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Abstrakt 

Trots att mycket tyder på världens miljöproblematik och kan tala för relevansen att elever ska 

få möta och bearbeta miljöfrågor i skolan, är det enligt mig inte tillräckligt stort fokus kring 

detta i styrdokumenten för ämnet Design på gymnasiet. Istället är det till exempel ett stort 

fokus på produktutveckling, designprocessens olika delar, marknadsundersökning, 

idégenerering och presentation av idéer, utan ett ord om miljö, hållbarhet eller ekologi. I mitt 

arbete har jag därför valt att själv agera elev och praktiskt gestalta en ekologiskt hållbar 

kursplanering i kursen Design 1 för gymnasiet. Syftet till att jag praktiskt prövat dem själv 

var med en förhoppning om att kunna utarbeta ett konkret material och besvara min 

frågeställning om hur en alternativ kursplanering i Design 1 med fokus på hållbar utveckling 

kan ta form och användas. Genom ifrågasättande frågor kopplade till momenten, genom att 

utmana och begränsa materialvalen och genom att visa på mångfaciteten inom designfältet 

kom jag fram till att arbetet med att möta ett hållbarhetsperspektiv i Design 1 kan underlättas. 

Som en del av mitt arbete med min ekologiskt hållbara kursplanering genomfördes en 

workshop tillsammans med 16 gymnasieelever där jag prövade ett av momenten i 

kursplaneringen. Med avsikt att hjälpa människor att minska deras klädkonsumtion fick 

eleverna formge framtidens förvaringsmöbler. Förvaringsmöblerna var inte tänkta att nå 

handeln, utan kan verka som “diskussionsobjekt”.  Eleverna blev introducerade för begreppen 

hållbar utveckling, minimalism, capsule wardrobe och kritisk design och skapade därefter sex 

olika modeller. Modellerna visades avslutningsvis på Konstfacks vårutställning 2019. 

Workshopens syfte var att få visuella och verbala utsagor om hur elever bemöter ett 

ekologiskt hållbarhetsfokus. De temat som framkom under workshopen var att genom att 

synliggöra, begränsa och tillgängliggöra genom teknik i designarbetet kan syftet med att 

minska klädkonsumtionen enligt eleverna uppnås.  

 

 

 

 

Nyckelord: hållbar utveckling, designpedagogik, ekologi, hållbar kursplanering, 
läroplansteori och didaktik. 
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1. Inledning 

1.1. Introduktion  

Under min utbildning till bild- och designlärare på Konstfack har jag valt att fokusera på 

hållbar utveckling i många av mina designarbeten. Mycket på grund ut av att jag ifrågasätter 

mitt eget agerande i förhållande till hållbarhet i vardagen samt designens eventuella 

bidragande roll till miljöproblematiken.1  I år är det 32 år sedan Brundtland-kommissionens 

rapport introducerade begreppet hållbar utveckling.2 Många menar att just ordet hållbarhet 

har urholkats, ett ord som idag lättvindigt används för att föra en talan om något som är bra.3 

Samtidigt kan ordet vara värdefullt och i mitt arbete vågar jag påstå att ordet är användbart.  

I kursen “Fördjupning i design” valde jag att arbeta med något jag kallar “proaktiv design”.  

Synonymer till proaktiv är förebyggande och framåtsiktande. Jag skapade en 

förvaringsmöbel som en reaktion på västvärldens överkonsumtion av kläder. 

Förvaringsmöbeln syftar inte till att konsumenten ska få plats med så många klädesplagg som 

möjligt likt många andra förvaringsmöbler, utan är tänkt att arbeta förebyggande med hjälp 

av dess begränsningar. Min slutgiltiga önskan kom att bli att möbeln ska uppmuntra till att 

äga och konsumera ett färre antal klädesplagg samt verka som ett ifrågasättande föremål 

istället för en faktisk produkt tänkt att komma ut till försäljning. Mitt fördjupningsarbete i 

design, tillsammans med andra arbeten jag gjort under utbildningen, har resulterat i en vilja 

att driva frågor vidare kring just hållbar utveckling i ämnet Design på gymnasiet.  

Jag känner att jag inte kan skriva en introduktion till detta arbete, som handlar om ungdomar 

och hållbar utveckling, utan att nämna Greta Thunberg. Miljöaktivisten som på kort tid har 

blivit känd över hela världen för hennes arbete och som har utsetts till en av världens 25 mest 

inflytelserika tonåringar.4 Hennes arbete och det engagemang hon skapat över hela världen 

bland ungdomar visar på unga människors medvetenhet och drivkraft kring hållbar 

utveckling och bidrar till min insikt om att mitt arbete är högst aktuellt och relevansen med 

att undervisa mer proaktivt i designämnet på gymnasiet.  

                                                             
1 Den industriella revolutionen skapade ökad ekonomisk aktivitet och ny teknik, vilket också kan sägas skapade 
större efterfrågan på designade produkter. Grundläggande information om Design går att läsa om i Thorpe, A. 
(2008) Design för hållbar utveckling. Stockholm: Raster förlag s.17 ff.  
2 Hedeneus, F. Persson, M. Sprei, F. (2018). Hållbar utveckling – nyanser och tolkningar. Lund: 
Studentlitteratur AB. s. 20. 
3 Ibid., s. 8., 
4 http://time.com/5463721/most-influential-teens-2018/ 
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1.2. Bakgrund  

Enligt läroplanen för gymnasieskolan 2011 ingår det i skolans värdegrund att eleverna ska få 

hjälp att skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala 

miljöfrågorna.5 I läroplanen kan vi också läsa att undervisning kopplad till miljöfrågorna ska 

stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende till att vilja pröva och omsätta 

nya idéer i handling och lösa problem.6 Eleverna bör därför få möjlighet till undervisning 

som på ett konkret sätt kopplar arbetet till just dessa grundläggande värden och jag tror att 

ämnet Design kan vara en plattform för detta.  

De undersökningar jag hänvisar till nedan är alla kopplade till svenskars konsumtion, något 

som bara är en del av den totala påverkan på klimatet och jordens miljöproblematik. Jag har 

dock valt att rikta in mig på just konsumtion i detta arbete eftersom jag ser en tydlig koppling 

mellan konsumtion och design.7  

1.2.1 Vi vill agera hållbart men gör det inte 

Naturvårdsverket, den svenska statliga förvaltningsmyndigheten på miljöområdet och som 

arbetar för att vara pådrivande i Sveriges miljöarbete, har genomfört undersökningar som 

visar att vi i Sverige vill göra miljömedvetna val och oroar oss för att våra konsumtionsvanor 

påverkar miljön.8 Samtidigt visar undersökningarna att vi svenskar inte alltid gör dessa 

miljömedvetna konsumtionsval som vi uppger oss vilja göra.9 Skälet till detta kan vara att 

miljöanpassade konsumtionsval oftast kräver en aktiv insats, när “standardalternativet” väljs 

konsumerar svensken generellt icke hållbart. Ett annat skäl kan vara att marknadsföring 

skapar “ha-begär” som är svåra att motstå. Ytterligare skäl kan vara att vår konsumtion har en 

social funktion och att de produkter och kläder vi använder hjälper oss att uttrycka vilka vi är 

eller vill vara.  

                                                             
5 Läroplan för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen (2011).  s. 7. 
6 Ibid., s.7., 
7 Thorpe, Anne. (2008). Design för hållbar utveckling. Stockholm; Raster förlag, s. 159. 
8 Naturvårdsverket (2015). “Omställning till hållbara konsumtionsmönster - Syntes inom ramen för fördjupad 
utvärdering av miljömålen 2015“ s.19. 
9 Ibid., s. 19., 
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En annan undersökning visar att de svenska hushållens faktiska konsumtion per capita ligger 

9 procent över genomsnittet för de 28 EU-länderna år 2017.10 I den undersökningen som är 

gjord av Eurostat och SCB består konsumtionen av konsumtionsvaror och tjänster som 

anskaffas till hushållen. En ny studie som Naturvårdsverket låtit genomföra visar att 

klimatutsläppen från svensk textilkonsumtion ökat med 27 procent mellan år 2000 till 2017.11 

När jag tar del av dessa undersökningsresultat, har jag svårt att motivera undervisning för 

gymnasieungdomar kring designprocess kopplad enbart till produktutveckling, utan att ta 

hänsyn till miljöfrågor som till exempel ekologisk hållbar utveckling. 

1.2.2. Miljömedvetenheten inom designfältet 

Kunskapen om konsumtion kopplat till miljöproblematiken har florerat länge inom 

designvärlden och idag finns ett större fokus än någonsin. Ett exempel visades på 

möbelmässan 2019 där studenter från Linnéuniversitet presenterade sitt interaktiva 

performance Hurry up before we collapse i sin monter.12 Andraårsstudenterna från 

programmet “Design + Change” vann priset för nämnda performance för deras socialt och 

ekologiskt hållbara arbete som årets hållbarhetsprojekt på mässan och motiveringen för 

vinsten löd:  

Hur kan en formgivare på bästa sätt bidra till en mer hållbar framtid? Kanske genom att 
inte designa något över huvud taget? Det var det radikala förslag som en grupp 
studenter vid Linnéuniversitetet presenterade i sin uppmärksammade performance på 
möbelmässan, där de utförde en kollektiv möbelkoreografi i en stillsam protest mot det 
skenande konsumtionssamhället.13 

 

I deras performance uppmärksammades de dolda maktstrukturerna som finns bakom vår 

konsumtion och den kollaps som konsumtionen till slut kommer att leda till. Frågan ”Hur 

kan en formgivare på bästa sätt bidra till en mer hållbar framtid? Kanske genom att inte 

                                                             
10 Eurostat och SCB (2018) -https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-och-
konsumtion/kopkraftspariteter/kopkraftspariteter-ppp/pong/statistiknyhet/kopkraftspariteter-2015-2017/. 
11 http://www.naturvardsverket.se/Nyheter-och-pressmeddelanden/Nyhetsarkiv/Nyheter-och-pressmeddelanden-
2018/Klimatutslapp-fran-svensk-textilkonsumtion-okar/ 
12 Jag var närvarande under möbelmässan och fick möjlighet att prata med studenterna. På detta sätt fick jag 
kontakt med ansvarig lektor Stephanie Carleklev som jag senare genomförde en intervju tillsammans med.  
13 https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/nyheter/2019/designstudenter-vinner-pris-pa-stockholms-
mobelmassa/ 
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designa något över huvud taget?” har jag själv brottats med och gör än i dag när jag tänker 

på mitt framtida arbete som lärare i bild och design.  

