget på skrå. 
Tryck till med lissoiren eller med fingrarna mot bandstället. Se till så att det 
inte är något veck på  presstrasan. Om det blir ett veck på tygbrättet, gör 
följande: Ånga på tyget och riv upp där vecket sitter. Dra i tyget, lägg på tra-
san och pressa på nytt med järnet och tryck till med lissoiren. Om det blir en 
bubbla, gör följande: Ånga på tyget, som redan fästs och lyft upp det lite lätt, 
dra i tyget, platta till med fingrarna och händerna, tryck till med järnet och 
lissoiren. Vänd upp och ner på hatten för att syna om brättet sitter fast 
runtom. Jämna till kanten runtom brättet genom att klippa med den fina 
krumsaxen. Vänd på hatten igen och syna om tyget ligger jämt på ovansidan 
och att det inte är några luftbubblor. 

Att rita av mönsterdelarna till sida och platt på hattfelben
40. Lägg felben med avigan utåt och med felbhåren i riktning från dig. 
Plattmallen är ritad efter storleken på stocken och därefter har man lagt till 7 
mm för sömsmån. Lägg mallen på skrå ovanpå tyget och rita med en krita 
direkt efter  mallen. Markera fram, bak och storlek på platten. Klipp ut plat-
ten ca 2 cm (tygets hållfasthet avgör) utanför kritstrecket runtom (kant att 
hålla i vid kratsning). Lägg nedre delen av mallens sida (delen mot platten) på 
tyget. Lämna en liten bit av tyget utanför  mallens sida runtom (kant att hålla 
i vid kratsning). Rita med kritan direkt efter mallen (vid 13 cm:s  hög hatt, 
lägg till 2 cm på höjden). Markera, d.v.s. skriv F för fram till höger och P för 
den sida som ska gå mot platten (felbhåren går i riktning från dig det vill säga 
från den sida på tyget som ska ligga mot platten). 

Att göra vattenlacksskum
41. Håll kastrull-locket i vänster hand. Doppa penseln i vattenlack. Rör om 
(vispa) med penseln mot kastrull-locket i ett snabbt tempo till ett  skum. 
Dutta på skum (på avigan)  utmed  kritstrecket runtom platten och utmed 
sidan som går mot platten. Var lätt på handen.

42. Vattenlacksskum läggs på för att man ska kunna pressa isär sömsmånen 
och för att sömsmånen ska fästa samt för att binda samman tyget vid låset 
(skarven i sidan på hatten). Lägg ett skyddspapper på bordet. Dutta på vatten-
lacksskum utmed sidan som går mot platten på en ca 2 cm bred sträng. Dutta 
på vattenlacksskum fram och bak på sidan på en ca 5 cm bred sträng. Inget 
vattenlacksskum på sidan som går mot bandstället. Se till att inte få vatten-
lacksskum på rätan. Lägg delarna att torka. 

43. När delarna torkat - Plana ut de skumpenslade delarna med ångstrykjärn 
utan ånga. 
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Att borsta felbhåren på platten
44. Lägg plattmallen på avigan och rita med krita runtom. Markera mitten på 
platten. Vänd på platten så rätan kommer utåt. Fukta en svamp och dutta på 
ytterkanten av platten på rätan (de ytor som på avigan är penslade med vat-
tenlacksskum ska borstas). Håll fast i plattens ytterkant med vänster hands 
fingrar. Alternera mellan den lilla  borsten (Figur 46, nr 17) och kratsen (Fi-
gur 46, nr 18) och kratsa in mot mitten eller gå först runt med kratsen och 
borsta sedan med den lilla borsten.  Detta görs för att borsta bort håren från 
sömmen så att man i ett senare skede kan borsta dessa hår över söm-
men/skarven och gömma den. Låt torka. 

Att borsta felbhåren på sidan
45. Fukta sidans ena långsida (sidan mot platten) och borsta håren uppåt i 
riktning från dig. Fukta höger kortsida och borsta håren in mot mitten. Fukta 
vänster kortsida (denna sida är mycket viktig för att man längre fram ska kun-
na borsta håren över sömmen/skarven vid låset). Borsta håren in mot mitten 
med krats och borste. Håren går motsols. Låt torka. 

