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Abstrakt 
I det här examensarbetet undersöktes hur designprocessen kan se ut när en grupp 

medelålders människor genom två workshops tar sig an ett designprojekt med hjälp av 

participatory design i det offentliga rummet. Participatory design innebär en deltagande 

design där brukaren, alltså den tänkta användaren, är med i hela designprocessen. Jag har 

utgått från allemansrätten som ram för det offentliga rummet. Jag har använt mig av 

etnografiskt inspirerad metod och gjort ett kortare fältarbete i en liten stad i Dalarna där jag 

genomförde designprojektet. Undersökningen utgår från frågeställningen: Hur kan 

designprocessen se ut när en grupp arbetar kollektivt med det offentliga rummet och 

allemansrätten som utgångspunk i ett designpedagogiskt projekt? 

Projektet har sedan dokumenterats med hjälp av foto, film och fältanteckningar. I 

anslutning till varje workshop har ett samtal skett, där deltagarna berättat om 

designprocessen och upplevelserna av att arbeta med design i det offentliga rummet. 

Intervjuerna har sedan analyserats med hjälp av socialkonstruktionistisk teori.  

I gestaltningen visade jag en processfilm från workshop två. Filmen visar på gruppens 

designprocess i arbetet med en artefakt i det offentliga rummet och hur de går till väga i sitt 

arbete. Hammocken som gruppen gjorde på platsen finns även delvis med i utställningen. 

Den visade på materialet som användes och hur deltagarna använde sig av det. Till 

gestaltningen gjordes även en affisch. Bakgrundsbilden på affischen visar platsen där 

workshop två utfördes. På affischen fanns även stadsmiljörådets ”agenda för staden”:  
1, Staden är demokratins arena, 2, Stadens struktur är avgörande för en, hållbar 
samhällsutveckling, 3, Komplexitet och vitalitet är stadens kännemärken, 4, Gatan, torget och 
parken är stadens vardagsrum, 5, Allemansrätten gäller också i staden och 6, Successiv 
förändring ger staden, kontinuitet och mångfald 

 

 Dessa punkter var viktiga för att ringa in och förtydliga arbetets syfte. Utställningens olika 

delar, inklusive uppsatsen, kommunicerade tillsammans hela undersökningen.  

 2



INNEHÅLLSFÖRTECKNING  
 
Abstrakt 
innehållsförteckning 
Inledning      4 
Bakgrund      4 
Syfte       5 
Frågeställning     5 
Empiriskt material och datainsamling   5 
Urval och avgränsningar    6 
Metod      7 

Participatory design    7 
Etnografiskt inspirerad metod    7 
Gåtur      8 
Presentation av gruppen    8 

Tillvägagångsätt     9 
Teori och tolkningsram     10 

Socialkonstruktionism     11 
Designprocessen      11 
Participatory design    12 
Det offentliga rummet    13 
Pedagogiska perspektiv    14 
Pedagogiska rum     15 

Tidigare forskning     16 
 
Bearbetning och analys    16 

Allemansrätten och det offentliga rummet   16 
Workhop 1- plats: Hans vardagsrum   18 
Vara och bevara     20 
Workshop 2 – plats: Berglunden   21 
Material     23 
Designprocessen: En svävande hammock   23 
Gruppens arbetsmetod    27 
 

Resultat och Tolkning     27 
Syftet med undersökningen    28 
Det väsentliga rummet    28 
Process istället för resultat eller att arbeta omvänt  30 
Den kollektiva designprocessen   32 
Offentliga rummet + allemansrätten = nya pedagogiska rum  33 

 
Slutdiskussion     34 
Källförteckning     36 

Tryckta källor     36 
Otryckta källor     36 

Bilagor      37 
Processbilder från söndagens workshop   38-40

       

 3



Inledning 
När jag hamnar inför ett designproblem så sätter jag genast igång och försöker hitta ett sätt 

att lösa problemet. Ofta behöver jag någon annan för att stöta och blöta mina idéer med. 

När jag med hjälp av denna ”någon" tänker och funderar kring mitt bryderi, och kanske till 

och med löser ett och annat designproblem, kommer jag ofta ett steg längre på vägen i min 

designprocess än om jag bara tänker själv.  

Framför allt så känner jag en enorm förtjusning, kreativitet och lust, i att tänka ut en 

lösning på det jag kallar ett problem. Jag ser i mitt eget kreativa arbete att det är just 

problemen som är en slags irriterande energi i min egen designprocess.  

Jag ställde en grupp människor i Dalarna inför ett desingproblem. Det bestod av 50st 

träreglar och 200 stycken buntband, tyg och ståltråd! 
 

”Var gång man ställs inför en situation där man inte genast vet hur man skall handla har man ett 
problem. Problemen kan göra en förundrad, tvivlande eller villrådig. I situationer där man 
genast vet hur man skall handla har man alltså inte problem”. 1

 

Bakgrund 
När jag tittar tillbaka på mina år på bildlärarutbildningen och på de områden jag har 

intresserat mig för inom utbildningens ramar så ser jag en röd tråd. Den röda tråden består i 

att jag har funderat kring själva processen i designarbetet och hur jag som lärare kan få 

mina elever att ta ett steg till i sitt lärande genom att de på olika sätt arbetar med och 

fokuserar på sin designprocess. Jag har också under mina praktiktillfällen upptäckt att just 

den biten i arbetet, själva processen, ofta glöms bort, skyndas förbi och därför inte heller 

får stor plats i till exempel betygsättningen. Kanske för att den inte är synligt på samma sätt 

som ett resultat och för att vi generellt är väldigt resultatinriktade i skolan. Jag är därför 

nyfiken på om det skulle kunna gå att belysa själva designprocessen som färdigt resultat av 

ett arbete och koncentrera sig på vilka erfarenheter som inhämtats under arbetets gång.  

Designprocessen nämns ofta inom industridesignen som en metod i skapandet av 

produkter. Jag kommer under kapitel teori att gå närmar in på designprocessen som term 

och hur jag valt att se på den i min undersökning.  

Jag har även tidigare intresserat mig för uttryck i det offentliga rummet. Jag kommer 

senare i texten att förklara hur jag tänker kring det offentliga rummet och på vilka sätt jag 

förhåller mig till det i min undersökning. Jag är intresserad av vem som har tillgång till det 

offentliga rummet och på vilka sätt man i en pedagogisk situation kan närma sig och vistas 

                                                           
1 Stensmo Christers, (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare. Kunskapsförlaget, Uppsala, s 22 
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i det. Jag utgår i min undersökning från att allemansrätten kan vara ett förhållningssätt som 

går att applicera på andra platser än bara i naturen, det vill säga även i urban miljö, till 

exempel parker.  

I mina workshops har jag inspirerats av några konstnärer som utgör konstnärsgruppen 

”We work in a fragile material”.2 De är en hantverksbaserad designgrupp med nio 

medlemmar som grundades 2001. Gruppen har deltagit i utställningar runt om i Sverige 

och utomlands. När ”We Work in a Fragile Material” gör sina utställningsprojekt så arbetar 

gruppen som en konstnär. Deras ingång i det gemensamma arbetet är ”en konstnär, flera 

händer”.3 De diskuterar fram vad de ska göra tillsammans och arbetar mot ett gemensamt 

mål. 

 

Syfte  
Syftet är att undersöka designprocessen i ett designpedagogiskt arbete. Jag vill se om, och i 

så fall hur, det är möjligt att synliggöra designprocessen genom att undersöka hur 

deltagarna går till väga i sin process och hur de löser de problem som kan komma att 

uppstå. Vidare undersöks hur och om gruppen brukar sina individuella och gemensamma 

kunskaper och erfarenheter som verktyg i den workshop jag iscensätter. Syftet är också att 

titta på hur gruppen använder sig av det offentliga rummet i designarbetet och om, och i så 

fall hur, deltagarnas idéer och uppfattningar om platsen förändrats före och efter 

workshopen. Vilka erfarenheter får gruppen/personerna med sig efter att ha arbetat i det 

offentliga rummet?  

Jag undersöker även om man med ett stöd i allemansrätten kan göra det offentliga rummet 

till ett pedagogiskt rum där ett designpedagogiskt möte är möjligt. 

 

Frågeställning  

Hur kan designprocessen se ut när en grupp arbetar kollektivt med det offentliga rummet 

och allemansrätten som utgångspunk i ett designpedagogiskt projekt? 

 

Empiriskt material och datainsamling 
Jag har utfört två workshops med en grupp på fem personer. Jag har samtalat med gruppen 

efter arbetet. Jag har under dessa möten med gruppen dokumenterat med diktafon, kamera, 

                                                           
2 www.weworkinafragilematerial.com, (2010-09-10) 
3 Föreläsning, Isaksson From Sara, inom kursen ”design och lärande med examensarbete”, konstfack, 
Stockholm (2010-08-31) 
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videokamera samt fältdagbok. I fältdagboken har jag antecknat mina observationer och min 

egen process. För att dokumentera gruppens process på bästa möjliga sätt, valde jag att 

ställa upp en kamera som under hela workshopen tog en bild var 1,5: e minut. Jag hade 

även en andra kamera som jag själv och medlemmarna i gruppen fritt kunde dokumentera 

arbetet med. Jag bjöd in medlemmarna i gruppen att vara delaktiga i fotodokumentationen 

för att öppna upp blicken på arbetet.  

 

Urval och avgränsningar 
Mitt fältarbete har ägt rum i en mindre stad i Dalarna, där jag har arbetat med en grupp 

människor. Jag valde att göra den här undersökningen med en grupp medelålders 

människor vilket inte är en grupp jag vanligtvis möter i skolan. Detta för att pröva min roll 

som pedagog i ett annat sammanhang än det jag vanligtvis mött under min praktik i skolor 

där jag mött barn och ungdomar. 

Medelåldern på deltagarna var kring 55 år och bestod av en blandning kvinnor och 

män. Jag gjorde undersökningen med den här gruppen då det generellt inte är en grupp 

människor som uttrycker sig i det offentliga rummet. Under rubriken presentation av 

gruppen på sida 10 presenterar jag närmare deltagarna. Mats Lieberg, fil.dr och professor i 

landskapsplanering med inriktning mot urbansociologi, menar att de flesta som uttrycker 

sig i det offentliga rummet - den grupp som idag framstår som offentlighetens verkliga 

aktörer - till stor del är ungdomar.4 Jag är väl medveten om att den här undersökningen 

hade sett ut på ett annat sätt om jag valt en annan grupp människor som forskningsgrupp 

eller om jag gjort mitt fältarbete på en annan plats eller i en annan stad. Jag kommer i min 

undersökning inte att diskutera teorier utifrån genus-, klass- och maktperspektiv utan fokus 

ligger på processen och det offentliga rummet. 

Med det offentliga rummet menar jag det fysiska rummet, i detta fall stadsrummet. 

Det finns många olika offentliga och halvoffentliga rum så som Internet och tidningar, 

bibliotek och caféer. Men jag har valt att fokusera på det fysiska offentliga rummet 

utomhus då det är en plats dom är tillgänglig för oss människor och som inte nödvändigtvis 

kväver konsumtion.  

