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Abstrakt	  

Detta är en undersökning om hur elever själva visar vad de har lärt sig och hur de vill lära sig. 

Eleverna är de viktigaste personerna i skolan. Genom att involvera dem i denna undersökning 

kunde de visa hur de med det vidgade språkbegreppet genom lek och fantasi lär av varandra. 

Här menar jag att eleverna undersöker med dans, teater, rita och bygga med lera, hur de 

tillsammans bygger upp ett situerat minne och lär av varandras erfarenheter.1 Det är i leken 

tillsammans med varandra, som barn och elever bearbetar abstrakt kunskap för att göra den 

tillgänglig. När barn leker underlättas dessa övergångar.2  För att göra denna undersökning 

möjlig skapade jag tillsammans med eleverna en gemensam imaginär värld med hjälp av en 

pivå, det vill säga en brygga mellan verklighet och fantasi, Pinki.3 Vi tillsammans skulle 

hjälpa Pinki, Pinki som är en tillfällig besökare här hos oss, att lära sig matematik. 

 Undersökningen utgår från frågeställningen: Hur kan tredjeklassare i rollen som 

medforskare undersöka hur det vidgade språkbegreppet genom leken kan verka som 

inkluderingsverktyg i en designpedagogisk undersökning? 

  De elever som blev mina medforskare i undersökningen kommer från en skola i Stockholm 

och genom att analysera undersökningsresultaten med sociokulturell teori kan jag som 

pedagog lära mig hur eleverna ser på matematik genom att låta eleverna berätta för varandra. 

När en elev berättar om sitt lärande, sin uppfattning om vad de håller på med och varför 

avslöjar eleven sin tankestruktur och teorier om varför de arbetar som de gör.4 Genom att i 

undersökningen se på det gemensamma som en kunskapsbank, stärka individen genom 

redovisningar där alla får synas och att jag som pedagog förklarar de dolda variabler som 

finns i matematiken kan vi skapa ny kunskap och mening.5 

 Den pedagogiska designbyrån byggde ett rum i rummet på Konstfack för att låta 

ungefär 100 elever under tre veckor hösten 2010 bli medforskare i tre designpedagogiska 

projekt. Genom att se medforskarna som den viktigaste personen i undersökningen hade jag 

förmånen att lära mig hur dessa medforskare ser sin egen kunskap. Tillsammans skapade vi 

ett kollektivt situerat minne och ny kunskap. 

 I gestaltningen presenterades Den pedagogiska designbyrån ihop packad, ljudet 

av medforskarna och affischen är en gestaltning av ett kollektivt situerat minne. 

                                                
1 Säljö, Roger (2005) Lärande & kulturella redskap, om lärprocesser och det kollektiva minnet, Falun: 
Nordstedts Akademiska Förlag, s.50. 
2 Strandberg, Leif (2006) Vygotskij i praktiken, bland plugghästar och fusklappar, Finland: Nordstedts 
Akademiska förlag, s.163. 
3 Ibid, s.163. 
4 Gärdenfors, Peter (2010) Lusten att förstå, om lärande på människans villkor, Stockholm: Natur & Kultur, 
s.118. 
5 Säljö (2005), s.41. 
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	  Inledning	  

Introduktion	  

Tänk dig in i denna situation, du vaknar en morgon och ingen du möter förstår dig 

överhuvudtaget. Du har hamnat på en annan planet. Hur ska du då kunna fråga var toaletten 

finns eller hur du skall ta dig tillbaka? Kan du kommunicera med andra utan att använda ord? 

KRASCH…BOOOM, jag hoppar till i soffan, vad i hela friden händer! Rusar 

fram till fönstret och tittar ut. Helt becksvart, klart att jag inte ser något, det är ju oktober i 

Stockholm, höstsvart ute. Tänk om det är någon som skadat sig, jag måste gå ut och se efter. 

Det är natt och jag är helt ensam när jag kliver ut på Brännkyrkogatan i Stockholm, 

gatlyktornas bleka sken ger inte mycket ljus. Tyst är det också, eller så är det smällen som har 

gjort att allt är tyst. Konstigt att ingen annan kommer ut, hinner jag tänka innan jag upptäcker, 

en hög av silvrigt metallskrot. Där, bland de stadsanpassade buskarna som redan innan de 

blev invaderade av metallskrotet såg ledsna ut. Det ångar upp från högen av metall. Vad ska 

jag göra? Vad är detta för konstig hög? Jag smyger sakta fram. Min nyfikenhet är starkare än 

rädslan för vad som kan finnas i högen. Många tankar irrar i huvudet. Kanhända har jag sett 

lite för många filmer om invasion på jorden, för det är just det jag tänker i detta tillfälle. Tänk 

om jag i kväll ska få träffa en varelse från en annan planet, en marsian kanske. Hur ser en 

marsian ut? Jag har aldrig träffat någon varelse som inte kommer ifrån jorden, hur skall jag då 

veta hur en marsian ser ut? Tänk om den är farlig, vill äta upp mig, eller helt enkelt bara är arg 

för att jorden kom i vägen för varelsens farkost. Men framförallt: hur skall vi kunna 

kommunicera? Jag störs i mina funderingar av att det rör sig i högen, jag spänner hela 

kroppen och blir lite rädd. Ur metallhögen kommer en grön fin varelse, mjuk och med många 

ben. Varelsen ser snäll ut och verkar inte vilja äta upp mig alls. Tvärt om så verkar denna 

gröna, mjuka varelse vara väldigt ledsen. Så där ledsen som jag kan bli när något som jag 

gillar extra mycket har försvunnit eller gått sönder.  

Där en kväll i oktober 2010 bestämde jag mig för att göra vad jag kunde för att 

hjälpa denna fina besökare att laga sin farkost. Så att om besökaren, om den ville, kunde ta sig 

ut i rymden igen. Det första jag var tvungen att göra var att se till att varelsen som jag döpte 

till Pinki skulle få gå i skolan och lära sig kommunicera med oss jordvarelser. För att laga 

farkosten var Pinki tvungen att kunna kommunicera vad som var fel på farkosten och hur 

detta skulle lagas, så att Pinki skulle kunna ta sig tillbaka till sitt hem. För att lösa detta har 

Pinki för tillfället fått plats i en tredjeklass i en skola i Stockholm. Eleverna i denna klass är 

de som hjälper Pinki att känna sig hemma. Pinki får ta del av deras erfarenheter och 

berättelser och på så sätt komma närmare en lösning på sitt eget dilemma, att ta sig hem i en 
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ny farkost. Tillsammans skall vi försöka lära Pinki det som behövs, ett gemensamt språk - så 

att vi kan förstå, så att Pinki kan förstå. Framför allt så att Pinki kan berätta vad det är Pinki 

behöver för att laga den silvriga skrothögen och ta sig tillbaka ut i rymden igen. Här börjar 

undersökningen. Det är eleverna i denna klass som utgör grunden för undersökningen.  

Bakgrund	  

”-Asså, jag fattar inte hur de har tänkt, det ska bli kul att se!”6 

Att få se hur de har tänkt. Här påpekar en av mina medforskare tidigt i undersökningen hur 

viktigt det är att vi kan berätta om våra erfarenheter, för att skapa mening för oss själva och 

för andra. Kunskapsutveckling sker när vi berättar om det vi kan, tror, tänker, tycker eller 

förstår, när vi extraherar, lägger ut det vi har inom oss och låter andra tolka och förstå.7 Vårt 

språk är unikt i djurvärlden. Inget annat däggdjur har ett så pass avancerat språk; människor 

kan planera för framtiden, extrahera känslor och absrakta idéer. Vi kan även tolka det som 

kommuniceras.8  I mellanrummet mellan individer och i mellanrummet till oss själva, sker det 

som gör att vi tar ett steg till och utforskar. Vi lär av varandra genom dialogen. Vi skapar 

mening, förståelse och ny kunskap.9 Allt detta tack vare att vi har ett språk.  

Att visa och berätta för varandra har alltid haft stor betydelse för människan, redan 

innan vi kunde skriva. Innan vi hade ett talspråk användes dans och mimik för att 

kommunicera.10 Att utrycka sig på många olika sätt är idag en självklarhet, det går av bara 

farten. Vi är alla individer med egna erfarenheter och kulturella referenser som format och 

formar oss. Våra färdigheter är olika tack vare att vi har olika kulturella bakgrunder. Detta 

medför att vi har olika förståelse av språk. Det talade språket är bara ett av alla språk som vi 

människor använder. Dans, sång, bild och teater är till exempel är också språk att 

kommunicera med. För att skapa inkludering bland individer med olika bakgrunder och 

kulturella praxis är språken en metod. Med praxis menas här mänskliga handlingar som inte 

enbart passivt reagerar på världen utan, kreativt förändrar den.11 Genom att tillåta språken att 

vara individ- och kontextanpassade kan förståelse och mening för fler skapas.12 Förutom 

                                                
6 Citat av medforskare på workshoppen 22 oktober 2010,Konstfack 
7 Säljö (2005), s.32. 
8 Gärdenfors (2010), s.65. 
9 Säljö (2005), s.41. 
10 Gärdenfors, Peter (2005) Tanken vindlar, om språk, minne och berättande, Nora: Bokförlaget Nya Doxa, 
s.117. 
11 Strandberg (2006), s.201. 
12  Vygotskij, Lev Semënovic (1995) Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, 
s.81f. 
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inkludering lär vi av varandra och gör tankevändor genom att vara tvungna att tänka om, sätta 

sig in i andras sätt att se på och förstå saker. Vi tar till oss det situerade, kollektiva minnet.13 
Människan har en utvecklingspotential som går i många riktningar. Vilka insikter och färdigheter vi de 
facto utvecklar måste förstås i relation till hur omvärlden fungerar, vilka krav den ställer, vilka redskap 
den tillhandahåller och inte minst vilka sociokulturella erfarenheter vi gör. En grundläggande premiss 
för fortsättningen är således att vi formas av våra biologiska förutsättningar, men vad vi kan lära eller 
hur vi utvecklas bestäms inte av detta.14 
 
