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1. mot iv  & intent ion
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I I I . problem
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erfarenheter  f rån för sök med hantver ksr ik tad for skar utb i ldn ing v id inst i tut ionen för  ku l tur vård /  Göteborgs un iver s i tet
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 sess ion : Håndver ks for skn ing /  Fo lkemuseum /  04 .09 .2014 

begreppet 

 
hantver ksvetenskap

1. mot iv  & intent ion

I I . exempel  på under sökn ingar
I I I . problem

IV. möj l i gheter  (nord iska samver kan)

erfarenheter  f rån för sök med hantver ksr ik tad for skar utb i ldn ing v id inst i tut ionen för  ku l tur vård /  Göteborgs un iver s i tet
peter  s jömar



1. hantverkligt innehåll 
undersökningar i hantverk tillskillnad från undersökningar om hantverk

förutsätter någon form av hantverkspraktik, dvs att det undersö-
kande arbetet skall inrymma upprätthållande och utveckling av 
hantverksfärdigheter (kunskaper)

2. anpassning till vetenskapliga normer
som till stor del handlar om det undersökande tillvägagångssät-
tet, dvs metoder för att systematiskt samla information, utföra 
HSOYQIRXEXMSRIV�EREP]WIV�SGL�VI¾IOXMSRIV�WSQ�ERHVE�OER�J}V-
hålla sig till

för sökets  över gr ipande målförsök med hantverkriktad forskarutbildning: intention	

	




 sess ion : Håndver ks for skn ing /  Fo lkemuseum /  04 .09 .2014 

begreppet  
hantver ksvetenskap

under sökn ingsexempel

erfarenheter  f rån för sök med hantver ksr ik tad for skar utb i ldn ing v id inst i tut ionen för  ku l tur vård /  Göteborgs un iver s i tet
peter  s jömar



undersökningsexempel 1

smidesunder sökn ing 

QSHIPP�J}V�SFWIVZEXMSR��EREP]W�SGL�VI¾IOXMSR



här bor herr P

affär

tiden

KISKVE½R

t idsgeogr a f i sk  avb i ldn ing i  p lanpro jekt ion

här bor herr P

affär

tiden

KISKVE½R

her r  Ps  pro jekt  at t  gå och handla  nr  1

affärbostad

her r  Ps  pro jekt  at t  gå och handla  nr  2

affär

tiden

bostad

t idsgeogr a f i sk  avb i ldn ing i  r ummet

XMHWKISKVE½WO�EZFMPHRMRK��pr inc ip



affärbostad

samling

skingring

herr P affärsmannen

her r  Ps  pro jekt  at t  gå och handla  nr  3

affärbostad

her r  Ps  pro jekt  at t  gå och handla  nr  4

XMHWKISKVE½WO�EZFMPHRMRK��ind iv idbanor



1

2

steg
aktion / operation

rörlig bildfångst

observation

diagram

detaljering

3

4

5

model l  för  undersökning av smidesprocess & smidesprocedur
Patr ik Jaref jä l l  02.05.2012

Idén bakom modellen är att smide undersöks genom smideshandlingar. Syftet med det 
första steget är att ta fram erfarenheter av smideshandlingar. För att handlingarna skall ha 
undersökningsvärde (vara kunskapsmässigt relevanta) måste smedens fokus på samman 
sätt som vid yrkesmässigt utövande vara riktad mot den produkt som framställs. Erfaren-
hetsmaterialet som kommer fram i det första steget är därför bundet till smidessituationen, 
dvs den aktuella personen, platsen och tiden.

Syftet med det andra steget är att ”frigöra” erfarenhetsmaterialet från smidessituationen 
HFOPN�EPLVNFOUBUJPO�NFE�SÚSMJH�CJME��6OEFSTÚLBSFO�mMNBS�TJH�TKÊMW�

*�EFU�USFEKF�TUFHFU�QÌCÚSKBS�VOEFSTÊLBSFO�GÚSnZUUOJOHFO�BW�TJUU�GPLVT���GSÌO�BUU�WBSB�VOEFS-
TÚLOJOHTPCKFLU�UJMM�BUU�CMJ�EFU�VOEFSTÚLBOEF�TVCKFLUFU��'ÚSnZUUOJOHFOT�JOMFET�NFE�PCTFSWB-
tion av den aktion eller operation som fångats med rörliga bilder. Undersökaren obeser-
verar sin handling genom att dels följa handlingen, dels samla information i en logg som 
ger moment och tid. Men till stor del är undersökningen i form av information, analyser och 
SFnFLUJPOFS�GPSUGBSBOEF�TVCKFLUJW��%FTTB�ÊS�TBNMBEF�J�IVWVEFU�QÌ�PCFTFSWBUÚSFO�

