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DET HÄR ÄR 
 VÄSTARVET 
SLÖJD OCH  
REGIONAL  
PEDAGOGIK

I Västarvet – enheten för slöjd och regional pedagogik  
arbetar hemslöjdskonsulenter med främjande av hemslöjd 
och pedagoger som utvecklar pedagogisk verksamhet med 
utgångspunkt i FN:s konvention om barnens rättigheter 
och FN:s deklaration om mänskliga rättigheter samt en 
konsulent med utveckling av arrangörsstödet.

Alla arbetar regionalt och samarbetar bland annat med 
kommuner, föreningar, företag och kulturutövare och ut-
ställningar och pedagogiska program turnerar runt om i 
hela Västra Götaland. Enheten har fasta arbetsplatser i 
Borås, Göteborg, Floda, Skövde, Vänersborg och Fengers-
fors och är även med och driver besöksmålet och resurs-
centret Slöjd & Byggnadsvård på Nääs.

Verksamheten drivs på uppdrag av Västra Götalandsregionens Kultur-
nämnd. Hemslöjdsfrämjande verksamhet är ett av de verksamhetsom-
råden som ingår i kultursamverkansmodellen och regionens kulturplan. 
Utvecklingsinsatser för Hemslöjd som ingår i Västra Götalandsregionens 
regionala kulturplan 2016–2019:

• Leda ett nationellt förnyelse- och utvecklingsarbete i samverkan 
med Nämnden för hemslöjdsfrågor.

• Utveckla nya former och metoder för att stödja utvecklingen av 
slöjdnäringen regionalt. 



3 

Regional pedagogiks verksamhet bygger på ett av- och med perspektiv där 
barn och ungdomar får möjlighet att själva vara med att skapa och påverka 
innehållet. Sedan 2018 har Västarvet beviljats medel av Kulturnämnden för 
att utveckla natur- och kulturarvspedagogiska aktiviteter och besöksmål 
inom arrangörsstödet för målgruppen barn och unga.

Enheten Slöjd och regional pedagogik arbetar utifrån Kulturnämndens 
uppdrag till Västarvet 2018–2020 och de prioriterade mål som är relevanta 
för verksamheten är följande:

• Deltagandet i kulturlivet ska öka.

• Västarvet är en efterfrågad kunskapsorganisation och bidrar till forsk-
ning och annan kunskapsuppbyggnad genom att upprätthålla hög 
kompetens inom sina ämnesområden och genom att aktivt förvalta 
sina samlingar för att nå verksamhetens mål.

• Västarvets publika verksamheter är kunskapsbaserade och präglas av 
allsidighet och öppenhet samt är tillgängliga för alla och anpassade 
till användarnas olika förutsättningar.

• Västarvet utvecklar kapaciteter tillsammans med andra aktörer för 
att tillvarata och utveckla natur- och kulturarvsområdet.

Beskrivning av Västarvet
Västarvet är Sveriges största regionala natur- och kulturarvsförvaltning 
och en del av Västra Götalandsregionen. Slöjd och Regional pedagogik 
är en enhet inom förvaltningens verksamhetsområde Regionala tjänster, 
som tillhandahåller tjänster inom åtta tjänsteområden inom natur- och 
kulturarv:

Arkeologi 
Byggnadsvård 
Konservering 
Kulturmiljö 
Naturmiljö 
Slöjd och Regional pedagogik 
Utveckling och processtöd

I Västarvet ingår även sex museer och besöksmål:

Forsviks Bruk 
Göteborgs naturhistoriska museum 
Lödöse museum 
Slöjd & Byggnadsvård 
Vitlycke museum 
Vänersborgs museum

Under hösten 2019 har en stor organisationsöversyn skett och den 1 januari 
2020 bildar Västarvet en ny förvaltning tillsammans med förvaltningen 
Kultur i Väst. Den nya förvaltningen får namnet Förvaltningen för kultur
utveckling och där samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och 
kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom 
hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga.



SLÖJD MED BARN 
OCH UNGA

Barn och unga är prioriterade målgrupper i Västra  
Götalands regionala kulturstrategi och även i den treåriga 
kulturplanen. Där står att läsa att ”Offentligt finansierad 
kulturverksamhet har ansvar för att främja barn och ungas 
rättigheter”. 

20 procent av Västra Götalands befolkning är barn.

Slöjden är en deltagarkultur som kräver eget engagemang 
genom skapande. Intresset för slöjd som en del av kultur-
skolan växer vilket verkar positivt för barns möjlighet att 
utöva och träna slöjd på sin fritid. Som ett led i detta har 
hemslöjdskonsulenterna påbörjat en flerårig satsning på 
att slöjd ska bli ett etablerat ämne i kulturskolan och också 
utbildat slöjdhandledare som både vill arbeta i samarbete 
med kulturskolor och ideellt och på det sättet nå barn i 
olika delar av regionen.
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Slöjdhandledarutbildning
Hemslöjdskonsulenternas slöjdhandledarutbildning riktar sig till personer 
som vill arbeta pedagogiskt med barn och slöjd. Under 2019 genomfördes 
utbildningen på Blå Stället, i Angered, där totalt 14 personer deltog och 
fick träning i praktiskt slöjdande med barnfokus varvat med föreläsningar 
och diskussioner om genusfrågor, inkluderande arbetssätt, slöjdens inspi-
rationskällor och säkerhetstänkande. Deltagarna var anställda i offentliga 
kulturverksamheter, slöjdare, föreningsaktiva och slöjdklubbsmedlemmar. 
Ett av utbildningstillfällena genomfördes i samarbete med EAC – Eco Agro
forestry Center och ett annat på Västergötlands museum. 

Fortbildning för slöjdhandledare
De som tidigare gått slöjdhandledarutbildningen i regionen inbjuds varje 
år till fortbildning. Fortbildningen syftar till kompetensutveckling men är 
också ett forum för att skapa ett levande nätverk mellan slöjdhandledare. 
Under årets träff var temat plåtåterbruk och 22 personer deltog.

Slöjd i kulturskolan
Västarvets hemslöjdskonsulenter gör en flerårig satsning på att etablera 
slöjd som ett ämne i den kommunala kulturskolan. Under året har det gjorts 
ett undersökande arbete där det har förts samtal med 15 kulturskolor runtom 
i regionen. I samtalen har det fokuserats på de olika kulturskolornas situa-
tioner och behov, med utgångspunkt i hur möjligheterna ser ut för att 
utveckla slöjden i verksamheten. Västarvets hemslöjdskonsulenter deltog 
också på den nationella konferensen Kulturskoledagarna.

Slöjd på Balthazar Science Center
Under våren arrangerade Västarvets hemslöjdskonsulenter tre slöjd kvällar 
tillsammans med Balthazar Science Center i Skövde. Slöjdkvällarna leddes 
av externa workshopledare och deltagarna fick fläta band, slå rep och prova 
på trådslöjd.

Aktiviteter under Barnfestivalen
Barnfestivalen på Nääs är ett årligt arrangemang som arrangeras av  
Lerums kommun. Varje år besöker tusentals familjer barnfestivalen och 
får ta del av ett brett kulturutbud. Västarvet deltog med Regnbågsbyn 
som byggdes till Göteborgs Kulturkalas 2018. Regnbågsbyn består av hus 
vars väggar är byggda som vävramar och i dem fick besökarna prova på fri 
mönstervävning med mattrasor.