Att sy ihop felbsida och felbplatt 
46. Klipp bort kanten som man hållit i när man kratsat platten. Lämna en bit 
lös i början av sidan och tvärnåla fast sidan (sidan mot platten) mot mitten-
markeringen  på platten. När man nålat runtom, är det över lite tyg. Sträck 
tyget något. Sy med en halv pressarfots bredd. Börja och sluta vid låset. För-
sök komma så  nära som möjligt så det inte blir ett mellanrum längst upp vid 
låset.

Att pressa isär sömsmånen på felbluvan
47. Trä felbluvan över en bomboir88 (Figur 46, nr 5). Börja pressa vid låset. 
Sträck isär sömmen, fukta med svamp och pressa fast den på båda sidor med 
ångstrykjärn utan ånga. 

Att pressa fast felbluvan på schellacksstommen 
48. Släta ut en manchon med ångstrykjärnet. Sätt i stockens fram- och bak-
delar i manchonen och sätt ner den i stommen. Sätt i resten av stockens delar 
(samma stock som du hade från början). Fyll en liten skål med vatten. Syna 
var vänster mitt är på stommens platt. Trä på felbluvan så låset hamnar till 
vänster på stommen. Renklipp låset om nödvändigt. Syna sömmens lutning 
på vänster sida av hatten) genom att svepa tyget lätt runt schellacksstommen. 
Sträck ej. Lägg långsidans frambit (kortsidan) över den andra kortsidan. Håll 
fast. Stick ett hål rakt igenom tyglagret med en vass sax. Markera ytterligare 
med en krita.
 Ta av felbluvan. Gå in högst upp vid låset med saxen och klipp ner mot 
markeringen. Gör lika på den andra sidan. Ta  fram en hästsko som  är ren

88 Används även som stöd under platten vid potencering av densamma. 
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och ställ ett lagom varmt felbjärn (har du en spisplatta från 0-6, ställ in plattan 
på 3:an) på denna intill dig. Järnet ska inte vara så varmt som när man jobbar 
med stommen. Fukta lätt med en svamp runt sömmen på platten. Sömmen 
ska ligga så nära kanten på stommen som möjligt. Börja vid låset. Fukta och 
tryck till med felbjärnet (det får inte fräsa om järnet). Lägg ner stocken med 
felbluvan på bordet och fäst en bit ner på  låset ca 2 cm. Sträck ej. Fäst ena 
sidan av låset först och sedan den andra kant i kant. Fukta, tryck till med felb-
järn och lilla lättmetall-lissoiren. Fäst platten genom att fukta, trycka till med 
järnet och lissoiren. Känn med en knappnål om tyget på platten fäst ordent-
ligt så att det inte är någon luftbubbla. 

49. Dra lätt med handflatorna på tyget längs med kullen. Lägg ner stocken 
med felbluvan på bordet och fäst resten av låset kant i kant genom att fukta, 
trycka till med järn och skålad lissoir. Fäst därefter felben på kullens sida 
runtom. Arbeta med händerna  genom att  dra  lätt  med handflatorna på ty-
get och genom att sträcka tyget lite för att få det slätt utefter kullen. Arbeta 
uppifrån och ner ca en fjärdedel i taget. Klipp bort överflöd av tyg längst ner 
mot bandstället med den fina krumsaxen. 

Att kratsa håren motsols på den fastsatta felbluvan 
50. Fukta tyget ganska rikligt med en svamp. Ta med kratsen försiktigt på var 
sida om skarven i sidan. Borsta därefter håren över skarven/sömmen med den 
mjuka lilla borsten. Fukta platten. Kratsa plattens hår motsols. Gör en liten 
knorr i mitten med kratsen. Fukta platten  med svampen genom att hålla 
svampen med höger hand mot plattens yta och snurra samtidigt hela hatten 
motsols med vänster hand. Borsta håren motsols med lilla mjuka borsten. 
Man fuktar sist av allt för att se så det fäst överallt. Om inte, bildas luftbubb-
lor. Låt torka. 