 
Mina egna erfarenheter av en inkluderande skola är att det inte fungerar. Den största 

anledningen till detta är inte vad man vid första anblicken kan tro, det ekonomiska eller 

tidsbristen på grund av att det är för få pedagoger i skolan. Jag anser att det i dagens skolform 

inte finns utrymme för elevernas individuella språk och deras personliga sätt att lära. Med 

detta menar jag att eleven inte har möjlighet att utrycka sig som den enskilde känner sig mest 

bekväm, med, sitt eget språk. Genom att använda sitt språk kan individen skapa mening och 

förståelse. Om förståelse och meningsfullhet sätts i centrum blir det mer angeläget att lära än 

att kunna. Det blir av betydelse att ta ett steg till för att utvidga sin kunskap. När elever 

berättar för varandra vad och hur de har tänkt i sin process, även de mest abstrakta berättelser, 

skapar de tillsammans kunskap. Denna kunskap kan beskrivas som kontextburen samtida 

kunskap. Här menar jag att vi alla är barn av vår tid och vi skapar kunskap ur och av den 

kontext vi befinner oss i. ”Det är inte bara individens egen uppfattning (eller en auktoritets) 

som räknas för att något skall bli vetande, utan det krävs också att den reflekteras i andras 

uppfattningar.”15  Det är först när eleven lär ut vad eleven lärt in som kunskapen blir 

produktiv och inte repetitiv. Berättelser får kunskap att hänga samman.  

Redan vid mitt första stora projekt här på Konstfack, Visuell Kommunikation 15hp 

HT-06, jobbade jag tillsammans med Hanna Andersson och Frida Lindberg. Anna-Karin 

Holtz kom till vår klass på vårterminen 2007. Under åren på Konstfack har vi diskuterat, 

praktiserat och undersökt möjligheterna till att jobba i en grupp som pedagoger. Vi har genom 

flertal workshops både gemensamma och enskilda provat vår idé om praktiskt - och 

problembaserat lärande. Nu när vi skall examineras med en egen undersökning föll det sig 

naturligt att göra det på en gemensam platå. Vi har byggt en fysisk plats på Konstfack, ett rum 

i rummet, Den pedagogiska designbyrån, där min och de andras, undersökningar tog plats. 

För att hitta en lösning som skulle passa de olika undersökningarna, min, Fridas, Hannas och 

Anna-Karins, behövde miljön passa flera olika aktiviteter samt vara välkomnande för 

eleverna. Vi kommer alla fyra att vara en del i en gemenskap. På det sättet visualiserar vi 

                                                
13 Säljö (2005), s.48. 
14 Ibid, s.42. 
15 Gärdenfors (2010), s.217. 
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teorin om hur vi skapar kunskap genom sociala praktiker, genom praxis och kollektiva 

minnen.  

 

 
                                                                                    Bild 2, Den Pedagogiska Designbyrån 
 
Under tre veckor hösten 2010 gjorde Den pedagogiska Designbyrån som pedagogisk 

idé det möjligt för ungefär100 elever från en skola i Stockholm att bli medforskare i fyra olika 

designpedagogiska undersökningar på Konstfack. Medforskarna undersökte den matematiska 

problemställningen som jag ställt som forskningsfråga till dem. De provade sig fram med 

hjälp av bild, dans, sång och text. Gemensamt för alla grupper var den matematiska 

frågeställningen som alla grupper besvarade med olika metoder. Alla de som medverkade i de 

gemensamma workshoptillfällena kom med sin kulturella bakgrund och sina erfarenheter och 

genom praktiskt arbete delade de med sig av detta. De visade och berättade om sina 

personliga upplevelser. Tillsammans skapade vi mening och förståelse. Vi skapade ett 

kulturellt situerat minne.  

Den pedagogiska designbyrån kommer i fortsättningen av uppsatsen att refereras till 

som plats och inte som pedagogisk idé. 

Syfte	  	  

”På samma sätt som skolan tränar elever att läsa text, bör skolan också träna dem att läsa 

andra medieformer: bilder, musik, dans osv.”16 

Syftet med denna designpedagogiska undersökning är att med designprocessen som metod, 

problembaserat lärande och lärande för förståelse, se hur ett vidgat språkbegrepp kan 

                                                
16 Strandberg (2006), s.207. 
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användas som inkluderingsverktyg.17 Med ett vidgat språkbegrepp menar jag även de icke 

verbala språk så som dans, teater, bild och musik till exempel. Leken är central i denna 

undersökning. Det är i leken som vi använder oss av fantasin för att förstå vår omvärld och ta 

till oss det abstrakta och svåra.18 När barn skapar, leker och använder fantasin i leken kan de 

hjälpa varandra att ta till sig omvärlden och förstå.19 Undersökningen syftar till att se leken 

som en metod att använd i undervisningen.  

Frågeställning	  

Hur kan tredjeklassare i rollen som medforskare undersöka hur det vidgade språkbegreppet 

genom leken kan verka som inkluderingsverktyg i en designpedagogisk undersökning? 

Empiri	  

Dokumentationen av mötena med eleverna gjordes med ljudupptagning och 

fotodokumentation. Innan och efter varje möte har jag fört anteckningar. Efter mötena har jag 

lyssnat och transkriberat ljudupptagningarna samt tittat och analyserat bilderna. För att få syn 

på medforskarnas individuella reflektioner har alla fått svara på en enkät en kort tid efter 

mötet på Konstfack. Enkäten var utformad så att medforskarna kunde välja att svara med en 

bild eller med text, den var personligt utformad och hade endast tre reflexiva frågor:  

 

• Nu undrar jag vad du tyckte? 

• Hur skulle du beskriva det vi gjorde tillsammans? 

• Framförallt undrar jag hur du tror att du kan berätta något utan att använda ord? 

Urval	  och	  avgränsning	   	  

På den skola där mina medforskare är elever, finns en tanke att det är i årskurs tre som 

elevernas eventuella svårigheter i olika ämnen utkristalliseras. Oftast är det på vårterminen 

som utredningar om eventuella åtgärdsprogram påbörjas.20 Med åtgärdsprogram menas här 

stödåtgärder för barn i skolan med behov av särskilt stöd.21 Jag anser att det är viktigt att inte 

veta huruvida en enskild elev har svårigheter. Med anledningen av att fördomar och 

förutfattade meningar inte skall ge mig och de andra pedagogerna förförståelse som 

inskränker eleven, valde jag att jobba med tredjeklassare, då min undersökning tog plats 

under tre veckor, 43-45 höstterminen 2010. 

                                                
17 Gärdenfors (2010), s.269. 
18 Vygotskij (1995), s. 47. 
19 Gärdenfors (2010), s.62. 
20 Samtal mellan Lotta Orava Claesson och specialpedagogen Louise Karlsson, 8 oktober 2010. 
21 http://www.skolverket.se/content/ 
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  Genom åren har jag lärt känna nyckelpersoner på denna skola eftersom jag har 

mina egna barn på denna skola i Stockholm. Dessa nyckelpersoner har gjort det möjligt för 

mig att få tillgång till elever i en tredje klass de som blev mina medforskare. Denna klass har 

25 elever. Vi träffades tre gånger under denna tid, två kortare möten på deras skola och ett 

längre på Konstfack i Den pedagogiska designbyrån. 

Metod	  

Undersökningen är kvalitativ, med en etnografiskt inspirerad metod. I etnografiska studier 

försöker forskaren inte förutsäga något som kan ha med orsak och verkan att göra.22 Istället 

följer undersökningen upptäckandes väg. Min roll i undersökningen är att vara deltagande 

observatör.23Jag, som observatör, försöker att förstå medforskarnas tankar, uppfattningar och 

fenomen i deras omvärld genom att använda mig av observationer.24 Undersökningen är 

utformad som en fallstudie med begränsningar som tid, plats och aktörer.25 Under arbetets 

gång har jag dokumenterat ljud och bild, eftersom jag vill åt medforskarnas process och 

resultat. Resultatet är hur medforskarna svarar på forskningsfrågorna.26 Användandet av en 

enkät i undersökning kan signalera att undersökningen är kvantitativ. Eftersom enkäten endast 

innehöll tre reflexiva frågor och gruppen som svarade på enkäten var medforskarna, kan dessa 

svar inte genaraliseras så som är brukligt i den kvantitativa forskningen, undersökningen är 

således kvalitativ.27 Genom att enkäten endast hade tre reflexiva frågor och ställs till en 

relativt liten grupp är dessa svar begränsade av dessa ramar.  