Praktikanter
Västarvets hemslöjdskonsulenter tog under 2019 emot två praktikanter 
från Ledarskapsutbildningen i slöjd och kulturhantverk vid Göteborgs  
universitet. Praktikperioden varade i en månad och praktikanterna arbetade 
bland annat med barnverksamhet under utställningen Dräll på Rydal.
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Slöjdolympiad för ungdomar i Rumänien
I juli arrangerade Västarvets hemslöjdskonsulenter en resa för fem ungdo-
mar till The Traditional Arts Crafts Olympics i Sibiu. Alla ungdomar mellan 
14 och 18 år i regionen hade möjlighet att ansöka om att delta genom en 
utlysning. Olympiaden arrangerades för 24:e gången i Sibiu och där tävlas 
i många traditionella slöjduttryck, bland annat vävning, ikonmåleri och 
karvsnitt. Ungdomarna från Sverige fokuserade på kunskapsutbyte och 
kontaktskapande inom slöjd. Resan till slöjdolympiaden genomfördes i 
samarbete med Länshemslöjdsföreningarna och KulturUngdom.
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JÄMSTÄLLDHET 
JÄMLIKHET OCH 
MÅNGFALD

Kvinnor är i majoritet inom slöjdområdet, både när det  
gäller produktion och konsumtion av kulturen. Detta står 
i kontrast till många andra kulturområden där män i större 
utsträckning är producenter medan kvinnor generellt är 
större kulturkonsumenter. Dock finns det andra ojämlika 
förhållanden där särskild uppmärksamhet bör riktas för att 
öka allas lika möjligheter att skapa och ta del av slöjd.

Broderi och integration – där människor från olika 
världar möts skapas magi
Projektet Broderi och integration var ett samarbetade med Studieför-
bundet Sensus och Textilmuseet i Borås. Under 15 veckor deltog kvinnor 
från flera länder. De broderade, övade det svenska språket och utbytte 
erfarenheter under ledning av textilkonstnären Mira B Lindh. Västarvets 
hemslöjdskonsulenter bidrog till projektet med att leda två workshoppar. 
Projektet avslutades med en utställning på Textilmuseet.

Integrationsnätverket i Göteborg
Föreningen Integrationsnätverk Göteborg är en ideell förening som arbe-
tar för bättre integration och gemenskap mellan människor i Göteborg. 
Föreningens mål är att öka förståelsen för hur det svenska samhället fung-
erar och att väcka lust hos deltagarna att delta aktivt i samhället. Under 
tidigare år har Västarvets hemslöjdskonsulenter haft projekt med fören-
ingen och under 2019 har en tovningsworkshop genomförts tillsammans 
med deltagare i föreningens verksamhet.

Pride
Under året har vi deltagit i Pridearrangemang i Bollebygd och Ulricehamn. 
Två arvoderade workshopledare fick i uppdrag att utveckla en slöjdwork-
shop. Det landade i en återbruksworkshop där deltagarna skapade egna 
budskap på återbrukad textil och kartong. Som ett led i att öka den regio-
nala närvaron prioriterades 2019 Pridearrangemang på mindre orter, istället 
för som tidigare år, i Göteborg.
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INTERNATIONELLA 
SAMARBETEN

Att genom ett vidgat och fördjupat kulturutbyte med 
andra regioner öka internationaliseringen är ett strate-
giskt område fastställt av Västra Götalandsregionens  
Kulturnämnd. Slöjdutövandets likheter oavsett nationella 
gränser tillsammans med dess möjlighet att verka utan 
talade ord lämpar sig väl för internationella samarbeten.

Exchange Arts council England
Inom ramen för ett samarbetsavtal mellan Region Västra Götaland och 
North East England Cultural Partnership, har en av enhetens pedagoger 
genom ett internt stipendium från Koncernavdelning kultur (KAK) varit 
på en två veckors utbytespraktik i Leeds och region North East England. 
Praktiken har gett en inblick i hur Arts council England arbetar med kultur-
utveckling och samverkan, framförallt med lokala kulturprojekt som rör 
mångfalds- och rättighetsfrågor. 

Utbyte kring vikingatida tekniker
Under en vecka i maj var Västarvets hemslöjdskonsulenter värdar för en 
textillärling från USA: Heidi Sherman. Genom en överenskommelse med 
det USA-baserade lärlingsprogrammet The Viking Connection Apprentice
ship Program (VCAP) skräddarsyddes ett utbildningspaket som innehöll 
privatundervisning i linspånad och vävning i upprättstående vävstol med 
en slöjdare från regionen.

Utbytet, som var en del av VCAP-programmet, ger en student möjlighet 
att komma till Skandinavien och studera för en mästare i den historiska 
teknik som de fördjupar sig i. Lärlingen reser sedan ett år i den amerikanska 
mellanvästern och deltar på mässor och andra event och visar upp sina 
nya kunskaper. Programmet sammanföll med REKO på Nääs och den stu-
derande fick många kontakter och en inblick i verksamheten på Slöjd och 
Byggnadsvård på Nääs. 

European Diploma
European Diploma in Cultural Project Management är en internationell 
projektledarutbildning som sedan över 25 år arrangeras av Foundation 
Marcel Hicter med säte i Bryssel. Utbildningen syftar till att främja kulturell 
mångfald samt transnationella och transregionala utbyten. Utbildningen 
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är nomadisk, det vill säga att de tre veckolånga utbildningssessionerna  
genomförs i olika länder/regioner varje gång. Flera medarbetare på Västarvet 
har deltagit i utbildningen sedan 2002 och Västragötalandsregionen har 
stått värd för sådana utbildningssessioner vid tre tillfällen sedan 1990-talet. 
Utbildningstillfällena var den här omgången förlagda i Derry på Nordirland, 
Reykjavik på Island och slutseminarium sker i maj i Delphi i Grekland. En av 
Västarvets regionala pedagoger påbörjade kursen under 2019 och avslutar 
den under 2020.

Slöjdresidens Skövde 2019
Under hösten genomfördes ett slöjdresidens i Skövde: CraftResidency  
Skövde 2019. Väverskorna Rodica Ispas och Git Skoglund, från Sibiu i Rumänien 
respektive Göteborg, blev uttagna efter en öppen utlysning. Under resi-
densperioden arbetade de tillsammans med att utveckla tankar och idéer 
kring vävning i olika traditioner, material och tekniker och mötte lokala slöj-
dare, hantverkare och andra intresserade. Syftet med Slöjd residenset är att 
utveckla nya metoder, samarbeten och utbyten kring slöjd och hantverk. 

Residenset kunde arrangeras genom stöd från Koncernavdelning kultur 
(KAK) och i samverkan med Skövde kommun. Det genomfördes inom 
ramen för ett samarbetsavtal mellan region Sibiu (The county of Sibiu) i  
Rumänien och Västra Götalandsregionen. 
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SAMARBETE MED 
CIVILSAMHÄLLET

Nätverken och organisationerna i det civila samhället är 
många. Makerrörelsen har under de senaste åren etablerat 
sig på flera platser i regionen. De tre ideella länshemslöjds-
föreningarna i regionen har nästan 3000 medlemmar och 
nätbaserade nätverk samlar intressegrupper och olika 
sammanslutningar träffas för att sticka, tälja, brodera eller 
utöva craftivism tillsammans. Infrastrukturen för samar-
bete mellan civilsamhället och hemslöjdskonsulenterna är 
god. Samtidigt finns det en önskan om att fler grupperingar 
ska ha kännedom om Västarvets möjlighet att ge stöd och 
processutveckling. Genom slöjden kan vi bidra till att skapa 
bättre förutsättningar för individens deltagande och eget 
skapande.

Samverkan med de tre regionala  
länshemslöjdsföreningarna
Hemslöjdskonsulenterna adjungeras till de tre länshemslöjdsföreningarnas 
styrelser där de bland annat samtalar om pågående och planerad verk-
samhet. Två gånger per år träffar Västarvets hemslöjdskonsulenter alla tre 
länshemslöjdsföreningar i regionmöten för att utbyta erfarenheter och 
informera om vad som händer i respektive organisation. I samarbete med 
föreningarna ges också tidningen Till Handa ut.

