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Abstrakt 

I Skolverkets läroplaner och mål förespråkas ett vidgat textbegrepp som en angelägen del av 

undervisningen. I stark kontrast till det har estetiska ämnen, en fortsatt låg prioritet. Ett 

aktuellt exempel på det är att estetiska ämnen för närvarande föreslås bli valbara inom vissa 

gymnasieprogram. Medan läroplanerna talar för varje elevs rätt till lärande genom många 

olika uttrycksformer, tillmäter alltså de kunskapsideal som politiskt sett råder bildämnet en 

ringa status i praktiken. I skuggan av denna problematik pågår en pedagogisk 

forskningsdiskurs, där begrepp som multimodalitet och estetiska lärprocesser samt perspektiv 

som design för lärande behandlas och utvecklas. 

      Mot bakgrund av detta och med utgångspunkt i min roll som blivande bild och 

designpedagog, valde jag att genomföra ett pedagogiskt projekt som undersöker hur lärande 

kan ske genom praktiskt, skapande arbete. Inom ramen för undersökningen fick närmare 

sextio skolelever i uppgift att tolka, konstruera och synliggöra resonemang kring begreppet 

design i en gestaltning. De gestaltningar som eleverna formgav anpassades efter och inrymdes 

i lådor av papp. 

      Undersökningen behandlar följande frågor, på vilket sätt kan lärande ske när ett antal 

skolelever får tolka och konkretisera sina resonemang visuellt genom att formge, hur talar 

skolelever mellan 15 och 18 år kring innebörden av begreppet design och hur tolkar och 

kommunicerar de detta visuellt i en gestaltning?  

      Undersökningens huvudsyfte är att undersöka på vilka sätt dessa elever kan tillgodogöra 

sig kunskap när de får synliggöra resonemang genom att utforma en gestaltning. Vidare syften 

är att ta reda på hur eleverna samtalar kring begreppet design, samt att utforska hur de går 

tillväga för att kommunicera detta visuellt.  

      Något som blivit påtagligt i undersökningen är att kunskap och lärande kan ta form och 

komma till på många olika sätt. Under projektets gång växte en komplex bild av 

designbegreppet fram i elevernas arbeten. Trots uppgiftens förhållandevis snäva ramar, 

varierade metoderna för att visualisera olika idéer åtskilligt.  

      Då det i dagens teknologiska samhälle enkelt går att finna rena faktakunskaper på 

exempelvis Internet, har logiska resonemang och reflekterande samtal alltmera börjat lyftas 

fram som en viktig del av skolans kunskapssyn. I en sådan undervisning kan de estetiska 

ämnena tillföra ytterligare en dimension, eftersom det i många fall kan underlätta att resonera 

kring något visuellt, än kring något som inte går att se på. Elevernas gestaltningar 

kommunicerar tillsammans med uppsatsen undersökningens resultat.  
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1. Inledning 

 

Introduktion   

Undersökningens grundläggande tanke är att skolelever genom att konstruera en gestaltning 

får ge uttryck för hur de har förstått ett begrepp, samt att de med hjälp av denna gestaltning 

själva kan se på och visa andra hur de resonerat.  

     Inom ramen för ett designpedagogiskt projekt behandlar den här undersökningen hur 

närmare sextio skolelever samtalar kring och synliggör begreppet design. Elevernas uppgift 

var att genom praktiskt arbete ge form åt en tolkning av vad de lägger i begreppet. Denna 

gestaltade form skulle anpassas efter och inrymmas i en låda av papp.  

      Eftersom begreppet design i sig är mycket komplext och har skiftande innebörd i olika 

sammanhang och för olika personer, är det användbart att problematisera det i en 

undersökning som denna. Uppgiften utformades så att eleverna förutsattes ställa frågor om 

och utveckla resonemang kring innebörden av begreppet.  

      För mig som blivande bild och designpedagog, är de aktuella resonemang som förs kring 

design och lärande som teoretiskt perspektiv betydelsefulla. Anna-Lena Rostvall, lektor i 

pedagogik och Staffan Selander, professor i didaktik står gemensamt som redaktörer för 

antologin Design för lärande. I denna antologi finns några rader som på ett träffande sätt 

beskriver idén med det designpedagogiska projektet i denna undersökning. 

  

Design för lärande är ett teoretiskt raster som lyfter fram hur människor i 

olika sekvenser, utifrån val av teckensystem och medier i en 

meningsskapande process, transformerar existerande representationer av 

världen och formar och gestaltar nya, egna representationer.
1
 

 

Då uppgiften som eleverna fick arbeta med var avsedd att synliggöra och ge form åt hur något 

uppfattas, är det lämpligt att betrakta undersökningen genom det teoretiska raster som i citatet 

ovan benämns design för lärande.  

 

 

 

                                                 
1
 Selander, Staffan ”Tecken för lärande – tecken på lärande, Ett designteoretiskt perspektiv” i: Rostvall,  

Anna-Lena & Selander, Staffan (red.) (2008) Design för lärande. Finland: Norstedts Akademiska Förlag, s.34 f. 



 

 

Therese Björnsson 4 

Bakgrund 

Regeringen har i gymnasiepropositionen Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan 

föreslagit att estetisk verksamhet ska reduceras inom vissa gymnasiala program. ”Begreppet 

kärnämnen tas bort ur skollagen (1985:1100) och ersätts av begreppet gymnasiegemensamma 

ämnen, för att beteckna de ämnen som ska ingå i samtliga nationella program. /…/ Estetisk 

verksamhet ska inte längre ingå i alla nationella program.”
2
 Förslaget beräknas träda i kraft 

under året 2011 och till följd av det kan den estetiska verksamhetens position ses som 

marginaliserad i gymnasieskolan.  

      Problematiken som detta förslag medför är något som pedagogen och forskaren Ulla 

Wiklund skriver om i boken När kulturen knackar på skolans dörr. Hon menar att när de 

estetiska ämnena blir valbara, kan många elever också komma att välja bort dem.
3
  

      I propositionen motiveras förslaget att ta bort estetiska ämnen som obligatoriska med att 

antalet kärnämnen inte kan vara för stort. Där står också att de gymnasieprogram som berörs 

inte kan ha ett innehåll som är för ”allmänt omfattande”, eftersom utbildningen på ett bättre 

sätt måste förbereda eleverna inför yrkeslivet.4
  

      Även i grundskolans senare år har de estetiska ämnena en låg statusposition. Ett exempel 

på det är att bildbetyget kan räknas bort från det slutbetyg som används när eleverna ska 

ansöka om en plats på gymnasiet. Jan Thavenius, professor i litteraturvetenskap vid Lunds 

universitet, lyfter i boken Skolan och den radikala estetiken fram den särställning som dessa 

ämnen har. Thavenius skriver om hur skolans så kallade läsämnen ofta anses vara elementära 

medan de praktiskt estetiska ämnena står närmare det som hör fritiden till och därför inte 

riktigt räknas till skolans grundläggande innehåll.
5
 Att de estetiska ämnena inte uppfattas som 

grundläggande, är ett synsätt som råder på många håll inom skolan i dag. Detta trots att ny 

forskning visar på att estetiska ämnen många gånger har en positiv inverkan på lärande i 

skolan överlag. 

      Carey Jewitt, fil.dr och docent, har forskat om lärande ur vad som kallas för ett 

multimodalt perspektiv. I antologin Design för lärande skriver hon att ett multimodalt 

perspektiv på lärande innebär en pedagogik där många olika kommunikationsformer används. 