Som en av utgångspunkterna för min metod använder jag Roger Säljös, 

professor i pedagogik, sätt att skriva om hur förståelsen av lärande och kunskaper ses som 

situerade, det vill säga att lärande är något som växer fram i sociala praktiker.28 Säljö skriver i 

sin bok ”Lärande och kulturella redskap” mycket om leken, kreativiteten. Att lärande sker i 

aktiviteter tillsammans med andra men även tillsammans med dig själv. Säljö menar att vi 

måste reflektera över erfarenheterna, att småprata med dig själv eller i grupp, för att 

erfarenheter skall bli till kunskap.29 I undersökningen används Lev Vygotskijs, rysk psykolog, 

tankar om kreativitet. I boken ”Fantasi och kreativitet”, förklaras detta begrepp så här: 

                                                
22 Kullberg, Birgitta (1996/2004) Etnografi i klassrummet, Lund: Studentliteratur, s.53f. 
23 Ibid, s.92. 
24 Ibid, s.15. 
25 Stensmo, Christer, red (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala, 
s.67f. 
26 Kullberg (1996/2004), s.15. 
27 Stensmo (2002), s.56. 
28 Säljö (2005), s.66. 
29 Ibid, s.41. 
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”Kreativitet kallar vi en sådan mänsklig aktivitet som skapar något nytt, oavsett om det 

skapade är ett ting i den yttre världen eller en konstruktion som bara existerar och ger sig till 

känna i människans inre.”30 

Pinki	  

Leif Strandberg, legitimerad psykolog, är en av många som uttolkare av Lev Vygotskij. I 

boken ”Vygotskij i praktiken” skriver Leif Strandberg om vikten av att leka, att det är i leken 

tillsammans med varandra, som barn och elever bearbetar abstrakt kunskap för att göra den 

tillgänglig. När barn leker underlättas dessa övergångar.31 Detta kan sammanfattas som, att 

göra fast man inte vet hur man gör. 32 

Genom att skapa Pinki ville jag hjälpa alla medforskare att kliva in i den 

gemensamma imaginära värld som vi tillsammans behövde skapa för att göra en tankevända. 

Här menar jag att vi tillsammans skulle skapa en kreativ situation där vi alla försökte tänka 

om och tänka nytt. Pinki är en metod, det vill säga en pivå. Pivån är inte en symbol för 

objektet, den är nästan objektet. Pinki tar eleverna från en plats till en annan där leken och 

fantasin finns. Det är i dialogen mellan eleverna som de överenskommelser och regler för just 

denna lek skapas med hjälp av pivån.33 Eleverna lånar och tar erfarenheter av varandra för att 

tillsammans bygga den imaginära värld som Pinki är starten till, det vill säga att Pinki är just 

denna imaginära världs pivå. Det är svårt att skapa imaginära världar med så många olika 

erfarenhetsbakgrunder alltså kulturella praxis. Med kultur menar jag här de av människan 

formade miljöer, artefakter och modeller för mänskligt samspel. Det går bara att fantisera om 

de erfarenheter en individ har samlat på sig. Att fantisera om något som eleven inte har varit 

med om går inte. Att endast föreställa sig en marsian är svårt för eleven, de behöver en pivå.34  

Transformationsdesign	  

Metoden som ligger till grund är ”Transformationsdesign” i denna metod används 

medforskare som har större insikt i problemet för att det gäller deras kontext och situation. 

Transformationsdesign som metod används för att omforma system, inte att skapa 

artefakter.35 Meningen med undersökningen är att ringa in hur mina medforskare försöker 

hitta en lösning på forskningsfrågorna. Vilken metod de väljer och hur de väljer att redovisa 

resultatet är en central del i undersökningen. Medforskarnas kollektiva minne och förståelse 

                                                
30 Vygotskij (1995), s.11. 
31 Strandberg (2006), s.163. 
32 Ibid, s.76. 
33 Säljö (2005), s.41. 
34 Strandberg (2006), s.163. 
35 Burns, Collin m.fl. (2006) Red Paper 02 Transformation Design, London: Design Council, s.2. 
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skiljer sig från mitt. Förståelse och kunskaper är situerade och kulturellt bundna. Alla 

individer har sina egna mentala kartor till hjälp för att förstå och tolka sin omgivning och det 

som sker.  

Genom att fördjupa förståelsen för problemställningen kan jag generalisera 

kunskapen över ett större område.36 Här menar jag att om medforskarnas svar på 

forskningsfrågorna visar hur de har kunskaper och förståelse för den matematiska 

problemställningen de ställs inför. Det är genom att visa och berätta om sin kunskap som 

medforskaren gör kunskapen produktiv. På detta sätt kan medforskarna visa hur just de vill bli 

undervisade för att förstå. Denna information kan sedan användas i undervisningen vid andra 

tillfällen och även med andra elever i samma ämne. I undersökningen jobbar medforskarna 

med matematik för att illustrera hur problemlösning via designprocessen kan gå tillväga.  

Participatory	  design	  

Medforskare innebär även att undersökningen använder sig av ”Paticipatory design” som 

metod. På så sätt kan jag använda mig av deras kollektiva minnen, den samlade 

erfarenhetsbank, och kunskaper som behövs för att försöka svara på forskningsfrågorna. Det 

är i medforskarnas skolkontext och praxis som svaren på frågorna ligger. Inom ”Paticipatory 

design” är det centralt att involvera användarna för att få svar på forskningsfrågorna, eftersom 

användarna är de som vet hur svaren lyder för just dem.37 Det finns ingen direkt översättning 

till svenska av detta begrepp av den anledningen kommer det engelska begreppet att användas 

i denna uppsats. 

Lära	  för	  förståelse	  

Vid Harvard Graduate School of Education finns ett program ”Teaching for Understanding” 

som har som mål att undervisningen skall fokusera på att eleverna skall förstå.38 Programmet 

uppmanar lärare att följa fyra steg:  

• Välj ett generaliserande tema 

• Formulera förståelsemål 

• Organisera aktiviteter som leder till förståelse 

• Utvärdera förståelsen fortlöpande.39 

Genom att jag valde ett grundläggande tema i matematiken. Bad medforskarna lära ut med 

hjälp av sina egna erfarenheter genom en praktisk workshop. Sammanställde svaren 

                                                
36 Gärdenfors (2010), s.39. 
37 Mazé, Ramina (2007) Occupying time, technology, and the form of interaction, Karlskrona: Blekinge Institute 
of technology, s.139. 
38 http://learnweb.harvard.edu/alps/tfu/index.cfm 
39 Gärdenfors (2010), s.269f. 
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medforskarna kom fram till på tavlan fortlöpande anser jag att dessa punkter följdes under 

undersökningen. 

Problembaserat	  lärande	  

Problembaserat lärande som metod innebär att medforskarna jobbar lite som forskare. Här 

menar jag att de jobbar undersökande med målet att hitta ett svar på en problemställning.40 De 

söker självständigt efter relevant information. Medforskarna kan känna sig självständiga när 

de får stöd i att forska, ta initiativ, och tillsammans utveckla lösningar.41 Resultaten diskuteras 

sedan i gruppen med andra där allas åsikter får komma fram och tillsammans söker gruppen 

svaren. Denna metod kan öka medforskarnas inlevelseförmåga, metakognition och 

kollaborativa lärande. För att nå kollaborativt lärande är gruppen och kamratgranskning ett 

sätt.42  Med metakognition menas förmågan att tänka på sitt eget lärande. Med 

kamratgranskning menas här att istället för att lämna resultatet till en lärare för ”rättning” gör 

en klasskamrat det istället. 

Teori	  

Lek och lekfullhet är viktiga aspekter i denna undersökning, det sätt vi människor använder 

oss av lek för att skapa förståelse, mening och kunskap. 
Människor kan också läsa samma text och ge den helt olika tolkningar. Detta antyder något mycket 
viktigt: läsning är en kreativ och skapande process och inte en mekanisk identifiering av ord och satser. 
Meningen finns inte i texten utan det är läsaren som tillskriver ordet och texten mening. När läsaren har 
gjort nya erfarenheter, kan hennes förståelse av texten mycket väl bli annorlunda. 43 

 

Med	  fantasi	  genom	  leken	  

I boken ”Fantasi och kreativitet” skriver Vygotskij om vikten av att leka och om hur 

kreativitet och fantasi är två hörnstenar i hur vi lär och förstår omgivningen: ”Det är just 

människans kreativa aktivitet som gör henne till en framtidsinriktad varelse, som skapar sin 

framtid och samtidigt förändrar sin nutid.”44  Vygotskij menar även att fantasi är de 

erfarenheter vi människor samlar på oss under livets gång och att det inte går att fantisera om 

händelser eller erfarenheter som inte hänt. Det uppstår ett ömsesidigt beroende mellan fantasi 

och erfarenhet, fantasin grundar sig på erfarenheter och erfarenheten stödjer sig på fantasin. 

Vygotskij menar att barn har fattigare fantasi än vuxna på gruna av just detta.45Att vidga 

                                                
40 Ibid, s.118. 
41 Ibid, s.87. 
42 Ibid, s.117f. 
43 Säljö (2005), s.121. 
44 Vygotskij (1995), s.13. 
45 Ibid, s.17. 
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elevers erfarenheter på ett bredare fält så att de med leken, fantasin och sin kreativa förmåga 

kan bearbeta erfarenheterna till kunskap blir en viktig pedagogisk slutsats av detta. På så sätt 

omvandlar eleverna kunskapen från repetitiv till produktiv. Här menar Vygotskij att kunskap 

blir mer verklig och användbar om eleven själv använt sig av kunskapen, det vill säga att 

eleven sätter sin kunskap i ett socialt sammanhang och återskapar kunskapen med fantasins 

hjälp till nya erfarenheter.46 Det spelar ingen roll hur individualistiskt en elev jobbar. Det 

finns ändå alltid en social faktor. ”På så vi blir ingen uppfinning i sträng mening personlig, i 

den finns alltid bevarade rester av ett anonymt samarbete”47  

Vidare skriver Vygotskij om vikten av att känslor och fantasi tätt 

sammanknutna. Känslor sammanför erfarenheter med varandra även om erfarenheterna är vitt 

skilda. Känner vi glädje inför en uppgift i en speciell kontext kan denna känsla komma 

tillbaka om vi ställs inför en helt annan uppgift fast inom samma kontext.48 Visuell 

förställningsförmåga är ickespråklig. Mycket av informellt lärande bygger på erfarenheter 

från våra sinnen och våra kroppar som inte förmedlas via språket. Ett centralt begrepp hos 