Att potencera hatten - få upp glansen på hatten 
51. Inuti hatten finns både manchon och stock. Gå på med schaggen – sam-
metskudden (Figur 46, nr 2) och frisera hatten lite. Ställ en hästsko med ett 
felbjärn intill dig. Börja först med sidan och arbeta uppifrån och ner. Dra jär-
net, ej för varmt (har du en spisplatta från 0-6,  ställ   in plattan på 3:an) ut-
med kullen, dra  med den  skålade  lissoiren, dra  med schaggen. Gå runt 
med sammetskudden på platten. Börja utifrån och  gå in mot mitten. Gå 
runt med felbjärnet, gå på med trälissoiren, gå på med schaggen. För att göra 
tofsen i mitten på platten – tryck till med spetsen på järnet och vrid snabbt 
runt. Avsluta med att gå på med schaggen (Figur 46, nr 1) en sista gång. 
Schaggen används till att ta bort den järnglans, som lättmetall-lissoiren lämnat 
efter sig. 
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Att dra upp roulékanten på brättet - façonering 
52. Façoneringen bidrar till att brättet erhåller den uppvikning, som efter oli-
ka form benämns bridé, roulé och bridé-roulé d.v.s. platt, rund och halvrund 
kant. Klä in hatten i tidningspapper eller gladpack för att skydda felben. Mar-
kera  mitt bak och mitt fram på brättets under- och ovansida. Klipp bort lite 
skräp från brättekanten.  Lägg halva brättet mot spisplattan. Ta stöd mot lilla 
formade järnet med brättet. Rör  brättet fram och tillbaka i en halvcirkelrö-
relse (ej så brett mellan händerna). Gå till arbetsbänken med hatten. Lägg den 
med brättet ner mot bordet (se till att brättet inte fastnar genom att röra  lite 
på hatten). Trä in brättekanten i façoneringsmaskinen (Figur 46, nr 9), tryck 
emot och dra fram och tillbaka i en cirkelrörelse (håll ner brättet mot bords-
skivan med vänster hand samtidigt som man trycker brättet mot höften, 
 samtidigt som man med höger hand trycker façoneringsmaskinen mot 
bordet och in mot  roulékanten). Fortsätt jobba på liknande sätt tills du är 
nöjd. Gör likadant på andra sidan. Syna hatten. Se till att du får upp lika 
mycket av roulén på båda sidor (att den är jämt fördelad) genom att titta både 
på ovan- och undersidan av brättet. Mellanrummet på ovansidan där vänster 
och höger roulékant möts, bör vara ca 3-4 cm fram- och baktill på brättet. 

Att arbeta fram- och baktill på roulékanten (på undersidan av brättet) 
53. Vänd upp och ner på hatten. Värm upp framtill på underhandsbrättet 
med ett varmt litet järn genom att gå på fram och tillbaka med järnet tills 
brättet mjuknar. Värm även på brättekanten framtill för att få en snygg båge. 
Vänd på hatten. Lägg in en patron (Figur 46, nr 19) framtill. Tryck till med 
lissoiren (lilla lättmetall-lissoiren). Syna om bågen är jämn och snygg. Gör lika 
baktill. Brättets sidor på undersidan ska vara något smalare än brättet är fram-
till. Syna genom att titta på ovansidan  och undersidan. Man ser bäst på un-
dersidan.

Att frisera/forma till roulékanten runtom
54. Lägg hatten på brickan av trä för att hatten ska komma upp en bit från 
arbetsbordet. Sätt i en halvrund patron framtill. Arbeta  framåt  med ett litet 
varmt järn. Värm upp roulékanten. Tryck till och forma med lilla lättmetall-
lissoiren. Vill du ändra på formen, tryck till med   patronen. Se till att få en 
bra och jämn linje. Till roulékanten på  hattens sida, används en större patron. 
Arbetsmomentet är detsamma  som fram och bak på roulékanten. Flytta pa-
tronen allt eftersom. Markera fram och bak på brättets ovan- och undersida. 
Sandpappra eventuellt kanten för att få bort lacken. 

Att klippa roulékanten
55. Använd den grova krumsaxen. Fram och bak ska roulékanten vara smala-
re (ca 4-5 mm) och blir  bredare på sidorna (det bredaste stället ca 1, 2
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cm). Det ska bli jämt och snyggt. Man kan även använda hyvel (Figur 46, nr 
14).