Ett sådant arbetssätt kan enligt Jewitt innebära att läraren varierar bland annat tal, skrift, ljud, 

                                                 
2
 http://www.regeringen.se (2010-12-01) Regeringens proposition Högre krav och kvalitet i den nya 

gymnasieskolan. (prop. 2008/09:199) s. 78. 
3
 Wiklund, Ulla (2009) När kulturen knackar på skolans dörr. Klippan: Tonspråk, s. 42. 

4
 Regeringens proposition (prop. 2008/09:199) s. 79. 

5
 Thavenius, Jan (2004) Skolan och den radikala estetiken. Lund: Studentlitteratur, s. 66. 
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bilder och musik i undervisningen. Hon menar att varierade sätt att förmedla något på, får 

olika betydelse för lektionsinnehållets olika aspekter.
6
  

      Böckerna När kulturen knackar på skolans dörr (2009) och Design för lärande (2008) är 

båda utgivna på senare tid. De är inriktade på att verka utvecklande för skolan och påvisar att 

ett multimodalt arbetssätt kan bidra till en positiv utveckling för lärande i skolans alla ämnen.  

      Wiklund är för en multimodal skolundervisning men pekar även på en av svårigheterna: 

”Det ställer krav på lärarens förmåga att organisera undervisningen så att eleverna kan variera 

moment som lyssnande, läsande, samtalande, görande, skrivande, prövande och gestaltande.”
7
 

Att införliva estetiska perspektiv i skolans alla ämnen kan uppfattas som en utopi, då det är ett 

arbetssätt som fordrar att lärarna ägnar en hel del tid åt lektionsplanering. Att få tiden att räcka 

till för alla uppgifter som ingår i läraruppdraget är för många pedagoger sannolikt ett problem 

redan i dag.  

      Att Skolverket har ett förtroende för och en medvetenhet om värdet av en multimodal 

undervisning är något som tydligt kan utläsas i den ännu gällande läroplanen för det 

obligatoriska skolväsendet (Lpo 94). Ett av målen att uppnå för grundskolan är formulerat 

enligt följande: ”Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola kan 

utveckla och använda kunskaper och erfarenheter i så många olika uttrycksformer som 

möjligt som språk, bild, musik, drama och dans.”
8
 Målet gäller inte ett specifikt ämne utan är 

övergripande för all verksamhet som eleverna är involverade i. Målet är formulerat så att både 

ämnesöverskridande verksamhet och varierade sätt att arbeta på och uttrycka sig genom ska 

främjas i skolarbetet. Vidare står följande att läsa i grundskolans kursplan för svenskämnets 

karaktär och uppbyggnad: ”Att tillägna sig och bearbeta texter behöver inte alltid innebära 

läsning utan kan ske även genom avlyssning, drama, rollspel, film, video och bildstudium. 

Ämnet utvecklar elevens förmåga att förstå, uppleva och tolka texter. Ett vidgat textbegrepp 

innefattar förutom skrivna och talade texter även bilder.”
9
  

      Det vidgade textbegreppet innebär enligt Skolverket följaktligen texter i vid mening, där 

skrift, bild, ljud, film, teater och andra kommunikationsformer inkluderas. Det understryks 

också i kursplanen för svenska B att det vidgade textbegreppet är nödvändigt för att skolan 

och kursplanerna ska ”gå i takt med det omgivande samhället” och för att det i dag behövs ”en 

                                                 
6
 Jewitt, Carey (2008) ”Didaktik som multimodal design” i: Rostvall & Selander (2008) s. 242 

7
 Wiklund, (2009) s. 65. 

8
 Lärarnas riksförbund (2005) Lärarboken. Modin tryckoffset AB, s.18. 

9
 Skolverket, http://www.skolverket.se (2010-11-25) Kursplan för svenska i grundskolan under rubriken 

”Ämnets karaktär och uppbyggnad”.  
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generell mediekompetens”.
10

 Det vidgade textbegreppet har således intagit en plats i både 

kunskapsmål och kursplaner, vilket alltså är betydelsefullt för att progressionen av skolans 

innehåll ska vara i linje med samhällets utveckling.  

      Det finns en problematisk motsättning i att multimodala arbetssätt ska främjas i skolan 

genom exempelvis ett vidgat textbegrepp, medan estetiska ämnen som bland annat bild har 

fortsatt låg prioritet och status. Detta eftersom ett vidgat textbegrepp i egentlig mening 

automatiskt torde leda till ämnesintegrering mellan teoretiska och estetiska eller praktiska 

ämnen. Wiklund ger här uttryck för sin tveksamhet kring denna motsättning: 

 

Trots att nu många kommuner satsar på estetiska lärprocesser som en del av 

skolutvecklingen och en ökad måluppfyllelse ser det ut som att vissa politiska 

strävanden går stick i stäv mot den utvecklingen. För första gången i 

grundskolans historia är nu alla barns och ungas rätt till estetiska ämnen 

hotad. /…/ Det är minst sagt motsägelsefulla signaler som kommer från 

politiskt håll. Hur hänger strävan att minska de estetiska ämnenas betydelse i 

gymnasiet ihop med att årligen satsa 55 miljoner på ”Skapande skola” i 

årskurs 7-9?
11

   

 

Wiklund nämner här begreppet estetiska lärprocesser, vilket syftar till en skolundervisning 

där eleverna ges möjlighet att gestalta sitt eget lärande och sina egna erfarenheter genom 

olikartade kommunikationssätt i skolans alla ämnen.
12

   

      Eftersom varierade kommunikationssätt enligt Skolverkets övergripande mål bör 

implementeras i hela skolarbetet, borde de estetiska ämnena uppskattas, utökas och införlivas 

med de övriga ämnena, i stället för att som nu sker, åsidosättas och lyftas ur undervisningen.  

      Resonemang som dessa ligger till grund för temat i undersökningen, eftersom jag som 

blivande lärare upplever det betydelsefullt att kunna arbeta med pedagogiska metoder som 

inbegriper meningsfull ämnesintegrering i skolan. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10

 Ibid., Kursplan för svenska B under rubriken ”Ett vidgat textbegrepp”.  
11

 Wiklund, (2009) s. 42. 
12

 Ibid., s. 65 och 80. 
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Syfte 

Undersökningens syfte har två nivåer. Det grundläggande syftet är att undersöka på vilket sätt 

lärande kan ske, när resonemang och tankar synliggörs genom praktiskt arbete i en 

gestaltning. Det andra syftet är att undersöka hur ett antal skolelever i åldrarna 15 till 18 år ser 

på, tolkar och samtalar kring innebörden av begreppet design, samt hur de kommunicerar 

detta visuellt genom att formge. Avsikten med detta är att pröva hur ämnet bild ur ett 

designpedagogiskt perspektiv, kan fungera som något mer meningsfullt och intellektuellt 

berikande än att enbart vara en verksamhet för dekorativa och illustrativa ändamål.  

 

Frågeställning 

På vilket sätt kan lärande ske när ett antal skolelever får tolka och konkretisera sina 

resonemang visuellt genom att formge? Hur talar skolelever mellan 15 och 18 år kring 

innebörden av begreppet design och hur tolkar och kommunicerar de detta visuellt i en 

gestaltning?  

 

Urval och avgränsning 

Eftersom undersökningen behandlar frågor kring estetiska perspektiv på lärande i en 

designpedagogisk verksamhet, fann jag det lämpligt att utföra den tillsammans med 

skolelever i en skolkontext. Jag valde att kontakta en grund och gymnasieskola där jag 

tidigare genomfört delar av lärarprogrammets verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Skolans 

bildlärare fungerade under denna tid som min handledare. Hon visade sig vara positivt inställd 

till denna undersökning och erbjöd mig några utvalda lektionstillfällen att disponera för 

ändamålet. Hennes lektionsurval blev en avgörande faktor för projektdeltagarnas ålder och 

antal.  

