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Abstrakt

CHAIR BOX - Sittandet som aktivitet är ett projekt med utgångspunkt i stolen som objekt. 

Stolsittandets aktivitet undersöks där jämställda och demokratiska metoder framhävs. Studien 

sammanför design- och konstnärliga metoder där laborerande kunskaps-skapande metoder 

utforskas för att synliggöra interaktion.

Stol-labb, en workshop med inbjudna medforskare fungerar som grund till projektets riktning 

och frågeställning; Vad kan vi i laborativa, kollektiva processer synliggöra genom att under-

söka stolen? 

Den didaktiska ingången till projektet är sittandet som socialiserande. Studien kan fungera 

som hjälpmedel för att få syn på kommunikationssituationer i klassrummet, ämnet Bild kan i 

de gestaltande arbetsmetoderna framhävas som ämnesexempel. De roller som vi skapar och 

görs till kan synliggöras genom att undersöka materia omkring oss, våra förhållanden till ma-

terian, erfarenheter och beteenden efter objekt. 

Vem blir subjektet med stolen som form och sittandet som aktivitet? Hur kommunicerar vi be-

roende på hur vi sitter placerade? Hur får olika placeringar oss att känna, att bli?

Sittandet som aktivitet gestaltades på Konstfacks vårutställning 2017. Installation med boxar i 

trä bjöd in besökarna till att delta genom att sitta, samtala, placera om och bygga upp fler box-

ar på platsen. Boxarna visar på sittandet som en aktivitet och refererar till begreppet Black-

boxing, inom vilket stol kan ses som en osynlig aktör i interaktionsprocesser. 

Nyckelord

Stol, laboratorium, kollektiva processer, design, konstnärlig forskning, deltagande design, 

fenomenologi, sociomateria, blackboxing.  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1. Inledning

1.2 Introduktion 

Det vanligaste objektet i vardagen för många av oss är stolen, vi rör och för oss efter objektet. 

Arkitektur förhåller sig till den, till exempel höjden på fönster placeras i vilken sittande höjd 

vi förväntas vara i.1

Vi anpassar oss efter stolen i de allra flesta miljöer - i restaurangen, på vårdcentralen, i våra 

hem, på kontor och i klassrummet. Stolen som form möter behov, den är välanvänd i varda-

gens många situationer. Genom sin framgång i användning kan den i sin aktivitet och påver-

kan bli osynlig för oss. 

Blackboxing är ett vetenskapligt begrepp, som kan illustreras med en svart box. Begreppet kan 

förklara när ett påstående eller en teknik som i sin framgång i funktion blir självklarheter för 

oss och då osynlig.  I den tanken placeras stolen.2

 Cranz, G. (1998). The Chair. Rethinking culture, body and design. W.W. Norton & Company. New York, s.29.1

  Latour, B. (1999) Pandora’s Hope, Essays on the reality of science studies. Harvard University Press. 2

   Cambridge, Massachusetts. London, England, s.183.
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1.3 Bakgrund 

Tre personers erfarenheter om stol inleder studien. De tre personerna är yrkesverksamma 

inom områden som rör studiens objekt - stol; en formgivare, en VD för ett möbelföretag och 

en forskare. 

1.3.1 Stol som form  

Sittandet och stolen har inte förändrats genom tiderna, [skratt] eller jag vet inte. Egypterna under antiken 

satt också så här, det som vi har ändrat är det aktiva, vi har tillfört det aktiva sittandet. Det här är inget 

bra sittande egentligen, där här vanliga sittandet.3

I ett samtal om design av stol med Jonas Osslund, formgivare och lektor i inredningsarkitektur 

på Konstfack berättar han om stolars olika krav, dess designprocess och historia. Vi pratar om 

stolars funktioner och om kontorsstolen som verktyg. Kontorsstolen är skapad utifrån idéer 

om längre tids aktivitet framför dator, med många olika funktioner som kan anpassas efter 

olika kroppar. Stolarna i skolmiljöer kan ha fotstöd som kan regleras, men ofta inget mer an-

passningsbart än så. ”Vi sitter så mycket framför datorer, vi är så pass skärmbundna så att det 

påverkar våra möbler”, säger Osslund. 

På besök hos möbelföretaget Mitab i Tranås berättar Peter Torstensson, VD, om hur de som 

möbelföretag ser på design av stol och hur form konstruerar människors beteenden.Vi pratar 

om en fåtölj som de kallar ”Director” där de såg att den hade påverkan på hur människor kän-

de sig. 

Det är en fåtölj med bred sits, bönformad och en rygg som sluter om och den är ganska bred. Den fick 

användaren att luta sig bakåt och lägga upp armarna på sidan, öppna upp bröstkorgen, bra andning 

och… blev gladare. Just den fåtöljen - ”Director” fick vi mycket beställningar från psykologimottag-

ningar, också barnmottagningar då den rymmer ett barn och en vuxen. Relativt ofta funderar vi på 

funktionen av möbler. När vi säger funktion så menar vi inte bara praktisk funktion utan också; vad gör 

produkten med oss? 4

 Intervju, ljudinspelad 23 februari 2017 på Konstfack med Jonas Osslund, formgivare och lärare på Konstfack. 3

Stockholm. 

 Intervju, ljudinspelad, 1 mars 2017 i Tranås, med Peter Torstensson VD på möbelföretaget Mitab. Tranås.4
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Vi pratar om hur makt kan ta form genom stol, vilken stol vi använder och hur vi placerar oss 

påverkar maktförhållandet. ”Stolar kan positionera oss och skapa hierarkier”, säger Torstens-

son som även berättar att han alltid har sina möten i ett rum där alla stolar är lika dana. 

1.3.2 Kunskaper genom objekt  

Forskning kan utgå från objekt för att studera beteenden. Från stolen - till cykeln, Charlotte 

Hagström, docent i Etnologi, forskare och lärare vid Lunds universitet forskar om cykeln. Et-

nologi behandlar frågor om varför människan gör som den gör.  I ett samtal via telefon berät5 -

tar hon om sitt intresse för att studera människans beteenden i vardagen och om att närma sig 

det genom cykeln som objekt.

Vid sidan av sängar och stolar är cykeln det föremål i vår vardagliga omgivning som är mest påfallande 

formgivet med tanke på den mänskliga kroppens form och konstruktion. Den är en maskin för den 

mänskliga kroppen. Kanske är det också därför dess form har varit så märkbart stabil i över 120 år.6

I den här uppsatsen närmar vi oss kunskaper om ett vardagligt använt objekt som liknar 

kropp, stolen, vad gör den med oss? ”Källan till all kunskap är erfarenhet i mening en orga-

nisms oupphörliga interagerande med sin omgivande miljö.”7

 Telefonintervju, 24 februari 2017 med Charlotte Hagström forskare och lärare verksam på Lunds Universitet.5

 Hagström, C. & Jönsson, L-E. (2009) Tidsskriften ETN: HOJ (ETN: etnologisk skriftserie; Vol. 6.), s.5. 6

 Burman, A. (red.) (2014). Den reflekterade erfarenheten. John Dewey om demokrati, utbildning och tänkande. 7

Elanders. Stockholm, s.34.
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1.4 Syfte

Laborerande metoder för undersökande utforskas med utgångspunkt i stolen som objekt. 