*�EFU�GKÊSEF�TUFHFU�GSBNTUÊMMT�NFE�IKÊMQ�BW�MPHHCPL�PDI�SÚSMJHB�CJMEFS�FO�HSBmTL�BWCJMEOJOH�
i form av ett diagram som som representerar handlingen. Syftet med diagrammet är, dels 
att ge en struktur som (med olika detaljering och skala) kan användas för beskrivningar, 
BOBMZTFS�PDI�SFnFLUJPOFS�EFMT�TLBQBS�SFnFLUJPOTZUB�NFMMBO�IBOEMJOHFOT�HFOPNGÚSBOEF�PDI�
utfallet som produkter.

Slutligen: den abstarkta representation behöver fyllas ut med detaljer och konkretiserande 
CFTLSJWOJOHBS�PDI�SFTPOFNBOH��%FUUB�LBO�TLF�J�GPSN�BW�SÚSMJH�CJME�UFDLOJOHBS�GPUP�FMMFS�
med text.

hantverksaktion	


dokumentation av aktionen	


observation av aktionen	


aktionen översätts till en grafisk bild	


detaljering & reflektion	




1993-1995
grundläggande smidesutbildning
52 veckor

upptill hit ca 5 års smidesarbete 
av varierande art

första resan till navarsmeden 
Johannes H Fosse, Meland

2001

navarsmide ca 2 månader

workshop för smeder: navarsmide 
tillsammans med JHF

andra resan till Johannes Fosse

2001

2007

2007

här mellan eget navarsmide motsvarande 
ca 400 navare och navarämnen främst av 
3/8” storlek och under 2014 ca 100 av 
1/2” storlek2008

2088

15 - 17. 04. 2014
smidesaktionen 1/2 tums navare:

smidespass 1

smidespass 2

smidespass 3

smidespass 4

smidespass 5

grunddokumentation

bildfångst  och diagram i 2 av smidesomgångarna

1996-1999
vidarutbildning & produktion i 
projekten Gunnebo & Ostindie-
fararen

navarsmide ca 3 månader

workshop för smeder: navarsmide 
tillsammans med JHF
navarsmide ca 2 månader

2008 - 2013
navarsmide ca 4 månader

förberedelse smidesaktion
1/2 ” navare ca 2 veckor

bildfångst  och diagram i 2 av smidesomgångarna

bildfångst  och diagram i 2 av smidesomgångarna

bildfångst  och diagram i 2 av smidesomgångarna

2014

2007

undersöknings-
aktionen	


navarsmide	


smidesgrunder	




smidesakt ion 1/2” navare , 15-17 .04 .2014 . Patr ik  Jare f jä l l

j ämföre lse

dag 1 dag 2 (40 ämnen) dag 3 (40 ämnen)

ett pass 10 tenar 

en omgång 

tio omgångar lika med tjugo ämnen 

grunddokumentation första passet: 
bildupptagning från en omgångar 
(två ämnen)

andra passet: 
bildupptagning från en omgångar 
(två ämnen)

första passet: 
bildupptagning från en omgångar 
(två ämnen)

andra passet: 
bildupptagning från en omgångar 
(två ämnen)

undersökningsaktionen	


grund-	

dokumentation	


jämförelse	




1. Förklaringar

när, var, av vem, under 

vilka förutsättningar, 

omfattning, anvisningar 

av olika slag som be-

hövs för att förstå och 

värdera dokumentatio-

nen.

2. Diagram 3. Bildsekvenser 4. Formningsbilder / 

formningsmodeller

5. Kommentarer :

slutsatser, synpunkter 

och frågor som är smi-

desrelaterade

smidesakt ion 1/2” navare , 15-17 .04 .2014 . Patr ik  Jare f jä l l

g r unddokumentat ioner -  innehå l l  /  de lar



grunddokumentation 1: två ämnen
dvs en omgång

grunddokumentation 2:  ett ämnen grunddokumentation 3: formningsteg

smidesakt ion 1/2” navare , 15-17 .04 .2014 . Patr ik  Jare f jä l l

g r unddokumentat ioner -  n ivåer



smidesakt ion 1/2” navare , 15-17 .04 .2014 . Patr ik  Jare f jä l l

j ämföre lse

dag 1 dag 2 (40 ämnen) dag 3 (40 ämnen)