      Undersökningen genomfördes tillsammans med fyra olika klasser under ordinarie 

bildlektioner i skolans bildsal. Elevernas åldrar varierade från 15 till 18 år. Under sammanlagt 

7 lektionstillfällen deltog totalt 57 elever som bildade 20 mindre arbetsgrupper.  

      Elevernas arbetsuppgift utformades så att den var öppen till sin karaktär men samtidigt 

hade en tydlighet med klara avgränsningar. De var fria i att tolka begreppet design men 

arbetet hade en bestämd arbetsgång och lådorna fungerade som tydlig ram.  

      Undersökningen behandlar hur lärande kan ske genom praktiskt, skapande arbete ur det 

designpedagogiska perspektivet design för lärande i en pedagogisk kontext. När skapa eller 
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skapande används i den här undersökningen syftar det till att få något att existera, vare sig det 

är ett fysiskt föremål eller något ogripbart såsom tankar och kunskap.
13

  

      Varje arbetsgrupp fick samtala om, tolka och gestalta begreppet design med hjälp av ett 

brett utbud av material. Det eleverna formgivit skulle inrymmas i en wellpapplåda som mätte 

32 cm på längden, 24 cm på bredden och 15 cm på höjden.       

      Det finns flera skäl till att eleverna fick arbeta med lådor. Lådan som designobjekt är en 

tacksam konstruktion att använda i ett sammanhang som detta då den i sig självt utformar ett 

slags rum. Det vill säga en rumslighet som kan inrymma gestaltningar i både två och 

tredimensionell form. Att ge alla elever samma fysiska grund att utgå ifrån, var ett 

designpedagogiskt tillvägagångssätt att forma en tydlig ram för uppgiften. Under projektets 

gång kom dessa lådor vid olika tillfällen att kallas för designlådor, vilket även fungerar som 

benämning i den här texten.   

      Inspiration till att använda mig av lådan som format fann jag i ett engelskt 

forskningsprojekt. David Gauntlett är professor i media och kommunikation vid School of 

arts, media and design, University of Westminster UK, med säte i London. I arbetet med 

Young people´s mediaworlds project under 2009, lät han elever från flera engelska skolor 

förse varsin skokartong med metaforer som skulle gestalta deras personlighet inklusive 

medias roll i deras liv. Dessa lådor har han valt att kalla ”Identity boxes”.
14

 Medan Gauntletts 

lådor representerar skolelevers personligheter, representerar designlådorna i den här 

undersökningen skolelevers tolkningar av begreppet design. 

  

Metod  

Undersökningens forskningsmetod kan benämnas som en fallstudie med inspiration från 

etnografisk metod. I boken Etnografi i klassrummet skriver Birgitta Kullberg, fil.dr i 

pedagogik och didaktik: ”I den etnografiska metoden är samtal, intervjuer och deltagande 

observation ofta verktyg i det undersökande arbetet. Eftersom man talar om deltagande 

observation som ett pågående och intensivt observerande, lyssnande och talande, kan 

deltagande observation tolkas som ett övergripande begrepp för alla de tekniker en 

etnografisk studie innehåller.”
15

 I min komplexa roll som undersökande, iakttagande och 

undervisande pedagog i projektet föll sig valet av detta tillvägagångssätt för insamlande av 

data naturligt. Undersökningen kan även karakteriseras som en fallstudie med avseende på att 

                                                 
13 Allén, Sture m.fl. (2006/2007) Svenska ordboken. Finland: WS Bookwell Norstedts Akademiska Förlag s. 

1002. 
14

 http://www.artlab.org.uk (2010-11-27) Under mappen Projects.  
15

 Kullberg, Birgitta (1996) Etnografi i klassrummet. Lund: Studentlitteratur, s. 66. 
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det är ett väl avgränsat exempel där elevernas arbetssätt har studerats. Undersökningen 

behandlar en pedagogisk situation som avgränsas i tid, rum, form och innehåll.
 16

 Inom dessa 

avgränsningar har det undersökande arbetet fokuserat på deltagarnas, det vill säga elevernas 

handlingar. Metoden för undersökningens praktiska utförande var att verkställa ett 

designpedagogiskt projekt, vilket genomfördes på en kombinerad grund och gymnasieskola i 

en av Stockholms närförorter. I undersökningen fick skolelever i uppgift att associera, 

visualisera och samtala kring sina idéer om begreppet design med skapande som verktyg.  

 

Empiri 

Elevernas verksamhet dokumenterades under pågående arbetsprocess genom fotografering. 

Ljudupptagning skedde med hjälp av en diktafon vid slumpmässigt utvalda stunder under 

arbetspassen samt vid de avslutande, reflekterande samtal som hölls. Såväl bilder som 

ljudfiler nyttjas och förvaras på ett sätt som med respekt för varje deltagare garanterar dennes 

anonymitet. Vid de tillfällen elevernas namn skrivs ut i texten är de fingerade. Andra data är 

transkriberade ljudupptagningar, de pappersark som eleverna skrev stödord på i uppgiftens 

inledande fas samt de stenciler med frågor som användes under avslutande, reflekterande 

samtal. Såväl elevernas arbetsprocesser som de färdiga gestaltningarna (designlådorna) kom 

att bli väsentliga i både forskningsmetod och empiri.  

   

Teori och tolkningsram  

Denna undersökning utgår från teorier om lärande som den amerikanske pedagogen John 

Dewey (1859-1952) utvecklade. Dewey har haft stort inflytande på modern pedagogik och 

många av hans idéer kan uppfattas som aktuella även i dag.    

      Kunskapsbildning genom praktiskt handlande, skapande verksamhet och mellanmänsklig 

kommunikation, är undersökningens grundvalar. De teoretiska perspektiven design för 

lärande, estetiska lärprocesser och multimodalitet är centrala.  

      Inom utbildningsvetenskapen används både beskrivande och analytiska studier. Den 

beskrivande delen är grundläggande, medan analysen fungerar som ett övergripande verktyg. 

Det som undersökningen beskriver bör svara på frågorna om rum (var), tid (när), form (hur), 

innehåll (vad) och aktör (vem/vilka). Dessa frågor hjälper till att åskådliggöra en pedagogisk 

situation och lockar fram komplexa svar i form av beskrivningar. I en mindre 

                                                 
16

 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare. Uppsala: Kunskapsföretaget i Uppsala AB s. 

68.  
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utbildningsvetenskaplig undersökning som denna är sådana redogörelser ofta fullt tillräckliga 

som resultat.  17  

 

Dewey, lärande och kunskap  

Dewey förespråkade och utvecklade en progressiv pedagogik. De vetenskapliga texter han 

skrivit sträcker sig över ett halvt sekel och ändrar karaktär beroende på sammanhang och 

tidsperiod. Därför är det svårt att ge en helhetsbild av den pedagogiska syn Dewey hade.
18

 

Några av hans idéer går dock ut på att skolelever ska ges möjlighet att utveckla nya kunskaper 

genom praktiskt handlande och problemlösning.  

      I boken Individ, skola och samhälle förklarar författarna Sven G Hartman & Ulf P 

Lundgren på svenska med hjälp av Deweys egna ord en del av den pedagogiska syn han stod 

för. I denna bok har man översatt en föreläsning om pedagogik som Dewey höll 1928. Dewey 

förespråkade då att elever inte längre skulle behöva koncentrera sig på studier eller inlärning. 