Vygotskij är den proximala utvecklingszonen. Med detta menar han att om en individ skall 

utveckla sig behöver denna individ utmaningar som tangerar den kunskap som individen 

bemästrar, det närmast belägna utvecklingssteget en individ inte klarar själv, men klarar med 

en kamrat som kan lite mer.49 Enligt Vygotskij är det i leken som barn bearbetar det abstrakta 

och gör det till meningsfullhet.50 Leken är en frivillig sysselsättning som sker under vissa 

gränser av tid och rum och som följer gemensamma regler. Leken är sitt eget självändamål 

och den ger upphov till en känsla av spänning och glädje. Leken blir meningsskapande för de 

medverkande då de bearbetar abstrakta händelser i sin omvärld. Rita och berätta är enligt 

Vygotskij första stadiet i det litterära skapandet för barnet, men om barnet skall ”tala på 

papper” uppstår oftast problem då skriftspråket utvecklas långsammare och är mer abstrakt än 

talspråket.51 

Med	  dialogen	  som	  redskap	  för	  lärande	  

I sin bok ”Lärande och kulturella redskap” redogör Roger Säljö hur vi lär inom en 

sociokulturell teori, han menar att människan är en kulturell varelse som formas av varandra 

och av sin kontext. Detta kallar han att ha en situerad identitet.52 Säljö beskriver även vikten 

                                                
46 Ibid, s.21. 
47 Ibid, s.37. 
48 Ibid, s.24. 
49 Imsen, Gunn (1988/2000) Elevens värld, Introduktion till pedagogisk psykologi, Lund: Studentliteratur, 
s.188. 
50 Vygotskij (1995), s.16. 
51 Ibid, s.53. 
52 Säljö (2005), s.50. 
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av att samtala, ha en dialog i lärandesituationer. Det är i det mellanmänskliga som lärande 

sker: vi lär av varandra, genom varandra men även genom att resonera med oss själva. ”Att 

tänka i sociokulturell bemärkelse är således att använda kulturella och språkliga resurser för 

att resonera med sig själv, fantisera och föreställa sig världen.”53  

Genom att externalisera tankar, vill säga att ta fram tankar och göra dem verklig 

genom att beskriva den i till exempel språkliga sammanhang, att mediera, görs tankarna om 

till nya erfarenheter och till produktiv kunskap.54 Med mediering menas här att människan 

använder sig av redskap, artefakter, för att förstå och förmedla omvärld. Inom sociokulturell 

teori anses även språket vara en artefakt.55 ”Alla samtal är utryck för mediering, och 

människor är på sätt och vis ständigt medierade resurser för varandra i interaktion.” 56 

Ytterligare en av de bärande idéerna inom sociokulturellteori är att de redskap 

som vi människor har producerat är länken mellan individen och kollektivet. Kunskap som 

laddas i de artefakter vi producera hjälper till i förståelsen om omvärlden. Språket har vi till 

låns, vi använder och utvecklar det under vår livstid och fyller det med vår våra erfarenheter. 

Sedan lämnar vi det så småningom vidare till nya generationer.57 

Med	  berättelsen	  som	  mönsterskapare	  

Peter Gärdenfors, professor i kognitionsvetenskap, skriver i sin bok ”Lusten att förstå” om 

narrationsteori, vikten av att se mönster för att förstå och hur hjärnan fungerar som 

mönstertolkare. Han menar att den mänskliga hjärnan letar mönster i alla utryck för att skapa 

reda i omgivningen. Hjärnan läser gärna ihop för att hitta mönster. ”Hjärnan är fylld med 

olika mekanismer som fyller i det som faller på näthinnan eller trumhinnan. När vi till 

exempel tolkar ytor i en bild har vi en stark tendens att binda samman linjer som har samma 

riktning till konturen av ett objekt ”58  Gärdenfors menar att vi människor kommer från olika 

kulturer, har olika lärstilar och att på grund av detta måste finnas många sätt att bedriva 

undervisning på. Kultur förklaras på detta sätt: ”En kultur kan i mångt och mycket beskrivas 

som en uppsättning abstrakta mönster som man använder, tillsammans med andra mer 

grundläggande mönster, när man tolkar vad som händer i världen”59 Gärdenfors menar att det 

är genom berättelsen som vi skapar mönster och omskapar vår kunskap. När en elev berättar 

om sitt lärande, sin uppfattning om vad de håller på med och varför de gör det de gör avslöjar 

                                                
53 Ibid, s.41. 
54 Ibid, s.62. 
55 Ibid, s.32. 
56 Ibid, s.37. 
57 Ibid, s.81ff. 
58 Gärdenfors (2010), s.137. 
59 Ibid, s.157. 
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eleven sin tankestruktur och teorier om varför de arbetar som de gör.60 Detta kan ge läraren 

insikt i hur han kan hjälpa eleven att hitta strukturer och mönster samt alternativa 

arbetsmetoder för att eleven skall hitta verktyg och metoder för sitt lärande.  

Gärdenfors skriver även att vi minns bättre om det som vi skall läras presenteras 

i fler kontexter, eftersom vi då ser problemet från flera håll. ”Genom att se ett fenomen i flera 

sammanhang kan man dra ut det som är allmängiltigt och skilja det från det tillfälliga.”61Vi 

kan även minnas bättre om det som skall läras presenteras av flera olika individer. Genom att 

lyssna på andras förklaringar eller andras missförstånd kan eleven bli motiverad att reflektera 

över sin egen förståelse, vilket utvecklar metakognitionen, det vill säga reflektionen över det 

egna lärandet. En annan aspekt på detta fenomen är att eleven lär sig att det finns olika 

perspektiv, att vi människor är olika.  

Med	  leken	  som	  teori	  

Som en röd tråd i dessa tre böcker ”Kreativitet och fantasi”, ”Lärande och kulturella 

redskap” och ”Lusten att förstå”, finns leken som en viktig ingrediens i barns uppväxt och 

som ett sätt att lära av varandra. Det är i leken som barnet lär sig att tänkande kan överordnas 

aktivitet, med detta menar jag att det är i den imaginära världen som barnet lär sig att resonera 

med sig självt. Barnet kan skapa fiktiva ”jag” i leken. Förmågan att kunna hantera abstrakta 

symboler, abstrakt tänkande och att förstå komplexa sammanhang har sitt ursprung i leken.62 

Leken är inte en upprepning av det upplevda utan det är i leken som barnet använder sin 

kreativitet och fantasi att bearbeta det upplevda, ett sätt att kombinera, tänka om och skapa 

nytt.63 I leken är barn inte bara aktiva, de är absorberande, kreativa huvudpersoner som 

experimenterar, utvecklar och omformar. Detta betyder att leken innehåller metoder för barnet 

att utveckla tänkandet. Inlevelseförmågan är en annan viktig del av leken, att öva på att förstå 

hur andra känner eller att kunna leva sig in i en annan värld. Denna form av förståelse är 

viktig för all social aktivitet - särskilt för lärande och undervisning. Inlevelseförmågan är 

därför ett av de grundläggande villkoren för människans lärande.64 Mycket informellt lärande 

består i att förstå hur andra människor fungerar. Med informellt lärande avses det lärande som 

till exempel sker under leken. 

                                                
60 Ibid, s.118 
61 Ibid, s.146. 
62 Strandberg (2006), s.161. 
63 Vygotskij (1995), s.16. 
64 Gärdenfors (2010), s.62. 
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Tidigare	  forskning	  

En stor inspirationskälla till denna undersökning är Peter Gärdenfors, professor i 

kognitionsvetenskap på Filosofiska institutionen vid Lunds universitet. Han har skrivit många 

böcker om hur hjärnan fungerar och att vi människor söker mönster för att förstå vår omvärld 

som bland annat Den meningssökande människan och Blotta Tanken. I den senaste boken 

Lusten att förstå, som används som källa i denna uppsats, skriver Peter Gärdenfors om 

kognitionsvetenskap, psykologi och pedagogik. Han anser att den pedagogiska forskningen 

och kognitionsforskningen bör närma sig varandra för att ge mer förklarande kraft och 

prediktiv.65 Han skriver även att ”Vi förstår inte tillräckligt väl hur barn och vuxna lär sig för 

att våga erbjuda någon utbildningsgaranti”.66 Hans förhoppning är att utbildningssystemet 

förändras så att lärande sker på människors villkor. 

 Ett examensarbete som tangerar mitt är ”Nu är det ingen lek längre. Nu är det 

allvar.” Detta är en uppsats om pedagogers syn på lek som metod för att främja inlärning. 

Författare är Elin Knudsen och Johanna Olsson vid Malmö högskola/Lärarutbildningen 2010. 

Uppsatsen är skriven med fokus på pedagogerna och hur dessa kan använda sig av lek vid 

inlärning. Författarna har gjort observationer i klassrum och intervjuer med pedagogerna. 

Resultatet som författarna kom fram till var att lek med fördel kan användas men att 

pedagogerna inte var nöjda med sitt eget sätt att införliva leken vid inlärning. Att se de vuxnas 

syn på leken vid inlärning kompletterar denna undersökning som har haft fokus på hur eleven 

själv använder sig av leken. Genom att ringa in leken från två håll som en högst användbar 

metod kan kanske fler pedagoger våga prova sig fram och på så sätt finna nya vägar för 

undervisning.67 

 Ytterligare ett examensarbete detta år som tangerar mitt är ”Fysisk förankring 

av kunskaper?” av Åsa Lindvall vid Luleå Tekniska universitet/Pedagogik och lärande 2010. 