ett pass 10 tenar 

en omgång 

tio omgångar lika med tjugo ämnen 

grunddokumentation första passet: 
bildupptagning från en omgångar 
(två ämnen)

andra passet: 
bildupptagning från en omgångar 
(två ämnen)

första passet: 
bildupptagning från en omgångar 
(två ämnen)

andra passet: 
bildupptagning från en omgångar 
(två ämnen)



dokumentation från den jämförande delen av aktionen	




härd tång ban städkant kälsätt kontroll/
centrering

förvaring/
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När tiden startar i dia-
gramet, har ståltenarna 
legat för uppvärmning i 
2minuter & 29sekunder

0

fyrkantshål

städässja

smidesakt ion 1/2” navare , 15-17 .04 .2014 . Patr ik  Jare f jä l l

smidesre f lekt ion
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analys / reflektion	




jämförelse / reflektion	
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smidesakt ion 1/2” navare , 15-17 .04 .2014 . Patr ik  Jare f jä l l

p roduktre f lekt ion

bedömningskriterier 

funktionsresonemang

utvecklingidéer



härd tång ban städkant kälsätt kontroll/
centrering

förvaring/
bord

s t at ioner

b a n

1
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När tiden startar i dia-
gramet, har ståltenarna 
legat för uppvärmning i 
2minuter & 29sekunder

0

fyrkantshål

städässja

smidesakt ion 1/2” navare , 15-17 .04 .2014 . Patr ik  Jare f jä l l

re f lekt ion om smide som kunskap
avancerat arbetet & komplexa 
produkter genom:

”svåra” handlingsmoment
den skicklig hantverkaren gör något myck-
et märkvärdigt och svårt

alternativt

”enkla” handlingsmoment 
som genom ”återkoppling” 
kan resultera i komplexa 
produkter
den skicklig hantverkaren gör något som 
egentligen är ganska enkelt men kan styra 
sitt arbete med stor uppmärksamhet och 
precison



två när l i ggande exempel  som handlar  om:

för industr ie l l t  byggnadssn icker i

Tomas Karlsson undersöker verktyg, redskap  & 
metoder för att snickra ramverk med handverktyg. Del-
redovisat i licentiatarbetet: Ramverksdörr – en studie i 
bänksnickeri (2013).

Roald Renmælmo undersöker med hjälp av snick-
aren Knut Larsen Høis verktygskista och produktion 
verktyg, redskap & metoder i lokalt byggnadssnickeri, 
framförallt med avseende på framställningen av material 
och ämnen



föremål av två slag: 

�� föremål som hör till tillverkning 
som verktyg, innehåller information 
om arbetsmoment och processer,

�� föremål som är tillverkade med 
verktygen, innehåller verktygsspår 
med information hur verktygen 
användes.

at
t 

ku
nn

a 
sn

ic
kr

a

modell för att undersöka genom hantverksförsök

hantverksförsö
k

tolkning/analys av
tillverkningsspår

gemensam metodik : hantver ks för sök

Tomas: en mer hyptetisk metodvariant 6SEPH��IR�QIV�FMSKVE½WO�QIXSHZEVMERX



fråga: hur gick det till att tillverka dörrar 

innan snickeriarbetet mekaniserade?	


un
de

rs
ök

nin
g	


sv
ar
	




precisering: vilka operationer bör en arbets-

plan för bänksnickring av ramverksdörrar 

innehålla och hur kan dessa utföras? 	
 un
de

rs
ök

nin
g	


•  Tillritning – materialbestämning, kapnota upprättas.	

•  Tillagning - framtagning av material, kapning, klyvning, hyvling.	

•  Påritning – de beräknade måtten överförs till materialet.	

•  Maskinbearbetning/bänksnickeri, tex. justersågning, tappning, 

sinkning, notning, profilering etc.	