 

 

 
                                                           
4 Lieberg, De laval, Åkerblom, (red), (2010), Den lärande staden, Umeå: boréa, , s 241 
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Metod 
Participatory design  

Participartory design finns inte översatt till svenska, men det går att beskriva som en 

deltagande design. Jag har i min metod inspirerats av participatory design. Jag beskriver 

participatory design närmare under teoridelen. Det finns särskilt utformade metoder eller 

workshops inom participatory design som man kan arbeta efter för att involvera brukaren, 

alltså personerna som sedan ska bruka/använda det färdiga resultatet, och för att underlätta 

ett deltagande i designprocessen. Metoden bygger bland annat på att med hjälp av 

artefakter och produkter på ett lekfullt och kreativt sätt få deltagarna att vara direkt 

beslutsfattande i designprocessen. Design by doing och collaborative learning, är begrepp 

som används för att skapa dessa workshops.5 Med hjälp av att bygga mock-ups, modeller i 

skala 1:1 som byggs i enkla material, får man deltagarna i dessa workshops att gå 

handgripligen in i designprocessen och på så sätt skissa eller leka fram sina idéer.6 Den här 

metoden används för att deltagarna lättare ska kunna kommunicera sina tankar och idéer.7 

Jag inte använt mig av participatory design som hel metod utan inspireras av den då jag 

planerat workshop två, vilken jag beskriver närmare under bearbetning och analys.  

Christer Stensmo, docent i pedagogik, beskriver problem som något som gör en 

förundrad och samtidigt tvivlande och villrådig. Han menar att man i olika situationer även 

kan problematisera och ifrågasätta de rutiner man har. 

Jag ser problemlösning som en viktig metod i min andra workshop. Problem, som 

Stensmo talar om, är en viktig ingrediens i kreativitet och lärande. Att göra det man redan 

kan skapar alltså inte möjlighet till utveckling. Workshop nummer två (vilken jag 

presenterar under rubriken: Bearbetning och analys), inspireras av både participatory 

design och konstnärsgruppen ”We work in a fragile material” med deras utgångspunkt ”en 

konstnär flera händer”. 

 

Etnografiskt inspirerad metod 

Jag använder mig även av en etnografiskt inspirerad metod. Etnografisk metod 

kännetecknas av att man som forskare vistas i den miljö man undersöker under en kortare 

eller längre tid. Där observerar forskaren miljön hon är i, man dokumenterar miljön och 

                                                           
5 Ramia Mazé,(2007) Occupying Time, design, technology and the form of interaction, Karlskrona: 
Blekinge Institute of Technology.s. 145 
6 ibid., s 145 
7 ibid., s.145 
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försöker att delta i de sociala skeendena8. Forskaren för fältanteckningar för att få hjälp att 

minnas det man observerar. Jag har även dokumenterat med foto, film och ljud samt 

intervjuat deltagarna i grupp. Det här kallar man inom etnografin för fältarbete.9 Då detta är 

en kortare underökning finns det ingen möjlighet att göra en renodlad etnografisk studie 

som i regel sträcker sig över ett till flera år. I den här undersökningen har jag använt mig av 

etnografiska verktyg under kortare tid och ser det därför som en etnografiskt inspirerad 

metod. Jag har förhållit mig till gruppen som en deltagande observatör där jag i vissa delar 

av arbetet deltagit och vid andra observerat, vilket även syns på processbilderna.10

 

Gåtur 

Jag har även inspirerats av en metod som kallas Gåtur i mitt designpedagogiska projekt. 

Jag använder mig av gåturen under den första workshop som jag beskriver närmare under 

bearbetning och analys. Gåtur är ett danskt begrepp som används inom arkitektur och 

stadsplanering.  I gåturen besöker man platser i grupp på en promenad. Arkitekter och 

planerare kan i stadsplanering ta hjälp av boende i ett område för erfarenhetsåterföring, 

man lyssnar på de boendes erfarenheter av ett område och på så sätt kan den som planerat 

gåturen få en helare eller syn på området. Där efter samtalar man om platser i området som 

man besökt.11  I mitt fall har jag använt mig av gåturen i samtalsform. Vi har pratat om 

olika platser i staden i stället för att besöka dem. Gruppen valde en av platserna som vi 

sedan besökte och där efter arbetade gruppen utifrån den platsen.  

 

Presentation av gruppen 

Gruppen bestod av fem personer som alla bor i samma stad i Dalarna. Snittåldern på 

personerna i gruppen är kring 55år. Jag kommer i texten att benämna dem som Hans, Anna, 

Klara, Magnus och Lilly. Hans är 60 år och pensionär, Anna är kring 50 år och lärare, 

Klara är kring 45 år och biodlare, Magnus kring 45 år och ambulansförare och Lilly strax 

över 70 år och pensionär. Alla deltagare är aktiva eller passiva medlemmar i stadens 

konstförening Bild och Form. Föreningen ordnar utställningar och konstevenemang ett par 

gånger per år. Medlemmarna i gruppen har alla lite olika ingångar till det konstnärliga 

arbetet och har på olika sätt deltagit i Bild och Form. Några av dem är aktiva utställare, 

                                                           
8 Gemzöe Lena, (red)(2004), Nutida etnografi, Nya doxa, s.10 
9 ibid., s.10 
10 Se bilaga, 1-3 s. 39-41 
11 Suzanne de Laval, ”De förbjudnas lockelse”, i Lieberg, de Laval Åkerblom (red)(2010) Den lärande 
staden, Boréa, Umeå 

 8



andra deltar som passiva medlemmar som tidigare eller inte alls har sysslat med någon typ 

av konstnärlig aktivitet. Hans, Klara och Magnus har via Bild och Form deltar varje höst i 

en utställning som heter Lysmasken. Det är en utomhusutställning där deltagarna placerar 

levande ljus i skulpturer eller i naturen längs ett promenadstråk i staden. 

Min kontakt med gruppen har skett med hjälp av Hans, min gatekeeper. Det är den 

person som, inom etnografin, ger forskaren tillgång till fältet.12 Hans, som jag känner sedan 

tidigare, har fritt fått samla dessa personer som gruppen kom att bestå av.  

Jag har haft stor hjälp av Hans då han använt, inte bara sitt kontaktnät utan även sitt 

förtroendekapital för att kunna locka dessa personer att vara med i min undersökning.  

Anna berättade att när Hans ringde, så frågade hon honom om hon skulle klara av att vara 

med. Hans svarade: ”Jag ringer ju till dig!” Detta gjorde henne trygg och hedrad.13  

Under arbetets gång har jag förhållit mig till gruppen som aktiv pedagog. Mitt 

deltagande i arbetet har skett som pedagog och som deltagare på en icke beslutsfattande 

nivå. Jag har inte styrt gruppen i deras process med att säga VAD och HUR de skulle ta sig 

an uppgiften, annat än genom den styrning de fick i de workshops jag iscensatte. Jag var 

hela tiden närvarande på platsen, vilket var viktigt då jag undersökte designprocessen i 

gruppen. Min närvaro kan så klart påverka gruppens dynamik och arbet, men det har så 

skett på ett omedvetet plan. 

 

Tillvägagångssätt  
Jag har utfört två workshops med gruppen för att undersöka deras designprocess, samt 

samtalat med medlemmarna om det offentliga rummet och allemansrätten. Under workshop 

ett träffades vi hemma hos Hans på måndagskvällen för att samtala om det offentliga 

rummet och om allemansrätten. Deltagarna fick inledningsvis börja tänka kring hur 

allemansrätten kan appliceras på det offentliga rummet samt vilka estetiska uttryck som de 

själva uppfattat i det offentliga. Under kvällen fick deltagarna tillsammans bestämma sig 

för en plats utifrån orden vara och bevara som vi i slutet besökte med facklor. Jag har gjort 

en egen omvandling av allemansrättens princip ”inte störa, inte förstöra” till det, i mina 

ögon, mer positiva och inbjudande vara och bevara. Platsen som deltagarna valde skulle 

sedan vara deras utgångspunkt under nästa workshop.  

Workshop två startade på platsen som gruppen under första tillfället valt. 

Medlemmarna fick arbeta med mitt medtagna material på platsen, utifrån orden vara och 

                                                           
12 Birgitta, Kullberg, (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: studentlitteratur, s. 138 
13 Samtal söndag, (2010-10-24),  
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bevara. Under avsnittet Bearbetning och analys redogör jag närmare de workshops jag 

genomförde. 

 

Teori och tolkningsram  
Socialkonstruktionism  

Jag utgår i min undersökning från socialkonstruktionistisk teori, en teori inom vilken man 

ser på kunskap som något som inte är ett objektivt värde i sig utan ett fenomen som skapas 

i interaktionen mellan människor. ”Sanningen” om något konstrueras (och vidmakthålls) 

således av människor i de sociala processer som sker i deras kontakt med varandra.14  

Enligt socialkonstruktionismen så är allt vi vet beroende på när och var i världen vi lever. 

Det finns enligt detta perspektiv inte en absolut sanning om ett specifikt fenomen, utan 

flera sanningar, och dessa varierar ständigt. Vivien Burr, lektor i psykologi, skriver i sin 

bok Social Constructionism, (2003) att alla våra sätt att förstå världen är historiskt och 

kulturellt betingat. Hon menar även att en specifik förståelse av ett fenomen inte bara är 

beroende av dess kultur eller samtid, utan till och med att förståelsen i sig är en produkt av 

just denna kultur och tid, och helt beroende av dessas specifika sociala och ekonomiska 

arrangemang. Burr menar att allting, även människor, är produkter skapade av sociala 

processer, något som gör att det inte finns någon given eller bestämd förståelse av världen 

eller dess invånare. ”It is through the daily interactions between people in the course of 

social life that our versions of knowledge become fabricated”.15 Socialkonstruktionismen 

förnekar därmed att vår kunskap om världen är en direkt eller ”sann” förståelse av 

verkligheten. Perspektivet menar istället att uppfattningen om en specifik verklighet är 

något som skapas mellan oss människor. Språket anses vara det främsta verktyget för att 

skapa sådana gemensamma föreställningar. Det är när människor pratar med varandra som 

världen konstrueras.16  

Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är det språket som gör det möjligt för 

oss att uppfatta oss själva och världen så som vi gör. Språket är det vi använder för att 

strukturera upp våra upplevelser, där språket inte bara är ett medium för att förmedla det vi 

redan har inom oss, utan att språket i sig är vad som formar det vi uppfattar som att vi har 

inom oss.17 Enligt ett socialkonstruktionistiskt perspektiv uppfattar en människa sig själv; 

sin identitet och personlighet, men också uppfattar hon de situationer och erfarenheter hon 
                                                           
14 Burr Vivien, (2003), Social Constructionism, Routledge, London & New York, s 4 
15 ibid., s. 5 
16 ibid., s. 8 
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möter i världen, genom språket. Genom samtal med andra konstruerar man och 

rekonstruerar man sin personlighet. ”The possibility of alternative constructions of the self 

and other events in ones world, through language, is fundamental to this social 

constructionist view”. 18 Det är således inte språket som beskriver vad människan upplever, 

utan snarare språket som formar vad människan upplever.  