Att skåla (forma) brättet
56. Sätt i en formillionplatta i hatten. Håll hatten en liten bit ovanför spisplat-
tan och värm upp brättet. För brättet i en halvcirkelrörelse (från fram till bak) 
ovanför plattan fram och tillbaka. Ta stöd med  brättet mot det lilla strykjär-
nets sida. Lägg hatten upp och ner på bordet. Greppa brättet med höger 
hands tumme (ovanpå brättet) och pekfinger (under brättekanten), använd en 
bomullshandske som skydd mot värmen. Arbeta i en halvcirkelformad rörel-
se. Om brättet råkar bli för mycket uppbockat, värm på nytt. Tryck till med 
lilla lättmetall-lissoiren och böj ner brättet igen. 

Att forma brättet framtill
57. Värm brättet framtill på samma sätt som tidigare en bit ovanför spisplat-
tan. Forma framdelen av brättet med handen och fingrarna. Böj eventuellt 
ner framdelen något. 

Att fästa underhandsbrättet
58. Rita av mallen till underhandsbrättet, eller lägg hatten direkt på tyget och 
markera efter brättet (besparingsskäl). Tyget är detsamma som till överhands-
brättet. Underhandsbrättet tas på skrå. Om hatten läggs direkt på tyget, måste 
man syna så att tyget räcker till att vikas över roulékanten innan man marke-
rar och klipper.

59. Greppa hatten med vänster hand. Doppa penseln i spritlack. Pensla 
runtom roulékanten (två varv). Pensla på en bit inne i hatten runtom. Pensla 
på underhandsbrättet (ett varv). 

60. Lägg på underhandsbrättet i tyg (helt tygstycke d.v.s. inget hål i mitten, 
bara ett litet snitt). Borsta fast brättet. Tryck försiktigt ner tyget med handen
 för att se var kanten går på hattens hål i mitten. Klipp ett hål i mitten av 
tyget och klipp runt. Lämna en kant på ca 2 cm. Klipp jack i kanten och 
kläm fast dessa med fingrarna mot stommen i hatten. Sätt i formillionplattan. 
Gå runt och tryck till tyget runtom roulékanten. Ställ hatten på ett underställ. 
Fördela tyget runtom över roulékanten och fäst med klädnypor. Låt torka ca 
1 1/2 timme. 

Att pressa fast tyget på roulékanten
61. Ta bort klädnyporna. Klipp rent runtom. Fyll en liten skål med vatten. 
Lägg hatten på den klädda randbrickan av trä. Fukta tyget runt om roulékan-
ten. Lägg i patronen för att justera roulékanten, som ev. blivit knölig när man 
façonerat brättet. Tryck in patronen inunder  roulékanten. Gå på med det 
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varma lilla järnet. Tryck till med lilla lättmetall-lissoiren. Frisera överflödet av 
tyg runt roulékanten med den fina krumsaxen. 

Att sy på ripsbandet runt roulékanten 
62. Lägg i en formillionplatta i hatten. Ställ hatten på ett underställ. Markera 
fram och bak på brättet. Måtta bandet (ej syntet) runt roulékanten genom att 
fästa bandets mitt med en klädnypa mitt fram och låta bandet löpa till mitt 
bak på roulékanten. Strama till bandet och nyp tag i bandets ändar mitt bak, 
klipp av utan att ta någon sömsmån. Lägg ihop bandets ändar och sy ihop 
med en liten sömsmån (en pressarfot, en halv cm) på maskin eller för hand. 
Klipp bort en del av hörnen i bandets ändar. Pressa ut sömsmånen. 

63. Gör prickar med en krita med ca 1 1/2 - 2 cm mellanrum på sidorna av 
roulékanten och något tätare bak och fram. Prickarna markeras i kanten fram 
och bak. På sidorna går man upp en bit och markerar ca 7 mm in på kanten. 
Gör hål i markeringarna runtom med en syl (Figur 46, nr 15) eller med en 
elektrisk borr. 

64. Trä över ripsbandet. Fäst med en nål fram och bak. Känn med fingrarna 
mot bandet runtom för att se om det är lagom långt. Låt bandet löpa kant i 
kant med roulékanten (den kant av bandet  som  ligger mot bandstället syr 
man inte i). Ta tråd, helst knapphålssilke (Figur 46, nr 20) som är så lång att 
den räcker runt hela brättet och ta en kort nål (ta eventuellt platt-tången till 
hjälp för att få upp nålen). Sträck på  tråden (med hjälp av sylen) allt eftersom. 
Fäst genom att ta några stygn  bak på samma ställe. Gör en knop och dra den 
genom hålet ut på baksidan. 