•  Slipning - Putsning 	

•  Ytbehandling	

•  Hopsättning – sammansättning till färdig produkt	

•  Uppsättning eller montering på plats	

•  Ingående arbeten	


	  

förförståelse: operationsplan	


sv
ar
	




observation: bänksnickrade 
dörrar	


tolkningar, frågor 
& antagande	


fö
rfö

rs
tå

els
e	
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an
	




ob
se
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io
n: 

bä
nk
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ick
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 d
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r	


tolkningar, 
frågor & 

antagande	


dialog: bänksnickring dörrar	
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hypotisk	

operationsplan &  operationer	


bänksnickrat ramverk	
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hy
po

te
s	


försök	




fö
rfö
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tå

els
e 

op
er

at
io

ns
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an
	


hy
po

te
s	


försök	
observation	
 dialog	


resultat som svarar på frågan:	


vilka operationer bör en 

arbetsplan för bänksnickring 

av ramverksdörrar innehålla 

och hur kan dessa utföras?  	




resultat i undersökningen: Ramverksdörr – en studie i bänksnickeri (2013)

A. beskrivningar/anvisningar/instruktioner

&��J}VOPEVMRKEV��VIWSRIQERK�SGL�VI¾IOXMSR�SQ�

�� systemet (tankegodset)

�� handlag (manuel färdighet)





Tomas Ks troliga fortsättning:	

	


andra exempel på 
påritingsmetodens 
användning 	

	

	

	

	


undersökning av nog-
grannheten som kan 
uppnås vid serietillverk-
ning 	

	


rekonstruktion och 
test av tidsrelevant 
hyvelbänk 	

	

	

	

	




Knut Larsen Høis	




Ramme innsett i karm Spor Justering

A

 Ana lyse av v indusr ammene i  s tovan på garden Åshaugen
Roald Renmælmo 2012

X
B

I . Tolk ing av juster ing av r ammene etter  ana lyse av spor



X

X

ved X

X

X

X

X

X

Spor (merker), følg blå 

markering 

Tolking/analyse av sporet, 

følg raud linje

Hypotetisk forklaring 

av spore

C 1

C 2

C 3

I I . Spor, spor ana lyse og sporhypotese











A. hypotese formulert 
etter eksempelvis 
observasjon.

B. hypotesen vert 
omsett til konsekven-
sar som ein kan teste 
i forsøk

C. forsøk

D resultat i tråd med 
B støttar hypotesen 
eller resultat av eit 
anna slag

Under ssøkn ingsschema: Spor  e t te r  t v inge
Roald Renmælmo oktober 2012



nytillverkade tvingar





Gjenstandar 
kan vere av to slag: 

�� gjenstandar knytt til produksjon, 
som verktøy, har informasjon 
om arbeidsprosessar

�� gjenstandar som er produsert 
med verktøyet, har verktøyspor 
med informasjon om korleis 
verktøya vart brukt

Å
 k

un
ne

 
sn

ik
re

Model l  for  å  under søke g jenstandar g jennom kopier ing . 
Roald Renmælmo august 2013

Kopiere

Tolk ing/ana lyse 
av spor knyt t  t i l 

produks jonen



A. hypotese formulert 
etter eksempelvis 
observasjon.

B. hypotesen vert 
omsett til konsekven-
sar som ein kan teste 
i forsøk

C. forsøk

D resultat i tråd med 
B støttar hypotesen 
eller resultat av eit 
anna slag

1

2

3

4

5

Under ssøkn ingsschema: Spor  e t te r  t v inge
Roald Renmælmo oktober 2012





A. hypotese formulert 
etter eksempelvis 
observasjon.

B. hypotesen vert 
omsett til konsekven-
sar som ein kan teste 
i forsøk

C. forsøk

D resultat i tråd med 
B støttar hypotesen 
eller resultat av eit 
anna slag



1. hantverkligt innehåll 
undersökningar i hantverk tillskillnad från undersökningar om hantverk

förutsätter någon form av hantverkspraktik, dvs att det undersö-
kande arbetet skall inrymma upprätthållande och utveckling av 
hantverksfärdigheter (kunskaper)

2. anpassning till vetenskapliga normer
som till stor del handlar om det undersökande tillvägagångssät-
tet, dvs metoder för att systematiskt samla information, utföra 
HSOYQIRXEXMSRIV�EREP]WIV�SGL�VI¾IOXMSRIV�WSQ�ERHVE�OER�J}V-
hålla sig till

för sökets  över gr ipande målförsök med hantverkriktad forskarutbildning: intention	

	




 sess ion : Håndver ks for skn ing /  Fo lkemuseum /  04 .09 .2014 

begreppet  
hantver ksvetenskap

eros ions-  & i so ler ingsproblemet 

erfarenheter  f rån för sök med hantver ksr ik tad for skar utb i ldn ing v id inst i tut ionen för  ku l tur vård /  Göteborgs un iver s i tet
peter  s jömar