Han menade att eleverna endast ska fokusera på vad undervisningens situation för tillfället 

kräver, eftersom kunskap med det automatiskt blir resultatet. Vidare uttryckte han att lärarens 

ansvar är att hitta de förutsättningar och aktiviteter som leder till att inlärning blir en 

medföljande konsekvens.19
 Deweys progressiva pedagogik har haft stor spridning och har 

enligt Hartman och Lundgren även lämnat avtryck i det svenska skolsystemet. De menar att 

många av Deweys pedagogiska visioner tydligt visar sig i svenska läroplaner och 

måldokument.
20

       

      Under arbetet med utvecklingen av den progressiva pedagogiken, myntade Dewey 

begreppet learning by doing vilket syftar till att lärande sker när människan aktiveras och 

interagerar med omvärlden. Han ansåg att elever skulle tillåtas experimentera, kommunicera 

och aktivt arbeta med problemlösning för att kunna uppnå en stimulerande utveckling i 

skolan.
21

  

 

Design – och design för lärande  

Design är historiskt sett ett relativt nytt begrepp som hitintills främst har avsett formgivning 

och framställning av fysiska produkter på hantverksmässig eller industriell väg. Design har 

                                                 
17

 Ibid., s. 19 f. 
18

 Hartman, Sven G & Lundgren, Ulf P (1998) Individ, skola och samhälle, pedagogiska texter av John Dewey. 

Borås: Natur och kultur, s. 13. 
19

 Ibid., s. 139.   
20

 Ibid., s. 37. 
21

 Ibid., s. 15. 
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dock på senare tid kommit att bli ett begrepp under utveckling som kontinuerligt breddas och 

omprövas. I och med att perspektivet vidgats, har det uppkommit genrer såsom transformativ 

och participartory (deltagande) design. I stora drag handlar dessa sätt att arbeta med design på 

om att utgå ifrån användaren. I stället för att tillverka nya produkter för en okänd publik, 

designas system eller föremål om för att ändra sociala handlingsmönster eller för att uppnå en 

viss effekt. Att designa behöver alltså inte längre endast handla om att formge och framställa 

fysiska föremål.       

      Bevisligen finns det många sätt att tolka och använda sig av designbegreppet på. I denna 

undersökning är det centrala perspektivet dock design för lärande, en designgenre som har 

börjat få betydelse inom pedagogiken. Design för lärande som teoretiskt perspektiv har 

utvecklats utifrån bland annat Deweys idéer om erfarenhet och aktivt skapande.
22

 Enligt 

Selander kan vissa av Deweys pedagogiska visioner appliceras på dagens intensiva 

medieinteraktion, såsom användandet av hemsidor, bloggar och filmer et cetera.
 23

 Det 

eftersom människor på så sätt skapar kunskap genom att aktivt agera via en plattform som är 

konstruerad för att främja interaktion. Att delta en sådan medieinteraktion kan i dag gälla att 

designa en hemsida, att läsa om ett ämne på en blogg eller att göra en egen film som läggs ut 

på en webbplats.  

      Rostvall & Selander ger exempel på vad perspektivet design för lärande kan innebära i 

skolsammanhang och menar att det går att forma pedagogiska situationer så att förutsättningar 

för kommunikation genom olika redskap uppkommer.
 24

 Att som lärare frambringa medvetna 

förutsättningar för kunskap och lärande kan enligt Rostvall & Selander alltså likställas med att 

designa sociala handlingar.  

      Begreppet Learning by doing är tillsammans med perspektivet design för lärande vad 

denna undersökning genomfördes med inspiration ifrån. 

 

Kommunikation och multimodalitet  

Människor interagerar med varandra på många sätt genom olika typer av kommunikation. 

Lärarutbildaren Christer Stensmo anser att människans språk inbegriper såväl tal, skrift, bild 

och musik som formspråk och kroppsspråk. Han menar att det är med hjälp av dessa 

språkformer som människan kommunicerar med sin omvärld.
25

 Människans 

kommunikationssätt kan följaktligen påstås vara långt mer variationsrika än det att tala och 
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 Rostvall & Selander, (2008) s. 34. 
23

 Ibid., s. 31. 
24

 Rostvall & Selander, (2008) s. 22. 
25

 Stensmo, (2002) s. 15.  
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skriva och ofta är det när vi kommunicerar och interagerar med varandra som kunskap blir till 

och utvecklas.  

      Språkverktygen används alltså dels för att skapa kunskap, varför lektioner och 

pedagogiska situationer enligt Rostvall & Selander tjänar på ett innehåll med många olika 

kommunikationsformer. Rostvall & Selander menar även att olika typer av kommunikation, 

innehåller olika information beroende på hur den förs fram. De beskriver detta som att 

kommunikation sker i olika teckensystem samtidigt (tal, bild, ljud et cetera) där varje 

kommunikationsform bär på sin egen mening och att kommunikation därför är multimodal.
26

  

I denna undersökning syftar en multimodal undervisning till ett sätt att arbeta på i skolan som 

innefattar många olika sorters uttryck och en pedagogik där elevernas passiva roll som 

lyssnare minimeras. I en optimal multimodal undervisning stimuleras såväl intellekt som alla 

sinnen, då eleverna aktiveras och interagerar med varandra i en kommunikativ arbetsmiljö.  

 

Estetiska lärprocesser  

Estetiska lärprocesser används i den här undersökningen i likhet med Wiklunds tolkning av 

begreppet. Hon talar om det som ett arbetssätt i skolan där eleverna får utveckla kunskap 

genom känslor, upplevelser, erfarenheter och analys med hjälp av olika språkverktyg såsom 

tal, skrift, musik, bild, dans, teater, form och media när de ska uttrycka och gestalta sitt 

lärande.
 27

 Estetiska lärprocesser hänger alltså nära samman med det som en multimodal 

undervisning innebär.  

      I en multimodal undervisning med estetiska lärprocesser och designpedagogiska metoder 

kan bildämnet handla lika mycket om att lära för att skapa, som att skapa för att lära.   

 

Tidigare forskning 

På senare tid har forskning kring hur estetiska lärprocesser kan påverka lärande utvecklats på 

flera håll. För att ringa in det fält som undersökningen rör sig i, följer här några exempel. 

      Anna-Lena Rostvall och Staffan Selanders antologi Design för lärande, presenterar ett 

nytt pedagogiskt perspektiv. Ett ”teoretiskt raster” som i likhet med bokens titel benämns 

design för lärande. Detta designpedagogiska perspektiv har utvecklats inom forskargruppen 

Didaktik Design, som verkar inom Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete vid 

Stockholms universitet. I antologin diskuteras perspektivet design för lärande ur olika vinklar 

i närmare tjugo skilda texter av ett flertal författare. Samtliga av dessa skribenter är aktiva 
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 Rostvall & Selander, (2008) s. 13. 
27
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inom didaktik, pedagogik och lärande på olika sätt. Ett flertal av dem ingår även i 

forskargruppen Didaktik Design. Boken är ett angeläget forskningsbidrag inom diskursen för 

hur design kan användas som ett verktyg för lärande, samt hur design och lärande kan 

fungera som teori.
28

 

      Pedagogen och forskaren Ulla Wiklund åskådliggör i boken När kulturen knackar på 

skolans dörr värdet av estetiska lärprocesser och skolelevers rätt använda alla språkverktyg i 

skolan. Detta underbyggs från olika infallsvinklar med både teori och metod. Genom denna 

bok har Wiklund lämnat ett viktigt avtryck i debatten om de estetiska ämnenas statusposition i 

skolan.
29

 