Att pressa ner stygnen samt platta till tråden och knuten 
65. Lägg hatten på den klädda brickan av trä (Figur 46, nr 13). Fukta rips-
bandet runt om med svampen. Lägg i patronen. Tryck till med ångstrykjärnet 
utan ånga. Tryck till med lissoiren. Blöt hela ripsbandet runtom med svam-
pen (för att få lite elasticitet). Vik över bandet framtill och sedan baktill. Vik 
ner sidorna. Låt torka. 

Att sätta i svettremmen
66. Svettremmen är svängd och där den är svängd, är lika med mitt fram. Sätt 
i remmen så mitt fram på remmen hamnar mitt fram på hatten. Se  till att 
svettremmens skarv hamnar i fas med skarven på ripsbandet mitt bak. Stick 
en nål igenom svettremmen så att du får en markering på remmens båda än-
dar. Klipp bort överflöd av remmen rakt av vid markeringarna. Vik ihop 
remmen så ändarna hamnar kant i kant och  fäst i skarven med tejp. Sätt i 
remmen i hatten. Se till att remmen ligger precis efter bandstället.
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67. Kasta fast svettremmen i tyget. Stick ner nålen snett i tyget intill svett-
remmen och igenom svettremmen runtom. Man kan välja på snedställda eller 
rakställda stygn. Sy ganska tätt eftersom man ska kunna vika upp svettremmen 
ur hatten. 
                  
68. Lyft upp ripsbandets kant lite i sänder på underhandsbrättet. Lägg små 
punkter av textillim med en liten pensel innanför bandet. Lägg något tätare 
framtill där man oftare tar i hatten. Spruta på lite ånga med ångstrykjärnet 
längs med ripsbandet på underhandsbrättet. Detta för att ripsbandet ska lägga 
sig till rätta eftersom man sträckt på det. Dutta på lite lim på en liten rosett 
och fäst den baktill på svettremmens skarv (nertill på skarven). Klistra fast en 
namnlapp i botten på hatten. 

Att sätta på svart filtband runt hatten
69. Bandet ska löpa motsols. Bandets vänstra ände läggs därför ovanpå den 
högra så att skarven hamnar på hattens vänstra sida. Lägg bandet runt hatten 
(en bit upp) för att mäta hur långt det ska vara. Klipp kant i kant omfånget 
utan sömsmån. Sy ihop bandets ändar284 omlott ca 1 cm på maskin. Rotera 
på bandet motsols. 

Att potencera på nytt 
70. Vik upp svettremmen. Lägg hatten på potenceklotsen (Figur 46, nr 6). 
Ställ en hästsko med ett felbjärn intill dig. Dra järnet utmed kullen, dra med 
den skålade lissoiren, dra med schaggen. Börja uppifrån och arbeta dig neråt. 
Gå runt med schaggen på platten. Gå runt med felbjärnet, gå på med trälissoi-
ren, gå på med schaggen (sammetskudden). Nu är felbhatten färdig. 

Figur 46. Verktyg för tillverkning av cylinderhatt (foto: Karl Johan Söder). 
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Teckenförklaring
 1. Schagg         12. Krumsaxar     
 2. Sammetskudde       13. Klädd träbricka    
 3. Conformateursformillion   14. Hyvel      
 4. Formillionplatta      15. Syl       
 5. Bomboir         16. Brättemall     
 6. Potenceklots [sv. Botansklots]   17. Borste      
 7. Järn (stom- och felbjärn)    18. Krats      
 8. Femdelad hattstock     19. Patron [sv. patrong]  
 9. Façoneringsmaskin     20. Silketråd    
10.Lissoir         21. Randbricka    
11.Bock                       