I Sverige finns, och har funnits under nästan hela 
1900-talet, en stark tro på vetenskapliggörande 
som viktig faktor för en fortsatt upplysning av 
människor och en fortsatt modernisering av 
samhället. Den så kallade nya högskolan, som 
startade 1977, kan kallas det ideologiska krönet på 
denna tro …	

	

Verbalisering och teoretisering kännetecknar, enligt 
den förhärskande vetenskapssynen, 
vetenskapliggörande. Det fanns hos många en 
förhoppning om att den nya högskolan också 
skulle vidga begreppet vetenskaplig kunskap. Av 
detta blev i praktiken (sic) ingenting. Försök till 
vetenskapliggörande av olika typer av praktiskt 
förmedlad kunskap har i allmänhet lett till 
antingen en erosion av sådana kunskaper eller 
en isolering mellan praktik och en nyskapande 
vetenskap om praktikområdet.	  
	  



övergr ipande norm för  a l l  vetenskap

natur vetenskap humanior a 

två huvutr ad i t ioner

ämnen /  fä l t 

förklaringar
av hur de naturliga fenomenen fungerar

förståelse
som ger mening åt och orientering i 

kultur och samhällesförhållander

ordningar, synsätt och metoder 
anpassade till frågorna

ämnen /  fä l t 

ordningar, synsätt och metoder 
anpassade till frågorna



hantver kskunskap

medel för att tillverka produkter & utföra prestationer

redskapsfunktion

pr akt i sk  kunskap
(handlingskunskap / kunskap i handling)

hur
den första ordningens fråga är hur man utför en handling

varför och vad som är meningen är frågor av andra ordningen, de följer på den första

praktisk kunskap har den som besitter
färd igheter att  handla

dvs skickligt kan framställa produkter och utföra prestationer



övergr ipande norm för  a l l  vetenskap

natur vetenskap humanior a 

två huvutr ad i t ioner

ämnen /  fä l t 

förklaringar
av hur de naturliga fenomenen fungerar

förståelse
som ger mening åt och orientering i 

kultur och samhällesförhållander

ordningar, synsätt och metoder 
anpassade till frågorna

ämnen /  fä l t 

ordningar, synsätt och metoder 
anpassade till frågorna

hantverk som akademiskt ämne: 

��frågor om hur man gör

��kunskap innebär att handla 
skickligt – färdigheter

��ordningar, synsätt och meto-
der måste som inom andra 
ämnen anpassas till frågorna



bruksvärde	

kunskapen kan användas för att 
förvalta och utveckla naturen, 
samhället och människorna	


värde i sig	

värdefullt oavsett om 
kunskapen har någon 

praktisk nytta 	


kunskap som 	

förklarar	

 verkligheten	


 	


kunskap som leder till	

förståelse	

 av verkligheten	


praktiks kunskap som	

färdighet	


 att skapa verklighet	


n å g o t  f ö r e n k l a t : 	




 sess ion : Håndver ks for skn ing /  Fo lkemuseum /  04 .09 .2014 

begreppet  
hantver ksvetenskap

 möj l i gheter  at t  komma v idare
t .ex . i  nord isk  samver kan

erfarenheter  f rån för sök med hantver ksr ik tad for skar utb i ldn ing v id inst i tut ionen för  ku l tur vård /  Göteborgs un iver s i tet
peter  s jömar



två faktorer av betydelse för framtida hantverkriktad forskning:

��formerna för avancerad utbildning och forskarutbildning

��sambandet mellan utforskande, lärande och praktiserand
(undersökande läroarbete)  

��metoder, rutiner och former för granskning  & publicering/
förmedling

��sammanhanget som forskningen är del av

��internationaliseringen och språket



en samnordiska fråga: 	

	


hur blir man hantverksforskare?	