Tidningen Till Handa
Till Handa är regionens slöjdtidning. Enhetschef Torbjörn Lindström är 
ansvarig utgivare, Skaraborgs Hemslöjdsförening ägare och Berit Thorburn är 
redaktör. Tidningen utkommer med fyra nummer per år med en upplaga 
på 1000 exemplar. Regionens hemslöjdsföreningar, hemslöjdskonsulenterna 
och redaktören samarbetar kring tidningens innehåll. I tidningen finns 
reportage och slöjdarporträtt samt information om kommande utställ-
ningar, kurser, workshoppar, slöjdkaféer etcetera som arrangeras runt om 
i regionen. Tidningen är medlemstidning i Skaraborgs Hemslöjdsförening 
och har cirka 340 prenumeranter i resten av regionen. Den distribueras 
också till alla bibliotek i regionen via hemslöjdskonsulenterna, cirka 350 ex 
per kvartal.
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Fritt Fram – idéverkstäder för slöjdfolk
Under hösten arrangerade Västarvets hemslöjdskonsulenter en inspira-
tionsdag för medlemmar i regionens hemslöjdsföreningar på Billströmska 
folkhögskolan på Tjörn. Syftet med dagen var att slöjda och träffas över 
föreningsgränserna samt att få nya idéer till aktiviteter och workshoppar 
på hemmaplan. Hemslöjdskonsulenterna handledde i slöjdverkstäderna: 
slipa verktyg, smida, tälja figurer, fläta staket, brodera sashiko, knyta 
kavel frans och makramé. En lärare från Billströmska folkhögskolan hand-
ledde i att spinna på slända.
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Samarbete med Skaraborgs hemslöjdsförening
Västarvets Hemslöjdskonsulenter samarbetar med Skaraborgs hemslöjds-
förening med att fylla Slöjdens Hus i Skövde med olika typer av slöjdverk-
samhet. Under 2019 arrangerade hemslöjdskonsulenterna bland annat tio 
slöjdkaféer med tälj- eller textilt återbrukstema, två julworkshoppar och tre 
utställningar: Länge leve ullen! – kompletterad med slöjd från två slöjdare 
från Skaraborg – Av Björk – slöjd av Knut Östgård som också höll i föreläs-
ning och workshop samt en julutställning där 30 lokala slöjdare deltog med 
olika tekniker och material.

Samarbete med Borås museum
De sju häradernas hemslöjdsförening och Borås Spelmanslag bjuder varje år 
in till spelmansstämma och slöjdaktiviteter på Borås Museum. Detta sker i 
samarbete med Västarvets hemslöjdskonsulenter, Borås Museum och De 
sju häradernas kulturhistoriska förening. Årets tema var Spelmansstämma 
och Slöjdkalas – 7 X slöjd & kakor. Det fanns sju slöjdstationer med prova  
på-workshoppar och sju sorters kakor var uppdukade på museets kafé 
Gästis. Hemslöjdskonsulenterna har också samarbetat med Borås Museum 
kring julprogrammet Jul på Borås Museum med två workshoppar, Gammal-
dags julpynt och Klä Toarpskronor samt med Gammaldags julmarknad.

Halmens hus
Under året har Västarvets hemslöjdskonsulenter samarbetat med Halmens 
hus och Gammelgården i Bengtsfors, bland annat genom att delta i en 
hantverksdag med bland annat spinnkafé och Hemslöjdens dag med sked-
täljning och utdelning av vykort.

Textil nära livet
Under hösten genomfördes en textil föreningsdag arrangerad av Väster-
götlands hembygdsförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Västarvet 
och Textilmuseet. Under dagen genomfördes föreläsningar och visningar 
som på olika vis belyste vilken betydelse textil har och har haft i männis-

SPELMANSTÄMMA& SLÖJDKALAS– 7X Slöjd&Kakor

17 AUGUSTI
2019

Arrangörer: De sju häradernas hemslöjdsförening och
Borås Spelmanslag i samarbete med Borås Hembygdsgille,
De sju häradernas kulturhistoriska förening, Västarvet,
Borås Stad, Folkuniversitetet och Borås Museum.Info: borasspelman.se ochhemslojden.org/activity/spelmanstamma-slojdkalas/

• Folkmusik • Slöjd • Folkdans • Workshops •• Konsert med Mia Marin• Kafé Gästgivaregården •• Kaffekalas • Buskspel • Smed • Lördagsbarn •• BORÅS MUSEUM • RAMNAPARKEN •

Fri
entré!
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kors liv. Föreläsare var Anneli Palmsköld från Göteborgs universitet, Lottie 
Benjaminsson från Studio Västsvensk konservering, Bosnien-Hercegovinas 
Kvinno riks förbund samt Dräktgruppen för Toarp.

Arena Öckerö, vecka 38
Arenaveckan innebär att Västarvet planerar och genomför ett antal olika 
aktiviteter tillsammans med en utvald kommun. Under Arenaveckan i 
Öckerö kommun deltog Västarvets hemslöjdskonsulenter med vandrings-
utställningen Länge leve ullen! som visades på Öckerö Bibliotek samt att 
130 elever i årskurs 4 från kommunen slog rep och spann garn med hand-
ledning.

Internationellt vävcentrum
Internationellt Vävcenter är ett projekt i Sjuhärad som syftar till att skapa 
en mötesplats där konsten och kunskapen om vävning i alla dess former ska 
bevaras och utvecklas för framtiden. Under året har föreningen genomfört 
ett antal vävkaféer och eventet Dräll på Rydal.

På väveventet Dräll på Rydal arrangerades föreläsningar, workshoppar, 
guidade visningar, textilhistorisk vandring i Rydal och Barnens vävstuga. 
Bland föreläsarna fanns till exempel Gunnel Andersson – Väv tyg till kläder, 
Karin Hedberg – Kan man ha handvävning som yrke i Sverige 2019? 
Sara Degerfält – Historiskt återskapande genom textil rekonstruktion, 
Maiko Tanaka – Naturlig indigofärgning och Christer Ahlberger – Det textila 
kultur arvet och framtiden.

Västarvets hemslöjdskonsulenter producerade också en utställning om 
dräll i Sjuhärad som visades under eventet. Barnens vävstuga arrangerades 
tillsammans med den lokala Slöjdklubben Sländan.

Samverkan med Väv i Väst
Västarvets hemslöjdskonsulenter och Kultur i Halland – Slöjd samverkar 
med föreningen Väv i Väst som är en regionförening inom föreningen  
Riksvävarna. Grupperingen träffas för att planera och följa upp gemen-
samma aktiviteter. 

Vartannat år arrangeras vävsymposium. 2018 träffades 80 vävare i Varberg 
under temat Väva till kläder. Under 2020 kommer Vävmässan som arrang-
eras av Svenska Vävrådet till Halmstad och gruppen har samverkat kring 
detta. Under året har det genomförts ett planeringsmöte i Varberg.

Dräktrådet
Regiondräktrådet består bland annat av Västavets hemslöjdskonsulenter, 
representanter från Folkdansringen, museer och regionens hemslöjdsför-
eningar. Dräktrådet träffas två gånger per år på olika platser i regionen och 
informerar varandra om vad som är aktuellt inom dräktområdet. 

I april var dräktrådsmötet förlagt till Slöjden Hus i Skövde och i oktober 
hölls dräkt mötet på Gräfsnäsgården i Göteborg där det nationella projektet 
Dräktnyckel presenterades.
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Sticknätverket
Sticknätverket startades av hemslöjdskonsulenterna år 2003 då intresset 
för stickning ökade. Det fanns då som nu behov av att samla stickare i 
det offentliga rummet. Sticknätverket i Väst har idag 500 medlemmar och 
varje år arrangeras en gemensam träff med sticktema. Sticknätet skickar 
också ut 3–4 nyhetsbrev per år.

På årets stickträff/sticknick deltog 36 personer. Gruppen besökte Angora-
Garnet som har ansvar för att ta fram garn och mönster till Bohusstickning 
och avslutade dagen med stickning i Fornbyn på Vitlycke museum.
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KUNSKAPSUPP-
BYGGNAD INOM 
SLÖJD

Förmedlingen av slöjdkunskap sker på många sätt och på 
olika nivåer. Via kurser, framförallt på Nääs men också på 
andra platser i regionen, finns möjlighet till fördjupning i 
slöjdtekniker. Genom utställningar med tillhörande pro-
gramverksamhet sprids slöjdkunskaper till en bred publik 
och ger många möjlighet att möta slöjd på ett konkret sätt.