Inom socialkonstruktionismen finns ett starkt fokus på processen mellan människor. 

Man undersöker inte ”människans natur”, utan snarare hur ett visst fenomen eller former av 

kunskap erövras av människor i interaktion.19 Kunskap ses därför inte som något som en 

person har eller inte har, utan som något som människor gör tillsammans. 

 

Designprocessen  

Designprocessen är en term som behandlas i litteratur om industridesign där den redogörs 

för som metod i skapandet av produkter. 

 I Anteckningar från designprocessen skriver Gustaf Rosell, forskare under avdelningen för 

teknik- och vetenskapshistoria på KTH, om design och designprocessen som 

kunskapsbärare. Rosell menar att ”en viktig egenskap som ofta förbises är att design är att 

lära sig”20 Han beskriver processen som en utbildning var person tvingas igenom när man 

löser olika problem. Rosell menar att vi just därför kan utnyttja designprocessen i lärandet, 

som källa till kunskap.  

Rosell menar att även att om man vill använda designprocessen som en kunskapsbyggande 

process är det viktigt att inte från början låsa sig för ett alternativ, utan hålla processen 

öppen. ”Hade jag bara vetat det här från början så skulle resultatet aldrig ha blivit så här”. 21 

Han menar också att leken är en viktig ingrediens i designprocessen där man kan leka fram 

sina upptäckter och att leken innebär frihet, naivitet, humor och nyfikenhet. Rosell menar 

att dessa ingredienser är viktiga i innovationsförmåga och nytänkande.22

Jan Landqvist, industridesigner och professor i designmetodik, skriver i sin bok Vilda 

idéer och djuplodande analys, om designmetodikens grunder, om hur en designer, med 

olika knep eller metoder, arbetar sig fram till en färdig produkt. Han beskriver ett skeende i 

designprocessen, brainstorming, som en metod att tillsammans med andra, i mitt fall med 

                                                                                                                                                                          
17 ibid., s. 48 
18 ibid., s. 48 
19 ibid., s. 9 
20 Rosell Gustaf, (1990), anteckningar om designprocessen, Kungliga Teckniska Högskolan i Stockholm, 
s. 17 
21 ibid., s.18 
22 ibid., s. 104 
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deltagarna i gruppen, vaska fram den, eller de idéer som bedöms vara bäst. Grundprincipen 

i hans resonemang är att en lämplig grupps samlade fantasi, kompetens och erfarenhet kan 

användas för att locka fram den bästa lösningen.23 Jag har använt mig av Landqvist 

brainstorming på ett mer handgripligt sätt, där jag inspirerats av det sätt att leka fram 

produkter genom metoder från participatory design. 

Landqvist skriver om hur man på bästa möjliga sätt kan designa nya produkter som 

ska tillgodose beställaren och kunna säljas och produceras. Riktningen är funktion, 

produktion och (gärna en ny) produkt. Landqvist tar upp olika problem under arbetets gång 

som han hittar lösningar på genom olika designmetoder.24  

Designprocessen ses hos både Landqvist och Rosell främst som tillvägagångssätt för att på 

bästa möjliga sätt nå fram till en så förträfflig produkt som möjligt.  

Jag har i min undersökning försökt titta på designprocessen i sig själv och vilka 

värden som finna att hämta där utifrån ett deltagandeperspektiv, alltså en designprocess där 

fokus inte är produktion, funktion och produkt. Snarare hur man på olika sätt, genom att 

arbeta med designprocessen och där med problemlösning kan skapa en källa till erfarenhet, 

kreativitet och utbyte. Jag finner stöd i den kreativa och lekfulla delen i Rosells 

resonemang och den deltagande handgripliga metoden i participatory design.  

 

Participartory design  

Participatory design är en utvecklad form av designprocessen. I det som tidigare var en 

sluten verksamhet där designers arbetade fram en produkt, arbetar designern i participatoy 

design istället tillsammans med brukarna vilka då får rollen som både problembeskrivare 

och designer. Jag hämtar inspiration av participatory design men inte som designer utan 

som pedagog. Participatory design fokuserar på att öppna designprocessen för personer 

med varierade erfarenheter och färdigheter.25 Grundpelarna i participatory design är att 

brukarna ska vara aktiva deltagare i designprocessen och genom det påverka det färdiga 

resultatet. ”Participatory design, for example, develops a range of methods for approaching 

the design of technical systems and objects in terms of social and democratic values”.26  

Det finns alltså ett demokratiskt värde i att vara med och utforma det som sedan ska 

användas av brukaren själv. Om demokrati bygger på deltagande finns det ett demokratiskt 

                                                           
23 Landqvist Jan, (2001), Vilda idéer och djuplodande analys, Carlssons, Stockholm, s. 62 f. 
24 ibid,. 62 
25 Mazé,(2007), s.146 
26 ibid., s. 142 
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värde att delta, alltså att integreras. 27 Alltså kan deltagande skapa en känsla av att vara en 

aktiv del av en demokrati genom att delta i utformandet av staden, om än så bara för ett par 

timmar.  

 

Det offentliga rummet 

Jürgen Habermas, sociolog och professor i filosofi, har en viktig historisk plats i samtalet 

om det offentliga rummet. Arkitekt Catharina Gabrielsson beskriver i sin avhandling Att 

göra skillnad, hur Habermas under sin tid utvecklade en ny syn på det privata och det 

offentliga. Habermas resonerar i Borgerlig offentlighet, som kom ut i Sverige 1962, det 

offentliga som en plats, eller som han kallar det, en sfär. Han upprättar idén om 

offentligheten som en demokratisk institution och som en oundgänglig frizon i ett rättvist 

samhälle.28  Poängen i Habermas tankar om en borgerlig offentlighet är att den utgör en 

sfär skild från makt, men också att det är en plats där förnuft och kritik mobiliseras. 

Gabrielsson menar vidare att kritiken mot Habermas idéer om offentlighet har banat väg för 

en radikalisering av synen på det offentliga och där igenom även på demokrati och det 

politiska subjektet.29 Skillnaden, som hon beskriver i sin text, är Hebermas homogena 

offentlighet mot en offentlighet fylld av motsatser av underordning och dominans.30  

Det offentliga rummets fysiska platser så som torg, gator och parker och andra 

allmänna gröna ytor, utgör de platser där jag gör min undersökning. Cecilia Andersson, fil 

dr, i didaktik och lektor i bildpedagogik på Konstfack, beskriver de fysiska offentliga 

platserna som metaforer och visuella uttryck för demokrati. Hon menar att på dessa platser 

ska alla slags människor, oavsett ålder, kön och etnicitet kunna vistas och på olika sätt 

delta, göra sig hörda och på så sätt vara del av platsen.31 Andersson menar även att 

privatiseringen av det fysiska offentliga rummet kan vara ett hot mot den demokratiska 

idén.32 Lieberg resonerar i Den lärande staden kring kommersialiseringen och hur de 

urbana praktikerna, så som visuella uttryck, samsas om de offentliga platserna.33 De fysiska 

offentliga platserna i staden kan ses som platser där vi på ett demokratiskt sätt ska kunna få 

och ta plats.  

                                                           
27 ibid,. s. 135 
28 Gabrielsson Catharina, (2006) Att göra skillnad. Det offentliga rummet som medium för konst, 
arkitektur och politiska föreställningar, AXL books,  Stockholm, s.60 
29 ibid., s. 60 
30 ibid., s.60 
31 Andersson Cecilia,(2006), Rådjur och raketer, gatukonst som estetisk produktion och kreativ praktik i 
det offentliga rummet HLS förlag, Stockholm, s. 85 
32 ibid., s 85 
33 Lieberg, (2010) s. 248 f. 
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Andersson beskriver även de offentliga rummen som ett konceptuellt vardagsrum. 

Med det menar hon att de offentliga platserna i staden är en arena även för konstnärliga 

uttryck, och därmed en plats för vår yttrandefrihet. Där finns det fullt av visuella uttryck 

som gör anspråk på platserna som en scen. 34 Det offentliga rummet är alltså också en plats 

där man kan kommunicera sig själv. I det offentliga rummet måste man förhålla sig till 

andra människor, lagar, fasta och rörliga föremål som hör till platsen. Dessa begränsningar 

i det offentliga rummet kan vara just att de är till för alla och att man måste utgå från 

platsens specifika möjligheter när man vistas där. Det är således en komplex plats just för 

att den ska passa oss alla. Samtidigt är detta också det offentliga rummets kvalitet. 

Lieberg använder sig av etnologen Elisabeth Högdahls begrepp ”kreativa kryphål” i 

artikeln ”Rätten till staden”. Hon använder det begreppet för att utmana normer i samhället 

genom att göra saker på ett annorlunda sätt. Dessa handlingar ifrågasätter enligt Högdahl 

vem som ska ha tillträde till rummen i staden och vad man får lov att göra där. Lieberg 

resonerar kring hur sociala och rumsliga frizoner som platser kan öppna upp för kreativa 

aktiviteter. 35 Han menar att man genom att ladda platser med andra alternativa betydelser 

och innebörder, kan ”ifrågasätta etablerade användningsområden och tillföra staden nya 

kreativa handlingsmöjligeter”.36 Jag nämner således även det offentliga rummet som en 

plats att arbeta pedagogiskt i. 

 
Pedagogiska perspektiv 

Enligt Gun-Marie Westo, som är fil.dr. i specialpedagogik, skapas det pedagogiska rummet 

av pedagogen i mötet med barnet/barnen genom att iscensätta aktiviteter, där ett samspel 

och utbyte kan ske och ta sig uttryck på olika sätt.37 Jag lutar mig mot Westos tankar om ett 

pedagogiskt rum och hur dessa kan skapas. Däremot har jag inkluderat, inte bara barn utan 

även alla människor som möjliga individer i ett möte och ett skapande av ett pedagogiskt 

rum.  Jag anser även att det inte bara sker en aktivitet mellan pedagogen och i mitt fall, 

deltagarna i gruppen, utan även mellan deltagarna själva. 

Karin Forslund Frykedal, forskare och lärare, skriver i Elevers tillvägagångssätt i 

grupparbete om hur ungdomar arbetar i grupp i skolan.38 Även om Forslunds Frykedal 

                                                           
34 Andersson (2006) s. 93 
35 Lieberg, (2010) s. 248 
36 Ibid., s. 249 
37 Gun-Marie Westo (2007), enigma.se/, mellanrummet tidskrift om barn- och ungdomspsykoterapi,  
nr:17 
38 Karin Forslund Frykedal, (2007), Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete, Linköping universitet. S. 86 
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studie riktar sig mot ungdomar ser jag relevans i att använda mig av hennes resonemang. 