Katja Pettersson, designer och lektor inom Industridesign på Konstfack, har gjort andra 

exempel som visar på att hållbarhet inom design varit aktuellt länge. I hennes projekt 

Planned Obsolescence från 2014, kunde betraktarna se en serie möbler likna former med en 

funktion som bara var associationer.14 Till exempel fanns en pall som inte gick att sitta på, en 

lampa som inte tändes, ett bord som inte kunde bära vikt och en vas som smälte i kontakt 

med vatten. Med objekten ville Pettersson undersöka fenomenet planerat förfall, ett inbyggt 

och planerat slutdatum för konsumtionsvaror, som vanligtvis är förknippade med 

tvättmaskiner och datorer, som är utformade för att sluta fungera efter en viss tidsperiod för 

att säkerställa en konstant konsumtion. En konstant konsumtion som enligt min slutsats 

kommer att leda till den kollaps som även Hurry up before we collapse refererade till. 

1.2.4. Hållbar utveckling  

I mitt arbete har jag utgått mycket utifrån boken Hållbar utveckling – nyanser och tolkningar. 

Den är skriven av Fredrik Hedenus, Martin Persson, Frances Sprei som alla tre är verksamma 

forskare och lärare vid avdelningen för Fysisk resursteori, Institutionen för Rymd-, geo- och 

miljövetenskap på Chalmers tekniska högskola. Deras tolkningar och sätt att se på hållbar 

utveckling förhåller jag mig till i mitt arbete. Under avsnittet teorier och tolkningsram 

sammanfattar jag de tre dimensionerna ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social 

hållbarhet som jag hämtat från den nämnda boken.  

1.2.5 Designämnet på gymnasiet  

Trots att artiklarna, undersökningarna och de designarbeten jag hänvisar till ovan påvisar 

världens och Sveriges miljöproblematik och kan tala för relevansen att elever ska få möta och 

bearbeta miljöfrågor kring konsumtion, är det enligt mig inte tillräckligt stort fokus kring 

detta i de centrala innehållen och kunskapskraven i Design på gymnasiet. Istället är det till 

exempel i ämnet ett stort fokus på produktutveckling, designprocessens olika delar, 

marknadsundersökning, idégenerering och presentation av idéer, utan ett ord om miljö, 

hållbarhet eller ekologi.15 Dock nämns ordet miljömässigt hållbar i den övergripande 

presentationen av Designämnet på Skolverket.16 Under ämnet syfte på samma sida går att läsa 

                                                             
14 http://katjapettersson.com   
15 www.skolverket.se 
16 Ibid.,  
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att eleverna ska lära sig om problemlösande processer när gamla produkter återanvänds, 

utveckla förståelse till design som en metod för att göra livet mer hållbart ur ett samhälleligt 

och mänskligt perspektiv samt kunskaper om design och designers roll miljömässigt.17 De 

miljömässiga aspekterna av syftet är dock inget som ska läggas särskild betoning på i kursen 

Design 1. Inget av det centrala innehållet i kursen Design 2 går att hänvisa till miljö och 

hållbarhet, endast modellarbete med hänsyn till ekonomi, miljö och återanvändning finns i 

det centrala innehållet i kursen Designmodeller. Dessa tre ovan nämnda kurser är de som 

ingår i ämnet Design på gymnasiet.  

Kursen Design 1 som jag valt att utgå från i mitt arbete, behandlar grundläggande kunskaper 

i ämnet Design.18 Undervisningen ska innefatta ämnet Designs övergripande syfte; utveckla 

kreativa och problemlösande processer som används när nya produkter tas fram, gamla 

återanvänds och miljöer och tjänster utformas, förståelse för designprocessens olika delar, 

förståelse för hur Design har använts historiskt och hur Design påverkar och påverkas av 

samtiden. Elevernas ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur de med bilder, 

modeller, skisser, tal, skrift och ritning kan gestalta och kommunicera sina idéer samt 

genomföra designprocessen och dess olika delar i projektform. I Design 1 ska det läggas 

särskild betoning på kunskaper om designprocessen och förmåga att genomföra en 

designprocess, förmåga att välja, använda och vårda maskiner, verktyg och material och 

förmåga att arbeta i projekt. All information ovan om ämnet Design och kursen Design 1 är 

hämtad från Skolverkets hemsida.  

   

1.3. Syfte  

Mot bakgrund av ovanstående vill jag undersöka möjligheten att implementera ett ekologiskt 

hållbarhetsperspektiv i designkurserna. Syftet med min undersökning är därför att ge 

konkreta förslag på hur bild- och designlärare tillsammans med elever kan jobba med det 

ekologiska hållbarhetsperspektivet i klassrummen. Undersökningen har därför innefattat att 

jag arbetat fram en hel kursplanering med ekologisk hållbarhet i fokus. 

 

                                                             
17 Ibid.,  
18 Ibid., 
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1.4. Frågeställning  

Hur framträder en alternativ kursplanering i Design 1 när fokus läggs på hållbar utveckling? 

Hur bemöter elever design med ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv i en workshop? Vilka 

visuella och verbala utsagor kommer till uttryck? 

 

2. Empiri  
Det empiriska materialet består dels av mitt eget praktiska gestaltande utifrån ekologisk 

hållbarhet inom design, där jag valt att genom praktiskt gestaltande undersöka en 

kursplanering jag själv skapar utifrån detta perspektiv. Empirin består också material från 

workshop tillsammans med elever som läser tredje året på gymnasiet. Workshopen ägde rum 

på Konstfack den 15:e mars 2019 tillsammans med 16 elever som läser kursen Design 2, 

tredje året på Tekniska Programmet. Här består empirin av elevernas skapade modeller, 

skisser samt ljudupptagningar av samtal som fördes vid tillfället. 

 

3. Urval och avgränsning  
I mitt eget praktiska gestaltande valde jag att inrikta mig på kursen Design 1 för gymnasiet. 

Mitt praktiska gestaltande bestod av att jag själv fick agera elev och pröva uppgifterna i en 

kursplanering jag tidigare gjort i kursen. Mitt prövande ledde därefter till förändringar i 

kursplaneringen och i detta arbete presenterar jag den i sin helhet som bilaga.  

Genom rekommendationer av en lärare på IBIS kontaktade jag en verksam designlärare på ett 

gymnasium i Stockholm. Torsdagen den 21 februari genomförde jag en intervju med honom 

och fredagen den 15 mars besökte han Konstfack tillsammans med 16 elever för en två 

timmars workshop. Workshopens syfte var att få visuella och verbala utsagor om hur elever 

bemöter ett ekologiskt hållbarhetsfokus.  

Utöver intervjun med den verksamma gymnasieläraren träffade jag också Katja Pettersson, 

verksam designer och lektor inom Industridesign på Konstfack, för en intervju. Jag har också 

genomfört en intervju via facetime tillsammans med Stephanie Carleklev, verksam lektor 

inom institutionen för design på Linnéuniversitetet. Urvalet av de senare två nämnda 

informanterna skedde med hänsyn till att de båda är högst engagerade inom hållbar 
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utveckling inom designfältet, vilket visas genom deras eget konstnärliga arbete och 

undervisning. Min förhoppning med intervjuerna var att i detta arbete kunna presentera hur 

hållbar design behandlas inom designfältet i Sverige. Det designfält som eleverna eventuellt 

kommer möta och träda in i efter avslutade gymnasiestudier, under högskolestudier eller 

arbete inom design. I mitt analysarbete har jag dock valt att fokusera på mitt praktiska 

gestaltande av kursplaneringen och workshopen som empiri. Intervjuerna har fungerat mer 

som ett underlag för min egen förståelse av området.  

3.2. Hållbara och kritiska perspektiv 

Tolkningen om hållbar utveckling bestående av tre dimensioner har sitt ursprung i 

Brundtlandrapporten Our common future från 1987. Utan att rangordna de tre olika 

principerna ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet i värde, har jag valt att begränsa mig 

till ekologisk hållbarhet i mitt arbete. Jag anser att det är tre stora perspektiv som var och ett 

förtjänar att på ett eller annat sätt tas med i undervisningen för elever på gymnasiet. Jag tror 

dock att hänsyn till alla dimensioner i mitt arbete hade krävt mer tid, därför valde jag att 

fokusera på det ekologiska hållbarhetsperspektivet kopplat till svenskars 

konsumtionsmönster. Social hållbarhet har dock kommit att på ett eller annat sätt att 

inkluderas i arbetet, även om det inte varit mitt fokus i första hand. 

I mitt arbete med ekologisk hållbarhet inom designämnet fokuserar jag på kritisk design 

framför materialval. Detta på grund av min egen åsikt om att det inte räcker med att fokusera 

på enbart hållbara materialval i undervisning om design. Materialvalet blir en medveten del 

av arbetet, men fokus ligger inte där vilket det kan sägas göra utifrån begreppen remake reuse 

recycle. Dessa begrepp handlar mer om materialitet och att utnyttja tidigare använda material 

eller prylar och kan användas som en metod mot problematiken med sinande resurser. 19 

Begreppen kan översättas och sammanfattas till att du bör vara återhållsam - köpa mindre, 

miljövänligt, solidariskt och resurssnålt. Slänga mindre genom att återanvända och slänga på 

rätt sätt genom att återvinna.  

 

                                                             
19 Gulliksson, H. Holmgren, U. Hållbar utveckling - teknik, samhälle och livskvalitet. (2018). Lund: 
Studentlitteratur AB. s. 320. 
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4. Metod  
Min undersökning är en kvalitativ studie där det empiriska underlaget samlats med hjälp av 

metodologisk triangulering. Triangulering kan beskrivas som en grund för antagandet om att 

det går att förstå ett forskningsämne bättre om det betraktas ur mer än ett perspektiv.20 I mitt 

arbete har detta hjälpt mig genom att användandet av olika tillvägagångsätt kan bidra till att 

se resultat ur olika infallsvinklar.21 

Jag har dels genom praktisk gestaltning skapat en kursplanering i Design 1 utifrån ett 

ekologiskt hållbarhetsperspektiv, där jag prövat de olika momenten under arbetets gång. Dels 

genomfört semistrukturerade intervjuer tillsammans med två verksamma lektorer och en 

verksam designlärare på gymnasiet. Sist men inte minst har jag genomfört en workshop 

tillsammans med gymnasieelever där ett moment i kursplaneringen prövades. 