CHAIR BOX - Sittandet som aktivitet är ett projekt i syfte att synliggöra interaktion och ut-

forska kunskaps-skapande metoder för detta.

1.5 Frågeställning

Vad kan vi i laborativa, kollektiva processer synliggöra genom att undersöka stolen?

Genom metoden Stol-labb, en workshop där vi i grupp laborerar med stolar, närmar vi oss 

frågeställningarna: 

- Vem blir subjektet med stolen som form och sittandet som aktivitet? 

- Hur kommunicerar vi beroende på hur vi sitter placerade? 

- Hur får olika placeringar oss att känna, att bli?
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2. Empiri

De tre yrkesverksamma personerna som i samtal inledde tankar om stol fungerar som bak-

grund till studien. Det empiriska materialet består av innehållet i Stol-labb, där intressegrup-

pens deltagande och perspektiv analyseras.

• De tre yrkesverksamma personerna: Ett samtal med Jonas Osslund, formgivare och lektor i 

möbeldesign på Konstfack inledde undersökningen. Samtalet handlade om designprocesser, 

från idé till produkt av stol. Ett samtal med Peter Torstensson, VD för möbelföretaget Mitab, 

samtalet handlade om hur de som producenter tänker om design av stol och vad de som mö-

belföretag har för erfarenheter av stol och sittande. Ett telefonsamtal med forskaren Charlot-

te Hagström behandlade frågor om hur vi kan lära genom att studera ett objekt. Samtalen 

fungerar som bakgrund till det undersökande som formades i laboratoriet Stol-labb.

• Stol-labb: På Konstfack anordnades ett laboratorium med stolar, kallat Stol-labb. Stol-in-

tresserade personer bjöds in till en workshop. I grupp i kollektiva processer undersöktes sto-

len. Vi kallar oss för ”intressegruppen”, vi består av tre personer - Amanuel Mehari, studerar 

fotografi på Kulturama, Max Leennaárd, studerar industridesign på Konstfack och Emelie 

Blücher, studerar bildpedagogik på Konstfack. Alla deltagare i intressegruppen har egna 

stolprojekt på gång. Labbet ljudinspelas, fotas och även en kortare filminspelning görs. 

3. Urval och avgränsning

Inbjudan till att medverka i ”intressegruppen” på ett laboratorium Stol-labb skickades till 

Gymnasieskolor, Folkhögskolor, Högskolor och Universitet i Stockholmsområdet. En inbjud-

ningsaffisch skickades ut på mail, Facebook och på Konstfacks hemsida, där visades den un-

der två veckors tid. I senare skede skickades även ett mail ut till alla studenter på Konstfack.

Gensvaret på inbjudan till skolor var sämre än förväntat. Platsen för labbet var begränsat till 

enbart en lokal på Konstfack. Det frivilliga deltagandet och medforskandet var viktigt i under-

sökningen.
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Via mail svarade fyra personer att de var intresserade av att delta, deltagarna var studerande 

på eftergymnasiala utbildningar. Med oss 5 deltagare gjordes en mailgrupp där en mer ingå-

ende beskrivning av labbet beskrevs. Två medforskare som anmält sig intresserade av labbet 

mailade sedan att de fick förhinder. Stol-labbet avgränsades till där och då, där - Konstfack - 

då, en eftermiddag/kväll i mars. 

4. Metod

Undersökningen tar form genom designmetoder och konstnärligt praktiska metoder.  Studien 

inspireras av och utforskar tillvägagångssätt inom Konstnärlig forskning, Deltagande design, 

Laboratorium och Makerkultur som beskrivs nedan. 

4.1 Konstnärlig forskning 

Inom det konstnärliga forskningsområdet är det ofta förekommande att det ges rum för metoder som 

sker genom icke-hierarkiska och processbaserade former. Paul Feyerabend, vetenskapsteoretiker, skri-

ver om detta i Mot metodtvånget:Utkast till en anarkistisk vetenskapsteori, de metoder som stimulerar 

variation är de enda som är förenliga med humanitära perspektiv.  8

Mara Lee, författare, skriver i avhandlingen När Andra Skriver: Skrivande som motstånd, ansvar och 

tid att konst kan fungera som en skärningspunkt till vetenskapliga metoder i det oförenliga och kom-

plexa som när säga blir att göra, en händelse som producerar ytterligare en händelse, att göra saker av 

något som säger saker av yttranden som inte är tillräckliga för att förstå vår omvärld. Konst kan göra 

ett yttrande till ett yttrande.9

Konst kan också utgå från teorier och skapa nya. Att våga testa och se vad som händer, utan hypotes 

om dess utgång kan föra undersökningen till outforskade vägar. Det är ett tillvägagångssätt som denna 

undersökning använder.

 Feyerabend, P. (2000) Mot metodtvånget : utkast till en anarkistisk vetenskapsteori. Arkiv Förlag. Lund, s.43.8

 Lee, M. (2014) När Andra Skriver: Skrivande som motstånd ansvar och tid. Glänta produktion. Göteborg. s.24, 9

s.41.
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4.2 Deltagande design

”Design is basic to all human activities - the placing and patterning of any act towards a desi-

red goal constitutes a design process.”10

John Thackara, författare, skriver i In the bubble - Designing in a complex world att det vikti-

gaste av designutmaningar är att synliggöra omgivande processer och system som vi lever 

med dagligen för att göra dem begripliga för oss.  I antologin Design för lärande diskuteras 11

perspektiv på lärande och kunskapsbildning. De skriver att pedagoger kan forma förutsätt-

ningar för lärande i den miljö de verkar. Design kan ses som en process där engagemang och 

handling gestaltas eller representeras i en kommunikativ form.  12

Deltagande design kan fungera som en demokratisk ingång, ett sätt att skapa hållbara metoder 

för livsstil. Ett exempel på ett sådant arbetssätt är RED, ett designråd i England som undersö-

ker och skapar design inom sociala och ekonomiska samhällsfaktorer. Det kan vara design av 

system och produkter som synliggör och förändrar vardagen för människor, exempel på pro-

jekt och teman är förebyggande av ohälsa, energiförbrukning i hemmen eller ökat lärande i 

skolor. De skapar design tillsammans med människor inom de faktorerna utifrån ett användar-

centrerat perspektiv. Det kallas för transformations design som en del inom deltagarorienterad 

design.  Transformations design vill förändra synen på design som endast form, de skriver att 13

design inte bara skapar två eller tredimensionella former utan också former för beteende.14

Begreppet design ger den handlande aktören en mer betydelsefull roll och tillskriver denne större makt 

att förändra och påverka än tidigare. Skillnaden i språkbruk visar en rörelse från ett auktoritärt och 

centraltstyrt samhälle mot ett komplext samhälle, där allt fler ses som handlande aktörer.15

  Thackara, J. (2006). In the bubble: Designing in a complex world. Massachusetts institute of Technology. 10

USA, s.1. 