Forslund Frykedal använder sig av det empiriska begreppet tillitsskapande. Hon menar att 

det finns en pågående process för att skapa en förtroendefull, arbetsmässig och social 

relation mellan deltagarna i en grupp.39 Hon menar även att ”Tilliten är situationsbunden 

och förändras i ständigt pågående processer som innebär att upplevelsen av den också 

förändras, tilliten till egen prestation växer fram i samspelet mellan individen och den 

sociala omgivningen i grupparbetet”40

En ömsesidig tillit mellan gruppmedlemmarna är viktig, och detta är intimt förknippat 

med, och utvecklas i, den egna självtillit som växer fram i interaktionen med andra samt att 

få dem att stödja varandra i grupprocesserna och ta både individuellt och gemensamt ansvar 

över uppgiften. 41  

Cecilia Andersson har i sin avhandling behandlat ämnet outtalad kunskap.42 Hon 

menar att lärandet inte alltid går att uttrycka med ord och att det inte alltid är tydligt när och 

hur det händer. Andersson refererar till Roger Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk 

psykologi, som menar att lärandet ofta är en inre tyst process som inte har några säkra yttre 

tecken.43 Vidare skriver Andersson hur hon klarlagt att denna outtalade kunskap är starkt 

kopplad till handling, görande och upplevelser.44 I min undersökning kan den eventuella 

kunskapserövring som sker hos medlemmarna vara just outtalad, eller som Säljö menar just 

en tyst och inre process.  
 

Pedagogiska rum  

Mats Lieberg resonerar kring hur sociala och rumsliga frizoner som platser kan öppna upp 

för kreativa aktiviteter. 45 Han hänvisar till Elisabeth Högdahl som menar att man kan hitta 

kreativa kryphål i staden.46 Hon använder det uttrycket för att utmana normer i samhället 

genom att göra saker på ett annorlunda sätt. Dessa handlingar ifrågasätter enligt Högdahl 

vem som ska ha tillträde till rummen i staden och vad man får lov att göra där. 

 

 

                                                           
39iIbid.,  s. 86 
40 ibid., s 86 
41 ibid., s .134 
42 Andersson, (2006), s. 119 
43 ibid., s. 119 
44 ibid., s. 119 
45 Lieberg, (2010) s. 248 
46 Högdahl, (2003), i Lieberg mfl (2010), Den lärande staden, s. 248 
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Tidigare forskning     
Cecilia Andersson har i sin avhandling Rådjur och raketer, gatukonst som estetisk 

produktion och kreativ praktik i det offentliga rummet, forskat om gatukonst i det offentliga 

rummet. Gatukonst blir ett uttryck för att ta del av och göra anspråk på staden och det 

offentliga rummet.  

Mats Lieberg har med Suzanne De Laval och Petter Åkerblom är redaktörer för Den 

lärande staden, och har med hjälp av tio andra författare bearbetat hur stadsrummet 

medvetet och omedvetet används ur ett lärandeperspektiv. 

Catarina Gabrielssons avhandling, Att göra skillnad, det offentliga rummet som 

medium för konst, arkitektur och politiska föreställningar. Gabrielsson bearbetar det 

offentliga rummet som plats i samhället och hur det på olika sätt förstås och används. Hon 

redogör det offentliga rummet som fysisk plats och idé. Jag tar avstamp utifrån ovan 

nämnda forskning kring det offentliga rummet som fysisk plats och som rum för kreativitet, 

och har i min undersökning tittat på hur man i ett designpedagogiskt sammanhang kan 

använda sig av det offentliga rummet efter allemansrättens principer. 

 

Bearbetning och analys  
Allemansrätten och det offentliga rummet 

För grönområden i tätort, nära eller i små och stora städer, gäller allemansrättens 

förhållningssätt, ”inte störa, inte förstöra”.47 Det är meningen att alla ska kunna samsas om 

de grönområden som finns i tätorten då de ibland kan vara små och få. Allemansrätten 

gäller när vi vistas ute i naturen och ger oss tillgång till att vistas i naturen så länge vi inte 

stör andra eller förstör andras egendom.48  

Naturvårdsverket menar att om vi håller oss till dessa förhållningssätt som 

allemansrätten innebär, kan vi undvika både konflikter och slitage. 49 Så här förklarar 

naturvårdverket allemansrätten på deras hemsida:  
 

Allemansrätten gör det helt enkelt lättare för oss alla att på ett hänsynsfullt sätt vara i och bevara 
oaser av natur i tätorten! Så länge vi tar hänsyn till allemansrättens grundtanke – inte störa, inte 
förstöra – är det naturligt att färdas och vistas i naturen även inom tät bebyggelse. 50

 

                                                           
47 http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Allemansratten. 2010-10-10  
48 Stadsmiljörådet, (2003),Agenda för staden, Boverkets kopiering, Karlskrona, s.13 
49 http://www.naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Allemansratten 
50 ibid 
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I stadsmiljörådets Agenda för staden ger stadsmiljörådet ett förslag till ett förhållningssätt 

för vistelse i staden. Där kan man läsa om sex grundläggande principer för stadens 

utveckling. Med staden menar de både stora och små städer i hela landet.  

Deras sex principer kring dessa områden är: 
1, Staden är demokratins arena, 2, Stadens struktur är avgörande för en, hållbar 
samhällsutveckling, 3, Komplexitet och vitalitet är stadens kännemärken, 4, Gatan, torget och 
parken är stadens vardagsrum, 5, Allemansrätten gäller också i staden och 6, Successiv 
förändring ger staden, kontinuitet och mångfald 

 

Med de här sex principerna vill Stadsmiljörådet bidra till att göra våra städer mer 

mångfunktionella och variationsrika. 51

Lieberg menar att de offentliga rummen i staden alltid har varit en arena för både 

sociala konflikter och möten mellan människor.52 Han menar att vi i det offentliga möter 

människor som både är olika och lika oss och att dessa friktioner, som han kallar det, är 

viktiga. Lieberg säger att detta får oss att reflektera över våra egna och varandras normer 

och värderingar. Med Liebergs och Anderssons resonemang kan vi alltså skapa ett öppnare 

samhälle där alla har möjlighet att rymmas i sina olikheter. Både Andersson och Lieberg 

menar att det handlar om demokrati: ”Ytterst handla det om rätten till staden, om 

demokratins roll och funktion i samhället – en urban allemansrätt om man så vill.” 53  

I stadsmiljörådets Agenda för staden, beskrivs torget som ett offentligt vardagsrum, 

där vi samlas för att delta i olika kulturella evenemang, manifestationer och torghandel.54 

Stadsmiljörådet tänker sig staden som en arena för demokrati där barn och ungdomar, vars 

röster kan vara svaga eller att de har svårt att göra sig hörda, ska medverkan i hur staden 

utvecklas. ”Liksom för alla grupper i samhället behövs det mötesarenor där barn och 

ungdomar kan komma till tals och tillföra samhällsplaneringen värdefulla kunskaper.” 55 

Som jag tidigare nämnt menar Lieberg att det offentliga rummets verkliga aktörer är 

ungdomar. I stadens demokratiska arena, som nämns i Agenda för staden inkluderar jag 

inte bara barn och ungdomar utan människor i alla åldrar. Jag menar behovet av 

mötesarenor behövs för alla. 

 

 

 

                                                           
51 Stadsmiljörådet, (2002), s 2 
52 Lieberg, (2010), s. 224 
53 ibid,. s. 238 
54 Stadsmiljörådet, (2003), Agenda för staden, s. 12  
55 ibid., s.7 
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Workhop 1- plats: Hans vardagsrum 

Vi träffades på måndag kväll hemma hos Hans, för en introduktion till arbetet som skulle 

starta på söndagen nästan en vecka senare. Under mötet berättade jag för gruppen vem jag 

är och vad jag tänkt att vi ska göra. Medlemmarna fick börja med att presentera sig själva 

och jag föreslog att de kunde berätta om sin egen konstnärliga bakgrund. Under 

presentationen kom det upp många tankar kring den kreativa processen och hur det på olika 

sätt är svårt att komma igång med skapandet. Deltagarna talade också om hur de upplevde 

processen i skapandet som det viktiga och att det är det som är det lustfyllda med att skapa.  

 
Magnus: Och sen är det ju det med själva skapandet, med själva processen som ni andra har pratat 
om också, Själva resan, det är ju det som är grejen. Sen vad det blir, är inte, det blir bonus om det 
blir jättebra, det är själva resan som är, som jag tycker är mest spännande.56

 

Hans säger att han känner stor lust till den skapande processen och att det är härligt när 

man brainstormar och allt är möjligt. Han nämner även att det inte är resultatet som är det 

viktiga i skapandet. 57 Klara uttrycker en liknande erfarenhet ”det är liksom görandet som 

är det roligaste”.58 Landqvist menar att brainstorming är till för att på bästa möjliga sätt 

komma fram till en bra designlösning. Här talar några av medlemmarna i gruppen om 

brainstorming och resan, alltså processen, som själva höjdpunkten i skapandet och att det är 

där som lusten i skapandet finns. Resultatet är mindre viktigt. 

Vi samtalade vidare och jag nämner det offentliga rummet och vilka visuella uttryck 

man kan få syn på där, så som reklam, offentlig konst och gatukonst. Så här skriver Cecilia 

Andersson om den demokratiska offentliga platsen: ”offentliga platser är symboliska 

uttryck för demokrati, där människors berättande och gestaltningar kommer till stånd av 

olika anledningar, för olika syften”.59 Utifrån detta skulle det kunna vara möjligt att 

använda sig av offentliga platser för att gestalta eller uttrycka sig själv. 

Ganska snabbt kom samtalet igång om vilka uttryck medlemmarna i gruppen sett i det 

offentliga rummet. Anna berättade för gruppen om de elskåp hon sett i Stockholm som 

något elbolag låtit konstnärer måla för att förhindra förstörelse. Lilly nämnde det som 

ibland kallas stickgrafitti, där någon har stickat in olika saker som stolpar, statyer, träd med 

mera, i staden. Klara tyckte att det kunde heta skyddskonst när konst användes på det här 

sättet. Jag nämnde allemansrätten förhållningssätt som utgångspunkt för att vistas i det 

                                                           
56 Samtal måndag (2010-10-18) 
57 ibid 
58 ibid  
59 Andersson, (2006), s. 81 
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offentliga rummet. Det kunde innebära att man som medborgare får påverka stadens 

offentliga rum så länge man tar hand om det, efter tanken ”inte störa, inte förstöra”. Vi 

samtalade kring dessa frågor: Är det möjligt att applicera allemansrättens förhållningssätt 

på andra platser än bara i naturen? Vad är det då möjligt att göra inom den 

begränsningen?  

Samtalet gick vidare in på hur olika konstnärer använt sig av bland annat strandfynd 

för att bygga skulpturer. Hans funderade mycket vid tanken på vilka material som var 

möjliga att använda i det offentliga rummet utifrån allemansrättens hållpunkter. Han 

uttryckte att han behövde exempel på uttryck som fungerade under allemansrätten. ”Jag 

greppar inte riktigt den här kreativa processen gentemot allemansrätten. Jag kan tänka mig 

att man skapar någonting efter allemansrättens råmärke, men har väldigt få exempel på det. 