Ullseminarium
2019 års ullutställning Ull för livet, en vandringsutställning producerad av 
Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter, avslutades med ett ullsemina-
rium. Utställningen och seminariet genomfördes på Textilmuseet i Borås. 
Temat för seminariet var Utblickar, förutsättningar och framtidsvisioner 
för ullområdet i Sverige och vände sig till fårägare, hantverkare och andra 
med intresse för ull. 120 personer deltog.

Länge Leve Ullen 
Under våren 2019 producerades en vandringsutställning om ull som en 
uppföljning till den nationella vandringsutställningen Ull för Livet. Målet 
är att den ska kunna visas på fler platser i regionen. Utställningen hade 
premiär på Lödöse museum i maj och har sedan visats på Öckerö biblio-
tek, Billströmska Folkhögskolan, Slöjdens Hus i Skövde och på Kulturhuset 
Kajutan på Orust.

Dräll i Sjuhärad
Västarvets hemslöjdskonsulenter producerade under våren en utställning 
om drällvävning. Tekniken var vanlig i Sjuhärad från 1700-talet och framåt. 
Utställningen visade vävprover från Ekelunds linneväveri, äldre solvböcker, 
skötselråd för linne från Klässbols linneväveri och Maj-Britt Svenssons  
arbete med mönstret ”Vandringsmannen” i olika kvalitéer.

Efter att utställningen Dräll på Rydal hade visats på Rydals museum så 
visades den i en mindre version i förläggargården Fällhult på Borås museum 
under sommaren.
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800 grader
Årets säsongsutställning på Slöjd & Byggnadsvård handlade om smide och 
producerades av hemslöjdskonsulenterna. I utställningen introducerades 
besökarna till konstsmidets tekniker, material, historia och traditioner. 
Utställningen var utformad som en smedja med ässja och städ med intro-
duktioner till tekniker, filmer och texter om de skrönor och myter som följer 
i hantverkets spår. 

Ett informationsblad producerades på svenska och engelska samt informa-
tion om var man kan lära sig smida på olika nivåer. Efter att utställningen 
avslutats hyrdes den sedan ut till Hemslöjden i Kronoberg för att visas i 
Växjö 2020.

Kursverksamhet
Under året har Västarvet Slöjd & Byggnadsvård planerat och genomfört  
85 helgkurser i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. Hemslöjds-
konsulenterna ansvarar för att planera kurser inom slöjd och byggnads-
antikvarierna på Västarvet står för planering av byggnadsvårdskurser. De 
allra flesta kurser hålls på Nääs med några undantag.

Under hösten planerades 2020 års kurser som presenteras i ett tryckt kurs-
program som sprids i början av 2020. Programmet och kurserna presenteras 
också på Slöjd & Byggnadsvårds hemsida. 

Slöjdens plats i akademin
En förstudie om slöjdens plats i akademin har genomförts under året. I för-
studien gjordes intervjuer med bland annat Mårten Medbo, Andreas Nobel 
och Marie Ekstedt Bjersing. Denna studie är tänkt att leda till ett runda-
bordssamtal under 2020, i samarbete med Nämnden för hemslöjdsfrågor. 

 1     Nääs Slott
  2      August Abrahamsons Stiftelse, Turistbyrå, restaurang
 3      Mellannääs 

Nääs Konshantverk  – utställning, butik, kafé
 4        Källnääs 

Slöjd & Byggnadsvård   Mulle Meck verkstad för barn
    5     Bakstugan
 6    Vänhem
 7    Björkenääs
 8  Slöjdseminariet 

Kurslokaler
 9     Lekhuset
10  Gångstig från Floda Station
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             FRÅGA OSS
Är du i full gång med ett hus- eller slöjdprojekt? Eller bara nyfiken? Kom och besök oss! Vi hjälper dig att hitta material, hantverkare, konsulter och bra lösningar. Boka in en kostnadsfri rådgivning.

REKO PÅ NÄÄS,  
30 MAJ 
Välkommen till festivalen för dig som gör! Vill du vara en del av ett kreativt kretslopp med fokus på slöjd, byggnadsvård och traditionellt hantverk? Under en fullspäckad lördag  får du ta del av workshops, föredrag och demonstrationer inom en massa spännande hant-verk. Och nörda in lite extra på yxor som är årets tema. Allt i vacker miljö tillsammans med andra som gillar hantverk och hållbarhet!

TRÄSKIDOR,  
VIRKAD MÖNSTER-MAGI, STOLPVERK, ELLER BARN & 

 VUXENKURSER? 
Hitta din kurs och läs mer på slojdochbyggnadsvard.se 

Butik med fokus på ekologiska och hållbara byggmaterial för hus och hem samt slöjdmaterial  för eget skapande.

slojdochbyggnadsvard.se
WWW

ÖPPET HELA ÅRET:  ons–tors kl. 13–18  
lör–sön kl. 11–16
MAJ–AUG:  
tis kl. 11–16 
ons–tors kl. 13–18 
fre– sön kl. 11–16
För avvikelser se hemsidan.

tips

Nääs ligger 35 km öster om Göteborg. Du som åker kollektivt tar pendeltåget till Floda och anslutningsbuss 533 till Lilla Nääs. Det går också bra att gå från Floda station, en promenad på ungefär  25 minuter. Kommer du med bil svänger du av E20 vid Nääsmotet. 

Du hittar oss på Nääs Slotts seminarieområde,  Otto Salomons väg 4 och 16, 448 92 Floda.  Ett centrum för slöjd och hantverk sedan 1872. Tfn: 010-441 43 60 
Epost: slojdochbyggnadsvard@vgregion.se Läs mer på www.slojdochbyggnadsvard.se eller anmäl dig  
till vårt nyhetsbrev: www.slojdochbyggnadsvard.se/nyhetsbrev

Slöjd & Byggnadsvård – Västsveriges centrum för hållbarhet och  
sunda material

I år firar vi 30-årsjubileum här på Nääs. Ända sedan starten har vår verksamhet vilat på fem stabila grundpelare: kurser, utställningar, bibliotek, nätverk för byggnadsvårdsföretag och rådgivning. Idag, 30 år senare, är det fortfarande ett vinnande koncept och vi har fler besökare än någonsin.  Vi värnar om vårt kulturarv och hållbarhet. Både det fysiska men också det immateriella – i form av hantverkskunnande. Det är särskilt inspirerande att se att många bidrar till en cirkulär ekonomi. Intresset för slöjd och byggnadsvård växer, precis som efterfrågan på våra kurser. 
De flesta av våra kurser ges på Nääs. Där pågår aktiviteter nästan varje helg, året om. Men vi har också kurser på andra platser runt om i Västra Götaland – till exempel skiffertak- och sedumtakläggning i Dalsland, byggnadsvårdsläger på  Näverkärr i Bohuslän och fönsterrenovering på hembygds- gårdar i Västergötland. 

Vi välkomnar både nybörjare och experter att ta del av våra kurser. Här får du tillfälle att utbyta kunskaper och  få inspiration.  

Välkommen du också! 