 Ibid., s. 6.,11

 Rostvall, A. & Selander, S. (red.) (2008). Design för lärande. (2. uppl.) Norstedts. Finland, s 20. 12

 Burns, C. m.fl. (red.) (2006) RED PAPER 02, transformation design. Design Council, London, s.2.13

 Ibid., s. 26.,14

 Rostvall & Selander (2008), s. 108.15
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4.3 Laboratorium  

Det utbildningsfilosofiska tänkandet som filosofen John Dewey (1859-1952) förespråkade 

inom den progressiva pedagogiken handlar om icke-hierarkiska och antiauktoritära metoder, 

kopplat till det kända citatet, men dock inte så använt av Dewey själv: learning by doing.  16

John och Alice Dewey startade en ”experimentskola”, University elementary school - också 

kallad Laboratory school, alltså laboratorieskolan. Praktisk orienterad undervisning ersatte till 

viss del den teoretiska undervisningen, till exempel praktiska metoder som slöjd, eller mat-

lagning.17

Teorier som behandlar interaktionsprocesser, idéer om att individen realiseras i interaktion 

med omgivningen används som tankesätt i undersökningen. Donna Haraway, Professor i fe-

ministisk vetenskapsteori skriver om situerad kunskap, alltså att kunskap är en ”aktiv agent” 

och konstrueras genom sociala sammanhang.   18

Laboratorium används som metod för undersökande. I detta fall står stolen som tema i labora-

toriet där kunskaper sker genom interaktionsprocesser, vi testar aktivt, med kropp och materi-

al, vi gör kunskaper genom stolen. 

4.4 Makerkultur 

Makerkultur - eller makerrörelsen är en aktuell rörelse där skapade är i fokus, den kan kopplas 

till DIY (Do-It-Yourself) och Do-It-With-Others som är centrala begrepp inom rörelsen.  19

Makerkulturen värdesätter deltagandeprocesser och social interaktion som arbetssätt. Pedago-

giska idéer att göra själva görandet till lärande och att genom skapande processer förstå sin 

omvärld. Det handlar om experimenterande, utforskande metoder för att konstruera, forma, 

 Burman (2014), s.21. 16

 Ibid., s.21.,17

 Haraway. D. (2008) Apor, cyborger och kvinnor - att återuppfinna naturen. Brutus Östlings bokf Symposion. 18

Eslöv, s.198. 

 http://www.tomtit.se/aktuellt/Makerspace/Makerrorelsen/ (13 mars 2017) 19

�12

http://www.tomtit.se/aktuellt/Makerspace/Makerrorelsen/


omforma och ifrågasätta. Design, konst och vetenskap används som områden för mötet i de 

aktiviteter som görs. Ramen för teorin kan beskrivas Learning through making.20

Maker culture has grown up outside formal learning structures, and encompasses not only the 

process of creating specific objects, but also the social and learning cultures surrounding their 

construction. (…) Maker culture is seen as having the potential to contribute to a more parti-

cipatory approach to learning and create new pathways into topics that will make them more 

alive and relevant to learners. 21

Att arbeta processbaserat utan att förutse resultatet, där processen kan ta en på outforskade 

vägar är ett tillvägagångssätt som kan användas i studien om stolen. 

5. Teori och tolkningsram

De teorier som kan synliggöras i laboratoriet är maktbegreppet utifrån filosofen Michel 

Foucault med tankar om att se stolen ur maktperspektiv. Teorin fenomenologi beskrivs med 

tankar från filosofen Edmond Husserl, den blir viktig i och med beskrivning av synsätt på 

forskning där den subjektiva upplevelsen tar plats i vetenskapen. Sociomateria beskrivs och 

behandlas där stolen kan kopplas. Stolen kan genom teorin ses som en aktör i samspel med 

människa. 

 Sharples. M mfl. (2013) Exploring new forms of teaching, learning and assessment, to guide educators and 20

policy makers. Innovation Report 2. The Open University. England, s.34. 

 Ibid., s.33.,21
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5.1 Maktbegreppet 

Inom samhällsvetenskaperna har teorier om makt från filosofen Michel Foucault (1926-1984) 

haft genomgripande betydelse.  Foucault menar att maktutövning tar sig till uttryck genom 22

normaliseringsprocesser. Genom sociala kategoriseringar och ramar där vi inom dessa anpas-

sar oss självmant, är en maktutövning där vi inrättar oss och då upprätthåller dem. Exempel på 

hur makt kan ta sig till uttryck idag i skolan ges nedan: 

Skolan, där eleverna disciplineras att arbeta på samma sätt, kommer även bidra till att unga personer 

internaliseras makt. Den som avviker och bryter mot den allmänna disciplineringen kommer att straffas 

genom det sociala trycket. Skolans disciplinering av människan fortsätter genom andra samhälleliga 

institutioner i så stort omfattning att människan blir självkontrollerad och disciplinerad.23

Disciplinering av kropp inom normaliseringar är en del av maktutövning som subjektet for-

mas inom.  I europa, innan upplysningstiden, har maktutövning enligt Foucault handlat om 24

tillgång av materialiteter, - begränsningar av - tillgångar av - till exempel vapen eller mat.  25

”Makt gör människor till subjekt genom att konstituera eller inrätta dem, men samtidigt är det 

subjektet människan som om skapar och omvandlar innehållet i makten.”26

Hur etiska förhållningssätt utvecklas är beroende av ”gruppen”, av möten och interaktionen mellan in-

dividerna. Dock är gruppen och möten med andra långt ifrån en garant för en utveckling av ett demo-

kratiskt förhållningssätt. Grupptryck kan i många fall leda till det motsatta. Värdegrunden tar form, ut-

manas och förändras genom samspelet som sker mellan människor, i relationerna mellan barn och mel-

lan barn och vuxna. Det är i konfrontationen med andra och andras värderingar som etiska värden och 

normer utvecklas.27

 Zetterquist, U. & Styhre, A. (2007) Organisering och Intersektionalitet. Liber. Malmö, s.42. 22

 Ibid., s.42.,23

 Ambjörnsson, F. (2008). I en klass för sig, Genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer. Ordfront förlag. 24

Stockholm, s. 142. 