Har du några exempel”?60 Hans kom så småningom på att om materialet i sig var 

förgängligt och biologiskt nedbrytbart är det möjligt att göra uttryck och avtryck i det 

offentliga rummet. ”Det kunde exempelvis vara genom att rista i sanden eller att rita med 

kritor på gatan som så småningom skulle regna bort. Snöskulptur är en annan. Det tror jag 

man skulle kunna göra nästan vad som helst i en park eller så och så smälter det bort, blir 

bara vatten”.61  

Gruppen resonerar vidare och kom så småningom fram till att förgängligheten i 

materialet är en grundpelare i att jobba i det offentliga rummet med allemansrättens 

principer. Det skulle då vara mer tillåtande att inta det offentliga rummet om det man 

gjorde på platsen inte förstörde den eller lämnade några spår. Det skulle då vara mer tillåtet 

att inta det offentliga rummet utan att störa eller förstöra platsen62

 

Hans: och lite tänker jag att ju förgängligare det är desto större friheter har man att göra någonting. 
Skulle man göra någonting som försvann i första regnet som kritorna skulle man kunna göra 
ganska stora saker, gör man någonting i betong då är det andra krav på det var man än är.  
Magnus: just nu är ju snö det perfekta medlet för man kan ju göra hur stora och hemska saker som 
helst, det bara försvinner!  
Hans: det finns skum som löser upp sig i vatten. Sånt här som man fyller upp med, av 
majsstärkelser. Så lägger man den i ett glas vatten så smälter det, vips!63

 
 

Genom vårt samtal förändras riktningen från hur och om man kan göra saker i det 

offentliga rummet med allemansrätten som utgångspunkt, till en massa idéer på vilka 

material och vad man kan göra.  

                                                           
60 Samtal måndag, (2010-10-18) 
61 ibid 
62 ibid 
63 Samtal måndag, (2010-10-18), 

 19



Vara och bevara 

Allemansrättens ”inte störa, inte förstöra” har jag som tidigare nämnt omarbetat till orden 

vara och bevara som alternativt utgångsläge när man vistas i naturen eller det offentliga 

rummet. Gruppen fick som uppdrag att ta mig till en plats i staden som de tyckte bäst 

svarade på orden vara och bevara. Det enda kriteriet som fanns var att platsen skulle ligga 

på gångavstånd från där vi var. Inom den sträckan fanns både natur och stad tillgängligt.  

Jag märkte under samtalets gång att det var svårt för deltagarna att inte fundera på 

vad man kan göra på olika platser. Vilket ledde till att samtalet vandrade fram och tillbaka 

mellan plats och vad. Tillslut fick jag frågan ”ska vi börja med platsen eller med 

skapelsen”? Jag svarade platsen. Medlemmarna i gruppen började då prata om vad vara 

och bevara innebär. Det första som kom upp var Gammelgården. Det är ett 

hembygdsmuseum där man förutom museet kan titta på djur och fira midsommar. Det är ett 

ställe som bevarat svensk kultur i form av arkitektur och bruksföremål. Där efter nämndes 

Wallaskogen, en skog som ska rivas i förmån för en till ICA-affär och en parkering.   

Magnus frågar mig vad jag menar med att vara. ”tänker du att man ska vara där som 

människa eller att det är nåt som ska vara där?”64 Jag svarar att det är upp till dem själva att 

fundera vad vara och bevara betyder och hur de vill leta plats efter de orden.  

 
Lilly: För mig är det varandet att det är ett ställe där man känner lugn och harmoni och frid. 
Man vill vara där verkligen. Avskilt från all stress, Att vara, ”bara vara” säger man ju! 
Anna: ett ställe där man hämtar kraft! 

 

Under samtalet kom fler förslag på platser upp, men till slut enades gruppen om en plats, 

Berglunden. Berglunden är en liten björkdunge någon kilometer från stadens centrum. Den 

kantas av bostadshus och en parkering, en cykelbana, en väg och tågräls nedanför. Det är 

alltså en plats som man på olika sätt och från flera håll passerar på väg till och från stan, till 

buss och skola. Gruppen valde platsen utifrån vara och bevara. När de sedan reflekterade 

över valet, upplevdes som en slump. Gruppen förklarade för mig att det var ett ställe som 

man bara går förbi, men som man skulle kunna stanna upp och vara i. 

Där efter promenerade vi till Berglunden. Jag plockade fram de facklor jag köpt inför 

promenaden. Alla, inklusive jag själv, var förväntansfulla och en känsla av äventyr låg i 

luften. När vi gick iväg var det en upprymd grupp som gav sig ut i höstmörkret. Det här 

äventyret och samtalet innan, blev en givande ingång för deltagarna som en grupp. 

Forslund Frykedal talar om gruppens process som något som ständigt pågår och som något 
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som kan skapa förtroendefull, arbetsmässig och social relation mellan deltagarna.65 Ett 

äventyr av det här slaget var ett tydligt agerande för gruppen, vi gör det här tillsammans!  

Platsen vi kom till var mörk och vi trevade oss fram med våra facklor som gav ett 

begränsat ljus. Det var spännande att undersöka platsen med dessa svaga ljuskällor. Vad är 

det här? Aha, en kompost! Det var både kusligt och spännande med ljuset och mörkret. 

Tänk vad olika stämning det finns på den här kullen” säger någon. ”Vad kul att titta på 

platsen när det är mörkt”, sa en annan, ”det blir så olika den ljusa kullen vi annars går 

förbi”.66 Platsen vi besökte är ett lite större område, så vi bestämde oss för att fokusera på 

en mindre yta vid nästa workshop.  

Under söndagen samtal berättade Anna att promenaden med facklorna var ett mycket 

effektivt sätt för henne att närma sig platsen. ”När vi gått där med facklorna var det ju vårt 

ställe”.67 Genom att vistas på platsen under andra förutsättningar än vanligt, en annan tid, i 

ett annat sammanhang och i ett annat ljus, skapar gruppen tillsammans en gemensam 

upplevelse som är kopplat till platsen. Platsen laddas då med denna händelse. Andersson 

beskriver hur hennes informanter, som är gatukonstutövare, ”märker” stadsrummen med 

olika estetiska uttryck för att på så sätt göra platsen till sin. Hon beskriver ”att en plats blir 

en plats när man fyller den med mening”.68 Lieberg menar att man genom att ladda platser 

med andra alternativa betydelser och innebörder, kan man tillföra nya kreativa 

handlingsmöjligheter för staden.69 Anna förklarar tydligt hur den här platsen blev gruppens 

genom upplevelsen. 

  

Workshop 2 - Plats: Berglunden  

Vi träffades på Berglunden söndag morgon kl 10. Vi skulle jobba fram till kl 13.00 och då 

ta en paus för lunch och samtal hemma hos Hans, för att sedan återknyta till platsen innan 

dagen var slut vid fyra. Det skulle alltså komma att bli tre timmars arbete på platsen innan 

lunch. Alla utom Lilly var där vid start, hon meddelar att hon skulle komma att bli sen och 

missar på så sätt introduktionen. Berglunden är som en mindre oanvänd park. Så gruppen 

fick hitta en mindre plats på området där de kunde vara och bevara och där arbetet skulle få 

ta sin början. Ganska snabbt hittade de en specifik plats på som de ville utgå ifrån. Platsen 
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gruppen valde var en två till tre meter bred gräsremsa mellan en cykelbana och en 1.20 

meter hög klippvägg, strax nedanför själva lunden som är en liten kulle.  
 

Klara: Det ger nåt trygghets känsla med den där fasta väggen där. 
Hans: Ja 
Klara: Den står där och har varit där nästan för evigt. Sedan dom sprängde fram den, kanten 
liksom. Och den kommer att vara för evigt nästan. 
Hans: Och skulle man komplettera den här med ytterligare saker skulle man… om man bygger 
någonting så stannar man upp stegen lite grann. Och vill vara där! 
Magnus: Det köper jag! 70

 

Gruppen valde att arbeta utifrån en plats där de tydligt kunde resonera kring ett varande. 

Det var tryggt med klippan och där fanns möjlighet till varande. Samtidigt fanns ett flöde 

som någon tidigare talat om som viktigt för varandet. Cykelvägen gav flöde till platsen.  

Andersson skriver om platser som föränderliga beroende på hur olika människor uppfattar 

dem.  
Platser skapas även genom att olika människor kan uppfatta och varsebli dem på olika sätt. På 
detta sätt förändras en plats och dess ursprungliga funktion genom omskapande av mening på 
grund av interaktion mellan individer och platsen i sig. 71

 

Andersson berättar om hur några av hennes informanter aktivt vill förändra en plats med 

sina verk, andra kan bli inspirerade av platsen och genom den bli inspirerade till att tillföra, 

förändra eller utveckla platsen. På så sätt, menar Andersson, att ”en plats blir en plats när 

man fyller den med mening”72 Elisabeth Lilja skriver i Liebergs bok Den lärande staden: 

Att tillägna sig platsen innebär att skapa mening, att koppla etiska värden till de estetiska 

uttryck som platsen förmedlar.73

Att arbeta med en plats öppnar upp ögonen för vad den specifika platsen kan 

innebära. Det finns nya värden att hämta från sin omgivning. Hans beskriver en plats som 

han vid flera tillfällen gått förbi utan att tänka på det som en plats annat än en passage, en 

väg till och från barnens skola.  
 

Hans: För det blir ju en plats när man går här, det har jag inte tänkt på förut. Jag har gått här 
med barnen, men jag kan tänka mig att man gillar att vara här för den har en atmosfär. Det är ett 
litet rum på nått sätt! 
Vi stannar upp och bevarar platsen, ser på platsen på nått annat sätt, så man inte bara ilar förbi.74

 

Skapandet av pedagogiska rum borde vara möjligt på många olika ställen och platser, inte 
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bara i skola och förskola utan även på andra platser och i olika sammanhang. Platsen för 

det pedagogiska rummet kan komma att vara tillfällig som i den här undersökningen. 

Genom gruppens arbete på platsen skapas ett möjligt pedagogiskt rum för just det här 

tillfället och för de här personerna.  

Material  

Materialet till workshop nummer två bestod av reglar i trä (ca 50st i olika längd), 8,5m vitt 

bomullstyg, 200st buntband, trädgårds snöre (ett grönt tunnare snöre), ståltråd samt verktyg 

så som såg, avbitartång, sax och hammare. Materialet valdes utifrån att jag ville ha ett 

material med många möjligheter i sig självt. Det skulle vara flexibelt och inte helt nytt för 

gruppen. Varje medlem hade troligtvis någon erfarenhet av materialet som sådant. Valet 

landade därför på reglar och tyg. Jag hade också en tanke om att det skulle vara material 

som inte i sig hade ett redan färdigt uttryck. Fördelen med reglar och tyg var också att det 

inte var givet och självklart på vilket sätt det går att skapa konstruktioner med materialet. 