P

P

BUTIK
RÅDGIVNING UTSTÄLLNINGAR 

SLÖJD & BYGGNADSVÅRD

KURSER

slojdochbyggnadsvard.se

Få svar  

på dina frågor,  

läs om årets utställ-

ningar och kurser på 

www.slojdochbygg-

nadsvard.se 

30 år 2020

Välj mellan 

110
KURSER! 

30 år 2020

MISSA INTE
•   Fönsterrenoveringens dag 30 maj
•   Lieslaget under Reko 30 maj
•   Barnfestivalen på Nääs  6 september
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Handen och hjärnan
Under Vetenskapsfestivalen på Göteborgs universitet i april arrangerades 
ett seminarium om förhållandet mellan hand och hjärna med bland annat 
professor och handkirurg Göran Lundborg som är författare till boken 
Handen och hjärnan. Övriga medverkande var projektet Sloydtrukk,  
Västarvet, Mötesplats Steneby, Konsthantverkscentrum och Folkuniversi-
tetet. Seminariet hade ungefär 100 deltagare och sändes live på Facebook 
där det i dagsläget har visats 391 gånger.

REKO på Nääs 2019
REKO på Nääs är en återkommande festival med hållbarhetstema med in-
riktning mot slöjd, hantverk och byggnadsvård. Festivalen har cirka 2000 
besökare årligen. Programmet kretsade kring det egna görandet med flera 
workshoppar i olika hantverks- och slöjdtekniker. Restaurangen Garveriet 
i Floda skötte all matservering på festivalen och serverade så långt det 
var möjligt på begagnat porslin, bestick och glas som Emmaus Björkåfrihet 
bidragit med.

En nyhet var ett festivaltema som kommer skifta från år till år. 2019 års 
tema var lera, och knöt an till både keramik, byggmaterial och konstper-
formance.
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Bastabinne
Bastabinne har stark förankring i Ödenäs. Intresset för att sprida kunskapen 
om bastabinnets material och teknik har tagit ny fart under 2019. Hemslöjds-
konsulenterna har stöttat arrangörerna under tre träffar i Ödenäs där del-
tagarna har kunnat prova på att dra bast och binna.
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Äggostformar
Tillverkningen av äggostformar i trä har minskat och utövningen ansetts 
hotad. Därför har hemslöjdskonsulenterna i samverkan med Göteborgs och 
Bohusläns ideella Hemslöjdsförening sedan 2018 stöttat en grupp slöjdare 
som är intresserade av att återuppta tillverkningen. I en serie utbildnings-
dagar fördjupar sig gruppen i hela processen från att välja rätt virke till 
svarvning, borrning och skärning av traditionella mönster.

Sy- och Hantverksfestivalen i Göteborg
Sy och hantverksfestivalen arrangeras på flera platser i landet varje år. 
Mässan i Göteborg besöktes under 2019 av cirka 6400 personer. Under 
evenemanget återlanserade Västarvets hemslöjdskonsulenter webbsidan 
365slojd.se och bjöd in till workshoppar i olika slöjdtekniker som: ”tälj din 
egen nålbindningsnål”, ”lär dig nålbinda”, ”fläta knivfodral i näver” och 
”virka en halmgirlang”.

365slojd.se
Webbplatsen 365 saker du kan slöjda var tidigare ett gemensamt projekt 
för landets hemslöjdskonsulenter. Västarvet tog över driften av hemsidan 
2018 och en ny teknisk plattform har utformats. Under våren 2019 flyt-
tades innehållet till den nya plattformen och lagom till Sy- och Hantverks-
festivalen var sidan klar.

Supercraft
Västarvets hemslöjdskonsulenter är aktiva på nätet och i sociala medier. 
För att marknadsföra dessa digitala kanaler togs ett vykort med illustration 
av serietecknaren David Nessle fram. Vykortet delades ut under höstens 
aktiviteter, bland annat på Sy- och Hantverksfestivalen.

Repslagning på Hjo Hantverksmässa
Varje år arrangerar Grevbäcks hembygdsförening en av de största hant-
verksmarknaderna i Sverige. Hemslöjdskonsulenterna deltog i urvalet av 
nya utställare och i juryarbetet under marknaden för att utse de slöjdare 
som får diplom.

I år utökades engagemanget med att arrangera en öppen workshop i rep-
slagning. Besökare i alla åldrar deltog och gjorde rep av utslitna t-shirts 
och mattrasor. 

Nationell webbplattform
Västarvet är en av de drivande parterna i ett nationellt treårigt projekt 
som fått medel från Kulturrådet. Projektet ägs av Föreningen Sveriges 
Hemslöjds konsulenter och har som mål att se över, utvärdera och uppgra-
dera eller göra om redan existerande gemenensamma webbsidor i en ny 
gemensam webbplattform. 

Webbsidorna som finns med i projektet är: Textil hemslöjd, Slöjden i skogen, 
365 saker du kan slöjda, Slöjd håller och Föreningen Sveriges Hemslöjds-
konsulenters gemensamma startsida.

https://365slojd.se/
http://www.slojdeniskogen.se/
http://www.slojdhaller.se/
http://hemslojd.org/
http://hemslojd.org/
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Produktion av slöjdfilmer
Under året spelade Västarvets hemslöjdskonsulenter in filmer med syfte 
att dokumentera kunskaper och sprida dem digitalt. Filmerna finns publi-
cerade på Youtube:

Greta Johansson berättar om damastvävaren Nils Sjöberg:
https://www.youtube.com/watch?v=b7ubfJO2cDw&t=355s

Knut Östgård täljer en sked:
https://www.youtube.com/watch?v=EmxduseLD70

Knut Östgård tillverkar en björkvisp:
https://www.youtube.com/watch?v=LJay3AYPTMQ

Nätverk inom hårdslöjd
Nätverket inom hårdslöjd är en mötesplats där intresserade kan utvecklas 
genom att utbyta kunskap och erfarenheter. Nätverket används också för 
att sprida information om vad som är på gång inom träslöjden. Under året 
har fyra nyhetsbrev skickats ut med information om aktuella kurser, work-
shoppar, utställningar och andra slöjdaktiviteter.

Föreläsningar/workshoppar
Under 2019 har Västarvets hemslöjdskonsulenter anlitats som föreläsare på 
olika platser i regionen inom ämnen som:

• Lilly Persson – Marks sista vävnadsförläggare, hos Vävstugan i 
Svenljunga.

• Att driva projekt, hos Bosnien-Hercegovinas Kvinnoriksförbund.

• Workshop – Tillsammanskrona, Svenska kyrkan i Hässleholmen Borås.

• Fiskarens kläder och textilier hos Morlanda hembygdsförening.

• Bohusläns Virkning hos Svenska kyrkan i Svenstorp.

Utlåning av slöjdverktyg
Under året har Västarvets hemslöjdskonsulenter bedrivit en utlåningsverk-
samhet av verktyg, redskap och material. Täljhästar, spinnrockar, kardma-
skiner och skärmaskin för mattrasor är bland annat det som finns tillgäng-
ligt att hyra på olika platser i regionen. Under sommaren har olika aktörer 
fått låna de vävhus som tillverkades för kulturkalaset i Göteborg 2018.  
Husen har bland annat funnits på Nääs, Falkängens Hantverksby, Forsviks 
bruk och Rydals Museum.

https://www.youtube.com/watch?v=b7ubfJO2cDw&t=355s
https://www.youtube.com/watch?v=EmxduseLD70
https://www.youtube.com/watch?v=LJay3AYPTMQ
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SLÖJD SOM  
NÄRING

I Västra Götalands kulturplan 2016–2019 går att läsa ”Hem-
slöjd är ett område som ligger nära näringslivet och lämpar sig 
väl för att skapa möten, dialog och utbyten mellan människor 
med olika kultur och bakgrund.” Flera av regionens slöjdfö-
retagare arbetar idag med möten och dialog, både språkligt 
och materialbaserat. Slöjden har en viktig plats i den cirkulära 
ekonomin och genom att förmedla kompetens om materials 
miljöpåverkan och långsiktig hållbarhet har slöjdföretagarna 
en viktig funktion att fylla.

Nätverksträff för slöjdare
Under en kväll bjöd Västarvets hemslöjdskonsulenter in till slöjdarträff i 
Slöjdens Hus, Skövde. Under kvällen föreläste Bertil Lindgren, fotograf och 
lärare på Hellidens Folkhögskola om hur en kan arbeta effektivt med sitt 
företags marknadsföring och hur en kan använda sig av sociala medier för 
att hitta nya kunder och bibehålla kundrelationer.