      Professor Anne Bamford har på uppdrag av UNESCO i forskningsrapporten The Wow 

Factor redogjort för sina jämförelser av hur man inom skolan arbetar med estetiska ämnen i 

många olika länder. För närvarande refereras det flitigt till denna rapport i både tidskrifter, 

litteratur och forskning som rör pedagogik. Bamford påvisar att de skolor som har en 

fungerande estetisk verksamhet också har nått högre studieresultat.
30

 

      I boken Skolan och den radikala estetiken argumenterar författarna Lena-Aulin Gråhamn, 

Magnus Persson och Jan Thavenius för de estetiska ämnenas betydelse i skolan. De menar att 

ett lärande som inkluderar estetiska perspektiv får ett meningsfullt innehåll som går i takt med 

det moderna samhället.
31

  

      Estetiska lärprocesser, Upplevelser praktiker och kunskapsformer är en antologi som 

utifrån skilda perspektiv med olika röster, tydliggör innebörden av begreppet estetiska 

lärprocesser. Redaktörer är Fredrik Lindstrand, lektor och Staffan Selander, professor. De är 

båda verksamma i universitetsvärlden inom didaktik och pedagogik.
32

 

      Ulla Lind är lektor i bildpedagogik på Konstfack i Stockholm och doktorerade 2010 med 

avhandlingen Blickens ordning, Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och 

kunskapsform. Som titeln antyder behandlas där bild, bildspråk och estetiska lärprocesser i 

relation till lärande.
33

 

      David Gauntlett är professor i media och forskar i dag aktivt för att praktiskt handlande 

och estetiska lärprocesser där inre resonemang synliggörs, ska få en högre status inom 

                                                 
28

 Ibid., boken i sin helhet. 
29

 Wiklund, (2009). 
30

 Bamford, Anne (2009) The Wow Factor, Global research compendium on the impact of the   

    arts in education. Münster: Waxmann.  
31

 Thavenius, (2004).  
32

 Lindstrand, Fredrik & Selander, Staffan (red) (2009) Estetiska lärprocesser. Lund: Studentlitteratur. 
33

 Lind, Ulla (2010) Blickens ordning, Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform och  

     kunskapsform. Stockholm: Stockholms universitet. 
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pedagogik men framförallt också inom forskning. Han har arbetat tillsammans med både barn, 

ungdomar och vuxna i flera olika forskningsprojekt, vilka kan karakteriseras som 

multimodala. Deltagarna har då fått ge uttryck för sina resonemang genom att aktivt resonera 

genom visuella medel. De har bland annat fått teckna, bygga med lego, skapa collage och 

gestaltningar samt videofilm.
34

 Gauntlett arbetar för att artefakter som blir till under 

forskningsprojekt och samtal som uppstår kring dem, värdemässigt ska likställas med annan 

forskningsempiri.
 35

 Detta har inspirerat mig i min undersökningsmetod.  

 

2. Bearbetning och analys  

 

Det designpedagogiska projektets olika faser från A till D 

 

A. Projektet introduceras  

Skolan där projektet genomfördes ligger i en närförort till Stockholm där de sociala 

förhållandena i mångt och mycket är välordnade. Det är en liten, homogen skola med få 

elever och små klasser. Eleverna är vana vid att det kommer lärarkandidater och andra 

människor ”utifrån” till bildlektionerna. Skolans bildlärare är en öppen person som gärna tar 

inspiration från olika håll och förmodligen var detta en av anledningarna till det självklara sätt 

som eleverna bemötte mig på. Att de tog sig an uppgiften med en positiv attityd utan att 

ifrågasätta varför de skulle göra det jag bad dem om, kan också ha berott på att verksamheten 

inom projektet på många sätt liknade ett ordinärt lektionsarbete för dem. Detta trots min 

ställning som utomstående och datainsamlande pedagog.   

      Projektet genomfördes med fyra olika klasser parallellt under en veckas tid. Jag beskriver 

därför här undersökningen och lektionerna generellt ur ett fågelperspektiv med nedslag i 

specifika situationer och fall.  

      När uppgiften introducerades för eleverna förklarade jag att det var en undersökning som 

skulle genomföras och att den skulle användas för ett examensarbete inom lärarutbildningen 

på Konstfack. Eleverna informerades om att verksamheten skulle fotograferas och att 

ljudupptagningar skulle ske, samt att jag i undersökningen hade en skyldighet att hålla deras 

identiteter anonyma. De fick veta att ”mind maps” (minneskartor), praktiskt arbete med 

papplådor och reflekterande samtal skulle komma att ingå steg för steg i arbetsprocessen. 

                                                 
34

 http://www.theory.org.uk (2010-11-27) Under exempelvis mapparna Art Lab och Video resources. 
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Vidare förklarade jag att det som skulle komma att tillverkas inom ramen för projektet skulle 

följa med mig tillbaka till Konstfack efter avslutat arbete, för att på ett eller annat sätt 

användas i en utställning där. Min avsikt var att klargöra så mycket som möjligt för eleverna 

redan från början, så att de skulle få kännedom om vad som skulle komma att ske. Min 

intention var att eleverna skulle känna sig ”fria” i att tolka begreppet, samtidigt som de var 

tvungna att förhålla sig till lådan som ram.  

 

B. Tankemönster gror, tar form och flätas samman 

Eleverna föredrog att själva dela in klassen i mindre arbetsgrupper om två till tre personer. 

När det var avklarat blev varje sådan grupp tilldelad ett större pappersark med frågan ”vad är 

design?” placerad i mitten. Avsikten med arket var att det skulle fungera som en ”mind map” 

och att eleverna genom att skriva stödord och teckna skulle komma igång med att fritt 

associera och diskutera kring denna fråga. Detta var dock lättare sagt än gjort och jag lade 

snart märke till en osäkerhet hos några av eleverna. De visade sig vara ängsliga över att det 

som växte fram på pappersarket skulle se fult ut. Jag försökte förmå dem att bortse från detta 

genom att upprepade gånger framföra uppmaningar i likhet med ”tänk inte på att det ska vara 

snyggt nu”. Min förhoppning var att idéer skulle flöda i det här läget. Att det inte blev så kan 

bottna i flera orsaker.  

      De stadiga, kartongliknande pappersarken som eleverna skulle skriva eller teckna på, hade 

klara färger och ett stort format. Frågan ”vad är design?” var utskriven från en dator och 

fastlimmad i mitten på varje ark.  

      Om vikten av hur man som lärare utformar undervisningen, skriver Jörgen Tholin i 

antologin Design för lärande. Han menar att formen på lektionsinnehållet har stor betydelse 

för hur eleverna uppfattar att de lyckas. Vidare uttrycker han att lärare därmed hela tiden 

designar situationer för lärande.
36

 Utformningen av dessa ”mind maps” kan alltså ha varit en 

bidragande orsak till elevernas tvekande inställning.  

  

Sanna: När man skriver på den här, ska man först göra en kladd å sen göra 

typ… 

Therese: Nej, det HÄR ska inte vara fint utan det HÄR är kladden. 

Sanna: Jaha.  

Therese: Det är bara att klottra på. 

Sanna: Okej. 