 	

	  



grundutbildning avancerad 
utbildning

forskar-
utbildning

yrkesverksamhet

direkt från det lägre utbild-
RMRKWW]WXIQIX�IPPIV�]VOIW-
utövande inom annat ämne

A. det vanliga spåret för att bli forskare

3 år 2 år 4 (3 )år



grundutbildning avancerad utbildning forskarutbildning
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direkt från det lägre utbild-
RMRKWW]WXIQIX�IPPIV�]VOIW-
utövande inom annat ämne

A. det vanliga spåret för att bli forskare

3 år 2 år 4 (3 )år

kurser

�� bildningskurser
�� metodkurser
�� ämneskurser

avhandling

licentiatexamen doktorsexamen

regleras av:
�� allmän studieplan
�� individuell studie-

plan



dokumentationsövning 2013 - 2014: 	

oppgangssagen i  Aur s f jord 	


	

f ö r s ö k  m e d  h a n t v e r k s i n r i k t a d  f o r s k a r u t b i l d n i n g , K u l t u r v å r d / G U 	


	








kulturarvsarbetets praktik:	

dokumentation, vård 	


& förmedling	


kulturarvsarbetets teori:	

utbildning & forskning	




Välkomna till seminarium !

”Att sätta ord på fenomen, ting och handlingar ”
Seminarium som ingår i serien ”Hantverksvetenskapliga redskap och metoder ” ht 2013 / vt 2014

Tid: 3-5 februari 2014

Sista anmälningsdatum är tisdagen den 28 januari.  Anmälan görs till Nina (nina.nilsson@conservation.
gu.se).

Plats: Institutionen för Kulturvård, Göteborg. Adress: Guldhedsgatan 5 A, Gbg. Lokal: Gårdssalen.

Seminarieansvar: Nina Nilsson & Roald Renmælmo.

Schema: se nästa sida.

Litteraturlista/texter: sänds senare ut till dem som anmält sig. 

Kurspoäng: För er som inte följer seminarieserien ”Hantverksvetenskaplig redskap och metoder” 
föreslås deltagande under de tre dagarna ge 1 hp (deltagande med egna bidrag bör ge högre poäng-
summa).

Övrigt: -�OYVWIR�MRKoV�½OE��0YRGLIV�SVHREV�ZEV�SGL�IR��4o�XMWHEKWOZmPPIR�HIR���I�KoV�HI�WSQ�}RWOEV�To�
krogen, anmälan görs till Nina (se ovan) så bokar vi plats.

Frågor��3Q�RM�YRHVEV�}ZIV�RoKSX�OER�RM�VMRKE���������������4IXIV����������������2MRE�����������
�������6SEPH��

Gäster :

Nina Bondeson, konstnär, representerad: Statens Konstråd och lite överallt. Tidigare professor i konst 
med textil inriktning på HDK, Högskolan för design och konsthantverk, Göteborg.

Tor Erik Jenstad, språkforskare, ordboksredaktör, folkmusiker. Institutt for lingvistiske og nordiske stu-
dier., NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim. 

Bengt Molander��TVSJIWWSV�M�½PSWS½��-RWXMXYXX�JSV�½PSWS½�SK�VIPMKMSRWZMXIRWOET��2829�2SVKIW�XIORMWO�
naturvitenskapelige universitet, Trondheim.

Terje Planke, förste konservator, Norsk Folkemuseum, Bygningsantikvarisk avdeling. Oslo

måndag 3/2 tisdag 4/2 onsdag 5/2

Hantverksbegreppen och hant-
verksforskningens begrepp

/EJJI�½RRW�JVoR������
OBS! tiden!
������������4VIWIRXEXMSR�EZ�YTT-
lägg. Roald & Nina.

10.15-10.45
Gunnar Almevik. Begrepp inom 
hantverksforskningen.

10.45-11.15 Tina Westerlund. Od-
lings- & procedurbegrepp.

11.15-11.45 
Joakim Seiler. Trädgårdsmästarens 
begrepp.

11.45-13.15 Lunch.

13.15-15.00 Nina Bondeson.
Om konsten som existentiellt verktyg 
för mellanmänsklig kommunikation.

15.00. Kaffe.

15.00-16.00 Workshop kring be-
grepp som deltagarna har samlat 
på sig under dagen. Ledare Nina.

16-16.30. Sammanfattande diskus-
WMSR��4IXIV�7N}QEV�

Att arbeta med orden

9-10 Tor-Erik Jenstad. Terminologi 
i spelmansmiljö.

10-10.30 Kaffe.

10.30-11. Tor-Erik Jenstad. Om 
ord. Arbetet som redaktör för 
Norsk Ordbok.

����������8IVNI�4PEROI. Begrepp, 
tradition og praksisförståelse.

12-13.30 Lunch.

�������������8IVNI�4PEROI��
Begrepp, tradition og praksisför-
ståelse.

14.30. Kaffe.

14.45.-15.15 Roald Renmaelmo. 
Traditionsbegrepp/traditionshant-
verk.