Julslöjd på Liseberg
Under 26 år har Västarvets Hemslöjdskonsulenter arrangerat julutställningen 
Midvinterfest på Bohusläns Museum. 2019 arrangerades ingen utställning 
på grund av andra satsningar på museet vilket gav slöjdare i regionen en 
möjlighet att pröva en ny marknad. 

Jul på Liseberg, som är en av de största julmarknaderna i Sverige, pågick 
under sammanlagt 37 dagar. 2019 besökte cirka 507 000 personer julmark-
naden. Västarvets hemslöjdskonsulenter hyrde en monter på designmark-
naden i Lisebergstornet. Slöjdare från regionen erbjöds att delta med sina 
alster under en eller flera veckor genom ett allmänt upprop. Tanken med 
satsningen var att ge slöjdare, som ofta inte själva har tillräckliga resurser 
för att ha en egen monter, en möjlighet att möta nya kunder och hitta nya 
försäljningskanaler.

17 unika slöjdare deltog under marknaden. Satsningen kommer att utvär-
deras under början av 2020 för att vi ska kunna ta ställning till en eventuell 
fortsättning.
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REGIONAL  
PEDAGOGIK
– TURNERANDE  
UTSTÄLLNINGAR

I en hamnstad på 1500-talet 
Utställningen I en hamnstad på 1500talet invigdes 2018 och har under 
2019 fortsatt turnera. Utställningen är producerad i ett samarbete mellan 
det arkeologiska projektet Staden Nya Lödöse, Bohusläns museum och 
Västarvet och riktar sig framförallt till barn i åldrarna 10–12 år. Bohusläns 
museum deltog i projektet med formgivare, tekniker samt arkeolog där 
den sistnämnda bidrog både kunskapsmässigt och pedagogiskt gällande 
fakta, innehåll och tematik till utställningen. Västarvet har bidragit med 
projektledning, pedagogisk kompetens och Studio Västsvensk konservering 
har skött huvuddelen av utställningsteknik och snickeri samt arbetet med 
föremålen (konservering och montering). 

Syftet med utställningen är dels att sprida kunskap om utgrävningsprojek-
tets resultat och att sprida kunskap om – och ge möjligheter att diskutera 
– den arkeologiska processen. Det vill säga att definiera och värdera kultur-
arv, tolka material, etiska frågor, källkritiska frågor, etc.

Utställningen har under 2019 visats på Herrljunga bibliotek, Vänermuseet 
i Lidköping, Pedagogen i Hjo, Mimers hus i Kungälv samt Folkbiblioteket i 
Mellerud. Under 2020 kommer utställningen att gå vidare till bland annat 
Regnbågsskolan i Gullspång, Kinna bibliotek samt Tjörns bibliotek. 
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Trollbunden
Under 2019 har planering inför en turnerande variant av den digitala utställ-
ningen Trollbunden satt igång. Flera arrangörer från olika delar av regionen 
kommer att ingå i en referensgrupp som kommer att arbeta med att an-
passa utställningen till att fungera som vandringsutställning. Arbetet med 
att utveckla utställningen fortskrider under hela 2020 vilket skall resultera 
i en turnerande utställning med start 2021.

Vet din plats!
Utställningsprojektet Vet din plats! påbörjades under 2019. Det handlar 
om att utforska och förtydliga vilken inverkan arkitektur har på barn i deras 
vardag. Detta möjliggör skapandet av en kvalitativ offentlig miljö där barn 
inkluderas och får ta plats, såväl fysiskt som genom att bidra med sina 
perspektiv.

Genom att tidigt väcka barns intresse för arkitektur, stadsplanering och 
närmiljö samt öka medvetenhet och engagemang för dessa frågor, bidrar 
detta till att fler barn vill och kan uttrycka samt delge sina perspektiv 
rörande beslut och påverkan på stadsutvecklingen och sin närmiljö. Barns 
kunskap och erfarenhet lyfts fram och tas tillvara som en resurs i samhälls-
byggnadsprocesser. I förlängningen kommer det att leda till mer hållbara 
städer men också stärka barnens rättigheter, hälsa och utveckling. Projektet 
skall resultera i en turnerande utställning för barn med turnéstart under 
hösten 2022. 

Bild inifrån den turnerande utställningen Kan själv! på Göteborgs naturhistoriska museum i Göteborg hösten 2019.
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Turné med Kan själv!
Vi har visat utställningen Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta 
på fem olika platser. Det är en utställning som ger barn i åldern 0–2 år 
möjligheter att undersöka, utforska och skapa ljud på sina villkor. Utställ-
ningen har funnits i två likadana uppsättningar, den äldsta började turnera 
2014 och de är producerade i samarbete med tonsättaren Johan Svensson. 
Under året fick den gå i pension och delar av den placerades permanent 
på Förskolan Viljan i Kungälvs kommun. Förskolan Viljan har varit en sam-
arbetspart sedan 2009. De har deltagit i förstudier, dokumentationer och 
utvärderingar.

Utställningarna ingår i det pedagogiska utvecklingsarbetet Kan själv! som 
Västarvet drivit sedan 2007. Syftet är att uppfylla de allra yngsta medbor-
garnas rätt till kultur. Enligt FN:s konvention om barnens rättigheter ska 
kulturaktiviteter vara anpassade efter barnens ålder och mognad. Därför 
är utställningarna framtagna i samarbete med barn i målgruppens ålder. 

Medfinansiärer är Kultur i Väst, Musikverket, Kulturbryggan och Tidskriften 
Föräldrar & barn.

Föreläsningar om Kan själv! 
I samband med utställningarnas turnéer har vi genomfört föreläsningar för 
förskolepersonal. Genom föreläsningarna vill vi berätta om hur vi arbetar med 
medskapande för de allra yngsta barnen i våra utställningsproduktioner. Vi 
vill också skapa diskussioner och väcka tankar om de yngsta barnens ljud-
skapande och intresse för ljud. Tonsättaren Johan Svensson deltar och före-
läsningarna ges i samarbete med de kommuner som utställningen visas i.

Mentorskap kring Kan själv! 
Inom ramen för det pedagogiska utvecklingsarbetet Kan själv! har vi fort-
satt att stötta Innovatum Science Center i deras arbete med att skapa en 
miljö för barn i åldern 0–2 år. Vi har delat med oss av vår erfarenhet och 
kunskap till andra institutioner, formgivare och utställningsproducenter. 
Vi har fått förfrågan från två museiprojekt i Sydkorea, National Science 
Museum for Children och National Childrens Museum, om att medverka i 
produktionen av utställningar för de allra yngsta. De har fått ta del av allt 
material från Kan själv!.

Det digitala musikaliska verket ”Observationer av 
små barns ljudande” till Kan själv! 
För att lyfta fram värdet av de yngsta barnens ljudskapande och göra barnen 
delaktiga i Västra Götalands kulturliv har vi under året fortsatt produktionen 
av det digitala musikaliska verket Kids Sound. Det är ett samarbete med 
tonsättaren Johan Svensson, barn från Förskolan Viljan i Kungälvs kommun 
och Galoppvägens förskola i Partille kommun. Verket är komponerat av Johan 
Svensson och bygger på inspelningar av de ljud barnen skapat i utställningen 
Kan själv! – en ljudupplevelse för de allra minsta. 

Vi har under året formgivit och producerat en lyssnarstation där verket ska 

CITAT FRÅN BESÖKARE:
”Tack för en fin utställ-
ning, vi kommer tillbaka  
( : Edella med familj” 
Götene Familjecentral

”GREAT! Please make it 
permanent! We LOVE it!”  
Göteborgs naturhistoriska 
museum

”Tack för roliga besök 
på utställningen! Barnen 
upptäckte nya saker för 
varje gång vi var här!”  
Barnen på Grodan, Ängens 
förskola i Nossebro
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framföras. Premiären av verket har fått skjutas upp efter att en mindre grupp 
med unga vuxna provlyssnat på verket. Deras synpunkter fick tonsättaren 
att vidareutveckla verket och det kommer nu att framföras i två delar.