                                                 
36
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Therese: ALLT ni kommer att tänka på. [med högre röst till alla i klassen] 

Det behöver absolut inte vara snyggt på det här gröna pappret, det ska bara 

vara en kludd, ni är så noggranna.
37 

 

Eleverna verkade ha en uppfattning om att det som skapas under bildlektionerna ska vara 

estetiskt tilltalande. Att undersökningens aktiviteter ägde rum just under en bildlektion i 

elevernas bildsal var antagligen tillsammans med mina instruktioner om att skriva eller 

teckna, en bidragande orsak till inställningen om att det som gjordes skulle se fint ut. Trots 

mina uppmaningar utformade några av grupperna sina ark omsorgsfullt med dekorativa 

blommor, kantlinjer, färgrika illustrationer och text i olika typsnitt.   

 

 
                     (Bild 2)                                                                                                 (Bild 3) 

 

En anledning till den osäkerhet som uppstod, kan ha varit att eleverna oroade sig över att 

svara ”fel” på frågan om vad design är. Ytterligare något som kan ha hämmat flera av 

eleverna i den här fasen, är att de verkade vara ovana vid att reflektera genom skrivande i 

ämnet bild.  

 

Lukas: Ska vi skriva vad vi tycker? 

Therese: Ja. 

Lukas: Eller vad design ÄR? 

Therese: Det som ni tycker att design är, eller vad ni tänker på, det spelar      

ingen roll, det är bara att liksom kasta ur sig allt möjligt.
38

 

 

Att jag själv inte nämnde några exempel på vad som skulle kunna betraktas som design var ett 

medvetet val, eftersom avsikten här gällde att undersöka elevernas uppfattning om begreppet 

och inte att undervisa dem i det. Uppgiftens fråga var utformad så att den skulle ha en öppen 

karaktär. Detta för att få fatt på så olikartade associationer som möjligt kring ämnet, vilket till 

                                                 
37

 Transkribering från ljudupptagning, pedagogiskt projekt 2010-10-22, s. 1.  
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en början alltså visade sig vara svårt. Att eleverna inte gärna ville ge ”fel” svar kan bottna i 

skolans traditionella kunskapssyn. 

      Det har sedan länge funnits en tradition av inlärning i skolan, vilket innebär att 

kunskapsredovisning främst gäller att räkna upp korrekta fakta, samt att svara rätt eller fel. 

Dewey har dock som tidigare nämnts, haft stort inflytande på svensk skolpolitik. 

Kunskapssynen har (bland annat med inflytande från Dewey) sakta förändrats genom åren. Vi 

har exempelvis sedan mitten av 1990-talet ett målstyrt betygssystem där elevernas kunskaper 

bedöms i relation till uttalade mål och kriterier i stället för kvantitativ fakta. Fokus har alltså 

delvis förflyttats från inlärning till lärande, som står för en mer nyanserad bild av kunskap. 

Reflekterande resonemang kan då vara av samma värde som ren faktakunskap. Texten som 

följer här visar att Dewey redan på sin tid var kritisk mot det äldre kunskapsidealet, då det 

främst syftar till att samla fakta ”på hög”.  

 

Faktum är att nästan det enda måttet på framgång är tävlandet, i ordets 

negativa innebörd – i jämförelsen mellan resultat på prov och skrivningar för 

att se vilket barn som har lyckats passera de andra när det gäller att lagra och 

ackumulera så mycket information som möjligt. Detta genomsyrar så helt den 

rådande atmosfären att det har kommit att betraktas som fusk om barnen 

hjälper varandra med uppgifterna.
39

  

 

I dag är det således vanligare att tala i termer av lärande än av inlärning när det gäller 

pedagogik. I motsats till inlärning avser lärande en kommunikation som rör sig i olika 

riktningar. Wiklund pekar på att detta ordskifte har förändrat synen på kunskap och 

undervisning. Hon menar att undervisningen har förskjutits från att förmedlas i enkel riktning 

från lärare till elev, till att vara mer dynamisk.
40

 Att eleverna i undersökningen till en början 

försökte undvika att svara ”fel” på frågan kan dock vara ett tecken på att spår av den äldre 

kunskapssynen ännu lever kvar i skolan. 

      Elevernas strävan efter att svara rätt och göra fint avtog dock allteftersom arbetet tog fart. 

Prövande konversationer spirade fram i bildsalen, här och där tog ord och bilder form på de 

stora arken. Under det att eleverna samtalade, tecknade och skrev stödord utvecklades och 

bearbetades resonemang kring begreppet design på olika sätt. Oliver och Kim diskuterar: 

  
Oliver: Om du har ett designobjekt, så är det exklusivare än andra saker som 

finns hemma hos en person. 

Kim: Men ALLT är väl designat? 

Oliver: Ja men bara det att designer är olika kända, men designobjekt?  

Kim: Allt är väl designobjekt? 
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Oliver: Nja men asså, det kanske inte är designat? 

Kim: Designobjekt, näe [grubblande] ett DESIGNAT objekt, det är lite 

annan sak. 

Oliver: Ja men det är, ja om det är designat av en cool designer så är det ett 

designobjekt. 

Kim: That is good. [svagt och tveksamt] 

Oliver: Exklusivt. [beslutsamt]  

Kim: Näe. 

Oliver: Jo, det tycker jag vi skriver.
41

 

 

I det här samtalet blir det tydligt hur begreppet design kan bära på olika innebörd för olika 

individer. Eleverna diskuterar huruvida ett objekt måste vara designat av en välkänd (och 

cool) formgivare för att räknas som design, eller om alla typer av föremål kan vara design. 

Oliver menar att det som är designat är mer exklusivt än något som inte är det och 

argumenterar för att skriva till ordet exklusiv på gruppens ”mind map”. Kim däremot trycker 

på att design kan vara i stort sett vad som helst. I arbetsgruppernas diskussioner hade eleverna 

på det här viset utbyte av varandras tankar och resonemang. 

 

Att sätta tankar på pränt  

Jag valde att inleda uppgiften med ”mind maps” eftersom utformande av bild och text är ett 

funktionellt verktyg när det kommer till att omvandla osynliga, flyktiga tankar till synliga, 

permanenta objekt. Kognitionsforskaren Peter Gärdenfors förklarar i sin bok Om lusten att 

förstå textens funktion i det avseendet. Han menar att skriven text leder till ”tankar om 

tankar”. Detta eftersom texten inte bara bevarar information, utan för att den också är ett 

redskap som synliggör inre reflektioner och på så vis kopplar ihop det inre med det yttre.
42

 Ett 

grundläggande syfte med uppgiftens ”mind maps” var just detta, att eleverna skulle synliggöra 

sina idéer med hjälp av penna och papper. De kunde då tydliggöra och bättre minnas vad som 

sagts i gruppen. Detta lade även en grund för det fortsatta gestaltningsarbetet med lådan. 

Sammantaget antecknade eleverna omkring ett hundra olika ord på pappersarken. Dessa ord 

kan grovt delas in i kategorier som objekt, beskrivningar, uttryck och företagsnamn. De 

absolut mest frekventa orden var kläder, mode, möbler, tidningar, grafisk design, skapande, 

nytänkande, arkitektur, färg och form. Flera av dessa ord har med fysiska produkter, dess 

uttryck och utformning att göra vilket inte är så överraskande med tanke på att design länge 
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har kopplats samman med just sådant. Företagsnamn som nämndes var Ikea, Designtorget, 

Apple och DKNY.
43

 Att många också kopplade samman design med något stilrent och 

modernt framträdde tydligt såväl i elevernas gestaltningar som i deras konversationer. 

 

Lotta: Å sen typ att man har nån annolunda grej typ, [xx] me en sak som e 

såhär jättemodernt. 

Mia: Ja. 

Lotta: Osså bli re ett kök, sen såhär jättemodern dator såhär. 