Sättet man kunde använda/konstruera/bygga med dessa olika material tillsammans, skulle 

vara någorlunda nytt för de flesta i gruppen, så att de som grupp skulle behöva lösa 

eventuella konstruktionsproblem som kunde komma att uppstå och där med skulle det inte 

finnas en expert i gruppen utan många. Landqvist uttrycker vikten av att gruppens samlade 

erfarenheter och kompetens i ett inledande designarbete.75 De fick alltså tillsammans, med 

gemensam kunskap och erfarenhet bestämma hur de bäst skulle använda materialet.  

Valet av material var en strategi från min sida för att lättare och tydligare få syn på 

designprocessen. Nu var medlemmarna i gruppen tvungna att handgripligen och 

förutsättningslös ta tag i det problem jag gav dem. Tanken var att iscensätta en lekfull 

övning, inspirerad av metod från participatory design, där gruppen fick jobba i skala 1:1,  

fick gå handgripligen in i designprocessen på ett lekfullt sätt. 

 

Designprocessen: en svävande hammock 

Jag valde aktivt att inte berätta för gruppen vilket material de skulle komma att jobba med 

förrän den dagen vi skulle ha workshopen, detta för att designprocessen skulle komma att 

bli tydligare för mig att se, genom att följa hur gruppen tänkte kring materialet och 

tillvägagångssättet. För att tydligt få syn på processen ville jag ställa gruppen inför ett 

designproblem där jag inte med säkerhet själv viste hur problemet skulle lösas. Detta var 

utgångspunkten för workshop nummer två. Jag som pedagog kunde inte i förväg veta på 
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vilket sätt de skulle komma att använda det material jag gett dem. Jag visade gruppen 

högen med material och startade arbetet med att säga: ”Av de här materialet ska vi nu göra 

den här platsen till en plats där man vill vara! Och då är frågan, vad ska vi göra”?76

Min intention var att det skulle bli en workshop som enligt participatory design som 

metod skulle få deltagarna att känna sig delaktiga i designprocessen med det offentliga 

rummet som utgångspunkt. Mazé menar att participatory design erbjuder interaktion som 

ett sätt att delta och på så sätt skapas känslan av demokrati.77 Där inbjuds deltagarna att 

handgripligen och lekfullt arbeta, i det här fallet med en plats i det offentliga rummet. Som 

tidigare nämnt menar Rosell att designprocessen är en kunskapsbyggande process där 

lekfullhet, naivitet, humor och nyfikenhet är viktiga ingredienser i innovationsförmåga och 

nytänkande.78 Eftersom arbetet i Berglunden varade i tre timmar, blev designprocessen kort 

och intensiv.  

Ganska snabbt kläcktes idén om att bygga en hammock. Under måndagens samtal 

hade hammocken dykt upp som en plats där man sätter sig och funderar på vad man vill 

göra här näst och som ett ställe där man hamnar istället för att vara kreativ.79  

Magnus förklarar det så här: ”Man ska sitta i hammocken och så ska det komma till 

en. Man ska inte behöva jaga allting, det ska bara komma till en annars blir man 

stressad.”80  

Gruppen var eniga om att det var en hammock som skulle byggas på platsen och 

funderar gemensamt på vad det är som gör hammocken till ett ställe där man bara kan vara 

och hur de ska använda materialet för att åstadkomma det. De beslutar sig för att skapa en 

visuell hammock där vissa nyckelord behövs för att skapa känslan för en hammock. 
 

Hans: Kan man realisera det utan att bygga en traditionell hammock? 
Magnus: Precis, så tänkte jag också! Nåt som… 
Anna: Svävande 
Klara: Nåt som visualiserar en hammock. 
Anna: Känslan av en hammock! 
Hans: Jag tänker så här om en hammock. Det är ett lättjefullt sittande, man sitter inte i en 
hammock och jobbar, man sitter egentligen inte och äter i en hammock, man ligger i den! Men 
det som gör hammocken så trevlig är att den har ett tak, som en koja! (…)81

 

Hans menade vidare att utan tak blir det ingen hammock och han förklarade att det är taket 

som gör att hammocken inte är en vanlig soffa eller en hängmatta. 
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Orden ”svävande” och ”tak” var de nyckelord som gruppen under sitt arbete jobbade efter.  

Enligt Burr använder vi språket för att skapa uppfattningar om den värld vi lever i och 

oss själva.82 Gruppen var överens om vad en hammock är genom att samtala om den ur ett 

visuellt perspektiv. En hammock innebar för gruppen ett lättjefullt sittande, möjligheten att 

bara vara med en svävande känsla och taket som viktig symbol för att känna sig trygg, 

gömma sig. 

Vi hjälptes åt att flytta materialet till den tänkta platsen. Därefter försökte de hitta ett 

sätt använda sig av klippkanten för att skapa den svävande känslan de ville att hammocken 

så småningom skulle få. Där efter började de tänka kring materialet och hur man kunde 

använda det. Ganska snabbt började Klara flytta om bland träbitarna som hade lite olika 

längd. Hon la bitarna i längdordning och kom på så sätt på att de kunde skapa en svävande 

känsla. Efteråt beskrev hon det så här, ”som när jag såg alla de här kortare plankorna, då 

såg jag ju direkt den här böljande formen och så såg jag att vi skulle knyta ihop det med 

snöre. Men då höll inte det och så, plupp, på med buntbanden”.83  

Gruppen hängde på hennes idé och snart låg där en hel radda träribbor. För att 

sammanfoga ribborna utan att de skulle åka ihop med varandra eller glida isär funderade de 

gemensamt ut en lösning där de byggde en kedja av buntband, där det i varannan ögla satt 

en ribba vilken hölls isär och ihop med en annan ögla. På det sättet formulerade gruppen en 

lösning som passade deras önskemål.  
 

Hans: Och så slipade vi den idén, först kom buntbanden och så kom länken emellan dem och 
hur vi skulle fördela dem i sidled och så vidare.   
Anna: Och att de skulle vara åt samma håll!  
Hans: Där klämdes estetiken till.  
Anna: Det var väldigt, väldigt bra! Det vart snyggt! 
Magnus: Jag ville ha dem åt samma håll för då stack de ut som taggar eller hårstrån. För de är 
så fula annars. Då kan man göra nått snyggt av dem.84

 

När jag sedan frågade hur de var påverkade av platsen i sitt arbete av att bygga en 

hammock så sa en av deltagarna att platsen hade påverkat arbetet mycket. ”För när vi väl 

kläckt iden om en hammock, så spånade vi ju fram och tillbaks hur vi skulle använda 

berget för att göra hammocken”.85 Vidare förklarar de att om de inte haft berget, eller 

klippan där, hade inte hammocken inte sett ut som den kom att göra. Senare kom de fram 
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till att om de valt att istället utgå från uppe på kullen istället för vid bergskanten, så hade 

det troligtvis inte ens blivit en hammock. Hans förklarar hur de tänkt i arbetet: ”Då fick vi 

lä och skydd av bergväggen och så var nästa steg att kunna sätta sig ner och riktigt njuta av 

den. Hade vi varit upp på kullen, där sätter man sig inte riktigt ner och myser, njuter”. 86

Det visade sig ytterst viktigt för arbetet vad ordet vara i meningen vara och bevara 

kunde betyda. Det påverkade vad de ville göra och vilken plats på platsen de valde. Platsen 

påverkade även i sig det uttryck som hammocken kom att ha och troligtvis också att det 

blev en hammock. 

När så småningom hammocken skulle prövas mot klippväggen stötte de på problem. 

Snabbt såg de att genom att flytta hammocken tre meter åt ena hållet skulle det gå bättre att 

fästa hammocken i berget och på det sättet även få den där svävande känslan som de var 

ute efter. Därefter flöt arbetet på bra. Gruppen delade automatiskt in sig i mindre gruppen 

som gjorde lite olika saker i byggandet av hammocken. Klara sa efter arbetet att de delat 

upp sig på ett naturligt sätt. ”Du gör det, du gör det och så blir det bra ihop.”87  

De små grupperna var inte statiska, utan det fanns ett flöde i vilka som ingick. De 

arbetade fokuserat och alla var delaktiga processen och arbetet. Lilly som kom in lite 

senare stod ett tag i utkanten och tittade på tills det kom upp ett göromål som hon uttryckte 

sig kunna. Lilly hade missat ingången till arbetet med hammocken och fick förklarat för sig 

vad gruppen arbetade med. Hon talar så här om situationen: ”när jag märkte att det var 

sakkunskap, som när ni fogade samman, då stod jag bara och lyssnade på sidan, för då var 

det de sakkunniga som gjorde det”88 Anna svarar med att förklara att de just då delat upp 

sig i grupper för att vara effektiva. Lilly dök upp just i detta tillfälle när de andra jobbade 

på som mest intensivt med hur hammocken skulle se ut och konstrueras. Någon medlem i 

gruppen började prata om att det kanske behövdes en inbjudande kudde, eller något 

liknande, att sitta på i hammocken. Anna och Lilly började riva tyg till en kudde. Lilly 

tillverkade en egen nål av ståltråd och började sy. Därefter hjälptes alla åt att fylla kudden 

med gräs.  

Den korta tiden gruppen hade på sig gjorde att de skapade en visuell hammock och 

valde bort möjligheten att försöka göra en som faktiskt gick att sitta i. De var överens om 

att det var en hammock de byggt och att de nyckelord som diskuterats fram var deras 

gemensamma överenskommelse. Hans menade att om de tillsammans valt att kalla det en 
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xylofon för passerande att spela på, så hade det kunnat vara det med. Men de var överens 

om att det var en hammock. Enligt socialkonstruktionismen är förståelsen av någonting, 

något som vi tillsammans med andra är överens om och beskriver på ett vist sätt.89 Om 

gruppen är överens om att det är en hammock så är det en hammock. De har själva 

diskuterat fram vad som gör en hammock till en hammock och nu byggt en efter sina egna 

nyckelord. Gruppmedlemmarna bor alla i hus och det är inte helt ovanligt med hammockar 

i deras egna eller andras trädgårdar. Att gruppen väljer att ta plats i det offentliga rummet 

med just en hammock är något som jag tänker mig på sätt och vis hör till deras målgrupp 

och samtid.  

 

Gruppens arbetsmetod 

Under arbetets gång togs besluten om vad som skulle göras näst efter vad som behövde 

göras. Hans menade att alla tog på sig lite olika roller i arbetet.  

 
Hans: Någon svarade för estetiken, någon för materialet och någon för metoden. Inte renodlat, 
men vi bidrog med olika kompetenser, alla gjorde inte allting samtidigt. Och det kanske ska vara 
så i en grupp (…)” 
Klara: Olikheten är styrkan  
Magnus: För vi ser inte samma saker.90  

 

Det här visar på ett tillitsskapande i gruppen som tidigare nämnt under rubriken 

pedagogiska perspektiv. Medlemmarna bidrar med sin personliga erfarenhet och kunskap 

och alla är delaktiga i gruppens gemensamma arbete. Forslund Frykedal beskriver vikten av 

tillitsskapandet i gruppen för att skapa en förtroendefull, arbetsmässig och social relation i 

gruppen. Med de här förutsättningarna menar Forslund Frykedal att tilliten till den egna 

prestationen växer sig fram.91 Genom den här tilliten till gruppens gemensamma styrka kan 

medlemmarna bidra till arbetet och ta del av varandras erfarenheter. Gruppen har i sitt 

arbete förhandlat och resonerat sig fram till ett gemensamt resultat, ”som en designer”.  