Att jag i ord kunnat beskriva tillverkningsprocessen av en felbhatt, visar på att 
jag som forskare och fullt deltagande observatör (lärling) lärt mig se helheten 
av hatten i teorin. En hel del exempel visar också på att jag lyckats ”läsa av” 
mästarens och den andra lärlingens sätt att förhålla sig till materialet och till 
verktygen. Jag beskriver exempelvis hur man hanterar verktygen och händer-
na när man arbetar med vissa moment. Följande citat är exempel på detta: 
”Håll lissoiren på tvären över skarven”, ”För det heta järnet fram och tillbaka 
över schellacksflingorna genom att samtidigt lyfta det lite lätt”, ”Arbeta tätt 
intill bandstället med järnet genom att trycka och dra (man måste lära sig att 
jobba med järnet vid bandstället samtidigt som man jobbar ute vid brättekan-
ten. Man måste göra båda sakerna på en gång)” och ” …  dra i tyget, platta 
till med fingrarna och händerna, tryck till med järnet och lissoiren”. 
 Flera exempel visar på att jag lyckas sätta ord på sådant, som kanske vid ett 
första möte med mästaren och den andra lärlingen verkar vara oartikulerat. 
Som exempel kan nämnas vad ordet ”lagom” står för när det gäller värmen 
på felbjärnet. Eller vad orden ”ej för länge” står för när det gäller den tid, som 
man ska använda för att pressa ner överhandsbrättet. Järnet är lagom varmt 
när det inte fräser om det när man fäster felben och om man har järnet på en 
spisplatta med graderingen 0-6 och ställer in vredet på 3:an, så blir järnet la-
gom varmt. Om spritlacken slår igenom tyget på överhandsbrättet, så har 
man stått och pressat alltför länge. Man får således anpassa presstiden efter ty-
gets kvalitet när man fått erfarenhet av hur ett tyg av en speciell kvalitet ”rea-
gerar” på värmen och kroppsstyrkan.
 Det finns dock sådant, som är svårt att beskriva i ord och således svårt att 
med hjälp av språket förmedla till andra, men kanske ändå inte omöjligt. Dit 
hör momentet skålning av hattens brätte. Jag har klarat av att beskriva hur 
man hanterar tummen, pekfingret och resten av kroppen när man utför mo-
mentet, men jag går bet på att exakt beskriva hur brättet ska se ut till formen, 
när momentet är slutfört. Det jag som lärling har att gå efter, är mästarens be-
skrivning som lyder:
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 … att den inte är för hög på den sidan och för låg här, utan att brättet är lika 
mycket skålat på båda sidorna. Hur man formar stuket beror på vad man själv tyck-
er ser ut att vara en bra karaktär. Jag gillar att ha brättet lite nervikt framtill. 

Ovanstående beskrivning, observation av mästarens utförande av momentet, 
eget handlande samt den erfarenhet/kunskap, som Katja besitter i övrigt, 
räckte för att hon skulle lyckas utföra momentet. Jag klarar av att utföra alla 
moment fram till själva façoneringen av brättet. Jag har förstått principen med 
detta moment och vet hur jag ska gå tillväga och jag kan även beskriva utfö-
randet detaljerat, men jag klarar inte av att utföra momentet. Följande citat ur 
mina dagboksanteckningar illustrerar hur jag tänker om detta. 

Jag använder façoneringsmaskinen för första gången. Jag får försöka dra upp roulé-
kanten. Det vill sig inte med façoneringsmaskinen. Jag studerar verkligen hur Mar-
tin gör. Han håller sin hand på min hand och för façoneringsmaskinen fram och 
tillbaka. Jag önskar att Martins förmåga ska strömma ut från hans hand till min 
hand. Jag konstaterar att jag behöver mer tid på mig att träna för att klara av det här 
momentet.

Som tröst har jag mästaren Hugos (från förundersökningen) ord i mina öron, 
när han uttrycker följande om momentet façonering: ” … jag höll på med 
stommar ett tag, så fick jag lära mig sätta på felben och sen till slut efter några 
år i lära, fick jag lära mig façonera, för det anses vara det svåraste”. Jag har 
heller inte gett upp, utan föreslår Martin, efter det att jag omsorgsfullt täckt 
min hatt med ett skydd och placerat den på hyllan, att jag längre fram ska få 
komma tillbaka och försöka mig på façoneringen på nytt. Jag vill ju så gärna 
göra klar min cylinderhatt.
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Verktyg/material

edan beskrivs verktyg, av vilka nr 1 till och med 21 går att återfinna i 
Figur 46 (Bilaga 12).