I Åsas undersökning var syftet att se hur rörelse påverkar inlärning och befästning av 

kunskaper. Hon har även fokus på att elever lär sig med olika lärstilar och att skolan bör 

tillgodose detta faktum. Även denna undersökning har gjorts genom att intervjua pedagogerna 

och inte eleverna. Jag anser att det är angeläget att använda eleverna, som gjorts i min 

undersökning, för att komplettera dessa två undersökningar. 

                                                
65 Gärdenfors (2010), s.262. 
66 Ibid, s.262. 
67 http://hdl.handle.net/2043/9757 
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Bearbetning	  och	  Analys	  

För att få svar på mina forskningsfrågor fick en tredjeklass från en innerstadskola vara mina 

medforskare i mitt designpedagogiska projekt. Under hösten 2010 träffade jag mina 

medforskare vid tre tillfällen och de svarade en tid efter besöket på Konstfack på en enkät.  

Första	  träffen	  

Den första träffen var på medforskarnas skola och det var innan jag hade frågat dem om de 

ville bli mina medforskare i denna undersökning. Vid detta tillfälle var det inte bara jag som 

besökte dem i skolan utan även mina kollegor i Den pedagogiska designbyrån, det vill säga: 

Anna-Karin Holtz, Frida Lindberg och Hanna Andersson. Anledningen till att vi alla var med 

vid denna träff var för att inga av de barn som senare skulle komma till Konstfack skulle 

behöva undra vilka det var som de skulle möta. Vi ansåg att det var tillräckligt att åka till en 

ny kontext, det vill säga Konstfack. Vid detta möte träffade jag alla barn som skulle komma 

till min men även till Fridas workshop. Detta innebar att vid denna träff var det ca 75 barn. 

För att ge eleverna mer förståelse i vad de skulle komma att ingå i så gjordes en kortare 

förklaring av vad design kan vara. Design förklarades på detta vis: 

• Det kan vara att designa en artefakt. 

• Det kan vara att designa en metod. 

Att förstå begreppet design är en utmaning även för en person som är mer insatt i ämnet. Av 

den anledningen användes denna mycket förenklade förklaring av vad designbegreppet kan 

stå för. Genom att rita på tavlan om hur en designprocess kan gå tillväga och hela tiden ställa 

frågor till eleverna kom vi tillslut till konsensus om vad begreppet design skulle betyda för 

just denna undersökning: Att vi tillsammans skulle försöka att skapa metoder och inte 

tillverka nya artefakter. Fördelen med att träffa alla elever på en gång är att de som var lite 

mer insatta i ämnet kunde berätta om sina erfarenheter. Alla medverkande tar då del av dessa 

personers erfarenheter och ny kunskap skapas genom ett situerat kollektivt minne. Även att vi 

pedagoger får syn på hur denna grupp elever ser på just begreppet design. Som pedagog är det 

en vinst i undervisningssyfte då jag då kan se mönster och strukturer i elevernas 

tankegångar.68 Barns frågor avslöjar deras förställningsvärldar.69 Träffen slutade med att 

eleverna svarade ja på frågan om de ville hjälpa till som medforskare. 

                                                
68 Strandberg (2006), s.72. 
69 Gärdenfors (2010), s.172. 



 17 

Andra	  träffen	  

Denna gång träffade jag mina medforskare själv under en timme. De fick titta på en film som 

skulle inspirera dem att gå vidare i undersökningen. Efter filmen gjorde de vikgubbar i grupp 

för att på så sätt visa för mig hur de trodde att en marsian såg ut. Här används ordet marsian 

och med det menas en besökare som inte kommer ifrån jorden, kanhända från mars. 

Vikgubbsmetoden valdes för att det i undersökningen var viktigt att alla skulle bidra till hur 

denna marsian skulle se ut, att det inte fick vara en som bestämde detta. En vikgubbe är en 

gemensam teckning där den förste ritar huvudet och sedan viker ned på papperet så att nästa 

inte ser vad som är ritat och fortsätter då på teckningen. Efter detta möte fick även mina 

medforskare en hemläxa som bestod i att de skulle svara på två frågor.  

• Om du har något att berätta men inte kan använda ord, hur gör du då? 

• Kan du berätta något utan att använd ord? 

Genom att använda mig av vikgubbar som eleverna gjort kan jag få en första uppfattning av 

hur de ser på hur en marsian kan se ut. Eftersom marsianen är pivån för denna undersökning 

är det viktigt att utseendet är en överenskommelse i gruppen.  

                                                                                                                                              Bild 3, vikgubbar 
 

Hemläxan fick eleverna lösa på det sätt de ansåg var lämpligast, fråga en vuxen eller en 

kompis men inte en klasskompis. Frågorna var tänkta att leda till en första reflektion av hur 

forskningsfrågorna sedan kunde besvaras. En av eleverna förstod inte riktigt hur det skulle gå 

till, så för att visualisera uppgiften gjorde två elever ett rollspel som visade hur de tänkte kring 

hemläxan. De spelade upp en tänkt situation om hur det kunde gå tillväga när de gjorde läxan 

och den elev som inte förstod fick även prova på att delta i detta rollspel vilket medförde att 

eleven förstod. Här använde eleverna sig av kollaborativt lärande – att lära av varandra.70  

För att illustrera hur fantasin kan komma till korta när erfarenheterna tryter har 

Leo Lionni skrivit en barnbok som tar upp ämnet ”En fisk är en fisk”.71 Boken handlar om en 

fisk och en groda som är bästa kompisar. När grodan utvecklar sig och får ben vill fisken 

gärna veta hur det ser ut och går till uppe på land. Grodan ger sig ut på äventyr för att ta reda 

                                                
70 Gärdenfors (2010), s.131. 
71 Leo Lionni, ”Fish is Fish”, (1970). 
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på svaret på fiskens fråga. Efter en tid kommer grodan tillbaka och berättar de mest 

fantastiska historier om fåglar, kor och människor. Fisken fantiserar om vad grodan har sett: 

en fisk med vingar som flyger, en fisk på fyra ben med juver och en fisk som går på sina 

stjärtfenor. Fisken har inga erfarenheter om hur en människa ser ut så han använder sig av de 

erfarenheter som han har - fiskar. 

Pinkis	  tillkomst	  och	  resa	  	  

När jag tittade igenom alla de fantasifulla, fantastiska vikgubbarna som mina medforskare 

hade gjort på den andra träffen, slog det mig att jag inte ville använda mig av bara en 

vikgubbe utan av så många som möjligt. Anledningen till detta var att jag ville att så många 

som möjligt skulle få vara med som meddesigners av Pinki. Jag bestämde mig för att klippa 

ihop tre vikgubbar och använda mig av namnet på en fjärde. 

       
                                                               Bild 4, 5 och 6, Pinkis tillkomst 
 

Kvällen och halva natten innan tredje träffen sydde jag ihop och fyllde Pinki med kärlek och 

plastpellets. På morgonen den 22 oktober 2010 gjorde jag och Pinki vår gemensamma resa 

från Brännkyrkogatan till Konstfack för att där invänta mina medforskare. 

 

 
                                                                                         Bild 7, medforskarna och Den Pedagogiska Designbyrån 

Tredje	  träffen	  

Medforskarna kom med den första snön. Den pedagogiska designbyrån intogs av barn, glada 

av det första snöfallet. Energin som fyllde Konstfack när 25 stycken 9-åringar intog och tog 

över var svåröverträffad. Nästa stora möte var mellan alla medforskare och Pinki. Pinki och 

jag hade gjort resan från Brännkyrkogatan där vi träffats för första gången och Konstfack 
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tidigare på morgonen. Mötet blev översvallande och en av de första kommentarerna var:”- 

Vem vann?”72                                          

                                        
          Bild 8 och 9, första träffen med Pinki och Den Pedagogiska Designbyrån 
 
Pinki som pivå, bron mellan verkligheten och fantasin, bjöd in till den överenskomna 

imaginära världen som medforskarna och jag tillsammans skapat. När medforskarna hade 

hälsat klart på sin nya klasskompis kom medforskarna tillrätta. Vi alla samlades i den del av 

Den pedagogiska Designbyrån som hade döpts till ”Myshörnan” för genomgång av hemläxan. 

Medforskarna fick berätta vad de kommit fram till när de ställt frågorna och svaren skrevs ner 

på tavlan. Tillsammans kom vi fram till att svaren kunde delas in i två genrer. 

• Rita/mat 

• Rörelser/mima/teater/grimaser/visa med händerna/visa genom att göra 

själv/kroppsspråk 

Dessa två genrer blev de två olika metodområden som medforskarna skulle jobba med. 

Nu var det dags att presentera problemet som skulle lösas. Problemet var att medforskarna 

tillsammans skulle undersöka hur det kan gå till att undervisa i matematik utan att använda 

ord. Pinki var tvungen att lära sig matematik för att kunna bygga upp sin farkost igen. 

Medforskarna delades in i fyra grupper. I varje grupp ingick även en pedagog. 

Vidare fick varje grupp en av de två metoder som vi tillsammans hade kommit fram till. 

Rita/mat eller Rörelse/mima/teater/grimaser/visa med händerna/visa genom att göra 

själv/kroppsspråk.                                                                                                                    

                                            Bild 10 och 11, medforskarnas forskningsarbete i den Pedagogiska Designbyrån

                                                
72 Citat av medforskare på workshoppen 22 oktober 2010,Konstfack  
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Pedagogerna fanns till som stöd och hjälp: det var medforskarna som undersökte och 

forskade. Här menar jag att de forskade, för att de provade sig fram, utan att veta om de skulle 

”lyckas”. Förmiddagen jobbade medforskarna i sina grupper med att försöka hitta svar på 

forskningsfrågan. Under dagen visade det sig att alla medforskare helt var med på att hjälpa 

Pinki med matematiken: alla grupper fullföljde sin uppgift och svarade på forskningsfrågan. 