 15.15-16.30 Workshop kring 
begrepp som deltagarna har 
samlat på sig under dagen. Le-
dare Roald.

16.30.  Sammanfattande diskus-
WMSR��4IXIV�7N}QEV�

Vi går på krogen!

Vetenskapens begrepp 

9-10 Bengt Molander. Veten-
skaplighet och begreppsliggö-
rande.

10-10.30 Kaffe.

����������4IXIV�7N}QEV. 
Begrepp inom ”Försöket med 
hantverksinriktad forskarutbild-
ning”

11-12. Bengt Molander. Ve-
tenskaplighet och begreppslig-
görande.

12-13.30 Lunch.

13.30–15.00 Samtal Work-
shop. Ledare Bengt.

Kaffe  vid 14 tiden.

15-16.  Sammanfattande dis-
OYWWMSR��4IXIV�7N}QEV�

ANMÄLAN:
Anmäl deltaganed till Nina.

nina.nilsson@conservation.
gu.se

7MWXE�ERQmPRMRKWHEXYQ�HIR����
januari 2014.

Schema: ”Att sätta ord på fenomen, ting och handlingar ”



grundutbildning avancerad utbildning forskarutbildning
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direkt från det lägre utbild-
RMRKWW]WXIQIX�IPPIV�]VOIW-
utövande inom annat ämne

3 år 2 år 4 (3 )år

högskolelagen: 9 a § 
Utbildning på forskarnivå skall väsentligen bygga på de 
kunskaper som studenterna får inom utbildning på grund-
nivå och avancerad nivå eller motsvarande kunskaper.



LERXZIVOWIVJEVIRLIX�ZME�]VOIWYX}ZERHI

B. alternativt spår för att bli forskare

licentiatexamen doktorsexamen

omfattande handle-
darstöd i denna del

propedeutiska moment förbereder och tes-
tar den studerandes undersökande förmåga

validering av praktiska meriter 
in i mastersprogrammet eller 
till enskilda masterskurser

validering in i forskar-
utbildning

]VOIWZIVOWEQLIX

avancerad utbildning forskarutbildning

prestationera inom master 
tillgodoräknas i forskarutbild-
ning



LERXZIVOWIVJEVIRLIX�ZME�]VOIWYX}ZERHI ]VOIWZIVOWEQLIX

avancerad utbildning forskarutbildning

granskning  
av motsvarande 

kunskaper

granskning  
av motsvarande 

kunskaper

publicering

granskning

  
hantverksriktade undersökningsprodukter & hantverks prestationer

















1IH�IMR�WPIXXL ZIP�L ZPEV�IK�OERXIR��* VWX�PEKEV�IK�IMR�JEW�To����KVEHIV�WSQ�JoV�IM�¾EXI�To�PMXX�SZIV���QQ��&VIHHE�To�¾EXE�
SQPEK�PMOI�WXSV�WSQ�WYQQIR�EZ�¾EXIRI�WSQ�WXoV�EXX�MRR�XMP�VMWWIR��7o�VYRHEV�IK�YX�JVo�HIRRI�¾EXE�YX�QSX�VMWWIR��*SXS��
Roald Renmælmo

Lengda på høvelen vart merka opp og vinkla rundt i samband med oppmerking av høvelstokken. Dette er forklart i den 
første posten om høvelmakinga. Den originale høvelen er støthøvla i endeveden men det er spor etter saga på eit par 
WXEHIV��3Q�HIX�LEV�ZSVI�IM�FEOOWEK�IPPIV�IM�KVMRHWEK�IV�ZERWOIPIK�o�WIMI��)K�WEKEV�QIH�IM�FEOOWEK��*SXS��6SEPH�6IRQ�PQS



därför : nätpublicering	

 	

men hur då?	

	

	

	  



därför : nätpublicering	

 	

men hur då?	