 

Tolkning och Resultat  
Syftet med undersökningen 

Syftet med min undersökning har varit, som nämnts tidigare, att se om, och i så fall hur, det 

är möjligt att synliggöra designprocessen genom att undersöka vad som händer och vilka 
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förhandlingar som görs mellan deltagarna. Vidare har undersökts om och i så fall hur, 

deltagarna brukar sina individuella och gemensamma kunskaper och erfarenheter som 

verktyg i workshopen. Syftet var också att titta på hur gruppen använder sig av det 

offentliga rummet i workshopen och om, och i så fall hur, har deltagarnas idéer och 

uppfattningar om platsen förändrats före och efter workshopen. Vilka erfarenheter får 

gruppen/personerna med sig efter att ha arbetat i det offentliga rummet?  

Jag undersöker även om man med ett stöd i allemansrätten kan göra det offentliga rummet 

till ett pedagogiskt rum där ett designpedagogiskt möte är möjligt. 

 

Frågan jag ställt mig i underökningen var: Hur kan designprocessen se ut när en grupp 

arbetar kollektivt med det offentliga rummet och allemansrätten som utgångspunkt i ett 

designpedagogiskt projekt? 

  

 Det väsentliga rummet 
 

Lilly: När vi talar om det offentliga rummet så har jag delvis hört lite fel och ibland uppfattat det 
som ”det väsentliga rummet”, och det tycker jag verkligen har visat sig nu; hur väsentligt det här 
rummet har blivit och att ett tomrum, eller det offentliga rummet, går att göra till ett väsentligt 
rum. 92

 

Här ovan förklarar Lilly hur hon hört fel. På samma sätt beskriver Cecilia Andersson i 

Rådjur och raketer hur hennes informanter, gatukonstutövare, på ett liknande sätt upplever 

det offentliga rummet. Platsen har förändrats och fått ett annat värde och innehåll genom att 

den fyllts med andra erfarenheter. Det som Lilly först förklarar som ett tomrum och som nu 

har nu blivit ett väsentligt rum har skett genom att hon fysiskt intagit en plats där. Hon har 

omskapat idén om platsen genom sin nya erfarenhet. Att arbeta med en plats öppnar 

ögonen för vad den specifika platsen kan innebära. Det finns nya värden att hämta från sin 

omgivning genom att interagera med den. Hans uttryckte att han fått ett personligt 

förhållande till platsen genom att göra ett projekt på den. ”Man lär känna klippskrevor och 

så där, det blir som en bekant, man blir bekant med platsen”.93 Hans berättar vidare att det 

här förhållandet skapas även när han arbetar med lysmasken. Då måste han som nu 

använda sig av den fysiska platsens resurser för att nå sitt syfte. Både Lillys och Hans 

beskriver en förändring av deras syn på platsen. Burr skriver, som jag tidigare nämnt, att 

kunskap är någonting människor gör tillsammans. Hon menar att det handlar om 

föreställningar som vi har på oss själva och på andra som hela tiden skapas och omskapas 
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genom att vi människor talar om dem. Jag har genom mina samtal med gruppen förstått att 

det har skett en förändring i deras sätt att se på det offentliga rummet och sig själva som 

individer i det. Genom att aktivt arbeta på en plats har den här förändringen skett. Någon i 

gruppen beskrev att bevarandet i vara och bevara var någonting de själva nu bär med sig. 

De har bevarat platsen, eller om man vill, en förståelse av platsen som personlig erfarenhet 

genom deras arbete.  

Facklorna vid gåturen var ett bra sätt att närma sig en plats. Fackelljuset i mörkret 

blev stämningsfullt och skapade en känsla av äventyr. Det blev ett nytt sätt för gruppen att 

inta platsen som de vid många tillfällen tidigare bara passerat. Anna uttryckte att det kändes 

som att platsen var deras nu när de tittat på den i facklornas sken. Jag märkte att gåturen 

med facklorna även var en bra ingång i deltagarnas skapande av grupp genom en händelse 

som knöt dem samman. Själva tillblivelsen av gruppen fick sin start under första träffen. 

Äventyret, som gåturen med facklorna innebar, var deras gemensamma erfarenhet och 

platsen blev deras gemensamma plats.  

Detta återknyter till vad Lieberg skriver i ”Den lärande staden”: ”Vi ska skapa ett äventyr i 

utforskandet av den offentliga miljön. Vi ska i alldagliga platser vi vanligen bara passerar 

återskapa historia som vi inte hittar i historieböckerna.” 94  

Platsen påverkade tydligt designprocessen. När gruppen gemensamt funderar kring 

platsens betydelse för arbetet visade det sig att den påverkade både processen och 

resultatet. Platsen gav gruppen både utmaning och begränsning. De använde sig av klippan 

för funktion och känslan trygghet. Hade gruppen valt en annan plats eller område hade det 

troligtvis inte blivit en hammock, i alla fall inte en som såg ut på det här sättet. Jag menar 

att platsen blev en väsentlig del av hur gruppen valde att använda materialet och genom det 

hur deras designprocess kom att se ut.  
Elisabeth Lilja skriver som jag tidigare nämnt att man genom att tillägna sig platsen 

skapar man mening, man kopplar etiska värden till de estetiska uttryck som platsen 

förmedlar.95 Gruppen uttryckte tydligt att det skett en förändring i deras syn och känsla för 

platsen efter att de, i och med arbetets gång, tillägnas sig platsen genom designprojektet. På 

de sätt som gruppen började tänka kring att vistas och uttrycka sig i det offentliga rummet 

var ett steg i att förhandla om det och skapa ett pedagogiskt rum.  
 

                                                                                                                                                                          
93 Samtal söndag, 2010-10-24 s.4 
94 Lieberg, (2010), s.30 f. 
95 Lilja, ”Den segrande stadens villkor”, i Lieberg, de laval, Åkerblom, (2010) , Den  lärande staden, 
s.156 
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Process istället för resultat, eller att arbeta omvänt 

Som jag tidigare nämnt ses designprocessen främst som en eller ett verktyg som man 

använder sig av för att på bästa sätt skapa nya produkter. Designprocessen beskrivs av 

Rosell som kunskapsbärare. Jag har under mina fältstudier sett att processen kan vara 

bärande i sig, utan att den för den skull prompt måste frambringa en färdig produkt eller en 

funktion. Framför allt har lusten till skapandet infunnit sig i arbetet. Designprocessen har i 

det här fallet skapat ett tillfälle för kreativitet och lustfyllt arbete i gruppen. Gruppen har 

också under arbetets gång och under samtalen efteråt visat på att deras olika erfarenheter 

och kunskaper har bidragit till processen och det gemensamma arbetet.  

Under vårt samtal på söndag eftermiddag frågade jag medlemmarna i gruppen hur de 

upplevde arbetet utifrån att fokus låg på designprocessen i stället för på resultatet. Gruppen 

var enad om att prestationskraven lättade. Klara sa att hon blivit mer kreativ för att hon inte 

hunnit tänka så mycket på vad vi skulle göra på platsen. ”Det var bara att ta de idéer som 

pluppade upp”!96 Anna förklarade att hon kan bli hindrad av sin prestationsångest och 

menade att den nu var som bortblåst. Jag frågade henne hur det hade varit om jag sagt åt 

dem innan att de skulle bygga en hammock. ”Då hade jag tänkt att det skulle jag aldrig 

klara av”.97 Det Anna sa slog an i mig. Är det alltså möjligt att skapa en pedagogisk 

situation där deltagarna gör någonting de inte trodde sig kunna klara av innan? Vad är det 

som skapat denna pedagogiska situation? Deltagarna förklarade för mig att det var genom 

det processinriktade arbetet och lekfullheten i processen, som även Rosell skriver om, som 

det här var möjligt. Jag tolkade det som möjligt då det i processen fanns en begränsning 

genom platsen och materialet och att gruppen tillsammans skapade möjligheten att lösa det 

problemet jag gav dem under workshop två. Kreativiteten frigjordes och Annas blick på 

vad hon klarade av ändrades. Och i så fall är det just det här som är en del av deltagarnas 

erfarenhet. En ytterligare blick på vad man som person klarar av och kan.  

Anderson skriver med stöd från Säljö om outtalad kunskap som någonting som sker i 

det inre, som inte har några säkra yttre tecken.98 Den eventuella kunskapserövringen som 

skett under det här designpedagogiska projektet är delvis dold. Jag kan inte peka på vad 

gruppen har fått med sig för någon ny kunskap eller att de genomgått en utbildning, så som 

Rosell menar att designprocessen är en utbildning. Däremot har jag sett att medlemmarna i 

                                                           
96 Samtal söndag, (2010-10-24) 
97 ibid 
97 Andersson, (2006), s. 119 
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gruppen har formulerat sig om både det offentliga rummet som plats på ett rikare sätt med 

den erfarenhet de nu besitter. Några av deltagarna har också uttryckt att de gjort någonting 

de inte trodde sig klara av eller våga, vilket jag tolkar som att de även har en ny tanke för 

vad de som personer kan och klarar av. Gruppen har också tänkt kring allemansrätten på ett 

sätt de tidigare inte gjort. De har inom ramen för allemansrätten hittat flera olika 

möjligheter att vistas i och skapa i områden där allemansrätten gäller vilket jag såg tydligt 

under workshop ett där deltagarna funderade över material och tillvägagångssätt för att 

skapa inom allemansrättens ”inte störa, inte förstöra”.  

Medlemmarna har i arbetet även använt individuella erfarenheter och kunskaper i ett 

gemensamt arbete. Enligt Burr så konstruerar man och omkonstruerar man sig själv och det 

sammanhang man är i. Det är tydligt hur gruppen via genensamma erfarenheter har 

omkonstruerat synen på sig själva som grupp och individer, och även på det offentliga 

rummet med allemansrätten i fokus.  
 
Hans: Jag tyckte att det lättade på alla möjliga krav. Prestationskraven, funktionskraven eller 
vad man nu ska säga. Jag känner så här när jag tänker efter, hade vi av någon outgrundlig 
anledning sagt ”det är ingen hammock, det är en hängmatta, eller det är en xylofon som 
allmänheten ska spela på” då hade vi kunnat göra det… det är ju designprocessen som är det 
viktiga! Vi hade inte bestämda krav på att göra en sittmöbel, så ingenting band oss egentligen. 
Så det blir en frihet på det sättet, att låta idéerna strömma. Vilket jag inte tror att man skulle göra 
på ett normalt sätt. (…) Så detta du säger om fokus på processen, frigjorde kreativiteten på sitt 
sätt. De löste bort många av kraven på resultatet.  
Magnus: Rätt på spiken! 99

 

Hans beskriver och Magnus håller med om hur de upplevde att jobba med fokus på 

processen. När designprocessen är i fokus upplever deltagarna att kreativiteten frigjordes. 