Under rasten på förmiddagen lekte alla medforskare tillsammans i Vita Havet, 

den stora vita lokal som ligger precis i entrén till Konstfack. Alla i klassen var med under 

leken. 

                                                                                                 Bild 12, leken under rasten i Vita Havet                                                                                                                                                             
                                                                                                                           

Efter lunch var det dags att redovisa resultaten av förmiddagens forskning. Vi samlades denna 

gång utanför Den pedagogiska designbyrån eftersom den grupp som började behövde mer 

plats för sin redovisning. Pinki fick första parkett, vi satt alla på golvet i Vita Havet.  

Eftersom detta var den tredje workshopen i Den pedagogiska designbyrån var 

jag förberedd på att vi under dagen skulle ha publik. Detta var inget som medforskarna tog 

upp som en fråga eller undran. Däremot reagerade jag på att ”publiken” gjorde att hela 

undersökningen kändes som en levande utställning, som ett ofrivilligt och omedvetet 

performance. Den pedagogiska designbyrån visade sig vara ett väl fungerande 

undervisningsrum/undersökningsrum genom att medforskarna tog hela utrymmet i besittning. 

De använde möblerna som rekvisita till både teater och verkstadsarbete. Genom att använda 

leken som socialt klister och tack vare alla individuella olikheter och resultat sammanfogades 

undersökningen till en helhet. 

 Under en designpedagogisk undersökning med många deltagare och pedagoger 

kan vissa svårigheter uppkomma. Upplägget i Den pedagogiska designbyrån med en pedagog 

per grupp barn är mycket väl fungerande i det praktiska arbetet. Som forskare en annan. Att få 

syn på allt under arbetes gång och hinna göra fältanteckningar är svårt och ibland helt 

omöjligt. Av denna anledning är bearbetningen av hur grupperna tänkte och hur de kom fram 

till sina förslag ganska mager i vissa grupper. 
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                                                                                                                       Bild 13 dansperformance i Vita Havet 

Hannas	  grupp	  

För att visa Pinki vad siffror var och vad symbolen för siffran hade för värde hade denna 

grupp hade gjort ett dansperformance. Dansperformancet innehöll inslag av visuella 

visningsverktyg som skulle symbolisera siffror, bollar av play-doh lera och västar av 

plastpåsar med en siffra i tyg på. Dansperformancen innehöll en additionsuppvisning där 

medforskarna först presenterade sin siffra som de hade på västen. Sedan i antalet bollar, de 

presenterade även siffran i tal. I koreografin ingick en uppvisningsformation. Det hela slutade 

med att bollarna i play-doh regnade över oss. Play-doh-lera är ett barnsäkert formmaterial 

som kan tillverkas hemma. Denna lera hade fyra olika färger, röd, grön, blå och gul. Efter 

denna grupp flyttades redovisningen till Den pedagogiska designbyrån.  

 

                                                                                                                                          Bild 14, tunnelbaneteatern 

Fridas	  grupp	  

För att visa för Pinki hur addition kan gå till hade denna grupp hade gjort en tunnelbaneteater, 

en additions- och subtraktionsuppvisning. Som rekvisita användes de vita kuber som fanns i 

byråns möblemang. Frida ”körde” tunnelbanan och satt på den första kuben. Det var tre rader 

med kuber, chaufförens medräknad. Tunnelbanan kom till en station som ropades ut. Där klev 

medforskare på. När tunnelbanan var full fick medforskarna inte kliva på, utan stå kvar. När 

tunnelbanan kommit till den station som medforskarna skulle till klev de av. Att farten 

växlade illustrerades med att medforskarna och Frida lutade sig bakåt, som en illusion av fart. 

Teatern slutade med att Frida var själv kvar i tunnelbanan.  

                                                                                                                                                   Bild 15, matgruppen 
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Anna-‐Karins	  grupp	  

Även denna grupp valde att visa siffrornas värde för Pinki. Gruppen hade valt att tillverka mat 

av play-doh-leran för att illustrera siffror. Gruppen hade även tillverkat en tärning att välja 

siffra med, en siffra som skulle visas med mat.                                                                               

                                                                                                                 

                                                                            
                                                    Bild 16, tärningen                                 
                                                                                                                                    

Medforskarna slog tärningen och den siffra som kom upp visades med den mat de hade 

tillverkat. När de visat sin mat låtsades de äta upp maten genom att kasta den bakom ryggen. 

 

                              Bild 17, känslor och matgruppen 

Min	  grupp	  

Denna grupp hade valt att rita, sy och göra mat av play-doh-lera. Två medforskare hade sytt 

en kompis till Pinki som heter 72:an och de presenterade addition: Pinki plus sjuttiotvåan är 

lika med kärlek. Två andra medforskare hade jobbat med känslor och känslors uttryck som 

addition. En medforskare hade använt sig av det faktum att mat innehåller smaker och gjort 

addition av det. En medforskare hade gjort grillspett som var en akabus, ett slags räknesticka. 

Alla additioner och subtraktioner sammanfattades på tavlan som matematiska 

ekvationer.  I en av grupperna kom medforskaren fram till ett matematiskt begrepp som 

brukar introduceras först i slutet av högstadiet. Detta begrepp kunde med enkelhet redas ut på 

tavlan på grund av att just medforskaren visat sitt sätt att tänka kring matematiken. På så sätt 

kunde jag som pedagog lyfta fram de dolda variabler som finns i matematiken och därigenom 

hjälpa medforskarna att göra en tankevända, tänka om och tänka nytt, utmana den närmaste 

proximala utvecklingszonen.73 Genom att använda ”Designprocessen” som undersökande 

                                                
73 Imsen (1988/2000), s.188. 
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metod - och här refererar jag närmast till ”Problembaserat lärande” - blir jag som pedagog 

engagerad i att förstå hur medforskarna tänker.74  Medforskarna övar även på sin egen 

inlevelseförmåga, det vill säga: empati, gemensam uppmärksamhet, att förstå andras avsikter 

samt att förstå att andra inte vet samma sak som du själv. Dessa komponenter är viktiga för 

lärande. Genom att se sitt eget lärande via varandras redovisningar inser även medforskarna 

att de kan ha olika perspektiv på ett och samma fenomen.75 Tillsammans skapar medforskarna 

ny kunskap. 

I alla redovisningssätt av forskningsfrågorna kom vikten av leken och 

lekfullheten fram. Att medforskarna visade och berättade vad de kommit fram till under dagen 

var även detta meningsbärande för undersökningen. Pinki kom att vara den gemensamma 

länken till leken, medforskarna vände sig till Pinki i redovisningstillfället, vissa viskade 

hemligheter till Pinki. Pinki kom att bli till en del av denna klass på ett helt naturligt sätt 

genom fantasin, kreativiteten och leken. Enligt Vygotskij är det i leken som barn bearbetar det 

abstrakta och gör det till meningsfullhet.76 Detta synliggjordes i att medforskarna omformade 

abstrakta matematiska problem till vardagliga situationer och därigenom skapade mening i 

matematiken. Säljö menar att det är bland annat i leken som vi lär oss att samspela med 

andra.77 Detta framgår i samspelet mellan alla de medforskare som ingick i planering och 

framförandet av Tunnelbaneteatern och danspreformance. Gärdenfors skriver att det är genom 

leken som vi skapar förståelse av oss själv och vår omvärld.78  

Medforskarna kom till en ny plats, även om några hade varit på Konstfack 

tidigare så var Den pedagogiska designbyrån helt ny. Då upplevdes det som medforskarna var 

trygga och nöjda med denna plats. Hela klassen jobbade mot ett gemensamt mål, att hjälpa 

Pinki. Lekfullheten spred sig genom att några av barnen, istället för att jobba som forskare i 

matematik, jobbade som utforskare av leken i Den pedagogiska designbyrån genom att leka 

kull, glidtacklas och smyga på fröken för att tjuvlyssna. När alla grupper hade redovisat blev 

medforskarna avtackade och åkte tillbaka tillsammans med Pinki till deras skola

                                                
74 Gärdenfors (2010), s.128. 
75 Ibid, s.118. 
76 Vygotskij (1995),  s.16. 
77 Säljö (2005), s.87. 
78 Gärdenfors (2010), s.185. 
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                                                Bild 18 och 19, Den Pedagogiska Designbyrån 

Enkäten	  

I enkätsvaren blev det tydligt vad som var i fokus under dagen för medforskarna: det var 

roligt att få komma till Konstfack. Nästan alla vill komma tillbaka och några vill börja i denna 

”vuxenskola” som är så spännande och rolig. Jag är medveten om att svaren på enkäten blev 

positiva av fler anledningar, bland annat för att mitt sätt att ställa frågorna på, ett personligt 

brev till varje medforskare. Även att detta var en utflykt för medforskarna som var ett avbrott 

i deras vanliga skolarbete och på så sätt ett äventyr. 
Jag tycker att det var spenande och roligt att vara i en vuxenskola när jag blir stor tror jag att jag ska gå 
på en vuxen skola för det värkar vara jette roligt och det verkar spännande och att leka med leran var 
jette roligt.79 

 

 Att byta miljö är ett sätt att se kunskapsskapande från en annan sida och upptäcka något nytt 

med det som sker i skolan. Att få perspektiv på sig själv. Många svarar att det var kul att göra 

tröjor av plastpåsar, ett kanske helt nytt sätt att tänka om plastpåsar, en tankevända. Att göra 

mat av lera som sedan användes för att räkna med var även det för många ett helt nytt sätt att 

tänka på. 
Jag hade jätte kul på konst-fack. Jag tyckter att det var roligt att få ha matte-lektion med Pinki och att få 
träffa Anna-Karin, Hanna, Frida ock du Lotta. Tack för att jag och 3B fick hälsa på. 
 