 Ibid., s.21.,25

 Zetterqvist & Styhre (2007), s.42. 26

 Zackari, G. & Modigh, F. (2002) Värdegrundsboken, om samtal för demokrati i skolan. Skolverket. Stock27 -
holm, s.30. 
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5.2 Fenomenologi

Edmund Husserl (1859-1938) grundare och föregångare till teori och läror inom fenomenolo-

gi. Fenomenologi handlar om hur människan interagerar och upplever sin omvärld, den tar 

avstamp från subjektets upplevelse. Några metoder inom Husserls lära är att studera - Att titta 

på - att uppleva och - intuition; vilka han skiljer på.28

Inasmuch as experience always refers to cases which are at least supposedly real, whereas 

looking at, may also occur in imagination or recollection. (…) Husserl had tried to show that 

logical insights, in it´s most adequate and self-evident form, could not be described in terms of 

mere sensibility. There are elements in any logical proposition, such as negotiations, conjunc-

tions etc. (…)Yet eventually, it's always intuiting of the phenomena, particular as well as uni-

versal, in which all genuine knowledge find its terminal verification.29

Det finns flera inriktningar inom läran, gemensamt för dessa är att inget är föregivet taget, den 

subjektiva erfarenheten vetenskapliggörs genom fenomenologin. Tillgång till objekt omkring 

oss, materian framhävs - ”det är sakerna själva och vår tillgång till dem genom erfarenheten 

som får tala. ”  ”Det är av underordnad betydelse huruvida en erfarenhet är sann eller falsk. 30

Allt är av betydelse för det fenomen som skall vetenskapliggöras.”  Med fenomenologiska 31

tankar om materialitet, kan filosofen Michel de Certeau nämnas vidare där teorin Sociomate-

ria kan knytas an. 

  Spiegelberg, H. (1960) The Phenomenological Movement, A Historical Introduction. Springer Science + Bu28 -
siness Media Dordrecht. Nederländerna, s.117.

 Ibid., s. 118.,29

 Bengtsson, J. (2001) Sammanflätningar: Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. Bokförlaget Daidalos. 30

Göteborg, s. 26. 

  Leijonhufvud, S. (2008) Fenomenologi - avtryck i tre musikpedagogiska avhandlingar. 31

Masteruppsats, Institutionen för musik, pedagogik och samhälle, Kungliga Musikhögskolan, s.15. 
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5.3 Sociomateria  

”They walk-an elementary form of this experience of the city; they are walkers, Wandersman-

ner, whose bodies follow the thicks and thins of an urban "text" they write without being able 

to read it.”32

Michel de Certeau (1925-1986) diskuterar vardagens praktiker, med bland annat rörelse i sta-

den som exempel. Vardagligheten och de rutiner vi gör, som hur vi rör och för oss och agerar 

med staden kan betraktas och fungera i forskningssyfte. Organisering av maktstrukturer och 

taktiker kan avläsas, menar De Certeau. 

Dag Östberg, professor i sociologi, analyserar hur materialitet och människa interagerar och 

hur människors tankesätt och agerande vävs samman med den materiella omgivningen. Det 

kallas för sociomateria, det innefattar synsättet på att människa och objekt samspelar, männi-

skan svarar materian med olika beteenden.  Sociomateria perspektiverar alltså materian som 33

levande i interaktion mellan objekt och människa.  

Med begreppet sociomateria visar Österberg i likhet med Merleau-Ponty att omgivningen, det vill säga 

materialiteten, inte kan separeras från individers vardagserfarenheter. Materialiteten bestämmer inte över 

oss men får absolut inte förstås som något dött. I stället är all materialitet bärare av olika symboler som 

vi tolkar med utgångspunkt från vår livshistoria och klassbakgrund. Världen kan därför sägas vara ett fält 

av sociomateriell handling. (..) Den materiella miljön återspeglar och reflekterar tillbaka till subjektet. 34

Östberg beskriver det kollektiva medvetandet som menas att när vi gör samma saker som and-

ra, när vi till exempel rör och för oss i trafiken deltar vi i samma erfarenhet. Vi förhåller oss 

till och efter omvärlden, och är handlande, vi formas och omformar.

 de Certeau, M. (1984). The practice of everyday life. University of California Press, LTD. London, s.93.32

 Kindstrand, V. (2012) Adaptation - In the clutches of a discourse. Masteruppsats, Institutionen för Konst, 33

Konstfack, s.7.

 Ekstam, H. (2008)  En teoretisk ingång till fenomenologiska, feministiska studier av kropp och rum. Ingår i: 34

Sociologisk forskning, Vol. 45, nr 2, s 59-63, s.60. 
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6. Tidigare forskning

Med tankar om att omgivande miljö konstruerar beteende, till exempel klassrum och stol, så 

kan vi gå till doktorsavhandlingen Dimmer på upplysningen: text, form och formgivning av 

Andreas Nobel, inredningsarkitekt och lektor i design på Beckmans Designhögskola. Nobel 

beskriver relationen mellan rum, objekt och kropp.

Där finns ingenstans att dra sig undan. Det finns därför ingen anledning att röra sig runt i seminarie-

rummet för det finns ingenting att gå till. Man sitter still. Syftet med seminarierummets möblering är 

kanske att försätta kroppen i vänteläge, att sätta alla sinnen utom synen i pausläge i syfte att kanalisera 

all energi och koncentration till huvudet. Det är intellektet som ska arbeta. Men denna passivitet påver-

kar också kroppen tycks det. Kroppen blir trött av att sitta still. 35

För att fortsätta med ingång i Sociomateria så skriver Viktoria Kindstrand, konstnär och lärare 

på Institutionen för bild- och slöjdpedagogik på Konstfack om teorin i sin masteruppsats Ad-

aption - In the clutches of a discourse. Kindstrand beskriver det repetitiva, hur det som vi gör 

om och om igen och sker utan kritisk reflektion hamnar inom samhällets normalisering. Sub-

jektet konstrueras genom sysslor, rutiner och vanor vi gör, liksom allt omkring oss i våra var-

dagliga liv.  36

Paul Resch examensarbete från 2014 vid Institutionen för Bild och slöjdpedagogik på Konst-

fack behandlar relationen mellan människa och ting, subjekt och objekt. Några dansare ut-

forskade stolar där diskussionerna kom att handla om motstånd. När ett objekt gör motstånd 

genom att inte fungera som den ska, till exempel ett par obekväma skor, då blir människan 

objektet och skorna subjektet.