Även prestationsångest som vanligtvis hämmar dem i deras process försvann förklarar 

Anna 100. Tilliten i gruppen och upplägget av workshop gjorde det möjligt för deltagarna att 

förutsättningslöst och idérikt ta till sig och jobba med uppgiften. Magnus förklarade 

processen som förutsättningslös. Han menade att det var med den attityden han gick in i 

projektet. ”Vi fick känna in platsen, tänka stort och ”vad kan man göra av det här 

materialet”? Han menade att han fick tänka om helt och hållet när han kom till platsen och 

såg materialet. Och genom det förutsättningslösa var det möjligt att tänka om. ”Det är lite 

bakvänd tanke det hela” 101  

 

 

                                                           
99 ibid 
100 Samtal söndag, (2010-10-24) 
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Den kollektiva designprocessen 

I det här designpedagogiska undersökningen har jag genom att använda mig av en princip 

från participatory design, ”design by doing” det vill säga ”designa genom att göra”, sett  

deltagarna med hjälp av varandras och sina egna erfarenheter bidragit till deras 

gemensamma designprocess. Gruppen arbetade gemensamt och delade då och då in sig i 

mindre grupper för att underlätta arbetet. Dessa små grupper i gruppen var inte statiska utan 

medlemmarna vandrade in och ut ur de små grupperna, beroende på om de hade någonting 

att tillföra arbetet som var på gång. Här syntes tydligt hur deltagarna bidrog med sina 

personliga kunskaper och erfarenheter för att få processen att gå framåt. Så som Hans 

beskriver deras gemensamma arbetsmetod, menar han att alla tog på sig lite olika roller i 

arbetet. Någon svarade för estetiken och någon för metoden. Det här visar på hur de 

samarbetade som en ”gemensam designer” som metod för att angripa de problem de stötte 

på i form och konstruktion för att förverkliga den tanke som under arbetet växte fram.  

 Den korta tiden som gruppen hade på sig att arbeta under söndagen visade sig vara 

positiv för deras designprocess.   
 

Anna: Det som fungerade det tog vi direkt! Vi hade ju lite tidsbrist, annars hade det nog blivit 
krångligare. Om vi hade haft mer tid. Då hade vi stått och vägt och funderat och pratat mera.  
Magnus: skulle man ha mer tid att tänka skulle det nog uppstå fler konflikter. Längre tid på 
varje sak, då håller man på sitt och vill inte släppa till någon annan. Mer öppet!  
Anna: ja, mindre prestige! 102

 

Medlemmarna nämnde att de var trygga i gruppen och talade en del om samarbetet och att 

det hade varit gott. Framför allt var det tilliten till Hans som via mig bjudit in dem i 

gruppen. Hans förtroendekapital hos de andra i gruppen skapade en trygg och tillitsfull 

grund för vidare arbete. Det tillitsfulla, som Forslund Frykedal nämner i tidskriften 

Mellanrummet, som en viktig del i grupparbeten fick jag till viss del gratis genom Hans 

som de andra deltagarna sedan innan känner stor tillit till.103 Där efter, som jag tidigare 

nämnt, hjälpte äventyret med facklorna till att skapa känslan av en gemensam grupp.  
 

Offentliga rummet + allemansrätten = nya pedagogiska rum? 

Genom att utmana gruppen att tänka kring allemansrätten och det offentliga rummet, 

märkte jag i samtalet att det har öppnat för fler möjligheter och ingångar till hur man kan 

vistas i det offentliga rummet. Enligt socialkonstruktionismen skapas sanningen om 
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någonting via språket och hur vi talar kring ett specifikt fenomen.104 När gruppen samtalar 

kring det offentliga rummet utifrån allemansrättens perspektiv, ändras, eller växer 

”sanningen” för tolkningen av vad det kan vara. Jag har undersökt på vilka sätt man får 

vistas i naturen och i staden. När jag skriver om det offentliga rummet så innefattar jag 

även grönområden runt staden som man benämner som allmänna. 

I allemansrätten får vi vistas på och bruka platser i naturen så länge det inte förstör 

eller i förlängningen förändrar platsen. Lieberg använder sig av etnologen Elisabeth 

Högdahls begrepp kreativa kryphål i boken: Den lärande staden. Högdahls och Liebergs 

resonemang har i min undersökning visat sig höra ihop. Genom gruppens kreativa aktivitet 

på platsen i det offentliga rummet har det uppstått en känsla hos deltagarna av att ha 

tillgång till den platsen. Anna i gruppen sa: ”Vi har ockuperat den här platsen, vi tar hand 

om den, den är vår”105. Genom arbetet stannar gruppen upp på platsen och skapar en känsla 

av bevarande och omhändertagande. Ett omhändertagande i sig som allemansrätten 

försöker få oss att känna på platser i naturen. Högdahls kreativa kryphål har i det här 

arbetet varit allemansrätten som ingång, eller kryphål, in i det offentliga rummet. Det har 

hos deltagarna skapat en möjlighet att vistas i staden på ett kreativt och deltagande sätt.  

Naturvårdsverket skriver, ”allemansrätten gör det helt enkelt lättare för oss alla att på 

ett hänsynsfullt sätt vara i och bevara oaser av natur i tätorten”.106 Om man har tillgång till 

att vistas i det offentliga rummet och dess grönområden, har det visat sig möjligt att skapa 

en känsla av omhändertagande av plats.107 Genom att få tillgång till att skapa i det 

offentliga rummet har gruppen känt ett omhändertagande och ett bevarande av den 

specifika platsen.  

Gun-Marie Westos definition av skapandet av pedagogiska rum har visat sig möjligt i 

det offentliga rummet genom det designpedagogiska projekt jag iscensatte. Där uppstod ett 

möte mellan mig och deltagarna och mellan deltagarna själva. Genom att ha stöd i 

allemansrättens principer ”inte störa, inte förstöra” kan man göra designpedagogiska 

projekt i stadens offentliga rum för att få tillgång till erfarenhet om olika platser i vår 

omgivning och skapa känslan av tillhörighet i stadens offentliga vardagsrum. 

Jag har genom min undersökning skapat ett förslag på vad ett designpedagogiskt 

projekt kan vara genom att ta avstamp i participatory desing som metod i en designprocess.  

Workshop ett och två har skapats som designpedagogiska redskap för att undersöka 
                                                           
104 Burr (2003), s. 8 
105 Samtal söndag, (2010 10 24) 
106 naturvardsverket.se/sv/Att-vara-ute-i-naturen/Allemansratten (2010-10-15) 
107 ibid 

 33



designprocessen, allemansrätten och det offentliga rummet. Genom gruppens kollektiva 

designprocess har deltagarna skapat en plats för ett pedagogiskt möte mellan varandra och 

med mig som designpedagog. Jag lyfter designprocessen som en viktig byggsten i 

designpedagogiken då det visat sig att genom att fokusera på den kunde medlemmarna 

använda sina erfarenheter med varandra samt lättare ta till sig utmaningen, eller problemet, 

med mindre prestationsångest.  

 

Slutdiskussion  
Den här designpedagogiska undersökningen beskriver designprocessen i det offentliga 

rummet och visar på hur den fysiska platsen påverkar designprocessen. Genom att göra ett 

designpedagogisktprojekt i det offentliga rummet ändrades deltagarnas förhållande till det 

platsen. Deltagarna kände efter projektet att de hade större tillträde till det offentliga 

rummet och kände en större delaktighet i det. Deltagarna genomförde i och med projektet 

något de innan projektets början inte trodde sig kunna genomföra, detta tack vare det 

processinriktade arbetssättet som tog bort prestationskraven och gamla bilder av vad de kan 

och inte kan. Deltagarna i gruppen arbetade mot ett gemensamt mål och bidrog alla med 

individuella erfarenheter i den gemensamma processen.  

Jag har under arbetet funderat kring hur designprocessen skulle se ut om pedagogen 

deltar aktivt med deltagarna i ett liknande arbetet. Under min praktik i skolan och under 

min egen skolgång har jag mött pedagogrollen som en form av maktposition över eleverna, 

där pedagogen bestämmer uppgiften och anser sig veta det bästa sättet att lösa den på och 

därefter bedömer resultatet. På vilka sätt kan pedagogen ha en aktiv och deltagande roll i 

designprocessen och hur kan detta utvecklas även för att användas i skolan och i andra 

pedagogiska rum? Hur kan en designpedagogisk metod kan se ut där pedagogen deltar i 

arbetet? Kanske går det jag gjort i mina workshops att användas som metod för att skapa en 

ny alternativ pedagogroll och även som bra start i ett framtida grupparbete i skolan? 

Jag utgår som tidigare nämnt från att allemansrätten är ett förhållningssätt som går att 

applicera på andra platser än bara i naturen, det vill säga även i urban miljö, så som till 

exempel parker. Genom det utmanar jag deltagarna i min undersökning att vidga 

allemansrättens perspektiv för att pröva möjligheten att vistas i dessa områden på ett 

kreativt och deltagande sätt. Att se det offentliga rummet ur allemansrättens synvinkel gör 

staden till ett öppnare fält för konst och kultur i staden, och kanske även för människors 

vistelse och ansvarskänsla för sin omgivning. Om man känner sig delaktig i skapandet av 
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en offentlig plats så kanske man tar bättre hand om det då? Det har visat sig positivt att 

använda det offentliga rummet som en plats för ett designpedagogiskt projekt av det här 

slaget.  

Ett nytt begrepp myntades under gruppens första workshop: ”skyddskonst”. Jag har 

börjat funder på hur konst och design kan användas som skyddskonst mot förstörelse av 

allmänningen. Kanske gatukonst som passar inom allemansrättens principer skulle kunna 

göras möjlig och inte olaglig i staden och kanske den estetiken kunde användas som 

skyddskonst? Det har dykt upp många frågor kring konst, design och det offentliga rummet 

under min undersökning. Jag upplever att det är ett stort och intressant område att utgå från 

med ett pedagogiskt perspektiv. 

Efter avslutad workshop samtalade deltagarna kring vad man skulle kunna göra på 

Berglunden och på andra offentliga platser i staden som skulle kunna komma att bli 

bestående. Vad skulle man kunna göra i staden som skulle få vara bestående och hur skulle 

det då kunna komma att se ut? Hur skulle man kunna gå till väga? De här är tankar som för 

mig är en fortsatt process. Gruppmedlemmarna blev alltså sugna på att göra någonting 

bestående längs cykelvägen vid Berglunden eller på någon annan plats.  

Deltagarna i undersökningen har nu fortsatt sitt arbete som grupp. De har efter att vi 

sågs i oktober, deltagit i Bild och Forms årliga utställning som en konstnär där de 

experimenterat med glas och ljus. 
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