4.1. Praktiskt gestaltande 

Jag valde att utifrån praktiskt gestaltande som metod, pröva en kursplanering som genom 

varje moment i kursen låter eleverna arbeta utifrån hållbar utveckling. Jag utgick från en 

redan existerande kursplanering till kursen Design 1 som jag skapade i kursen “Leda lära 

utveckla, 15 hp”, en kurs jag själv läste under höstterminen 2018. Redan då ville jag att 

kursplaneringen skulle genomsyras av ett hållbarhetsfokus. Denna kursplanering har jag i 

detta arbetet valt att arbeta vidare med, gestaltat momenten och utvecklat den ytterligare för 

att möta ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv och hur jag skulle föreslå att kursen Design 1 

ska presenteras och behandlas av elever på gymnasiet.  

4.2. Intervjuer 

Utöver mitt praktiska gestaltande och workshopen har jag genomfört semistrukturerade 

intervjuer tillsammans med verksamma lektorer på Konstfack och en lärare i design på 

gymnasiet. Jag har valt just semistrukturerade intervjuer eftersom jag anser att flexibiliteten 

som den metoden innebär passar projektet bäst. Metoden gör att frågorna kan användas 

utvecklingsmässigt, vilket innebär att frågorna inför nästa intervju kan anpassas utefter de 

svar och tankar som tillkommit under tidigare intervjuer och leda till nya insikter.22 

                                                             
20 Denscombe, M. Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 
(2018). Lund: Studentlitteratur AB. s. 227. 
21 Ibid., s.227., 

22 Ibid., s. 269., 
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4.3. Workshop 

Workshopen genomfördes som en etnografiskt inspirerad fallstudie med fokusgrupp där 

kvalitativa data samlades in. Målsättningen med en fallstudie är att synliggöra generella 

företeelser genom att undersöka enskilda företeelser, vilket passade undersökningen eftersom 

den fokuserade på en fokusgrupp som förhoppningsvis kan visa generella resultat.23  

Metoderna var observation och deltagande för underlaget till tolkningarna och reflektionerna. 

Etnografin framhåller vikten av att få syn på de involverades synvinkel, något som framstår 

som avgörande för att få svar på min frågeställning.24 

4.4. Analysmetod 
I mitt arbete bearbetar och analyserar jag empirin med hjälp av en tematisk analys. Genom 

vald analysmetod utarbetade jag relevanta kategorier utifrån vad empirin visade. Det 

inspelade materialet från workshopen har transkriberats och kodats i sin helhet. Det inspelade 

intervjuerna har skrivits som referat eftersom dessa inte ska analyseras i mitt arbete utan 

användas för att understryka vissa resonemang.  

 

5. Etiska principer 
Inför intervjuerna samt workshopen informerades deltagarna genom ett skriftligt dokument 

om att deltagandet i min undersökning är frivilligt och kan när som helst avbrytas. 25 

Deltagaren har rätt att ta tillbaka sitt samtycke och därmed inte nämnas i den slutgiltiga 

uppsatsen. I dokumentet berättade jag också om mitt arbete i stora drag och vad syftet är med 

min undersökning. Jag använder inte några bilder eller namn som gör att det går att 

identifiera deltagarna i workshopen och alla elever var över 15 år.  

 

                                                             
23 Ibid., s.85., 
24 Ibid., s.120., 
25 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet. s. 7.  
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6. Teori och tolkningsram 

6.1. Läroplansteori och didaktik 

I mitt praktiska gestaltande utgår jag från centralt innehåll, kunskapskraven och 

betygskriterier för Design 1 samt läroplanen för gymnasieskolan 2011, därför kommer 

läroplansteori och didaktik väl till användning. Läroplansteori handlar om vad som väljs ut 

som giltig kunskap att behandla i skolan och vilka mekanismer som påverkar detta.26 Som 

Göran Linde formulerar det i sin bok Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori: 

”När utbildning och undervisning sker i organiserade former som i skolor och institut, och 

inte bara genom iakttagelser och formning av vanor i arbete och vardagsliv, då uppstår med 

nödvändighet behovet av att välja ut och organisera det som ska gälla som kunskap värd att 

förmedla”.27 I mitt arbete ifrågasätter jag det smala utrymme som ges till hållbara 

utvecklingen i designkurserna, vilket på ett sätt blir ett ifrågasättande om varför den 

kunskapen inte anses värd att förmedla.  

Didaktikens grundläggande fråga är hur kunskap ska organiseras i konkreta situationer när 

lärare undervisar elever.28 Ninni Wahlström klargör hur det inom didaktiken ställs de 

klassiska frågorna; vad är målet med en viss undervisning? Hur kan man motivera eleven att 

lära sig innehållet? Med hjälp av vilket innehåll ska målet bäst uppnås? Vem är eleven som 

ska lära sig detta? Och hur ska undervisningen läggas upp efter svaren på dessa frågor?29 

Kortfattat; till vad, varför, vad, vem och hur. Det är dessa frågor jag haft med mig under mitt 

praktiska gestaltande av kursplaneringen. Det finns dock inga givna svar eftersom varje 

undervisningssituation ser olika ut och därför ger olika svar på frågorna.30  

 

6.2. Hållbar utveckling 

Ann Thorpe hjälper oss att förstå hur vi kan integrera hållbar utveckling i hela 

designprocessen i Design för hållbar utveckling. Hon förklarar också hur ekologisk 

hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och social hållbarhet hänger ihop och vikten av att dessa tre 

                                                             
26 Linde, Göran. (2012) Det ska ni veta! En introduktion till läroplansteori Tredje upplagan. Lund: 
studentlitteratur AB.  s.100. 
27 Ibid., s. 7., 
28 Wahlström, Ninni. (2016) Läroplansteori och didaktik. Gleerups Utbildning AB: Malmö. s.131. 
29 Ibid., s. 131., 
30 Ibid., s.131., 
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grundpelare, som hon kallar dem, betraktas tillsammans. Thorpes definition av hållbar 

utveckling är “utveckling som stimulerar miljömässiga och sociala förutsättningar som kan 

främja mänsklig välfärd under obegränsad tid”.31  

Thorpe framhåller också hur design har en stor potential att främja hållbarhet, via design som 

kan uttrycka social mening, materialval eller påverka ekonomiska förutsättningar.32 Men för 

att lyckas med detta måste design möta dagens designkriterier och handskas med efterfrågan, 

och samtidigt balansera detta mot hållbar utveckling.33  

Sammanfattningarna nedan om de tre olika perspektiven inom hållbar utveckling har jag gjort 

utifrån boken Hållbar utveckling – nyanser och tolkningar. Den är skriven av Fredrik 

Hedenus, Martin Persson, Frances Sprei som alla tre är verksamma forskare och lärare vid 

avdelningen för Fysisk resursteori, Institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap på 

Chalmers tekniska högskola. Som jag nämnde i bakgrunden är det dessa tolkningar och sätt 

att se på hållbar utveckling jag förhåller mig till i mitt arbete. 

Ekologisk hållbarhet 

Ekologisk hållbarhet handlar om att värna om hur ekosystemet och jorden påverkas av 

mänsklighetens sätt att leva. Vi människor har alltid påverkat naturen negativt, det är alltså 

inget nytt fenomen. Det är inte alltid fel att påverka jordens naturliga system, det kan vara 

viktigt för oss att till exempel avverka skog eller släppa ut en del koldioxid i atmosfären.34 

Det kan dock inte förenas med hållbar utveckling att utarma de naturliga system som gör att 

framtida generationer blir utan dem. Skillnaden idag jämfört med för tusen år sedan, är att 

teknikens utveckling har gjort att vår påverkan på jorden går i allt snabbare takt och därmed 

har vi kommit till den kritiska situationen som vi står inför idag.   

Ekonomisk hållbarhet 

Ekonomisk hållbarhet uppnås när ekonomiska resurser hanteras så att de tillgodoser 

mänskliga behov, samtidigt som det görs en rimlig avvägning mellan dagens och framtida 

generationer.35 Det finns också en diskussion om att ekonomisk tillväxt i sig riskerar att 

                                                             
31 Thorpe, 2008, s.13. 
32 Ibid., s.17., 
33 Ibid., s.17 f. 
34 Hedeneus, Persson, Sprei, 2018, s. 36 f. 
35 Ibid., s. 40., 
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undergräva den ekologiska dimensionen på sikt, men detta är inget jag kommer diskutera 

vidare i mitt arbete.  

Social hållbarhet 

Inom begreppet social hållbarhet kan vi fråga oss vilka sociala strukturer som är 

förutsättningar för att människor ska kunna tillgodose sina behov samt hur man bygger upp 

och bevarar dessa sociala strukturer över tid.36 Vi kan enkelt översätta det till att det handlar 

om vad vi vill och bör bevara. Ett sätt att se på det är att centralt inom social hållbarhet är 

hälsa, sammanhang, mänskliga rättigheter och fördelning av resurser. Ett annat sätt att se på 

det är att dessa aspekter handlar om målet eller medlen för hållbar utveckling och är 

förutsättningar för att införa åtgärder så att mänskliga behov tillgodoses.37 

De tre dimensionerna hänger oundvikligen ihop och påverkar ständigt varandra. I mitt arbete 

har jag dock valt att begränsa mig till ekologisk hållbarhet men med influenser av social 

hållbarhet.  