Stolen var lite obekväm och engagerade dansarnas kroppar på ett annorlunda sätt. När den undersök-

tes av deltagarna kunde den ibland upplevas ha kontroll över dem, eftersom deras kroppar formades 

efter stolens avbild. Man skulle kunna hävda att människan här tvingas ge vika åt föremålet.37

 Nobel, A. (2014) Dimmer på Upplysningen: text, form och formgivning. Doktorsavhandling, KTH, Skolan för 35

arkitektur och samhällsbyggnad (ABE), Arkitektur, Kritiska studier i arkitektur. Konstfack, s.22.

 Kindstrand (2012), s.7.36

 Resch, P. (2014) Boundaries do not sit still. Kandidatuppsats, Institutionen för bildpedagogik, Konstfack, s.23.37
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7. Bearbetning och analys

Laboratoriet Stol-labb fungerar som undersökande metod för vad vi i kollektiva processer kan 

synliggöra med utgångspunkt i stolen som objekt. Innehållet i labbet formas efter det som vi 

som deltagare får syn på, vi gestaltar och skapar erfarenheter tillsammans.  

7.1 Stol-labb

I en lokal på Konstfack sker laboratoriet Stol-labb där vi undersöker stolen. Vi är tre deltaga-

re, Amanuel, Max och Emelie. Vi benämner oss som A, M och E. 
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7.1.1 Skolstolen 

Vi sätter oss på golvet i en ring runt en stol, en traditionell form av stol som brukar finnas i 

skolmiljöer. Vi börjar med att göra associationer till stolen framför oss, den känns kall, statisk 

och obekväm. Vi pratar om olika krav på olika stolar, till exempel att en skolstol ska vara sta-

pelbar, innehålla få material men vara hållbar och ekonomisk. 

M: Människan ska inte sitta så långa stunder. Vi ska inte sitta för länge på ett café, om stolen är för be-

kväm då sitter folk där för länge. Musiken i ett rum påverkar, är det hög musik och högt ljud så kan det 

vara en medveten idé om att inte folk ska vara där för länge, de ska ha ett tempo.

E: Ja, tiden och möbeln! 

M: Jag har barn i olika åldrar, och i mindre åldrar har de samlingar på golven, de byter mijö. Sedan 

uppåt i åldrarna blir det mer statiskt sittande. 

M: Om man kollar in i seminarierummen kan man se vad de har gjort, om de har haft föreläsning eller 

annat.

A: Jag har varit i Berlin och fotat - fotat miljöer med stolar där folk har lämnat rummet. Footprints av 

människor.  På bild - då ser jag stolarna som något annat, som individer.

I dialogen beskrivs stolen bli ett mer förekommande objekt i klassrummet ju äldre eleverna är. 

Det är intressant med perspektiv på normaliseringsprocesser och också ur utbildningsfilsofiskt 

perspektiv. Om stolen indikerar att kroppen ska vara i ett sittande läge och inte aktiv, så kan 

Deweys idéer om det praktiska lärandet och Learning by doing inte helt och hållet innefattas 

som utgångsläge i ett klassrum fullt av stolar.  38

Nobel skrev i sin avhandling om den sittande kroppen i seminarierummet. Passiv och återhåll-

sam kropp som inte ska störa intellektet som jobbar, där tidiga idéer i västerländsk tanketradi-

tion gör sig till synes om kropp och själ som diktomier.  39

I laborerandet kom vi in på att stol och placering berättar om händelser, stolar i ett rum kan 

fungera som spår av aktiviteter eller berätta om de aktiviteter som ska ske. Vi pratade om att 

kommunikationen mellan personer förändras beroende på placeringar av stolar. Enligt socio-

 Burman (2014), s.21. 38

 Nobel (2014),  s.24.39

�19



materia och Östberg: ”Den mänskliga verksamheten omformar omgivningen och människorna 

själva.”   Samtidigt som: ”Den materiella verksamheten förändrar omgivningen som spår, 40

eller tecken av eller som redskap och andra ändamålsenliga former.”41

7.1.2 Iscensättning av stolar

Vi testar olika stoluppställningar, iscensätter olika händelser och teman som vi kommer på. Vi 

tar de stolar som står uppställda mot väggen och börjar laborera.

M: Ska vi börja med teman? Till exempel demokratiska uppställningar. Är det en cirkel? 

E: Ja, det känns som en överenskommen demokratisk form!

A: Som när man äter middag. Runda bord är demokratiska. Man ser alla, ingen har separat plats, det är 

en cirkulär energi. Personlighet spelar stor roll vilken plats vi väljer, och vana. 

M: Ja, som vilken sida man sover på i en säng. 

Vi börjar prata om tunnelbaneplaceringen, som vi inte tycker har samma energi, vi frågar oss 

varför vi placerar oss så som vi gör i tunnelbanan - helst inte bredvid någon annan om det 

finns en ledig fyrsits någonstans.

 Östberg, D. (1998) Stadens illusioner. En sociomateriell tolkning av Oslo. Bokförlaget Korpen.Göteborg, s.10.40

 Ibid., s. 29.,41
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M: Man sparkar på varandra. Att sitta sådär nära andra människor är nästan för intimt. Därför stirrar 

alla åt olika håll eller på något. 

A: Alla stirrar på mobilen! 

M: Mycket har att göra med storleken, platsen. Det finns inte så mycket plats i tunnelbanan. I USA har 

de längsgående bänkar. Om man skulle ha ett bord emellan skulle detta funka i klassrummet. Men inte 

utan bord, det blir så nära. Vi gör stolen till våran egen, man lutar på den, vill ha sitt eget space, ha sitt 

revir. Göra sittandet till sitt. Mina barn lutar alltid på stolen. De flesta stolar kan man väga på, men alla 

är inte till för det

E: Det här känner jag inte igen. 

A: Jag tänker på bonfire  - eld i mitten, en samlingsplats.

M: Ganska skönt - samma plats som den förra men här kommer jag inte för nära dig, jag har min egna 

plats. Mitt eget benutrymme. 

A: Man känner sig inte bekväm i gymnasiet, men i den här uppställningen både tittar man på någon 

och blir tittad på själv, känner makt eller kontroll. Jag ger och får. Det finns balans i den här.  

E: En uppställning som jag tänker på är en typ av redovisningsuppställning som skulle vara intressant 

att testa! Såhär:
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A: Intervju. Jag känner mig utsatt - alla tittar på mig. (Sitter på stolen framför) Jag får uppmärksamhe-

ten som jag inte gillar, energin är mellan er i halvcirkeln men jag tittar ner.

E: Ja man blir väldigt exponerad.

Vi byter platser och känner efter hur det känns. M sätter sig på den stolen framför. 