Utställningsprojektet Stämplad
Västarvets regionala pedagoger har arbetat med utställningsprojektet 
Stämplad (2017–2020), där samarbetsparters är Forum för levande historia, 
Studieförbundet Sensus, folkhögskolor och bibliotek i Västra Götaland. 
Tillsammans lyfter vi samtidsfrågor som rör segregation, mobbning och 
växande konflikter mellan olika grupper i samhället. Med utgångspunkt 
i förintelsen under andra världskriget diskuterar vi vad kategorisering av 
människor kan leda till och vilka strategier som finns för att motverka ne-
gativ kategorisering. Projektet tar avstamp i Forum för levande historias 
utställning Stämplad, som i Västarvets regi turnerat till biblioteken i Västra 
Götalandsregionen. Västarvet och Forum för levande historia erbjöd folk-
högskolorna ett pedagogiskt program under 2018. Utifrån detta har 20 
folk högskoleklasser på sex olika folkhögskolor i Västra Götaland komplet-
terat utställningen med eget material under 2019. Elevernas material har 
integrerats i utställningen. Under turnén har vi haft pedagogiska visningar 
och Sensus har haft öppna föreläsningar på temat Svenskhet, identitet och 
nationalism.

23 000 personer har under året besökt utställningen på 12 kommunala 
biblio tek och kulturhus runt om i regionen. 
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Uppstart för projektet Garnfolk
Ett nytt utställningsprojekt, Garnfolk, har startats upp under året. Regional 
pedagogik och hemslöjdskonsulenterna samverkar med tre kommunala 
bibliotek i olika geografiska kontexter: Munkedals bibliotek, Hammarkullens 
bibliotek i Göteborg samt Nossebro bibliotek i Essunga kommun. Dessa 
bibliotek har olika inriktningar och besökargrupper, men har uttryckt en 
önskan att engagera lokalbefolkningen i teman som kan skapa samman-
hang och gemenskap. 

Regional pedagogik tar tillsammans med hemslöjdskonsulenterna fram ett 
historiskt ramverk till temat i form av vepor, som tillsammans med utvalda 
föremål levereras till biblioteken genom regionens transportsystem. Biblio-
teken kan på egen hand bygga utställningen och dessutom komplettera 
den med lokalt material, genom att bjuda in grupper och lokala aktörer för 
medverkan. En digital plattform kommer att fungera som samarbetsyta, 
där kommunerna kan bidra med lokalt material och samtidigt hämta under-
lag som exempelvis mallar för egna texter och lärarhandledningar för skolor. 

Utställningen kommer att handla om det textila slöjdande som företrädes vis 
kvinnor genom tiderna ägnat sig åt i hemmen, men som sällan uppmärk-
sammats offentligt. Vi får följa garntrådens väg genom historien fram till 
dagens olika förhållningssätt och bruk.

Vidareutveckling av Västarvets museilådor
Under året har Västarvets regionala pedagoger gått igenom de gamla musei-
lådorna. Efter genomgången beslutade Västarvets pedagoger att, utifrån 
projektet Forska där du står, arbeta fram ett förslag på vidareutveckling 
av lådorna.
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FÖRVALTNINGS-
ÖVERGRIPANDE 
UPPDRAG

UP Digital lärplattform
Under 2019 har en arbetsgrupp jobbat med att se över digital utveckling 
inom området digitala lärplattformar och vilka verktyg som finns för att öka 
tillgängligheten till det pedagogiska utbudet. Gruppen har inventerat vad 
som redan idag erbjuds digitalt inom Västarvet. Utifrån detta har rekom-
mendationer för ledningen tagits fram gällande förvaltningens väg framåt 
för att öka den digitala tillgängligheten till det pedagogiska utbudet.

Samordnare för ombuden för barnets rättigheter
En av Västarvets regionala pedagoger har haft ett uppdrag att samordna 
Västarvets barnrättsarbete. Detta har under 2019 inneburit att:

• En utbildning i barnrätt, Ombud för barnets rättigheter, har genom-
förts för alla Västarvets anställda pedagoger.

• Ett underlag för att genomföra barnkonsekvensanalyser inför beslut 
som rör barn är framtaget. 

• En inventering av Västarvets pedagogiska verksamheter utifrån FN:s 
konvention om barnets rättigheter har samordnats, genomförts och 
rapporterats. 

• Råd och stöd i olika barnrättsfrågor har getts till Västarvets personal.

• Västarvets regionala pedagoger har deltagit på heldagskonferensen 
”Barnkonventionens dag” som arrangerades av Länsstyrelsen, Västra 
Götalandsregionen och Barnombudsmannen.

Konsulentarbete i anslutning till arrangörsstödet 
och Kulturkatalogen Väst
Arbetet under året har inriktats, dels på information om arrangörsstödet 
och Kulturkatalogen Väst till besöksmål och utövare, men framförallt på 
nätverksbyggande och insatser för att stödja vidareutveckling av arbets-
sätt i verksamheten med barn och unga.

En fortsatt ökning av antalet natur- och kulturarvsaktiviteter i Kultur-
katalogen Väst har skett under året (från 37 till 53). Ett stort antal besök har 
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gjorts vid dessa besöksmål, dels för att kvalitetssäkra utbudet i katalogen, 
dels för att kartlägga behov av stöd och fortbildning. 

Ett av de utvecklingsområden som identifieras i Kulturnämndens riktlinjer 
för arrangörsstödet är att öka barn och ungas möjlighet till inflytande och 
påverkan. Som ett led i arbetet med detta, anordnades tre inspirations-
träffar i oktober med temat ”Att samarbeta med barn och unga”. Träffarna 
ordnades i samarbete med tre av de besöksmål som besökts under året; 
Dalenium, Aeroseum och Ulricehamnsbygdens motormuseum. Under träf-
farna uppmärksammades att FN:s konvention om barnens rättigheter från 
och med 2020 blir en del av den svenska lagstiftningen. Ett inför träffarna 
framtaget informationskort delades ut och flera museer berättade om  
exempel på sitt arbete med att arbeta i samarbete med barn och unga.

Ett av de fortbildningsbehov som identifierades bland besöksmålen hand-
lade om tidsresepedagogik. Flera museer och kulturarvsföreningar arbetar 
med denna typ av verksamhet och det finns gott om möjligheter och ut-
maningar i detta arbete. Som ett svar på detta anordnades två tema dagar 
om tidsresepedagogik i samarbete med Bohusläns hembygdsförbund och 
Tidaholms museum. Britt-Marie Borgström från Jamtli anlitades som före-
läsare och flera museer och föreningar medverkade med berättelser om 
sitt eget arbete.

Folkbildning och kultur i samverkan
En av enhetens pedagoger är sedan 2019 Västarvets representant i pro-
jektet Folkbildning och kultur i samverkan (Sjuhärad), vars syfte är att 
hitta samarbetsformer och skapa gemensamma noder mellan kulturin-
stitutioner och folkhögskolor. Arbetsgruppen har cirka tio mötesdagar per 
år och har dessutom varit på en fortbildningsresa till Statens museer för 
konst i Köpenhamn under hösten.

Samordnare för mänskliga rättigheter
En av enhetens pedagoger har under året arbetat deltid som Västarvets 
MR-samordnare. Under året har hen arbetat strategiskt utifrån MR-planens 
mål, deltagit i chefsdagar, informationsdagar för nyanställda, basutställ-
ningsarbeten, regionens MR-samordnarnätverk samt varit ansvarig för den 
interna MR-gruppens möten. Hen har också deltagit i en regional utbild-
ning till barnrättsombud, tillsammans med övriga pedagoger i Västarvet.
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PERSONAL

Årskonferens med Nämnden för hemslöjdsfrågor
Två hemslöjdskonsulenter deltog i Nämnden för hemslöjdsfrågors årliga 
konferens. 2019 års konferens fokuserade på hållbarhet och var placerad i 
Luleå. Konferensen innehöll även studiebesök i Jokkmokk hos sameslöjds-
stiftelsen och på Áttje – svenskt fjäll-och samemuseum. 