1. Schagg89 - används för att få bort eventuella missfärgningar från järnlissoi-
ren. Schaggen är en sammetskudde av grövre sammet (möbelsammet). När 
man dragit upp glansen på hatten, går man efter med den. 

2. Innan man lämnar ifrån sig hatten till kunden, går man över den med en 
schagg av finare sammet. Detta för att behålla tätheten på felbhåren     och för 
att kamma till dessa.  

Conformateur - används för att ta mått på kundens huvud. Man får fram ett 
pappersmönster, som föreställer kundens huvudstorlek i förminskad skala 
(finns ej i Figur 46, men däremot på avhandlingens omslagssida, förstasidan). 
3.  Conformateursformillion (träplatta + löstagbar krans med piggar) –används 
för att överföra mönstret till naturlig storlek. Conformateursformillionen an-
vänds även när man ska justera hatten efter den exakta huvudformen. 

4. Formillion(platta) - används när man gör schellacksstommen. Den är en 
slags platta i trä av ett huvuds form och finns i olika storlekar. 

5. Bomboir - används som stöd när man ska pressa fast felben på cylinder hat-
tens platt. Används även som stöd under platten vid potencering av densam-
ma.

6. Potenceklots - används  som ett stöd när man ska potencera, dra upp glan-
sen på cylinderhatten och när man arbetar med cylinderhattens  sidor. Klot-
sarna är utformade olika beroende på vilken tidsepok det handlar om. Varje 
klots är formad lite skarpare fram och bak medan  den är lite planare på si-
dan. Potenceklotsen används även vid reparation av hattar. Om exempelvis 
schellacksstommen blivit knäckt, gäller det att få ihop den utan att spritlacken 
slår igenom (går upp i) felbtyget. Då trär man den trasiga hatten på potencek-
lotsen, lägger en blöt presstrasa över hatten och går på med felbjärnet och för 
järnet fram och tillbaka. 

7. Stomjärn – används på schellacksstommen. Järnen av gjutjärn, är olikfor-
made beroende på var på  hatten  man ska använda dem. Några är rundade 

89 Plyschliknande tyg med grov, gles lugg. 

N
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i botten (används när man arbetar med stommen) och andra är plana (används 
när man arbetar med platten). Järnen är av olika storlek och tyngd. De tunga 
är stora och väger ca 3 kg. De mindre järnen är lättare och svängda utefter 
ena kanten. Dessa används i regel när man arbetar med roulékanten. Felbjärn 
– användas när man ska klä hatten med felb och när hatten ska potenceras för 
att få upp glansen. Felbjärnen måste vara hundraprocentigt rena och de får 
inte vara för varma, för då slår spritlacken igenom felben. Järnen av gjutjärn, 
är olikformade beroende på var på  hatten man ska använda dem. Några är 
rundade i botten (används när man arbetar med stommen) och andra är plana 
(används när man arbetar med platten). 

8. Hattstock – används inuti den påbörjade schellacksstommen. Den är gjord 
i trä och består av fem delar (bak, fram, sida, sida och mitt). En bra storleksse-
rie att ha tillgänglig, är storlekarna 57, 58, 59, 60 och 61. De storlekar som 
används mest är: 58, 59 och 60. Alla stockar  är märkta på undersidan med 
streckkoder. Storleken på stockarnas ”midja” varierar även om storleken på 
stockarna är densamma. 

9.  Façoneringsmaskin - används när man drar upp roulékanten på cylinder-
hatten.

10. Lissoir (kalljärn) - används för att forma olika delar på cylinderhatten. De 
är olikformade beroende på var på hatten man ska använda dem. Det finns 
skålade lissoirer, som används när man arbetar med kullen och det finns plana 
lissoirer, som används till platten. Några är breda till formen, andra är smala. 
När man arbetar intill bandstället (vinkeln mellan stomme och brätte), där 
stomväven ska vara extra hård, används en lissoir, som är svängd utefter ena 
kanten. Innan man använder lissoiren har man i regel använt ett varmt järn. 
Det varma järnet  mjukar  upp stomväven och arbetet med lissoiren gör att 
den blir hård. Man går således efter med lissoiren och trycker till (när schel-
lacken kryper upp och bubblar) tills stomväven kallnat. Lissoirerna kan vara 
av gjutjärn, lättmetall och trä. Den i trä, används på felben då järn och metall 
kan efterlämna en gråton på felben. Man använder även skålade lissoirer i järn 
eller lättmetall när man fäster felben på stommen,  då dessa inte finns i trä. 
Lissoiren kan också användas som en slags ”slägga”, dels när man behöver få 
ner stockens delar i stommen, dels när man behöver få ut dem. 