M: Men hade det varit ett bord här, vid mig, men inte vid er, då hade det varit omvänt! 

A: Om det hade varit AA möte skulle den som håller i det sitta på redovisningsplatsen. Vara lyssnare. 

Då händer något annat. 

E: Jag tycker det känns bättre att redovisa såhär i jämförelse med den förra uppställningen. Kanske för 

att om tanken är att jag ska berätta, och ni lyssna. Ni blir mer som publik.

M: Nu har vi direkt uteslutit kommunikationen mellan oss (de som betraktar). 

E: Nu ska ni räcka upp handen om ni vill säga något, innan i halvcirkeln kanske inte…

M: Vi blir väldigt avskärmade från varandra, vi har ingen kontakt. Ser inte på varandra. Man blir lite… 

man känner sig.. nu är fokus på mig. (sitter på stolen framför de andra) Nu tittar man inte åt sidan. Nu 

känner jag att jag måste säga något. 

A: Jag känner mig skyddad, bekväm, jag är inte aktiv.

Vi byter platser med varandra. 

�22



M: Jag vill vara avskärmad och skyddad, och om jag vill delta så väljer jag det. I den här positionen 

blir jag inte utvald. 

A: Frågan är ju om det verkligen är vi som känner så eller om det är stolarna som får oss att känna så? 

M: Placeringen av stolarna påverkar hur vi känner. 

A: Hur jag sätter mig - beskriver personlighet och självkänsla. 

M: Även sittställningar. 

A: Beroende på hur mkt plats man har. 

M: som i flygplanet - är det mitt eller ditt armstöd?

Vi ställer stolar i ring, men vända utåt: 

M: Skamhörna. Jag börjar titta på massa saker runt om och har nästan svårt att höra er andra. Jag tän-

ker på objekten och ser väggen. 

E: Känns som att jag sitter framför en scen. Om alla skulle blunda - skulle det kännas säkrare än om vi 

satt mittemot varandra. Ingen annan tittar på dig. 

M: Vinklar, avstånd mot och ifrån varandra, utrymmen påverkar. 

Vi ställer stolar huller om buller, som det kan se ut när folk har lämnat ett rum. Om vi sätter 

oss på utan att placera i formation, och ser hur det känns att sitta utan idé om placering. 
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M: Snurrstolen/kontorsstolen - ändrar stolen, men de flesta bara sitter på den hur den är. Man orkar 

inte ändra. 

A: Ljudet är spännande, när man flyttar stolarna - om de låter mkt vill man inte flytta dem så mycket.

Vi testar att göra en stoluppställning med tankar på USAs tunnelbana. 

A: Om vi hade haft andra stolar, andra färger, vad hade hänt?

M: Fler valmöjligheter hade gjort något annat. Nu är vi nästan lag mot lag. 

E: Jag associerar familjemiddag/släktmiddag.  Med bord kanske det här är en vanlig studieplacering. 

M: Rektangulära bordet det vanligaste bordet, superelipsen av Mathson, demokratiska idéer med den. 

Men om man sätter en vid huvudänden så blir det makt.

A: Det här känns som performance art, att får göra. Om det inte hade funnits stolar, vad hade vi gjort 

för sittande? Många är bekväma med att sitta på golvet. Jag vill ha såna här foam, big bag och sitta på. 

I laborerandet uppmärksammades känslor som förändrades beroende på hur vi satt placerade. 

Att det blev så påtagligt i den kroppsliga erfarenheten av att sitta gjorde att vi fick syn på de 

olika stolarnas placeringar som direkt påverkan på oss. Beteenden och kommunikation för-

ändrades. A sa: ”Det här känns som performance art, att får göra.” Learning through making.42

Vi såg att stolarna kommunicerar med varandra i en cirkulär placering. De påverkar rumslig-

heten i förhållande till varandra och man ser tydligt samtalet mellan stolarna. Vi var överens 

om att det sker en positiv energi mellan dem.

 Sharples, M. m.fl. (red.) (2013) Exploring new forms of teaching, learning and assessment, to guide educators 42

and policy makers. Innovation Report 2. The Open University. England, s.34. 
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Att vi placerar oss på vana, och använder objekt efter rutin kan kopplas till normaliserings-

processer som behandlas i maktbegreppet i linje med Foucault. Kindstrands beskrivning av 

anpassning, att de vanor vi gör utan reflektion hamnar inom samhällets normaliseringar blir 

intressanta när vi tittar på sittandet som vana.  Med tanke på några vanligt förekommande 43

presentationsformationer som vi testade, märke vi att placeringarna gjorde olika saker med 

oss. Att vi i kommunikationssituationer placerar oss på olika sätt för att visa vem som pratar 

till vem, och vad som förväntas av den interaktionen är synlig i placering. 

I den formationen där en stol stod framför de andra stolarna, vilka stod bakom varandra, den  

skulle kunna översättas till placering enligt katederundervisning. Alltså tankar om en linjär 

kommunikation, från en till de andra. I den placeringen sa A som satt placerad på stolarna 

framför  stolen: ”Jag känner mig skyddad, bekväm, jag är inte aktiv.” Det förväntades ingen 

aktiv handling, inget deltagande från A i den placeringen. 

Ett synliggörande av stolen som aktör gjordes då vi frågade oss om det var stolen som fick oss 

att känna så som vi kände. Att de vardagliga rutiner vi gör skapar beteenden är intressanta 

aspekter när vi synliggör de fysiska miljöer och objekt vi omger oss med. Saker som vi an-

vänder i vardagen skapar rörelsemönster och ageranden, vi rör och för oss tillsammans, vi in-

korporeras och agerar ihop.  44

7.1.3 Trästol / kontorsstol 

Vi testar att sitta på en trästol och en kontorsstol. Trästolen har plugg som fästningsmetod och 

ryggstödet har utsågade mönster. Kontorsstolen är i svart plast, metall och tyg med ett under-

rede med fem hjul, skruvar och muttrar är synliga. Vi börjar med att prata om stolarnas olika 

karaktärer, det första vi tänker på är materialen. 

M: Det är en svår reflektion för å ena sidan har kontorsstolen kvalité och funktion som gör att den 

håller länge, men tyget blir utslitet för att vi sitter på den så många timmar per dag.  Den andra har 

värden i att den är antik, men har inte så lång livslängd för folk kastar dem.

 Kindstrand (2012), s.7.43

 Ekstam (2008), s.62. 44
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E: Vad gör den med oss jämförelsevis med den? 

A: Vi provar? 

M: (Om trästolen) Väldigt stabil. Den där (kontorsstolen) är högtre större och pampigare, det känns 

som att jag sitter hos chefen.

A: Modern, jag tänker på den moderna känslan (sitter på kontorsstolen). 