Sveriges Hemslöjdsförbunds stämmodagar
SHR- Sveriges hemslöjdsförbunds stämmodagar 2019 handlade om samtal 
kring slöjd och tecken i tiden, identitet och tillhörighet. Bland annat presen-
terades inspirerande projekt och slöjdarporträtt. 
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Slöjdsamling: Tema korg
Föreningen Sveriges hemslöjdskonsulenter arrangerar fortbildningar för 
sina medlemmar som är hemslöjdskonsulenter och utvecklare inom områ-
det hemslöjd. Årets fortbildning handlade om immateriellt kulturarv och 
fokus var korgar och nya arbetssätt. Västarvets hemslöjdskonsulenter fanns  
representerade i arbetsgruppen och som handledare under fortbildningen.

Konferens – Förskolans yngsta barn
En av Västarvets regionala pedagoger har deltagit i en årlig heldagskonfe-
rens om förskolans yngsta barn. Konferensen ger en inblick i vad som är på 
gång inom svensk förskoleverksamhet. I år handlade den om den nya revi-
derade läroplanen och det var mycket fokus på vad begreppet ”utbildning” 
innebär för de allra yngsta.

Tidsresor
En av Västarvets regionala pedagoger har deltagit i en kurs om den peda-
gogiska metoden ”Tidsresor” som utarbetats på Jamtli. 

En pedagog har också deltagit på ett par träffar med ”Mötesplats barn-
kultur” som Kultur i Väst arrangerar. Träffarna har varit inriktade på barns 
inflytande och delaktighet.



32 

Pedagoggrupp
Västarvets regionala pedagoger och konsulenten för det regionala arrang-
örsstödet har deltagit i Västarvets pedagoggrupp som under året bytte 
namn till Planerings och samordningsgrupp Pedagogik. I gruppen har  
12 medarbetare som är anställda som pedagoger och en konsulent för  
arrangörsstödet ingått. Gruppen har i år genomfört en regional utbildning 
som resulterat i att alla deltagare nu är Ombud för barnets rättigheter. 
Tillsammans har gruppen gjort en inventering av den pedagogiska verk-
samheten utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. 

Att skriva tillgängligt
Att skriva tillgängligt var en fortbildning för textproducenter som arrang-
erades av Västarvets MR-samordnare i syfte att öka kunskapen om till-
gänglig text och att uttrycka sig skriftligt på ett sätt som kommer så 
många som möjligt till del. Kursen hölls av Malin Bengtson, lärare i svenska 
och litterär gestaltning på Nordiska Folkhögskolan och innehöll föreläsning 
och workshop kring ordval, meningsbyggnad, textbindning och textens  
visuella utformning. Från Slöjd och Regional pedagogik deltog sex personer 
i heldagsutbildningen.

Styrelser och andra uppdrag
Under året har Västarvets hemslöjdskonsulenter suttit med i följande  
styrelser, arbets- och styrgrupper: Ullstyrkan, Svenska Vävrådet, Väv i Väst, 
Vävcenter Sjuhärad, Studieförbundet Kulturen, Ta i Hand, Sätergläntas 
vänner, Föreningen Sveriges Hemslöjdskonsulenter och Oracle Cultural 
Network.

Västarvets hemslöjdskonsulenter är adjungerade i Skaraborgs Hemslöjdsför-
ening, Göteborgs och Bohusläns ideella hemslöjdsförening, Älvsborgs Läns 
hemslöjdsförbund, De sju häradernas hemslöjdsförening och Halmens Hus.

Hemslöjdskonsulenternas chef är ordförande i Föreningen Sveriges Hem-
slöjdskonsulenter, en yrkesförening för alla landstingsfinansierade hem-
slöjdskonsulenter samt ingår i Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbunds 
valberedning.
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VILL DU VETA 
MER?

Förvaltningen för kulturutveckling (f.d. Västarvet) 
– Slöjd och Regional pedagogik

TORBJÖRN LINDSTRÖM, ENHETSCHEF
Tfn: 010-441 43 52
Mobil: 070 662 68 06
torbjorn.lindstrom@vgregion.se

KULTURLAGRET, NIKLASBERGSVÄGEN 17, 462 32 VÄNERSBORG:

JENNIE ARDIN, PEDAGOG
Tfn: 0521-57 26 92
jennie.m.ardin@vgregion.se

BO EKBERG, KONSULENT ARRANGÖRSSTÖD
Tfn: 0521-57 26 74
Mobil: 070 249 76 40
bo.ekberg@vgregion.se

IDA LAGNANDER, PEDAGOG
Tfn: 0521-57 26 79
Mobil: 070 352 02 42
ida.lagnander@vgregion.se

ANNA SJÖLANDER, PEDAGOG
Tfn: 0521-57 26 85
Mobil: 070 602 52 32
anna.sjolander@vgregion.se

VÄNERPARKEN 13, VÄNERSBORG:

MARIA CLAESSON, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT
Tfn: 010 441 43 57
Mobil: 070 662 68 04
maria.claesson@vgregion.se
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PARKGATAN 29, 504 39 BORÅS:

HILLEVI SKOGLUND, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT
Tfn: 010-441 43 53
Mobil: 070 662 68 02
hillevi.skoglund@vgregion.se

KATARINA KARLSSON, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT
Tfn: 010-441 43 51
Mobil: 070 662 68 03
katarina.l.karlsson@vgregion.se

HELENA ZEDIG, ASSISTENT
helena.zedig.eglinger@vgregion.se

OTTO SALOMONS VÄG 16, FLODA:

TOBIAS HAVAAS, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT
Mobil: 070 662 68 05
tobias.havaas@vgregion.se

SARA DEGERFÄLT, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT
Mobil: 070 662 68 01
sara.degerfalt@vgregion.se

REGIONENS HUS, SKÖVDE:

KRISTINA BRANDT, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT
Mobil: 070 662 68 07
Kristina.brandt@vgregion.se

JOAKIM LILJA, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT
Mobil: 070 662 68 08
joakim.lilja@vgregion.se

FABRIKSVÄGEN 2, FENGERSFORS:

JONATAN MALM, LÄNSHEMSLÖJDSKONSULENT
Mobil: 076 119 46 95
jonatan.p.malm@vgregion.se
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TACK TILL VÅRA 
SAMARBETS-
PARTNERS,  
TILL EXEMPEL:

Aeroseum

ASTRA-museum Sibiu Rumänien

Balthazar Science park

Blå Stället i Angered

Bohusläns hembygdsförbund

Bollebygd Pride

Borås konstmuseum

Borås museum

Dalenium

Falkängen hantverksby

Folkhögskolorna i Västra Götaland

Folkuniversitetet

Forum för levande historia

Förskolan Viljan, Kungälvs kommun

Gammelgården, Bengtsfors

Grevbäcks hembygdsförening

Halmens Hus

Hammarkullens bibliotek

Integrationsnätverket Göteborg

Kommunala bibliotek i Västra Götaland 
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Konsthantverkscentrum

Konstmuseet i Skövde Kommun

KulturUngdom

Liseberg AB

Munkedals bibliotek

NBV Vara

Nossebro bibliotek

Mötesplats Steneby

Orust Slöjd

Skaraborgs Hemslöjdsförening

Sloydtrukk/Not Quite

Studieförbundet Sensus

Studieförbundet Vuxenskolan

Textilmuseet i Borås

Tidaholms museum

Tonsättare Johan Svensson 

Tofte Lamberg – Formgivare

Ulricehamn Pride

Ulricehamnsbygdens motormuseum

Världskulturmuseet 
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