 

7. Tidigare forskning  
Karin Ehrnbergers Design och genus: hur vi formger produkter och hur de formar oss 

diskuterar hur design bidrar och upprätthåller normer och visar hur design kan användas som 

verktyg för att överbrygga klyftan mellan teori och praktik i ett normkritiskt arbete.38 

Ehrnbergers arbete visar hur design kan användas på annat sätt än design som leder till en 

produkt, utan fokuserar snarare på potentialen i att använda design som ett pedagogiskt 

formspråk. Genom fysiska designting kan vi få en mångfasetterad upplevelse av en 

problematik, i Ehrnbergers fall normer, än när de bara upplevs i ord eller bild.39 

Fredrik Hedenus, Martin Persson, Frances Sprei, alla tre forskare och lärare vid avdelningen 

för Fysisk resursteori, Institutionen för Rymd-, geo- och miljövetenskap på Chalmers 

tekniska högskola, har genomfört mängder av forskning kopplad till miljö och hållbar 

                                                             
36 Ibid., s. 43., 
37 Ibid., s. 40., 
38 Ehrnberger, K. (2017). Tillblivelser – en trasslig berättelse om design som normkritisk praktik. Stockholm: 
KTH. s. sammanfattning.  
39 Ibid.,  
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utveckling. I boken som jag hänvisar till i detta arbete, tydliggör de hur vi människor sedan 

tusentals år tillbaka utnyttjat jordens resurser, men att det tillsammans med tidens snabba 

teknikutveckling lett till den globala uppvärmningen och vår tids miljöproblematik.40 I en 

rapport som genomfördes av Fredrik Hedenus på samma institution men istället tillsammans 

med forskningsingenjören Anneli Kamb och forskningsassistenten Jörgen Larsson, visas 

svårigheten för människor att byta vanor som är kopplade till miljömedvetna val. Att 

medvetet förändra ett beteende och därmed byta vanor är krävande och det behövs kunskap 

och viljekraft.41 

Kajsa Krammings, tidigare gymnasielärare i geografi och samhällskunskap, avhandling 

miljökollaps eller hållbar framtid? – Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor, 

handlar om hur gymnasieungdomar uttrycker sig i miljöfrågor och diskuteras i ljuset av 

policyer för UHU – utbildning för hållbar utveckling. Studien synliggör hur ungdomar 

beskriver relationen mellan miljö och mänsklighet i vad de berättar om samtiden och 

framtiden. Ett resultat som presenteras i avhandlingen är att ungdomar önskar att skolan ska 

lägga mer tid på att prata om en hållbar framtid och miljöfrågor.42 Något de till viss del 

upplevt i sin utbildning, men dessa fall har varit på en högre nivå än de kunnat relatera till 

och fått dem att känna hopplöshet inför miljöproblematiken, istället för hopp.43 

 

 

 

 

                                                             
40 Hedeneus, Persson, Sprei, 2018, s. 11.  
41 Hedeneus, F Kamb, A Larsson, J (2015) Klimaträtt – vetenskaplig utvärdering av ett projekt för att minska 
hushållens klimatavtryck. Göteborg: Chalmers tekniska högskola. s. 11.  
42 Kramming, K (2017) Miljökollaps eller hållbar framtid? – Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om 
miljöfrågor. Uppsala universitet. s. 167. 
43 Ibid., s. 167., 
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8. Bearbetning och analys  
8.1. En hållbar kursplanering 

Jag inledde denna uppsats med att berätta om att jag haft ett hållbarhetsfokus i många av 

mina projekt under utbildningen. Ett av de senare projekt jag gjort är en kursplanering för 

Design 1 i gymnasiet där jag presenterar en övergripande planering över två terminer, vilken 

innehåller uppgifter för elever där samtliga har ett hållbarhetsfokus. Trots att hållbar 

utveckling inte tar särskilt stor plats i styrdokumenten för ämnet Design, finns utrymmet för 

detta. Vad undervisningen väljer att behandla behöver inte vara detsamma som den 

föreskrivna läroplanen, utan kan dels tolkas på olika sätt beroende på lärarens intentioner.44 

Det tema jag framhåller i mitt arbete att undervisningen ska utgå ifrån är samhällsfokus, där 

skolan ska vara i samklang med rörelser i samhället.45 Även om min förhoppning är att 

hållbar utveckling ska få ta större plats i styrdokumenten för designämnet, är jag ändå 

medveten om vilken kunskap som i slutändan förmedlas inte enbart handlar om vad 

läroplanen säger, utan förändras beroende på lärarens tolkning och elevernas mottagande och 

att detta i princip aldrig ser likadant ut.46 

Genom att själv agera elev och pröva de existerande uppgifterna i planeringen har jag 

reviderat dem, förhoppningsvis till det bättre. Min motivering till att praktiskt pröva dem 

själv är med en förhoppning om att kunna utarbeta ett konkret material och besvara min 

frågeställning om hur en alternativ kursplanering i Design 1 framträder när fokus läggs på 

hållbar utveckling. I och med de nya läroplanerna från 2011 har lärare stora krav på sig att 

tolka de föreskrivna kunskapskraven och konkretisera undervisning som uppfyller målen med 

dem.47 Läraren ska också använda betygskriterierna i sitt arbete med att formulera relevant 

undervisning och uppgifter.48  Mitt praktiska gestaltande har därför blivit en metod för mig 

att konkretisera undervisning inom Design 1 som möter styrdokumenten. För att se mina 

konkreta förslag på hur momenten kopplas till centralt innehåll och kunskapskrav, hänvisar 

jag till min kursplanering som är bifogad som bilaga i denna uppsats.  

Min ekologiskt hållbara kursplanering som jag väljer att kalla den, kom att innehålla sex 

uppgifter under två terminer. De sex uppgifterna som kursplaneringen innehåller, bortsett 

                                                             
44 Linde, 2012, s. 21. 
45 Ibid., s.14., 
46 Ibid, s. 66., 
47 Ibid., s. 8., 
48 Ibid., s. 8 f. 
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från “eget designarbete”, är de jag valt att praktiskt gestalta genom ett ekologiskt 

hållbarhetsperspektiv. Här nedan presenterar jag de fem moment jag undersökt. Först går det 

att läsa ett utsnitt ur uppgiftbeskrivningarna som de såg ut vid arbetets början, följt av mitt 

eget praktiska gestaltande och avslutningsvis den förändring jag gjort i uppgifterna. 

8.1.1 Vad gör design med vår omvärld? 

Varje lektionstillfälle i momentet inleds med en kortare föreläsning utefter olika teman, 

vardera tema följer sedan lektionstillfället med en praktisk eller teoretisk uppgift. Under det 

sista lektionstillfället i momentet sker ett examinerande seminarium med fokus på design 

kopplad till vår världs miljöproblematik, utifrån föreläsningarna och uppgifterna i momentet.  

Mitt praktiska gestaltande kring momentet: Till en början kändes det svårt att formulera 

teman kopplade till momentet. En tanke jag hade var Vem är jag att bestämma hur Design 

ska presenteras?  Det kändes som att jag gjorde ”fel” genom att låta presentationen ha ett 

hållbarhetsperspektiv, eftersom det inte finns föreskrivet i styrdokumenten för Design 1. 

Men, även om den nya läroplanen för gymnasiet 2011 kan anses snäv och styrd för läraren, 

har läraren enligt Linde fortfarande ett utrymme för att sätta en personlig prägel på sin 

undervisning.49 Jag gör alltså inte ”fel” genom att ha hållbar utveckling som övergripande 

tema för min undervisning. 

Teman jag valt att utforma är: Varför design? Grundläggande historia kring 

industrialiseringen och uppkomsten av designade föremål. De tre hållbarhetsperspektiven 

vad bör vi ha med oss när vi formger och designar.  Design idag Vad sker inom designfältet 

idag och vad är mest aktuellt.  

John Dewey, en av 1900-talets främsta läroplansforskare, ansåg att ett av läroplanens 

problem kan vara att elevernas förkunskaper skiljer sig mycket från de kunskaper eleverna får 

möta i skolan.50 Detta är något att ha i åtanke vid planeringen av detta moment, eller något 

som kan ses gemensamt för alla moment, att innehållet inte kan ses som bestämt givet utan 

måste förändras utefter elevgrupp och vad som sker i samhället. 

                                                             
49 Ibid., s.142., 
50 Wahlström, 2016, s.18. 
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Bild 1–3. Bilder från möbelmässan 2019, Stockholm.  

 

Bilderna ovan är en del utav temat Design idag. Dessa fotograferade jag under möbelmässan 

2019 och jag tycker att de representerar vad design har kommit att handla om.  

Förändringar efter mitt praktiska gestaltande: Inför mitt arbete med kursplaneringen hade 

jag inte formulerat en färdig uppgift. Jag har gett förslag på tre olika teman som går att 

förändra beroende av kontexten, i detta fall vilken elevgrupp läraren möter, tidigare 

erfarenheter och kunskaper bland eleverna och omvärldens aktuella frågor.  

8.1.2 Designa kläder utifrån värdeord 

Jag inleder min momentbeskrivning med “I detta moment kommer vi bekanta oss med 

begreppen reduce, redesign reuse och undersöka design i modevärlden!”. Arbetet med 

uppgiften ska ge eleverna förståelse för hur en kreativ arbetsprocess och skissarbete kan ske, i 

syfte att väcka tankar och diskussion kring konsumtion, design och designerns roll i 

samhället. Eleverna får varsitt värdeord tilldelat sig och får utifrån detta skapa en digital 

moodboard, skisser och en redesign av ett second hand-plagg. Exempel på värdeord kan vara 

jämlikhet, engagemang, respekt, status, välfärd, mod, makt och så vidare. 

Mitt praktiska gestaltande kring momentet:  Jag valde att utgå från värdeordet status och 

koppla detta till ett antal trasiga plagg jag rensat ut ur min egen garderob. Jag tog fasta på ett 

par Acne-jeans och en tröja från Lindex som fått ett hål i sig. Mitt mål var att experimentera 

med kläders värde och hur märkeskläder kan signalera en viss status. Enligt Thorpe är det 

materialism och visualitet, Thorpes term för dominansen av bilder i våra liv, som pressar oss 

människor att förlita oss på prylar och yttre sken för att tillfredsställa våra behov.51 Det yttre 

kan fungera som en ersättning för verklig mening och erfarenhet.52 I detta fall med 

varumärkena Acne och Lindex resonerar jag att de utstrålar och signalerar olika betydelser 

                                                             
51 Thorpe, 2008, s.155. 
52 Ibid., s. 155., 
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för oss människor. Genom att vi väljer att bära ett visst varumärke som syns utåt, kan vi tala 

om vem vi är eller vem vi vill vara.  