M: Kontorsstolen - funktionen före formen. Nästan bara funktionen. Nästan lite skrämmande med så 

många funktioner.

A: Jag tänker på mina ex.flickvänner, relationen vi har till andra människor. Ge och ta, kärlek. Stolar-

na är samma sak. Flexibelt och passar som du vill, medan den andra är som den är. Den andra är så 

stabil, den andra känner jag en personlig relation till, vill ha den.

E: Man kanske kan se kontorsstolen som skelett?

M: Tradition vs teknik - de två stolarna, eller vackert vs komfort (trästolen och kontorsstolen) Söm-

marna utåt, detaljer i stolar. En möbel som inte har något att dölja, som trästolen, medan kontorsstolen 

vet vi inte alls vad den döljer, här bakom plasten till exempel.
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A sa att trästolen är den mer eftertraktansvärda, den är synlig som egen. Med koppling till ti-

digare forskning och Resch arbete, när människan ger vika till föremålet så sker en förflytt-

ning mellan subjekt och objekt.  Trästolen blev subjektet i sitt motstånd till kroppen genom 45

att vara obekväm, den är inte flexibel som kontorsstolen. Kontorsstolen skulle kunna vara ob-

jektet - som anpassar sig efter kroppen och trästolen som subjektet - där kroppen anpassar sig 

efter stolen. 

Aktiviteten, samspelet och vem som konstruerar blir påtagligt synlig i kontrasten mellan olika 

typer av stolar. Även hierarkier kan utläsas, som M sa som satt på trästolen framför kontors-

stolen - ”det känns som att jag sitter hos chefen”, den som sitter på kontorsstolen ges mer an-

språk till maktposition. 

7.1.4 Reflektion om stol-labb

Vi avslutar Stol-labbet med att reflektera om hur det var att laborera med stol och sittande. 

M: Det blir tydligt att vi kan påverka, att vi reflekterar om nya saker, ”det här känns såhär” och så vi-

dare, det kan man ta med i designprocessen. Ska stolen vara bekväm, eller inte för bekväm? Vad är 

ergonomiskt? Vi kanske inte ska designa stolar överhuvudtaget? 

A: Varför fortsätter vi designa, ingen brist på stolar? Teknologin och våra sociala liv ändras hela tiden. 

Vem leder?

M: Jag tror man kommer fortsätta laborera med olika sittställningar. Ju mer man håller på med sånt 

här, ju mer respekt för materialen, hur det är gjort och mer respekt för möbeln. Så mycket kunskap och 

hantverk bakom en sån här grej (trästolen). 

E: Närma sig stolen genom att fota den, också ett sätt, så som du gör Amanuel. 

M: Med fotografi kan du visa på vacker detalj som du inte hade sett annars. 

E: Stolen blir så kroppslig är det därför den blir så fascinerande?

M: Alla har relation till stol, direkt när man ser en stol, stolar mot varandra, så börjar tankarna om vad  

som hänt.

A: Jag undrar vad som skulle hända om det fanns ett rum med blandade stolar, vilka personer som 

skulle ta vilka stolar, personligheter och stilar.

 Resch (2014), s.23.45
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När vi synliggör objekt omkring oss och dess material får vi en större förståelse för den. Som 

M sa, att ju mer vi håller på med sånt här (synliggörande av stolar och sittande) ju mer respekt 

för materialen och möbeln får vi. 

Att vi kan närma oss kunskaper genom våra upplevelser och erfarenheter om omvärlden ge-

nom aktivitet mellan subjekt och objekt synliggjordes. I linje med fenomenologin -  ”det är 

sakerna själva och vår tillgång till dem genom erfarenheten som får tala.”  46

8. Tolkning och resultat

Den huvudsakliga frågan som ställdes till Stol-labb var vad kan vi i kollektiva processer kan 

synliggöra genom att undersöka stolen. De frågeställningar som formades under laboratoriet  

var: Vem blir subjektet med stolen som form och sittandet som aktivitet? Hur kommunicerar vi 

beroende på hur vi sitter placerade? Hur får olika placeringar oss att känna, att bli? 

Innehållet i Stol-labb formades efter deltagarnas reflektioner om stol och sittande. 

Iscensättningar av stolar och kroppsliga erfarenheter av att sitta placerade i olika formationer 

och på olika stolar behandlades. Vi visade på dolda, invanda vardagliga rutiner och vanor uti-

från sittande situationer genom gestaltning och reflektion om detta. Genom gestaltande meto-

der av stol och kropp kunde vi tillsammans närma oss stolens betydelse för interaktion mellan 

subjekt och mellan subjekt och objekt.

Att en studie kan ta outforskade vägar och skapa nya kunskaper och nya sätt att skapa kun-

skaper på är metoder som kan användas inom området konstnärlig forskning och utforskades i 

denna studie. Konst kan gestalta kunskaper som inte bara blir information utan även ”känslor, 

affekter och nödvändigheter.”47

 Bengtsson (2001), s. 26.46

 Lee (2014), s.24, s.41. 47
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8.1 Stolen i klassrummet  

”Samtalet är skolans viktigaste demokratiska redskap.”  Att stolen fungerar som en aktör i 48

kommunikation mellan subjekt i lärandeprocesser blir tydligt när vi placerade oss i vanliga 

presentationsformationer. I materialet som bearbetades synliggjordes att en stol som är place-

rad framför en halvcirkel av stolar, var en av de formationer som gjorde att den personen som 

satt på stolen framför de andra kände sig exponerad på ett sätt som gjorde att en kände sig ut-

satt. Energi och kommunikation fanns mellan personerna i stolarna i halvcirkeln, denne per-

son framför var inte en del i den energin.

Den fysiska miljön påverkar social utveckling och lärande i skolan.  Idéen om katederunder49 -

visning gör sig påmind i många klassrum, klassrummens utformning har ofta ett tydligt fram 

och bak med en central punkt som fokus riktas mot där stolen fungerar som en markör för 

kommunikationen. Den placeringen av stolarna, där en stol var framför de andra på rad, visa-

de sig i Stol-labb skapa envägskommunikation där stolarna framför den ene blir passiva be-

traktare. Så som A sa, ”jag känner mig inte aktiv”. 