Jag tyckte det var jete roligt att hälsa på här ser du den där buss grejisen 
 
jag har fåt gort en egen tröja. Jag tyckte at de var roligt 
 
Hej Lotta! Det var jätte kul på kånst fak! Den dagen glömmer jag allrig tror jag. Pinki mår jätte bra! 
Han har säkert lärt sig ganska mycket matte. Han längtar nog till sin planet och dig. Jag glömde säja 
man kan dansa för att prata utan ord. 
 
Jag tyckt att det var roligt att göra en tiater fast jag ville göra mer lera mat för det var roligt. Och Pinki 
trivs bra har hos os.80 
 
 

  Att jobba tillsammans kom fram som något positivt och roligt och en elev svarade att hon 

tyckte att klassen blivit bra på det under dagen.  

                                                
79 Enkätsvar av medforskare. 
80 Enkätsvar av medforskare. 
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Jag tyckte det var roligt det var kul att jöra en undersökning. Vi jobbade bra tillsammans. Jag skule 
bereta någånting jenom att jöra det med henderna.81 

 

I svaren finns även mycket om sättet att berätta på, det vill säga hur grupperna redovisade och 

att de fick visa för varandra. Många svarar att det var roligt och spännande att få visa inte bara 

sina klasskompisar utan även oss, vi från Den Pedagogiska Designbyrån. Sätten att visa på var 

också spännande, teater, dans, visa och berätta.  

 
Jag tyckte det var roligt och spännande. Jag tyckte det var roligt att förklara sifror för Pinki och göra ett 
uppträdande för er och Pinki. Jag tyckte det var roigast att göra en tröja av en plastpåse.82 

 

Att det är viktigt att visa sina känslor kom även det fram genom att en grupp gjorde masker 

och använde dem i matematiken. Några medforskare sydde en kompis till Pinki genom att sy. 

Den matematiska förklaringen var att Pinki plus 72:an, som kompisen blev döpt till, var 

kärlek. Dessa medforskare utvidgade uppgiften med sin fantasi och kreativitet.  

 
Jag tycker att det var jätte kul att vara på konstfak. Jag tyckte att det som var roligast var att beskriva 
våra känslor jenom att jöra masker som visar glad, ledsen, arg och lite till. Tack så mycket Lotta för 
Pinki tack vare Pinki har vi nu komit på att göra en familj 72:an, 7p,2p. 
 
Hejsan Lotta! Konstfacket var fantastiskt roligt! En fråga: kunde Pinki prata efteråt? Nu verkar han vara 
för trött för att prata. Men han har det mysigt med 72:an och 7p och 2p.83 
 
 

Nästan alla medforskare har svarat hur de skulle gå tillväga om de skulle förklara något utan 

att använda ord. Många olika förslag på hur detta skulle gå till väga har kommit fram i 

enkäten men inga nya, det vill säga inga som vi inte pratade om eller använde oss av. 

 
Utan ord. Man kan peka med händerna och visa med händerna och rita tekningar och så man 
kan visa men kroppen, händerna och huvudet   
 
Jag kan visa med mitt humör vilket humör jag är på. Man kan visa på ett papper. Man kan 
också visa på en film.84 
 

Det är även i enkäten som det kom fram andra observationer från medforskarna som att 

toaletterna är snygga på Konstfack och att alla medforskare inte forskade i matematik hela 

tiden. 
Det var jätte kul att komma till Konstfack. Jag tyckte allt var kul och det var snygga toaletter tycker jag. 
Det var kul att göra en väst av en plastpåse och det var kul att göra bollar av lera och tack för att vi fick 
Pinki det var jätte snällt av er 

                                                
81 Enkätsvar av medforskare. 
82 Enkätsvar av medforskare. 
83 Enkätsvar av medforskare. 
84 Enkätsvar av medforskare. 
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Tack Lotta och Frida och Anna-Karin och Hanna. 
 
Det var jätte roligt när vi gjorde mat av lera det var okså jätte roligt när jag Emiliano och Samuel tjuv 
lysnade på ing-marie och jömde oss. Det var roligt när man fick göra tiater. 
 
vi lekte ”under hökens alla vingar” det tyckte jag var jätte kul och alla grejer som vi gorde. Det var 
roligt med lera tycker jag. 
 
Ja lotta det var jätte kul jag tror att det flesta vill komma dit en annan gång tack för att vi fick Pinki: sy 
var roligast:85 
 
Att det är genom processen menar Vygotskij som barnet utvecklas till den framtida 

individ barnet behöver, den skapande processen i leken. 

 
Den kommande människan uppnår allt med hjälp av den skapande fantasin; att orientera sig i 
framtidens värld och skapa ett beteende som grundar sig på denna framtid och utgår ifrån den är den 
allra viktigaste funktionen hos fantasin. Och i den mån som det pedagogiska arbetets viktigaste uppgift 
är att styra skolbarnens framtid, är en utveckling och övning av barnets fantasi en av de viktigaste 
krafterna i processen att förverkliga detta mål. Formandet av en skapande personlighet som strävar mot 
framtiden initieras med hjälp av en skapande fantasi som tar gestalt i nuet.86  

Medforskarna har svarat på enkätfrågorna i en nästan enhetligt positiv ton. Vid 

undersökningstillfället upplevdes medforskarna som positiva, samarbetsvilliga och glada. 

Leken och det spännande kommer fram, men även att leken gått över till en mer kreativ 

sysselsättning, att spionera på fröken. Många vill komma tillbaka. Enkäten hade endast tre 

reflexiva frågor och följdes inte upp med fler öppna frågor vilket kan medföra att tolkningen 

är missvisande. De observationer som gjordes under dagen på Konstfack visar dock en 

upplevd positiv bild av hur medforskarna själva upplevde dagen.  

                             

                                         Bild 20, ränder  

Även under ett samtal med klassens pedagog inför enkäten framkom att medforskarna var 

nöjda och glada med dagen på Konstfack.87  Som jag nämnde tidigare är jag medveten om att 

den positiva ton som används av medforskarna i enkätsvaren kan bero på en massa 

                                                
85 Enkätsvar av medforskare. 
86 Vygotskij (1995), s.100. 
87 Samtal mellan Lotta Orava Claesson och Ing-Marie Nicklasson, 8 november 2010. 
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anledningar som hur klassens pedagog initierade uppgiften att svara på enkäten, vilket jag inte 

vet något om hur det skedde.         

Tolkning	  och	  resultat	  

Dans/performance/teater som språk har använts sedan ur minnes tider, mimande och dans 

användes redan för ca 1 500 000 år sedan.88 Enligt Vygotskij är just denna form av skapande 

en av de vanligaste formerna av skapande och fantasi utövande för barn. 89 I undersökningen 

sätter medforskarna ihop de erfarenheterna de har i sin grupp till gemensam gestaltning av 

deras kollektiva minne och kulturella bakgrund. Genom att det skedde i en grupp sammansatt 

av slumpen är det trolig att medforskarna bär på skilda erfarenheter inom, detta område, 

matematiken. I samarbetet med varandra gjorde medforskarna tankevändor, det vill säga de 

utmanade sina utvecklingszoner och lärde nytt.90 Dessa former av skapande, dans, 

performance och teater står även nära barnet för att det liknar leken och genom att dessa 

former av skapande är synkretistiskt, det vill säga att den innehåller element av de mest 

olikartade former av skapande.91När grupperna i undersökningen redovisade inför sina 

klasskompisar stärks gruppen genom berättandet som förståelse- och meningsklister.92 Att 

visa och berätta är ett sätt att nå begrepp som kamratgranskning och stärka den enskilde 

genom att han/hon blir sedd. Tankarna uttrycks inte i orden, utan kompletteras i dem.93Rita 

och berätta är enligt Vygotskij första stadiet i det litterära skapandet för barnet, men om 

barnet skall ”tala på papper” uppstår oftast problem då skriftspråket utvecklas långsammare 

och är mer abstrakt än talspråket.94 

I ”Lusten att förstå” resonerar Peter Gärdenfors om leken. Han menar att leken 

är en frivillig sysselsättning som sker under vissa gränser av tid och rum och som följer 

gemensamma regler. Leken är sitt eget självändamål och den ger upphov till en känsla av 

spänning och glädje. Leken blir meningsskapande för de medverkande då de bearbetar 

abstrakta händelser i sin omvärld och skapar förståelse av sig själv genom att reflektera jaget i 

duet. ”För att ett ”jag” skall utvecklas måste det finnas ett ”du”. ”Vi” är utgångspunkten för 

”jag”.95 I leken sker identitetsskapande, leken och lärandet är på så sätt nära 

sammankopplade. Många av svaren i enkäten visar på att medforskarna tyckte om att vara i 
                                                
88 Gärdenfors (2005), s.117. 
89 Vygotskij (1995), s. 81. 
90 Imsen (1988/2000), s. 188. 
91 Vygotskij (1995), s. 82. 
92 Gärdenfors (2010), s. 212f. 
93 Ibid, s.117f. 
94 Vygotskij (1995), s.53. 
95 Strandberg (2006), s. 72. 
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grupp och att vissa upplevde att de ”blivit” bättre av att vara tillsammans. Leken var central 

under hela undersökningen det visar både enkäten och de observationer som skett både av ljud 

och med bilder. Att medforskarna även när de var på ”rast” lekte tillsammans visar på detta. 

Av de ljudupptagningar som transkriberats talar medforskarna endast lite om själva 

forskningsfrågorna och mer om hur deras gestaltnig av svaren skall bli och hur materialet de 

jobbar med är. 