Efter att jag gjort ett vägledande moodboard började jag med att sprätta bord märkeslappen 

från vartdera plagget och testade hur det skulle kännas att applicera dem på det andra plagget. 

En fråga jag ställde mig själv var; är det möjligt att värdet ligger i en liten märkeslapp som är 

lätt att sprätta bort på några sekunder? Jag sydde fast ”Lindexlappen” på Acne-jeansen och 

vice versa. För att dölja hålet på ulltröjan sydde jag dit ett tygstycke likt de märke som finns 

på Acnes populära ullmössor.  

I detta moment använder jag Deweys syn på att läraren bör planera undervisning som 

underlättar för elever att möta ämnets formella innehåll och inramning.53 Enligt Dewey 

handlar det inte om att invänta elevernas egna erfarenheter utan arrangera undervisning som 

knyter an till elevernas aktuella begreppsvärld.54 Min uppfattning är att barn och ungdomar 

lägger ett stort värde i kläder och identitet och att denna uppgift kan få dem att behandla och 

tala om något som därför ligger nära deras egna förkunskaper.  

 

 
Bild 4–6. Bilder praktiskt gestaltande ”designa kläder utifrån värdeord”. 

 

Förändringar efter mitt praktiska gestaltande: Här valde jag att lägga ett större fokus på 

frågorna kopplade till arbetet jämfört med vad jag planerat från början. Detta för att få ett 

                                                             
53 Wahlström, 2016, s.19., 
54 Ibid., s.19., 
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bättre grepp om hållbarhet inom design, under det praktiska arbetet samt vid en redovisning 

med elever. Frågorna jag valt att koppla till uppgiften och som är tänkt att eleverna ska 

besvara vid redovisningen är: Varför påverkas vi av trender inom mode? Vilka är ansvariga 

för modets skiftande trender? Vad avgör värdet i ett klädesplagg enligt dig? Berätta om ditt 

arbete och dina tankar kring resultatet! Hur syns ditt värdeord i slutresultatet?  Idag kan 

”god design” på många håll översättas till design som säljer och mycket beror på 

föreställningar kring varumärket.55 Den uppfattningen vill jag att eleverna ska få förståelse 

för och kunna ifrågasätta.  

8.1.3 Idéproduktion - framtidens design 

Ytterligare fördjupning kring design och miljöproblematik, men med mer fokus på praktiskt 

arbete. Idéproduktion som utgår från redan existerade föremål, som genom kreativt arbete får 

ett annat användningsområde. Med fokus på funktionalitet och experimenterande estetik. En 

fråga vi kommer ställa oss är hur kan vi dra nytta av jordens redan existerande prylar? 

Återvinning är ett ledord i momentet. 

Mitt praktiska gestaltande kring momentet: Här kom mycket av inspirationen från 

liknande moment vi fått göra under utbildningen och som även den verksamma 

gymnasieläraren berättade om i intervjun med honom. Nämligen att utgå från redan 

existerande prylar eller skräp, omforma dem och skapa ett nytt användningsområde eller sätta 

dem i annan kontext. Jag valde att begränsa mig till en pryl jag redan tänkt göra mig av med 

och skapa ett nytt användningsområde för prylen. Prylen var ett “flaskställ” som från början 

använts för att förvara flaskor liggandes i ett kylskåp men som nu var på väg till soptippen. 

Idéerna gick från att göra en hatthylla, anslagstavla, förvaring för accessoarer och föll 

slutligen på en pall. Jag var sugen på att fläta med vaxat papperssnöre liknande 

designklassikern CH24 Y-Stolen av Hans J. Wegner. Jag insåg i samma stund som idén kom 

till att jag därmed skulle behöva införskaffa nytt papperssnöre och kände att mitt koncept 

därmed föll. Tankar kom till mig som hur långt kan vi kompromissa med våra egna egon och 

existerande normer och föreställningar om vad som är ”snyggt” och vad som blir 

”snyggast”? Här kan jag också använda mig av Thorpes resonemang om hur vi vill använda 

prylar till att förverkliga den personliga identiteten.56 I detta fall både när det gäller min vilja 

om att efterlikna en designklassiker som står för ett visst värde och tanken om att välja ett 

                                                             
55 Thorpe, 2008, s. 20. 
56 Ibid., s. 157., 
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material som gör att pallen blir ”snygg”. Jag bestämde mig istället för att experimentera med 

ett återbrukat material och jag valde mellan tidningar och plast. Valet blev dagstidningar som 

jag enkelt kunde hitta i den gemensamma pappersåtervinningen i lägenhetshuset där jag bor. 

Sitsen klädd med pappersremsor kompletterades med ett underrede som en klasskompis hittat 

i en container på Konstfack men aldrig fått användning för själv.  

En annan läroplansforskare utöver Dewey som var en av 1900-talet främsta, Franklin Bobbitt, 

menade att läroplanen ska möta olika yrkesroller som behövs i ett samhälle och fokusera på 

utbildningens effektivitet och ekonomiska samhällsnytta.57 För att möta hans idéer tänker jag 

att detta moment i större utsträckning behövt inrikta sig på ”ny” design som kan tillverkas i 

försäljningssyfte och möta designindustrins snabba takt, något jag i detta fall tycker är fel. 

Det är något jag vill undvika eftersom det därmed skulle gå emot min idé om en ekologisk 

hållbar kursplanering. Jag kan däremot hålla med Bobbitts om styrkan i undervisning som 

förbereder eleverna med kompetens som behövs i ett samhälle.58 I mitt fall är det kunskap 

och kompetens om världens miljöproblematik, vilket kanske Bobbitts i och för sig inte skulle 

anse som en kompetens som behövs i samhället, men något jag anser att forskning och 

undersökningar visar behov utav och något som jag nämnt tidigare får alldeles för lite fokus i 

Läroplanen för Design 1.  

 

 
Bild 7–9. Bilder praktiskt gestaltande ”Idéproduktion – framtidens design”. 

 

                                                             
57 Wahlström, 2016, s.18 f.  
58 Ibid., s. 20., 
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Förändringar efter mitt praktiska gestaltande: Här valde jag att lägga till frågan hur ser 

normerna ut för vad vi tycker är snyggt och fult? Detta för att kunna utmana eleverna i vilka 

material de lockas att använda samt de val de lockas av att göra i uppgiften för att tillgodose 

existerande normer för vad vi tycker är ”snyggt” och ”fult”. Med samma fråga är även min 

förhoppning om att nya material inte ska behöva användas.  

 
8.1.4 Design som verktyg mot världens miljöproblematik 

Fokus på idéproduktion i designprocessen. Här fokuseras undervisningen på idéproduktion i 

ett tidigt stadie i designprocessen. Fokus ligger på ritning av produkt och produktutveckling. 

Vad är säljbart och varför? Vad attraherar kunden och vilken är den tänkta målgruppen? Här 

finns kravet att eleverna ska utgå från ekologisk, ekonomisk eller social hållbarhet. 

Mitt praktiska gestaltande kring momentet: Här fick jag ett tillfälle att pröva uppgiften 

tillsammans med eleverna under en workshop. Workshopen som jag valt att kalla “proaktiv 

design” gick ut på att eleverna fick möta ett uppdrag att lösa. Begrepp som vi utgick ifrån, 

och som förklarades för eleverna, var hållbar utveckling, minimalistisk livsstil, capsule 

wardrobe och kritisk design. I syfte att hjälpa människor att begränsa deras klädkonsumtion 

fick eleverna formge framtidens förvaringsmöbler med hjälp av skisser och modeller. 

Förvaringsmöbeln måste inte vara tänkt att nå handeln, utan kan verka som ett 

“diskussionsobjekt”. I denna uppgift söker jag som lärare undervisning som kan visa 

förståelse för att designers måste tänka stort kring sina designuppdrag, bortom produktens 

utseende och förstå att den är en del i ett system.59 

                                                             
59 Thorpe, 2008, s. 231.  
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Bild 10–11. Workshop, som en del av praktiskt gestaltande i ”Design som verktyg mot världens 
miljöproblematik”. 

 

Förändringar efter mitt praktiska gestaltande: Här valde jag att förbättra uppgiften i 

relation till ekologiskt hållbarhetsperspektiv, genom att lägga till ”men med ifrågasättande av 

västvärldens konsumtionsvanor” samt ”Hur kan vi arbeta med produktutveckling utan att 

glömma ekologisk-, ekonomisk- och social hållbarhet? Vi utgår från en utopisk tanke om att 

ett hållbart designtänk bakom produkten är det mest säljbara!”.  

Tanken är att eleverna ska besvara och funderar över de klassiska designprocess-frågorna 

Vad är säljbart och varför? och vad attraherar kunden och vilken är den tänkta målgruppen? 

men med en förståelse för industrin kopplad till design och konsumtion. Ett resonerande 

exempel kan vara ”jag väljer att designa ännu en säljbar stol till uttänkt målgrupp, men med 

medvetenheten kring att det egentligen kanske inte är det världen behöver”. Ett sätt att 

komma runt detta är med ett fokus på till exempel kritisk design likt det fokus workshopen 

hade. Ett perspektiv inom hållbar utveckling som jag tycker är betydelsefullt i relation till 

detta är Hedenus m.fl. resonemang om att det krävs nya sociala kontrakt eller styrmedel 

snarare än nya uppfinningar.60 Detta får mig att motivera konceptuella designlösningar 

framför ännu fler designade, säljbara produkter. Dessutom handlar hållbar utveckling enligt 

Hedenus m.fl. om behov och inte om mänskliga önskningar så som till exempel materiell 

                                                             
60 Hedenus, Persson, Sprei, 2018, s. 43. 
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standard.61 Hållbar utveckling handlar också om vikten av att framtida generationer ska 

kunna tillgodose sina behov, därför har de val vi gör idag stor betydelse för framtida 

generationers möjlighet att uppfylla sina behov.62 Detta är ytterligare en motivation till mitt 

val att rikta in mig på svenskars konsumtionsmönster utifrån de undersökningar jag 

presenterat tidigare i uppsatsen. 