11. Bock – används som stöd när man påbörjar tillverkningen av schellackss-
tommen. Den är gjord i trä med en metallskena längs med ovansidan. 
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12. Fin krumsax - används t. ex. när man ska klippa bort tygspill runt över-
handsbrättet. Grov krumsax - används när man klipper grövre saker. De är 
lite skålade till formen för att det ska vara lättare att klippa runt brätten eller 
när man klipper roulékanten. Liten vinkelsax - används t. ex. när man ska 
klippa bort överflödigt felbtyg. 

13. Klädd träbricka – används alltid när man ska arbeta med brättet och un-
derhandsbrättet är ditsatt. Tyget på brickan fungerar som ett skydd för under-
handsbrättets tyg. Träbrickan utan tyg –  används efter det att man dragit upp 
roulékanten och när ska arbeta med brättekanten (då är underhandsbrättets 
tyg inte ditsatt. 

14. Hyvel - används när man ska klippa roulékanten. Man kan även använda 
grov krumsax. 

15. Syl - används för att rista markeringar på brättet och för att göra hål utef-
ter roulékanten innan man syr på ripsbandet. 

16. Brättemallar - används som mall för brättet. De är i metall och finns i en 
äldre (bredare) och modernare (smalare) modell. 

17. Borstar (mjuka) i olika former används när man ska borsta håren på felben 
motsols. Borsten används också vid skarven/låset när man borstar håren över 
skarven för att gömma den. Borsten används också på överhandsbrättet. 

18. Krats – används när man ska borsta håren på felben motsols. Den är grov 
och gjord av metallborst. Man fuktar felben med en blöt svamp och borstar 
med kratsen motsols. Därefter går man på med en mjuk borste, speciellt vid 
skarven/låset och borstar håren över skarven. 

19. Patron – används när man formar roulékanten på cylinderhatten (en stör-
re till sidan och en mindre fram-och baktill).

20. Tråd, knapphålssilke – används när man ska sy fast ripsbandet runt roulé-
kanten på brättet. 

21. Randbricka – används när man planar ut och formar brättet. Den är tung 
och gjord av järn. 

22. Handske – används som skydd mot det varma handtaget på järnet. Det är 
ett 12 cm långt vinkelböjt järn, isolerat och överklätt med läder (hattmakarens 
grytlapp).
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23. Tyngder - används till att lägga en i varje hörn av stomväven, när den 
ligger på arbetsbordet, så den ligger på plats när man skär ut sidor och platt. 

24. Måttband 

25. Ångstrykjärn 

26. Mortel – används för att sönderdela schellacksflingorna. De sönderdelade 
flingorna förvaras sedan i en gammal svart hatt.

27. Träramar – används för att spänna upp stomväv till sidor (på den stora 
ramen) och stomväv till platter samt tapisseriväv till spritlacksremsor (på den 
lilla ramen). 

28. Hattstege - används till att hänga hattar på tork. Det är en slags stege som 
hänger i taket. 

29. Manchon - används som ett mjukt (mössliknande) underlag för stommen. 

30. Ångdutt - används när man ska reparera felben som släppt från schel-
lacksstommen (om det blivit luftbubblor under felben). Den är gjord av 
bomullstrasor som virats samman. Man fuktar ångdutten, trycker den snabbt 
mot den heta plattan, trycker den mot felben på det ställe där den släppt och 
trycker till med lissoiren. 
 Neddrivare och matris används inte vid tillverkning av cylinderhatt, men 
begreppen förekommer i texten på något ställe i avhandlingen, varför jag re-
dogör för dessa nedan. 

31. Neddrivare – används när man driver ner formsnöret vid tillverkning av 
filthattar. Formsnöret drivs ner ända till botten på kullen. När man bestämt 
hur hög kullen ska vara, drar man åt formsnöret. 

32. Matris – används när man ska forma/skåla brättet på filthattar. Olika mo-
deller och storlekar finns, beroende på vilken form/fason man vill ha på hat-
ten.