 Att misslyckas i leken gör inte så mycket, då det är på låtsas, i leken övas 

känslor i samspel med andra det vill säga inlevelseförmågan tränas. Enligt Vygotskij är det 

känslorna som är det som främst framkallar fantasi.96  Leken ställer krav på 

kommunicerbarhet på flera olika nivåer, kort sagt leken är ett kraftfullt redskap för lärande.97 I 

gruppernas redovisningar av vad de kommit fram till under dagen på Konstfack förekommer 

många olika sätt att kommunicera på, teater, dansperformance, sy, skapa mat av play-doh-

lera, visa med känslor och rita. Respekten som hela gruppen visar för varandra genom att alla 

medforskare tas på fullt allvar under redovisningarna anser jag beror på förtroende och 

inlevelseförmåga. Delaktighet är nyckeln till lek i skolan och delaktighet är mer än att ha 

inflytande. Delaktighet innehåller rätten att undersöka, experimentera, utveckla och omforma. 

Det är rätten att vara med innan man vet eftersom inre kompetens har sin grund i yttre 

gemensamma aktiviteter.98  

 
Människan är en historisk och social varelse som har en unik förmåga att samspela med sin omgivning 
på sofistikerade sätt. Om vi vill förstå hur hon lär eller utvecklas, måste vi relatera individens kunskaper 
och färdigheter till hennes omgivning och till de resurser och utmaningar som finns där.99 
 
 

Detta motiverar att använda sig av leken och fantasin i skolan. Fantasin och kreativiteten kan 

finnas överallt, när som helst och i alla ämnen. Det finns inga stunder som lämpar sig bättre 

eller sämre. Övningstillfällen i fantasi och kreativitet finns överallt. Växelspel mellan fantasi 

och verklighet gynnar tillägnandet av det verkliga och utvecklar kompetens för 

nyskapande.100 Leif Strandberg för ett resonemang i sin bok ”Vygotskij i praktiken” om att 

vuxna är oftast rädda att blanda fantasi med verklighet, barn har däremot en stor förmåga att 

låta dessa världar komplettera varandra. Barn tänker om och tänker nytt, använder 

kreativiteten. I kreativa processer samspelar handling, intellekt och känsla, produkten av 

processen är därför det ena uttrycket. Det andra uttrycket är vad som sker som inre tanke- och 

                                                
96 Vygotskij (1995), s.24. 
97 Gärdenfors (2010), s.186. 
98 Strandberg (2006), s.67. 
99 Säljö (2005), s.18-19. 
100 Strandberg (2006), s.104. 
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känsloutveckling. En kreativ process skapar en massa spännande yttre ting, men en kreativ 

process skapar också förändrade inre psykologiska processer.101Det finns en tydlig koppling 

mellan emotionella händelser och minnesförmåga: Om en händelse är emotionellt laddad, 

positivt eller negativt, är detta ett sätt för kroppen att signalera att händelsen är viktig för oss 

och att vi därför bör komma ihåg den.102 Nästan alla medforskare svarade i positiva ord om 

Konstfack, många ville komma tillbaka och några vill till och med börja på Konstfack eller 

någon liknade skola för att medforskarna ansåg att det var både spännande och roligt. Det 

fanns även de som påstod att de aldrig skulle glömma denna dag. Genom att göra inlärningen 

till ett lekfullt utforskande i en helt ny miljö skapade medforskarna ny kunskap tillsammans, 

med hjälp av fantasin, kreativiteten och leken. Genom svaren på enkäten kom det fram att de 

centrala för dagen på Konstfack var att medforskarna hade haft roligt genom att leka, att det 

var spännande med undersökningen och att ny kunskap i matematik hade skapats. 

 Peter Gärdenfors skriver i sin bok ” Lusten att förstå” om en jämförande studie 

mellan matematik kunskaperna i USA och Japan och varför de skilde sig. I USA där 

kunskaperna var lägre lärde lärarna ut en metod att lösa en problemställning. Sedan fick 

eleverna träna på detta genom att räkna en massa tal, repetera kunskapen. Därefter 

presenterades en ny problemställning och proceduren upprepades. Lärarna i Japan å andra 

sidan presenterade ett problem per lektion. Eleverna fick först försöka att lösa detta på egen 

hand och sedan diskuterade problemlösningen i en mindre grupp. Tillslut redovisade 

grupperna och tillsammans diskuterade hela klassen för- och nackdelar med de olika 

lösningarna. I slutet av lektionen sammanfattade läraren arbetet och lyfte de bästa idéerna som 

kommit fram under lektionen. Detta kan sammanfattas på så sätt att i Japan arbetade eleverna 

med få matematiska problem på många sätt medans eleverna i USA jobbade med flera 

matematiska problem på samma sätt. ”För att förstå måste man kombinera teoretisk förståelse 

med sin erfarenhet.”103  

 Genom att använda de fyra stegen i ”Lära för förståelse” i undersökningen kom 

den att till stor del påminna om hur matematik presenteras i Japan. Medforskarna jobbade 

först med hemläxan innan de jobbade i grupper på Konstfack. När grupperna sedan 

redovisade vad de kommit fram till togs detta upp till diskussion i hela gruppen. De dolda 

variabler som under diskussionen kom upp redogjordes på tavlan. På detta sätt hjälptes vi alla 

åt att utmana oss själva. Vi befann oss i den proximala utvecklingszonen.104 
 

                                                
101 Ibid. s.111 
102 Gärdenfors (2010), s.74. 
103 Ibid, s.150. 
104 Imsen (1988/2000), s.188. 
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 Bild 21, dolda variabler 

Slutdiskussion	  

Sverige har skolplikt som innebär att nästan alla barn i Sverige skall gå minst 9 årig 

grundskola. I skollagen står det att alla barn har rätt till en utbildning.105 Ansvaret för detta 

faller just nu på kommunerna att uppfylla medan det faller på individens förmyndare att se till 

att individen kommer till skolan. Jag väljer att tolka detta som att en individ från årskurs 1 

tom årskurs 9 inte har något val annat än att vara i skolan. Här menar jag att dessa individer är 

utsatta och står i en beroendeställning till de personer som enligt lag har ansvar att se till att 

miljön och förutsättningarna blir de bästa för just denna individ. Skolan är dessa barns 

arbetsplats och skolan har givna sätt att kommunicera med individen på, dessa sätt är relativt 

statiska anser jag. Skolans värld förväntar sig att alla deltagare i denna miljö kan och vill 

kommunicera på det sättet som skolan valt. Att alla individer i skolan inte förstår sin 

arbetsplats eller vad som förväntas av dem på denna arbetsplats ser jag som ett problem. 

Ändringar i kommunikationen kommer först när den eller de individer som inte ingår i den 

normaliserade bilden av skolindividen ”faller ut”, av skilda anledningar, jag väljer att förstå 

det som brist i kommunikationen från skolan. Så här står det i skollagen: ”Skolan ska ge barn 

och elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och sin personliga 

utveckling. Det ska ge eleverna möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar utvecklas så 

långt som möjligt enligt utbildningens mål.”106  

                                                
105 http://www.skolverket.se/content/ 
106 http://www.skolverket.se/content/1/ 
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 Den pedagogiska forskningen är allt för bunden till att beskriva skolan som den 

är och allt för sällan på att utveckla metoder för lärande.107  Den Svenska allmänna skolan har 

i princip inte förändrats sedan starten för ungefär150 år sen. Det finns ingen teori om lärande 

som säger att de som skall lära måste sitta i samma sal, lyssna till en person, ha 

tidsbegränsade lektioner och syssla med samma.108 Peter Gärdenfors avslutar sin bok med en 

undran om varför inte psykologin och hjärnforskningen har fått någon effekt på hur 

undervisning bedrivs.109 Att förändra skolsystemet i Sverige är i mina ögon en svår och 

framförallt en lång process eftersom den demokratiska ordning vi har i Sverige inte medför 

snabba förändringar utan är en trög apparat. Vilket på sitt sätt är bra för alla förändringar är 

inte alltid bra sådana. Förhoppningsvis kommer hjärnforskningen och psykologin närma sig 

den pedagogiska forskningen för att gemensamt lyfta vetandet om lärandet till nya nivåer. 

Skolan kommer enligt min åsikt alltid att vara en otroligt komplex plats där olika individer 

kan mötas för att låna och ta kompetenser av varandra. Under processen jag har gått igenom 

för att slutföra examensarbetet har jag fått nya insikter i hur jag som bildpedagog vill försöka 

utveckla tanken om en inkluderande skola. En bra början är att jobba som jag och mina 

kollegor gjort i ”Den pedagogiska Designbyrån” där vi försökt att tillgodose alla individer. En 

annan insikt är att just jobba med design och designprocessen och försöka att definiera 

Designpedagogik som begrepp. När jag nu examineras i just design, som är ett komplext 

begrepp, behöver jag något att luta mig mot som kan förklaras i varför detta sätt att jobba på i 

skolan är så bra. Jag tror på ett framtida system där inkludering är möjlig genom att jobba 

med designprocessen i det faktiska görandet och deltagandet. Jag tror att det är möjligt att 

använda kreativitet, fantasi och lek som grund för inlärning. 

 Som snart utexaminerad bildlärare önskar jag att Sverige vill sin framtid väl och 

börjar satsa på skolan med alla de fantastiska individer som finns där. Den kraft som jag 

upptäckte fanns i att använda fantasi, lek och kreativitet i undervisningen får inte förspillas. 

Svenska skolan måste börja följa sin skollag och ge varje elev rätt till sin utbildning och sin 

utveckling. 

 

 

 

 

 

                                                
107 Gärdenfors(2010), s.265. 
108 Ibid. s.261. 
109 Ibid. s.264. 
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