 

8.1.5 Design och funktion utifrån styrt syfte i modellform 

Undervisningen i detta moment går djupare in på modell och prototyp, både fysiskt och 

digitalt. Arbete med CAD och 3D-printer i detta moment. Eleverna får också bekanta sig med 

material som kapaskiva.63  

Mitt praktiska gestaltande kring momentet: Efter att jag fram till nu praktiskt gestaltat 

fyra uppgifter med ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv, kände jag ett motstånd mot att 3d-

printa en modell samt arbeta med kapaskiva som material. Frågor hos mig var vad kan en 3d-

printad modell göra som en modell i kartong inte kan? hur pass miljövänligt är 3d-

printning? Och varför vill vi se en modell av ny kapaskiva framför återvunnen 

förpackningskartong?  

Enligt Thorpe har vi människor en tendens att betrakta produkter i omlopp en i taget och 

missar därför risken med materialen som produkter innehåller.64 Thorpe beskriver ett 

exempel på datorer som kan få oss att förstå vidden av problemet. En och en innehåller 

datorer enbart en liten mängd skadliga material. De små mängderna kanske inte skrämmer 

oss eller upplevs farliga, men uppskattningsvis skrotades det enbart i USA 315 miljoner 

datorer mellan år 1997 till 2004.65 Detta får mig att behålla min modell i kartong och avstå 

från att 3d-printa ut modellen. Trots att jag fått veta att plasten i den 3d-printer jag har 

tillgång till är stärkelsebaserad från majs, har jag svårt att motivera en 3d-printning i mitt 

                                                             
61 Ibid., s. 44., 
62 Ibid., s. 44., 
63 Materialet kapaskiva kan också kallas foamboard, skumkartong eller cellpannå. Det är en hård lätt skiva med 
en kärna av polystyren och ytskikt av kartong. Materialet är populärt vid till exempel modellbygge eller 
bildmontage.  

64 Thorpe, 2008, s. 45. 
65 Ibid., s. 45., 
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praktiska gestaltande, eftersom jag faktiskt prövat detta i tidigare arbeten under min 

utbildning.   

 

Bild 12–14. Bilder praktiskt gestaltande ” Design och funktion utifrån styrt syfte i modellform”. 

 

Förändringar efter mitt praktiska gestaltande: Denna uppgift kan förslagsvis slås ihop 

med uppgiften “Design som verktyg mot världens miljöproblematik” och bli en enda stor 

uppgift där samma fråga behandlas från modellbygge, till CAD-ritning och 3d-prototyp, 

något jag upptäckte under mitt praktiska gestaltande.  

Ett förslag för att arbeta hållbart i uppgiften är att gruppvis 3d-printa i klassen för att dra ner 

på materialåtgången. Alternativt undvika 3d-printning överhuvudtaget och istället göra CAD-

ritningar och därefter enbart beskriva processen och metoden för 3d-printning. Enligt mig 

fungerar också återvunnen kartong alldeles utmärkt som ett alternativ till kapaskiva som 

material. Ett exempel ser ni på bilden ovan som föreställer min modell i återvunnen kartong 

som målats med akrylfärg. För att verka ännu mer hållbart bör akrylfärg undvikas.  

 

8.2. Workshop proaktiv förvaring 

Som jag beskrivit under rubriken ”praktiskt gestaltande” fick jag möjlighet att pröva en av 

uppgifterna med elever i form av en två timmar lång workshop. Uppgiften kallar jag ”Design 

som verktyg mot världens miljöproblematik” och innebär att eleverna ska få undersöka hur 

man genom design kan påverka konsumenters beteendemönster kring textil konsumtion och 

förhoppningsvis i förlängningen vår världs miljöproblematik.  
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Under den två timmar långa workshopen delades eleverna in i fem grupper. Här kommer jag 

kalla dem för grupp 1, grupp 2, grupp 3, grupp 4 och grupp 5 för att anonymisera. Efter min 

introduktion fick eleverna i uppgift att med hjälp av skisspapper, kartong, tejp, lim och färg, 

gruppvis skapa varsin modell utifrån temat ”vi formger framtidens förvaringsmöbler”. 

Introduktionen innehöll förutom min egen ingång till ”proaktiv design”, information om vad 

de skulle få göra under workshopen, undersökning om svenskars textilkonsumtionsvanor och 

introduktion till begreppen hållbar utveckling, minimalistisk livsstil, capsule wardrobe och 

kritisk design. Detta är viktigt att ha i åtanke, det vill säga att eleverna fick begreppen 

presenterade, eftersom elevernas resultat influerades mycket utifrån dessa begrepp. Här nedan 

ser ni den avslutande bilden av presentationen och den som fanns synlig för eleverna under 

workshopen.  

 
Bild 15. Bild från presentationen under workshopen. 

 

Efter att jag avslutat min inledande presentation satte eleverna igång att arbeta. Samtidigt som 

var och en skissade på varsitt papper, samtalade de gruppvis om hur den slutgiltiga modellen 

skulle formges. Min uppgift var att observera elevernas arbete samt ställa direkta frågor till 

grupperna.  
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8.2.1 Elevernas utsagor under workshopen 

En återkommande fråga från mig under workshopen var ”varför tror ni att svenskar 

konsumerar så mycket kläder?”. Många svarade att det beror på att vi svenskar har bra 

ekonomi och “för att vi kan”. “Väldigt få som inte har råd att köpa kläder i Sverige”. En 

annan elev resonerade att shopping av kläder inger en känsla av lyx och att det är 

lättillgängligt. “Om jag ska gå på fest är det lätt att gå till H&M och köpa en tröja för 

kvällen”. Att det är enkelt och billigt för oss att konsumera kläder genom näthandeln var en 

annan tanke. ”Beställa en tshirt från Zalando för 80 spänn är bara ett klick bort”. En annan 

elev resonerar att vi tröttnar fort på våra kläder och trender vilket gör att vi vill köpa nytt samt 

att ”Vi vill vara som alla andra. Normer gör att vi vill vara så”. “Vi vill ha mycket kläder att 

välja bland för att kunna uttrycka vår identitet. Det individualistiska samhället kräver att vi 

kan uttrycka oss”. Enligt Thorpe har vi fått en materialistisk kultur, där konsumtionen i 

västvärlden är baserad på individuella begär framför behov.66 Design hjälper oss att förse oss 

med allt från kläder, elektronik till sportartiklar och möbler. Samtidigt som vi människor idag 

har ett begär efter produkter och prylar, söker vi kortare och snabbare välbefinnande och 

förväntar oss att våra begär ska tillfredsställas så snart som möjligt, förklarar Thorpe vidare.67 

Detta stämmer överens med elevernas utsagor om varför vi svenskar konsumerar så pass 

mycket kläder. Detta är också exempel på hur vi människor är medvetna om problematiken 

men att vi trots detta inte gör medvetna val, som undersökningen gjord av Naturvårdsverket 

visade.68 

                                                             
66 Thorpe, 2008, s. 145. 
67 Ibid., s.145 f.  
68 Naturvårdsverket (2015). “Omställning till hållbara konsumtionsmönster - Syntes inom ramen för fördjupad 
utvärdering av miljömålen 2015“ s.19. 
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Bild 16. Bild från workshopen – elevernas färdiga modeller. 

 

Med cirka 20 minuter kvar av workshopen fick alla elever ställa sina modeller på ett bord och 

samlas framför det. Därefter fick grupperna presentera sina modeller för resten av klassen. 

Dessa presentationer spelades in och har transkriberats och kodats. 
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Grupp 1 

Grupp 1 valde att göra två modeller. Gemensamt för 

modellerna är elevernas ledord tillgänglighet och 

synlighet.69 

Ah nemen vi tänkte väl klädaffär-koncept typ. Där man kan 
se alla plagg man har och på så sätt blir det mer tillgängligt 
för användaren, den personen som ska ha på sig kläderna. 
Det är väl lätt hänt att man kanske glömmer bort sina gamla 
kläder, dom kanske ligger i en låda liksom. Nu ser man ju, 
nu är man medveten om dom kläder man kanske inte 
använder eller dom kläder som är gamla, så lägger man 
fokus på det och kanske byter ut dom eller liksom använder 
och sen försöker... det är väl idéen liksom. att allt ska vara 
synligt. 

 

Bild 17. Modeller av grupp 1. 

 

De förklarade att de tror att det är lätt att glömma bort vilka kläder man har i sin garderob och 

därför köper nytt. Samt att användaren ska bli medveten om vad den faktiskt inte använder. 

Den vänstra modellen ska likna hur kläder ligger i en klädaffär och den högra modellen ska 

kännas industriell och går att anpassa för användaren genom flyttbara hyllplan och lådor.  

                                                             

69 Ovanstående är transkriberat, kodat och sammanfattat utifrån ljudupptagning 2019.04.29. 
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Grupp 2 

Grupp 2 ville ha en rund form på förvaringsmöbeln för 

att användaren inte ska kunna förvara eller gömma 

plagg som det enligt eleverna kan ske i en ”traditionell” 

garderob.70 Tanken är att utsidan ska vara gjord av glas 

så att användaren hela tiden blir tvingad att se vad som 

förvaras i den. Som vi ser på bilden har de använt sig av 

bubbelplast som representation för glas. Även lådor i 

garderoben ska vara gjorda av glas av samma syfte. 

”Trycker du in grejer i garderoben ser du det varje dag 

och det är kanske inte superkul”.  

 

Bild 18. Modell av grupp 2. 

 

Eleverna förklarade att de haft ett minimalistiskt tänk när de formgav modellen och att ifall 

användaren köper nytt måste något annat ur garderoben bytas ut. Den runda formen gör också 

att man måste se garderoben från alla håll.  

 

Det är ju det som är grejen, du kan ju sätta den i ett hörn och då kommer du ju se den 
hela tiden. Alltså du kommer sen den från vinklar också. Står du längst väggen 
kommer du ändå se bakom den. Eller så placerar du den mitt i rummet och så ser du 
den också överallt. Det är det som är tanken med det hela, att du ska inte kunna gömma 
den någonstans. Utan du blir tvingad att se allt hela tiden, från alla håll och vinklar så 
vi kan inte gömma något i ett hörn. En gammal t-shirt som vi inte använder, utan du 
måste göra något med den annars kommer alla andra se den. 