Mia: Mm, typ Avatar du vet, sån där teknik som e såhär… [xx] 

Lotta: Ja.
44

 

 

Lotta och Mia sitter här med sin ”mind map” och resonerar kring vad design kan vara. I 

dialogen försöker de att gemensamt formulera en bild av vad de lägger i begreppet. Samtalet 

fortsätter lite senare:   

 

Lotta: Men ja tänker mycket såhär…såhär som i typ Djävulen bär Prada, så 

tycker jag att de är såhär glasdörrar och typ de är jättestressigt och alla 

modeller måste vara perfekta å de är verkligen såhär… 

Mia: Ja eller ett kontor, vi skulle kunna göra typ såhär ett kontor. 

Lotta: Ja. 

Mia: Allting ska vara såhär liksom, såhär strikt å rent, det ska inte vara 

såhär… 

Lotta: Ja rakt.
45

 

 

Genom att utbyta tankar med varandra försöker de här att få fatt på ordval och exempel som 

ska kommunicera deras gemensamma tolkning av design som något stilrent och modernt.   

 

C. Idéer designas och gestaltas  

Allteftersom arbetsgrupperna kände sig klara med sina ”mind maps” blev det dags för dem att 

ta sig an nästa steg i uppgiften. De blev då tilldelade en öppen, rektangulär wellpapplåda med 

vit bottenfärg. Avsikten var som tidigare nämnts att varje arbetsgrupp under projektets gång 

skulle ge den låda de erhållit ett innehåll som visuellt skulle förmedla någon eller några av de 

idéer och uppfattningar kring begreppet design som framkommit i arbetsgruppernas samtal. 
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Till sitt förfogande hade eleverna material av olika slag såsom, papp, tyg, garn, frigolit, 

akrylfärg, gamla tidningar, fjädrar, piprensare, trä i olika former, färgat papper, ståltråd, 

vaddkulor med mera. Materialet fanns att tillgå under samtliga lektionstillfällen i en stor 

resväska som var placerad längst fram i klassrummet. Eleverna var fria att ta in ytterligare 

föremål exempelvis från hemmet eller bildsalen om så önskades.   

      Jag befarade att den vita, tomma lådan skulle ha en hämmande effekt på elevernas 

skaparanda, på samma sätt som ett blankt papper ibland kan hålla tillbaka impulsen att skriva 

eller teckna. När eleverna fick lådorna och materialet i sina händer, var det dock tydligt att 

arbetsprocessen gick in i en ny fas. Att svara riktigt och rätt på frågan om vad design är 

hamnade i skuggan av en tilltagande arbetslust. Det kan ha haft sin grund i att elevernas 

stödord kring design och vad de ville skapa, redan hade synliggjorts på de stora arken. De 

kunde på så sätt avlastas från att hålla detta i minnet under det praktiska arbetet med lådan. 

Gärdenfors jämför denna typ av minnesavlastning med en skottkärra som lastas med redan 

tänkta tankar (i det här fallet vad design kan innebära) och transporteras bort, så att de olika 

göromål som ska uträttas blir lättare att urskilja.
46

  

      Eleverna var även entusiastiska över det material som fanns att tillgå, vilket också kan ha 

bidragit till effekten att arbetet här inte stannade upp. När det var dags för ”lådmomentet” och 

det praktiska skapandet tog sig eleverna tvärtom an det hela med iver, vilket enligt Dewey kan 

bottna i själva aktiviteten. Dewey menade att barn (läs skolelever) i samma ögonblick som de 

handlar blir till individer. Han hävdade också att om skolans undervisning införlivas med fler 

praktiska aktiviteter som att ”göra och tillverka” skulle ett större antal elever bli motiverade i 

skolarbetet. Detta eftersom människan enligt Dewey har en naturlig lust att tillverka och 

konstruera.
47

  

      Det praktiska arbetet med att utforma lådornas innehåll, kom som sagt i gång utan 

svårighet. Medan vissa elever bläddrade i gamla modemagasin, sökte andra efter någon 

specifik information på Internet. Eleverna jobbade ihärdigt och i denna del av arbetsprocessen 

handlade mycket om att lösa konstruktionstekniska problem, vilket ledde till åtskilliga frågor 

av olika slag. Hur gör vi en hand av papp som går att flytta på? Hur får vi fast en lampa i taket 

på lådan? Ska vi limma eller häfta? Vilket material passar bäst för det här? Hur får vi fram ett 

djup i lådan? Det klipptes, mättes, sågades, prövades och funderades i salen. Många hade stor 

aptit på det variationsrika material som fanns och hamstrade favoritföremål vid sin sittplats.  
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Exempel på designlådor 

Utifrån de tjugo olika gestaltningar som utformades under projektet, skulle många tänkvärda 

aspekter av design ha kunnat urskiljas. I den här texten finns dock inte utrymme att beskriva 

och analysera alla dessa. I det följande åskådliggörs i stället två av fallen på en mer detaljerad 

nivå. 

      Det ena exemplet där intressanta resonemang kring design växte fram, är den designlåda 

som fick titeln ”Opraktisk design”. Lådan är utformad som ett rum i miniatyr. Inredningen är 

övervägande vit och har inslag av blekt, obehandlat trä. Rummet har möblerats med ett 

kylskåp och en toalett av frigolit, vilka står tätt sammanpressade i det vänstra hörnet. I 

centrum står ett bord och två sittpallar. I taket över bordet hänger en svart lampa. Ovanför 

lampan hänger också en skohylla ned från taket. Rummet är ljust och har ett stort fönster som 

placerats nära golvet på den bakre väggen. Utsikten från fönstret vetter mot en park samt 

några grannhus (denna vy är tecknad i blyerts och fastlimmad inuti lådan). I fönstret ses tre 

mänskliga figurer obehindrat titta in. En av figurerna pressar handflatorna och näsan mot 

glasrutan, medan en gestalt som befinner sig längre bak i bilden vinkar in mot rummet.  

      Greta som varit med och utformat lådan, förklarar här idén med fönstret: ”Jag tänkte 

liksom att det skulle vara just att många moderna hus har så stora fönster så långt ner att alla 

kan titta in.”
48

 En modern, opraktisk arkitekturdesign kan alltså här sägas bli exemplifierad 

med hjälp av en slags ironi.   

      Lampan ovanför bordet är förhållandevis stor och hänger långt ned. På bordet står en 

tekanna som har en ”knorr på pipen” samt ett tefat med en uppochnedvänd kopp. På skohyllan 

som hänger högt upp i taket ovanför bordet och lampan, är några skor placerade. Detta för att 

illustrera hur skorna blir svåra att nå samt att grus från dem lätt kan falla ner på bordet. 

Sittpallarna är rangliga och så pass långsmala att det inte skulle gå att sitta på dem utan att 

stöta i taket med huvudet, om rummet hade varit i naturlig storlek. Eleverna som utformade 

lådan berättar här om grundtanken med innehållet i den:   

 

Maja: Vi tänkte verkligen såhär opraktisk design. 

Greta: Jaa. 

Maja: För att det känns som att det är mycket tänk nu på hur grejerna ser ut 

och att man ska tänka fina saker i stället för att det ska vara praktiskt, för man 

ska kunna leva med det varje dag också.
49
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Den här arbetsgruppen reflekterade över hur design faktiskt kan vara mer estetiskt tilltalande 

än funktionell och ifrågasatte detta genom sitt gestaltningsarbete. Rostvall & Selander skriver 

att det inom designfältet har vuxit fram en ny kategori, vilken benämns antingen som 

konceptuell design eller som metadesign. Inom denna designkategori ställs frågor om design, 

genom själva designen. Ett exempel på det som Rostvall & Selander tar upp, är en parkbänk 

utformad så att de som sitter i den ofrånkomligen kanar mot varandra.
50

 Denna typ av design 

kan liknas med elevernas tekanna som har en ”knorr på pipen”. Även resten av lådans 

innehåll samt gruppens hela idé om att ifrågasätta design, genom design, motsvarar 

innebörden av metadesign såsom Rostvall & Selander förklarar den.  