	

	

att vi inte har något svar i form av en 
publiceringspraktik är ett problem men 
samtidigt en fantastisk möjlighet, därför att 
den som först visar hur då kommer att bli 
den ledande aktören	

	

	  



två faktorer av betydelse för framtida hantverkriktad forskning:

��formerna för avancerad utbildning och forskarutbildning

��sambandet mellan utforskande, lärande och praktiserand
(undersökande läroarbete)  

��metoder, rutiner och former för granskning  & publicering/
förmedling

��sammanhanget som forskningen är del av

��internationaliseringen och språket



alltså:	

	


när forskningsresultaten i första hand är av betydelse 
inom forskningsfältet är det kvalitetssäkrande att nå 
alla i frågan verkande forskar, dvs internationalisering	

	

när forskningsresultaten i lika hög grad är av bety-
delse inom yrkespraktiken som inom forskningsfältet 
är den motsvarande kvalitetssäkrande faktorn 
samverkan mellan yrkesutövande och forskning	

 	

	  









motiv för nordisk samverkan:	

	

•  vi står så nära varandra språkligt och 

kulturellt att vi kan kommunicera utifrån 
dialektala och lokal särdrag	


	

•  tillsamman är vi ett så stort antal aktörer 

(individer & institutioner) att vi kan 
överbrygga den isolering som följer med 
att tillhöra det som existerar på marginalen	


 	

	  





1

2

steg
aktion / operation

rörlig bildfångst

observation

diagram

detaljering

3

4

5

model l  för  undersökning av smidesprocess & smidesprocedur
Patr ik Jaref jä l l  02.05.2012

Idén bakom modellen är att smide undersöks genom smideshandlingar. Syftet med det 
första steget är att ta fram erfarenheter av smideshandlingar. För att handlingarna skall ha 
undersökningsvärde (vara kunskapsmässigt relevanta) måste smedens fokus på samman 
sätt som vid yrkesmässigt utövande vara riktad mot den produkt som framställs. Erfaren-
hetsmaterialet som kommer fram i det första steget är därför bundet till smidessituationen, 
dvs den aktuella personen, platsen och tiden.

Syftet med det andra steget är att ”frigöra” erfarenhetsmaterialet från smidessituationen 
HFOPN�EPLVNFOUBUJPO�NFE�SÚSMJH�CJME��6OEFSTÚLBSFO�mMNBS�TJH�TKÊMW�

*�EFU�USFEKF�TUFHFU�QÌCÚSKBS�VOEFSTÊLBSFO�GÚSnZUUOJOHFO�BW�TJUU�GPLVT���GSÌO�BUU�WBSB�VOEFS-
TÚLOJOHTPCKFLU�UJMM�BUU�CMJ�EFU�VOEFSTÚLBOEF�TVCKFLUFU��'ÚSnZUUOJOHFOT�JOMFET�NFE�PCTFSWB-
tion av den aktion eller operation som fångats med rörliga bilder. Undersökaren obeser-
verar sin handling genom att dels följa handlingen, dels samla information i en logg som 
ger moment och tid. Men till stor del är undersökningen i form av information, analyser och 
SFnFLUJPOFS�GPSUGBSBOEF�TVCKFLUJW��%FTTB�ÊS�TBNMBEF�J�IVWVEFU�QÌ�PCFTFSWBUÚSFO�

*�EFU�GKÊSEF�TUFHFU�GSBNTUÊMMT�NFE�IKÊMQ�BW�MPHHCPL�PDI�SÚSMJHB�CJMEFS�FO�HSBmTL�BWCJMEOJOH�
i form av ett diagram som som representerar handlingen. Syftet med diagrammet är, dels 
att ge en struktur som (med olika detaljering och skala) kan användas för beskrivningar, 
BOBMZTFS�PDI�SFnFLUJPOFS�EFMT�TLBQBS�SFnFLUJPOTZUB�NFMMBO�IBOEMJOHFOT�HFOPNGÚSBOEF�PDI�
utfallet som produkter.

Slutligen: den abstarkta representation behöver fyllas ut med detaljer och konkretiserande 
CFTLSJWOJOHBS�PDI�SFTPOFNBOH��%FUUB�LBO�TLF�J�GPSN�BW�SÚSMJH�CJME�UFDLOJOHBS�GPUP�FMMFS�
med text.



1. hantverkligt innehåll  
(undersökningar i hantverk tillskillnad från 
om hantverk)

förutsätter någon form av hant-
verkspraktik, dvs att det under-
sökande arbetet skall inrymma 
upprätthållande och utveckling 
av hantverksfärdigheter (kun-
skaper)

2. anpassning till vetenskap-
liga normer

som till stor del handlar om det 
undersökande tillvägagångssät-
tet, dvs metoder för att på ett 
systematiskt sätt samla informa-
tion och utföra dokumentatio-
RIV�EREP]WIV�SGL�VI¾IOXMSRIV

för sökets  över gr ipande mål