 

Gruppen svarar på frågan från en elev från en annan grupp om hur tanken är att man ska 

placera den i ett rum. Garderoben är också till för användaren som vill göra ett ”statement”. 

Som vill visa att hen bryr sig om miljön.  

 

 

                                                             
70 Ovanstående är transkriberat, kodat och sammanfattat utifrån ljudupptagning 2019.04.29. 
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Grupp 3 

Grupp 3 beskriver hur de har två grundtankar med sin 

förvaringsmöbel.71 Den första tanken är att kläderna 

blir synliga genom glaspartiet på möbeln, det som 

eleverna valt att gestalta med hjälp av plast. 

Användaren ska därmed inte kunna glömma bort vad 

hen äger eller hur mycket kläder hen har och på så sätt 

inte nödvändigtvis köpa nya kläder. Andra tanken är 

enligt eleverna grundad på konceptet Capsule 

wardrobe. Det ska finnas ett visst antal outfits att välja 

bland. Men med den här möbeln får du inte fritt välja 

outfit för dagen, utan de lutande stängerna gör att  

Bild 19. Modell av grupp 3. 

 

kläderna automatiskt glider ner till vänster efter att du hängt i kläderna i öppningen till höger.  

Och på så sätt så, matar den liksom dina kläder i ordning på nått sätt, så på morgonen 
när du ska välja en tröja, det finns en tröja att välja. Eller det finns en tröja, den har 
redan valt åt dig. Du har redan valt i förtid kanske till och med, vilken tröja du ska ha. 
Så på det sättet så måste man inte heller välja kläder på morgonen, utan du får matat 
vad du ska ha på dig. 

 

Eleverna resonerar vidare om att systemet kanske ändå går att fuska med, genom att ta ut 

många plagg från höger för att komma åt ett visst plagg, men tanken är att du måste ha på dig 

kläderna som är närmast öppningen till vänster. Om användaren inte gillar kläderna som 

erbjuds för dagen, ska hen fundera över om kläderna verkligen ska behållas. På detta sätt 

menar grupp 3 att kläder som hen egentligen inte riktigt gillar kommer att försvinna och 

resultera i en garderob som enbart innehåller omtyckta plagg.  

 

 

 

                                                             
71 Ovanstående är transkriberat, kodat och sammanfattat utifrån ljudupptagning 2019.04.29. 
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Grupp 4 

Grupp 4 beskriver hur de utgått från två koncept.72 Dels 

att förvaringsmöbeln ska vara rund, för att inte glömma 

bort klädesplagg som ligger längst bak. Hyllplanen samt 

stången för galgar går att snurra på, för att kunna lägga 

eller hänga något ”var som helst” på hyllplanet och ändå 

ha det lättillgängligt. Det andra konceptet är den 

tillhörande appen till mobiltelefonen.  

 
 
 
 
 
 

Bild 20. Modell av grupp 4. 

 
 

Eftersom internethandlingen blir mer etablerad så, och där finns det ju alltid bilder på 
plagget, så när du köper någonting så laddas den här bilden ner i en app, på så sätt kan 
du i appen se vilka kläder du har hela tiden. Du kan typ praktiskt taget ligga i sängen 
och välja kläder till dagen efter, nästa dag. Och då kommer du heller inte glömma bort 
något klädesplagg, och du kan para ihop alla kläder med alla kläder. Utan att glömma 
bort någon tröja som ligger längst bak eller längst ner eller nått sånt där. 
 

På detta sätt ska användaren också kunna bli mer kreativ med sina kläder och framförallt 

undvika känslan av att hen inte har någonting att ha på sig.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
72 Ovanstående är transkriberat, kodat och sammanfattat utifrån ljudupptagning 2019.04.29. 



   
 

  
35 

 

 
 

 

Grupp 5 

Grupp 5 beskriver hur de blivit inspirerade av en 

minimalistisk garderob, med fokus på att användaren 

ska ha 30 plagg med fyra kategorier; t-shirts, tröjor, 

ytterkläder och byxor.73 De har kommit fram till att 12 t-

shirts, åtta tröjor, tre ytterplagg, fem par byxor samt två 

övriga plagg är rimligt att äga och förvara. Målet med 

förvaringsmöbeln är att skapa en struktur som gör att 

användaren inte kan köpa mer kläder förrän hen gjort sig 

av med något annat plagg som redan finns i 

förvaringsmöbeln. Modellen ska visa på ett försök till 

både mental och fysisk struktur.  

  

Bild 21. Modell av grupp 5. 

 

Här är insidan på garderoben, och här utsidan. Och här i mitten touch 
screen, display som står hur många kläder har du. Hur många t-shirt osv. kopplat till 
din mobil å sen när du är ute och köper grejer kan du checka av hur många kläder du 
har just nu. 

 

På framsidan av förvaringsmöbeln ska det finnas en touch screen som visar på vad som finns 

inuti, samt att det ska vara kopplat till användarens mobiltelefon.  

 

9. Tolkning och resultat  
Syftet med denna undersökning var att redovisa konkreta förslag på hur det kan arbetas med 

hållbar utveckling inom Design på gymnasiet. Syftet undersöktes med hjälp av 

frågeställningen “Hur framträder en alternativ kursplanering i Design 1 när fokus läggs på 

hållbar utveckling?”. Genom mitt eget praktiska gestaltande fick jag pröva mina idéer och se 

om de är genomförbara samt korrigera uppgifterna i kursplaneringen allt eftersom jag 

                                                             
73 Ovanstående är transkriberat, kodat och sammanfattat utifrån ljudupptagning 2019.04.29. 
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prövade mig fram. Dessa presenterar jag tillsammans med argument hämtade från 

intervjuerna med den verksamma gymnasieläraren, Katja Pettersson och Stephanie Carleklev. 

Mina andra frågor ” Hur bemöter elever design med ett ekologiskt hållbarhetsperspektiv i en 

workshop?” samt ” Vilka visuella och verbala utsagor kommer till uttryck?” fick jag 

besvarade genom den två timmar långa workshopen som ägde rum på Konstfack. Här nedan 

går jag djupare in på de resultat jag fått från frågeställningarna.  

9.1. Ekologiskt hållbar kursplanering 

I mitt praktiska gestaltande prövade jag uppgifter samt undersökte hur de fungerar med 

Skolverkets styrdokument, det vill säga ämnets syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. 

Min kursplanering i sin helhet finns bifogad som bilaga i detta arbete. Trots att det enligt 

styrdokumenten inte ska läggas någon särskild betoning på miljöaspekterna i kursen Design 

1, kan jag som lärare utforma uppgifter som alla har ett hållbarhetsfokus och som ändå möter 

styrdokumenten. Jag kom fram till tre olika teman som förenklar arbetet med att möta ett 

hållbarhetsperspektiv i undervisningen; ifrågasättande frågor för att möta ett 

hållbarhetsperspektiv, utmana och begränsa materialvalen samt visa på mångfaciteten inom 

designfältet.  

9.1.1 Ifrågasättande frågor för att möta ett hållbarhetsperspektiv  

Med hjälp av frågor till eleverna att förhålla sig till, och mig själv i mitt praktiska gestaltande, 

upplevde jag att det var lättare att möta ett hållbarhetsperspektiv i respektive uppgift. 

Frågorna hjälper också till att möta centralt innehåll och att pröva kunskapskraven enligt mig. 

Exempel på utmanande och utvecklande frågor som är användbara är; hur ser normerna ut 

för vad vi tycker är snyggt och fult och vad kommer dessa normer från? Varför påverkas vi 

av trender? Vilka är ansvariga för våra skiftande trender inom mode och design? Hur kan vi 

dra nytta av jordens redan existerande prylar? 

9.1.2 Utmana och begränsa materialvalen 

Under ett kreativt arbete upplever jag att vi har lätt att normativt välja material som vill 

upplever som ”snygga” och representativa inom designfältet. En utmaning i arbetet med 

design är att se materialspåren. Enligt Thorpe bör det i arbetet med design tänkas på hela 

produktens liv, från råmaterialet till avfallsmaterialet.74 Dessa frågor bör enligt mig behandlas 

i undervisningen eftersom de har en väldigt stor del av arbetet med design att göra, både när 

                                                             
74 Thorpe, 2008, s. 48. 
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det gäller prototyper och färdig produkt. Genom att diskutera och skapa undervisning kring 

detta med eleverna, tror jag det skapas en större förståelse och acceptans att arbeta med 

återvunna material som normativt kan anses ”tråkiga”. Som till exempel återvunnen kartong 

från skolans skräpstation, som annars skulle kastas. Detta är något som gymnasieläraren jag 

intervjuat tagit fasta på i sin undervisning, att använda befintliga material från till exempel 

grovsoprummet istället för att köpa nytt. Detta är dock en utmaning menar han, och kräver att 

läraren gillar den utmaningen.75 Kanske ska det finnas tid för detta inom lärarens 

arbetsfördelning tänker jag?  

Gymnasieläraren fortsätter att berätta om att han tror att vi fastnat i tanken att funktion ska 

vara uppfyllande och banbrytande, men att funktion kan handla om något annat, och då 

kommer skräp som material väl till användning. Han beskriver det som att funktioner i 

skräpet kan hittas likt en arkeologisk utgrävning, och att det är möjligt att hitta något som 

man tidigare inte visste vad det var.76 På så sätt väcks en nyfikenhet hos eleverna och fokus 

från ursprungsmaterialet släpps.  

9.1.3 Visa på mångfaciteten inom designfältet 

När vi talar om hållbarhet och miljö är det lätt att drabbas av hopplöshet och klimatångest. 