Att skapa rum för möten och interaktion beskrivs ur lärandesyfte vara viktiga tillvägagångs-

sätt, inte minst för jämställdhet och demokrati. Lärande kan beskrivas som en individuell pro-

cess, men också en social process där kunskap och mening uppstår i sociala sammanhang.50

Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003) ser skolan som en plats för kulturella möten ur ett demokratiper-

spektiv. Deras formulering om vikten av att förena skapande och presentation sätter fingret på just det-

ta: ”det är i gestaltandet vi blir offentliga och synliga”.51

I Skolverkets rapport om ämnesutvärdering i Bild framkommer vikten av visuellt skapande, 

som citat ovan säger: ”det är i gestaltandet vi blir offentliga och synliga”. Rapporten gör ett 

synliggörande av estetiska ämnen där de demokratiska perspektiven tydligt visas på i de del-

 Zackari (2002), s.27.48

 Ibid., s.21., 49

 Rostvall & Selander (2008), s. 24. 50

 Skolverket. (2015)  Bild i grundskolan - En nationell ämnesutvärdering i årskurs 6 och 9. Stockholm. s.20.51
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tagande och gestaltande metoderna, som denna studie visar och som kan användas vidare i 

ämnet Bild. Till exempel kan vi närma oss kunskaper om omvärlden genom gestaltande av 

den, som i Stol-labb där vi gestaltade vardagliga uppställningar och placeringar av stolar och 

kroppar. Eller boxarna i installationen CHAIR BOX (se nedan), som reflekterar om stolsittan-

det, men där stolens formmässiga aspekter tagits bort och ersatts med en box som istället illu-

strerar sittandet som aktivitet, ett vidare undersökande men även ett resultat illustrerat i form. 

8.2 Installation: CHAIR BOX

CHAIR BOX är en gestaltning av Stol-labbets synliggörande av sittandet som aktivitet. 

Utställningsbesökarna på Konstfacks vårutställning medverkar i sittande erfarenheter. Sitta, 

samtala, placera om, installationen fungerar som en samlingsplats.

På installationen finns totalt 18 boxar, några av dem står i delar och kan byggas ihop eller tas 

isär. På ett podie står en box, med två monterade iPads, de visar bildspel från Stol-labb och en 

GIF med blinkande svarta boxar. De svarta boxarna visar de formationer som bearbetades i 
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Stol-labb. GIF:en menar att visualisera de repetitiva mönster som vi i vår vardag skapar till-

sammans med objekt omkring oss. Boxarna refererar till Blackboxing, begreppet beskrevs i 

inledningen och introducerade tanken om stolen som en osynlig aktör.

8.2.1 Utformning av boxarna 

Moduldel i trä kombineras, fyra delar med ett lock hakar i varandra och bildar en bärande 

konstruktion. Plywood som material är valt med med koppling till byggnation och konstruk-

tionsändamål. Materialvalet bearbetar tankar om att ta ned väggen, ta isär och bryta upp 

rumsligheter och laborera med strukturer.

Modul-boxarna vill göra besökaren till delaktig till att göra sitt sittande, med tankar om att 

synliggöra att vi konstruerar - och konstrueras av föremål omkring oss. Boxarna är ett form av 

resultat men också fortsatt undersökande. De visar på den rörelse som stolen gör, den synlig-

gör sittandet som aktivitet. 
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8.2.2 Installationen som mötesplats 

Installationen med boxarna fungerade som mötesplats och samlingsplats. Oplanerade; och 

planerade samtal ägde rum på platsen. Med tankar om att stolen fungerar som en markering 

för mötesplats - så fungerar boxarna. De visar i sin rumsliga konstruktion det rumsliga sittan-

det. 

Boxarna skapar möjligheter till flexibla rum och aktivt deltagande. De gör användaren - sub-

jektet till en tydlig aktör som aktivt skapar box, placering och sittande. Boxarna kan fungera 

som ingång till idéer om deltagande design. De aktiviteter som sker på installationen fortsätter 

i linje med de laborerande metoderna, med tankar om interaktionsprocesser och kunskaper 

som skapas och omskapas.
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8.3 Stol-labb och CHAIR BOX

Metoden för Stol-labb och installationen CHAIR-BOX kan fungera illustrerande för idéer om 

lärandesituationer där deltagande och kollektiva processer är närvarande. Studiens laboreran-

de form behandlade metoder som sammankopplar designmetoder och konstnärliga forsk-

ningsmetoder. Att gestalta, testa, reflektera, mötas och skapa idéer tillsammans är vad den la-

borerande metoden vill, den vill göra erfarenheter till kunskap. Den gör att en får känna sig, 

och göra sig delaktig och medskapande. 

…kunskap är alltigenom relationell. Den består i ett nätverk av komplexa relationer mellan det kun-

skapande subjektet, kunskapsobjektet och den alltid redan existerande kunskapen i vars system, inom 

vars föreskrivande normativa sfär, all kunskap produceras, reproduceras, formas och transformeras i 

en ständigt pågående ansträngning att veta.52

Interaktionsprocesser där kunskap skapas mellan oss är ett ständigt pågående projekt och kan 

synliggöras genom laborerande metoder, så som detta undersökningsexempel. Studien om sto-

len synliggjorde interaktion, där stolen kan ses som ett redskap och en aktiv aktör i kommuni-

kationssituationer.

9. Slutdiskussion

Stolsittandets aktivitet har utforskats. Med laborativa metoder och deltagande processer har 

frågeställningar tagits fram och bearbetats. Designmetoder och konstnärliga forsknings meto-

der har sammanförts där interaktionsprocesser och kunskap som ett ständigt pågående projekt 

har synliggjorts. Studien medvetendegör design som mer än fysisk form, design skapar också 

former för beteenden - stol är medskapare till olika aktiviteter beroende på form och place-

ring. Studien visar att stolen kan användas som ett medvetet verktyg till att skapa olika kom-

munikationssituationer. 

  Rosengren, M. (2008) Doxologi: En essä om kunskap. Retorikförlaget. Åstorp, s.102. 52
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Ur ett didaktiskt perspektiv kan kunskaperna om stolsittande användas i klassrummet som ett 

redskap, att på en transparent sätt där deltagande framhävs visa på de konstruktioner som sto-

len medför och medskapar. Vi kan tillsammans synliggöra idéer om kommunikation och ställa 

frågor om interaktion genom att synliggöra stolen och den aktivitet vi gör när vi sitter och hur 

vi sitter. Stolen är, som vi människor, medskapande till performativitet. 

Installationen CHAIR BOX synliggör sittandet som aktivitet och ställer frågor om deltagande 

och flexibla rum. Genom flexibilitet kan våra vardagliga sysslor och vanor som sker oreflekte-

rat synliggöras och skapas och omskapas på ett mer medvetet sätt. Stolen anpassar sig efter 

människan och människan anpassar sig efter stolen, i aktiviteten samspelar vi. Vi interagerar 

med rum och objekt, vi konstruerar och konstrueras. Både subjekt och objekt är aktörer. 

”A funny thing about a Chair: you hardly ever think it´s there.”53

                  Foto: Amanuel Mehari 

 Cranz (1998), s.15. 53
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