
Vävda dialoger 
Instruktioner för praktiskt genomförande

Du får en vävram skickad till dig, den kan du behålla under projektet. Dialogen kan ske mellan färdiga vävar, 
det vill säga jag väver en hel väv som du svarar på med en egen väv. Dialogen kan också ske i själva väven, 
det vill säga vi påbörjar och avslutar varandras vävar. Du bestämmer vilket arbetssätt du vill att vi använder.

Du väljer vart du vill sitta när du väver, hemma i köket, ute på en bänk eller liknande. Du bestämmer om du 
vill vara ensam eller om du vill dela det du gör med någon annan. Berätta för mig i enkla anteckningar, 
skisser eller annan dokumentation om dina val. Vart du sitter, hur det ser ut där, varför du vill sitta just där? 
Är du ensam eller finns någon annan där? Är det tyst eller lyssnar du på radion?  

Du bestämmer vilket material du använder men det ska knyta an till din sorg. Hur det anknyter är upp till 
dig. Det kan vara en association, något konkret, ett material som representerar någonting eller helt enkelt för 
att det känns rätt. Skicka gärna materialprover och berätta om ditt material.  

Vi kommer göra sex försändelser totalt, det vill säga du kommer få tre försändelser med vävar som du ska 
svara på. Vi skickar vävarna mellan oss med post. Det innebär att du måste kunna hämta ut och skicka packet  
via postombud i de fall försändelsen inte går in i postlådan eller brevinkastet. Du ersätts för fraktkostnader.

Du väljer själv när du vill väva och hur länge. Kanske väver du i omgångar, en tråd här en tygbit där. Hänsyn 
behöver tas till att projektet ska genomföras inom en tidsram, senast vecka 15 behöver sista försändelsen 
komma fram.  

Du kan när som helst avbryta eller pausa din medverkan. Du behöver inte ange varför men var tydlig med 
vad du vill så att jag vet. Om och när du vill plocka upp projektet igen gör vi det.

Resultatet av projektet kommer redovisas i en text och en utställning. Du beslutar vilka delar av det material 
du bidragit med som får ingå. Du tar ställning till detta när samtliga sex överlämningar av vävar är gjorda 
och vi kan se dialogen i sin helhet. Du samtycker skriftlig. Jag vill dock understryka att projektet i första 
hand är till för dig och mig och våra barn. Om du vill att ditt material utelämnas göra jag en sammanfattning 
av hur jag upplevt vår dialog och vad den inneburit för mig. Du har rätt att medverka i redovisningen av 
projektet med namn eller anonymt.

Materialet från vår dialog kommer förvaras i mitt hem och på universitetet. Det är bara jag som kommer ha 
tillgång till  det men delar kan komma att  visas  för professorer och andra studenter i  handlednings och 
redovisnings sammanhang. Var tydlig med vilka delar jag får visa och vilka du vill ska utelämnas. Du har rätt 
att få ditt material tillbaka om du vill.

När  projektet  är  avslutat  hoppas  jag  att  du  vill  bidra  med  dina  reflektioner  kring  arbetet.  Din  röst  är 
ovärderlig i analysen av projektet. Anteckna gärna dina tankar under projektets gång. 