Detta var också något som visade sig i Krammings avhandling, att elever upplevt 

undervisning om hållbarhet som hopplös istället för inspirerande och intresseväckande.77 

Genom att undervisa och ge exempel på hur designfältet arbetar med hållbarhet idag, tror jag 

att det kan skapas intresse och engagemang bland eleverna. Carleklev beskriver i intervjun 

hur hon vill att hennes studenter ska förstå hur stor möjlighet de har att påverka människor i 

en positiv riktning, mot ett mer hållbart samhälle.78 För att citera Carleklev ”Jag tror att vi ger 

människor förutsättningar att agera hållbart eller inte”. Genom kunskap om hur samhället är 

uppbyggt, vad vi människor i västvärlden värdesätter – de idéer som inte längre fungerar, kan 

kunskapen användas till designidéer som påverkar hållbarhet i en positiv riktning fortsätter 

hon. Detta var något som gymnasieläraren också gav uttryck för, att eleverna kan vara 

oförstående inför vad design kan göra och vad det finns för möjligheter.79 Han berättar att han 

vill att hans elever ska förstå att design inte behöver handla om att något ska vara enbart 

                                                             
75 Intervju med gymnasieläraren 2019.02.21. 
76 Ibid., 
77 Kramming, 2017, s. 167. 
78 Intervju med Stephanie Carleklev 2019.03.01. 
79 Intervju med gymnasieläraren 2019.02.21. 
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”vackert”. Undervisning i design behöver alltså inte handla om enbart utveckling av säljbara 

produkter, utan kan vara större än så. Något jag har en förhoppning om att det syns i alla 

momenten i min hållbara kursplanering.  

Alla tre intervjuinformanter var rörande överens; vi alla har ett ansvar. Alla lärare i 

grundskolan, gymnasiet, universitetsnivå och formgivare. Pettersson menade att det är egot 

hos formgivare som måste bort – egot att vilja producera, tjäna pengar och skaffa sig ett 

namn inom designfältet.80 Att kunna motstå frestelser som innebär dåliga alternativ för 

miljön. Både Carleklev och Pettersson berättade om deras tankar om tid kopplad till 

formgivning och produktion.81 Produktionen av föremål går idag för snabbt och tiden räcker 

inte till för att testa modeller, material eller funktion, vilket kan leda till mindre hållbara 

alternativ. För att citera Pettersson ”Det ska inte ta två veckor att tillverka en fåtölj! Design 

måste få ta tid”.82 På frågan om vad Pettersson har för vision med sin undervisning med 

designstudenter på universitetsnivå, är det just det Pettersson tar fasta på, att flytta fokus till 

relationen med vad som formges, att formgivning ska få ta tid för att hitta det relationella. I 

designprocessen ska det finnas tid för reflektion och förbättringar.83 

 
9.2. Vilka teman framträder under workshopen 
Jag har utifrån empirin valt att kategorisera de utsagor som kom fram under workshopen med 

gymnasieeleverna i olika teman. Tillsammans med modellerna som fungerade som visuell 

data har jag kommit fram till följande.84  

9.2.1 Synliggöra plaggen  

Ett återkommande tema som var gemensamt för grupperna var att synliggöra användarens 

plagg för att begränsa onödig konsumtion och använda de plagg som redan ägs. Eleverna 

resonerade att en anledning till svenskars konsumtion är just problemet med att inte veta vad 

man redan äger för kläder och därför lätt köper nytt. Detta på grund av att det är billigt att 

konsumera kläder samt att vi har det lättillgängligt genom internethandel och stora 

butikskedjor.  

                                                             
80 Intervju med Katja Pettersson 2019.02.19. 
81 Intervju med Katja Pettersson 2019.02.19 och intervju med Stephanie Carleklev 2019.03.01. 
82 Intervju med Katja Pettersson 2019.02.19. 
83 Ibid., 
84 Denscombe, 2018, s. 393. 
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Det kan sägas vara gemensamt för alla fem grupper men som presenterades på olika sätt. 

Grupp 1 ville skapa öppna ytor, grupp 2 sökte den runda formen med glasdörrar, vilket var 

gemensamt med grupp 3. Grupp 4 eftersträvade också den runda formen likt grupp 2 men 

med hyllplan som går att snurra. Grupp 5 ville synliggöra med teknik som kunde visa 

klädesplaggen genom touch screen på framsidan av förvaringsmöbeln.  

9.2.2 Begränsa användaren 

Eleverna hade tydliga idéer om hur användaren av respektive förvaringsmöbel blir styrd av 

konstruktionen. Konstruktioner skapade utifrån deras uppfattningar om varför människor i 

Sverige konsumerar mycket kläder; att konsumenten kan handla kläder billigt, konsumenten 

har dålig koll på vad den redan äger och för att konsumenten vill passa in i vissa normer. 

Utifrån detta har de gjort val i formgivningen som ska motverka det beteendet. Ett exempel är 

grupp 3 som med hjälp av en lutande klädstång skapar ett system som bestämmer kläder för 

dagen åt användaren av garderoben. Här finns inget fokus på estetik utan en ifrågasättande 

konstruktion. Designen utgår inte från en vacker form utan en vilja om att påverka 

användaren, något som går att jämföras med ”empatisk design” eller ”inkluderande design” 

som Thorpe skriver om.85 Istället för att göra design som uppnår största möjliga försäljning 

inriktar man sig på behovet och utgår från det.  

9.2.3 Tillgängliggöra genom teknik 

Både grupp 4 och 5 var inne på att tillgängliggöra användarens garderob och plagg genom att 

sammankoppla förvaringsmöbeln med mobiltelefonen. Här låg fokus på att göra det bekvämt 

för användaren att hålla ordning bland sina kläder, matcha outfits och underlätta ytterligare 

shopping som kan kompletteras med redan innehavda kläder. Idéer som inte ryms inom 

hållbar utveckling utan kan sägas vara ett resultat av den postmoderna designen, som ständigt 

tillgodoser konsumenten med nya utseenden som lockar till att uppdatera garderoben och 

med kvalité som innebär kort livscykel, som Thorpe resonerar i Design för hållbar 

utveckling.86 Detta i sin tur är en del utav konsumismen som har varit ett framträdande tema 

för design sedan 2000-talet, vilken går ut på att varor och tjänster identifieras och erbjuds till 

konsumenterna vilket leder till att tillverkarna gör en vinst på detta.87 Jag tänker att en 

                                                             
85 Thorpe, 2008, s. 21. 
86 Ibid., s. 20., 
87 Ibid., s. 20., 
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naturlig följd är att ungdomar ser detta som något självklart eller något som naturligt bör 

ifrågasättas, utan att inneha tidigare kunskap i ämnet.  

 

10. Gestaltning 

 
Bild 22–23. Bilder från Konstfacks vårutställning 2019.  

 

Jag bestämde mig tidigt för att jag ville fokusera på elevernas arbete under workshopen i min 

gestaltning och valde slutligen att ställa ut elevernas skapade modeller. Totalt blev det sex 

modeller eftersom en av de fem grupperna valde att göra två.  

Min motivering till att ställa ut elevernas arbete handlar om min vilja att synliggöra deras rika 

tankar och idéer. Jag har en tanke om att hur mycket vi blivande lärare och lärare än vill att 

undervisning ska genomsyras av ett specifikt tema eller syfte, är det avgörande hur eleverna 

bemöter det specifika temat eller syftet. Modellerna som blev resultatet av workshopen visar 

på elevers idérikedom och möjlighet att möta ett hållbarhetsperspektiv i undervisningen, det 

vill säga det specifika temat jag vill att undervisningen i ämnet Design ska genomsyras av. 

Modellerna fungerar därför som ett sorts ”bevis” för mig i mitt arbete. 

Mitt gestaltande arbete infattar även mitt arbete med min ekologiskt hållbara kursplanering 

och vad den slutligen kom att bli. Denna valde jag aldrig att ha med under vårutställningen, 

något jag i efterhand kan ångra eftersom den kom att innefatta en stor del av mitt arbete. 

Kanske var det ett resultat av att jag tidigt bestämde mig för hur slutgestaltningen skulle 

presenteras? Detta är något jag tar med mig i mitt kommande arbete som lärare, att våga 

utmana sina tidiga idéer och föreställningar om slutresultatet. 
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Bild 24. Bild från arbetet med gestaltningen till vårutställningen 2019. 

 

På det svartmålade podiet valde jag att med hjälp av krita skriva elevernas egna ord om 

modellerna. Jag valde krita för att efterlikna ett ”svarta tavlan-uttryck” som jag tycker är 

synonymt med skolan och därför passar gestaltningen. Jag tog hjälp av en klasskamrat för att 

variera utseendet på texten.  

Mitt val med att skriva elevernas egna ord om modellerna på podiet kändes viktigt för mig. 

Målet med min gestaltning var att framhäva elevernas möte med design för hållbar utveckling 

och med deras egna ord ville jag förstärka den idén.  
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11. Slutdiskussion  
Efter mitt arbete med en hållbar kursplanering i designämnet upplever jag att det finns ett 

stort fokus på hållbar utveckling inom designfältet samt förståelse och intresse bland 

gymnasieelever, vilket motiverar ett större fokus på detta i undervisning i designämnet. 

Eleverna som medverkade i workshopen gav uttryck för tankar som går att härleda till idéer 

som är aktuella inom designfältet. Exempelvis hur konceptuella designlösningar kan påverka 

människor ur ett hållbarhetsperspektiv. Jag kan definitivt hålla med Petterssons resonemang 

om att elever har mer idéer än vad vi kan tro!88 

Mitt mål med arbetet var från början inte tänkt att handla om materialval men kom ändå att 

handla mycket om detta, både när det gäller byggande av modell och slutgiltig produkt. Att 

arbetet kom att omfatta materialval gav mig ytterligare kunskap om detta och det ser jag bara 

som positivt. Min slutsats när det gäller materialval är att vi alltid kan tänka ett steg längre – 

varför måste vi nödvändigtvis presentera modell eller produkt i ett visst, normativt material?  

Tankar från mitt praktiska gestaltande är också att mycket handlar om att presentera 

uppgifterna kopplade till hållbarhet på rätt sätt! Eleverna ska möta undervisning som ger 

inspiration och motivation, inte maktlöshet inför den miljöproblematik vi står inför. Därför är 

kanske inte miljöproblematik det rätta ordet att använda, utan kanske istället 

miljömöjligheter? 

Till hösten ser jag fram emot att börja arbeta med ämnet bild på grundskolan, med elever 

mellan 10–13 år, och har en förhoppning om att undersöka arbete med hållbarhet även där. 

Hur kan jag jobba med hållbar utveckling med yngre barn? 

 

 

 

 

 

 

                                                             
88 Intervju med Katja Pettersson 2019.02.19. 
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