      Det andra lådexemplet är en gestaltning där design bland annat har lyfts fram som metod 

för problemlösning. Denna låda är inte avsedd att föreställa ett rum, utan fungerar mer som ett 

utställningsutrymme för några väl valda föremål.       

      Lådans väggar är invändigt målade i en grön färg. Den bakre väggen är täckt med ett tyg. 

Tyget är tryckt med små bladformationer i olika gröna nyanser på en svart bakgrund. Uppe i 

det vänstra hörnet sitter framsidan från en kartongförpackning för ett tvåpack halogenlampor. 

Kartongbiten har satts fast i lådans tak så att den hänger ned i lådan och går att vippa på. På 

lådans gröna golv är en avklippt, halvmåneformad vit papperstallrik placerad. Den är 

bestruken med en gul bottenfärg och en iögonfallande orangeröd blomma är målad på det 

gula. I mitten av lådans bakre, tygbeklädda vägg sitter en toalettrulle av papp fast med hjälp 

av en ståltrådskonstruktion. Runt denna rulle har en frostad plast lindats. Plasten är klippt i en 

form som liknar toalettpapper och en flik hänger ner på rullens framsida. Till höger om denna 

rulle hänger en röd tuschpenna med en blå kork vertikalt ned från lådans tak. På den högra 

väggen har någon slags ljusgrå, bred och platt elkabel limmats fast. Eleverna som utformade 

lådan gav den titeln ”Pryldjungeln”. Mårten förklarar hur tankarna har gått kring dessa 

föremål: 

 

Mårten: Ja, jag tänkte mig, det är liksom nu under den senare lektionen som 

vi i designlådan, som har mest det här med funktion som vi hade i åtanke 

med lådan. Den här sladden fyller en väldigt bra funktion där du kan sätta 

eller inte behöva sätta två saker nära varandra än om du har dom på långt 

avstånd. Nånting som fyller en funktion, och i stället för att ha en hög med 

papper på marken kan du ha en rulle med papper i bekväm höjd. 

Therese: Mm, det är sant. 
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Mårten: Det är också nytänkande, därför det är, ja för annars skulle man inte 

behöva lösa problemen.
51

 

 

Perspektivet är här främst riktat mot design som funktion men eleverna har även fått med flera 

aspekter av begreppet i sin gestaltning: 

 

Therese: Kan inte du förklara för mig om toalettrullen? 

Mårten: Om toalettrullen det är, det är en design bland annat för det finns 

vissa toalettrullar som man sätter motiv på, typ blommor och sånt.  

Therese: Mm? 

Mårten: Sen är det praktisk formgivning också. 

Therese: På vilket sätt då? 

Mårten: Det är i stället för att bara ha en stor hög med papper…  

Therese: Mm? 

Mårten: Så sätter du det på en rulle som sitter i lagom höjd för att man ska 

kunna ta papper ifrån den också.
52

 

 

Här behandlas således aspekter gällande både dekorativ design (mönster på toalettpapper), 

praktisk formgivning med funktion (toalettrulle och hållare som designobjekt i kombination) 

och problemlösning (papper på en rulle i stället för en hög på golvet).  

      För att representera dessa idéer i gestaltningen har eleverna använt sig av metaforer. 

Gauntlett förklarar att när vi använder metaforer, säger vi att något är någonting annat. Det 

vill mena att vi säger att x är likalydande med y för att vi vill tydliggöra vad som egentligen 

avses med x.
53

 Alltså, den målade, halva papperstallriken i lådan, betecknar inte en 

papperstallrik i sig, utan en syn på design som ett verktyg för att försköna objekt i dekorativt 

syfte. Följaktligen används metaforer för att de tillför en förhöjd mening när något ska 

förklaras.  

      Rostvall och Selander lyfter som tidigare nämnts fram att olika tecken och medier ger 

information på olika sätt. De menar att lärande kan ske när förståelse tolkas, transformeras 

och uttrycks genom valet av tecken och därmed genom valet av design.
54

 Gällande tecken i 

form av metaforer kan de dock vara betydelselösa för någon som inte är invigd i den 

överenskomna definitionen. Av den orsaken fordras i en designpedagogisk uppgift som denna 

att samtal förs kring artefakterna som skapas.  
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En icke visuell parameter som bidrar med ytterligare information om hur dessa elever 

konnoterar begreppet design är lådans titel: 

 
Mårten: Okej vi döpte, döpte den här till ”Pryldjungeln”. 

Therese: Mm. 

Mårten: För det är verkligen en djunglig bakgrund och sen, det är mycket 

prylar i djungeln. 

Therese: Bra namn. 

Oscar: Ja, det var Krille som ville sätta ett litet djungeltyg i bakgrunden. 

Therese: Ja?  

Oscar: Och då kunde vi anspela på det i namnet för de, design, det finns 

olika många sorters design. 

Therese: Ja? 

Oscar: Varor som är designade, för det kan ibland vara svårt att hitta rätt i 

designdjungeln.
55

 

 

Oscar säger att det finns många olika sorters design och antyder att det kan vara svårt att hitta 

rätt i den djungel av designade varor som finns att tillgå. I och med att Oscar använder ordet 

varor kan ett perspektiv på design som något kommersialiserat anas.  

 

  
          (Bild 4) ”Opraktisk design”                                                                            (Bild 5) ”Designdjungeln” 

 

 

Att använda lådan som format och ram finns det troligen både för och nackdelar med. 

Eleverna var hela tiden tvungna att anpassa sina gestaltningsidéer till lådans storlek, form och 

material. Detta kan ha begränsat och silat bort intressanta uppslag i ett tidigt skede. Rasmus 

uttryckte att det var besvärligt att arbeta på det här sättet: 

                                                 
55

 Transkribering från ljudupptagning, pedagogiskt projekt 2010-10-29, s. 14. 

 



 

 

Therese Björnsson 25 

Therese: Hur var det att göra det här? 

Rasmus: Jag tycker det är lättare att skriva en uppsats eller nåt sånt. 

Therese: Ja? 

Rasmus: För här måste man, här, för om man bara tänker på ett sätt så blir 

den ju ganska tråkig [lådan] så om man bara tänker på ett sätt i en uppsats så 

blir det lättare. 

Therese: Okej. 

Rasmus: Här måste man byta synvinklar och tänka på olika sätt. 

Therese: Mm, det är lite svårare därför? 

Rasmus: Ja.
56

 

 

Det är ingen lätt uppgift att överföra ett muntligt resonemang till en fysisk gestaltning och alla 

elever uppskattar rimligtvis inte att arbeta på det här sättet. Rasmus antydde att arbetet varit 

krävande, vilket kan ha sin grund i det komplexa sätt att handla och tänka som erfordras för 

att genomföra detta. Det stora flertalet av eleverna uttryckte dock att de uppfattade 

lektionsarbetet som fritt. Lisa, Anna och Kalle svarar även de på frågan om hur det var att 

göra uppgiften: 

 

Lisa: Att göra den här uppgiften var ganska kul för vi kunde arbeta verkligen 

hur vi ville, det enda vi hade, den enda begränsningen var att vi skulle göra 

det i en låda. 

Kalle: Ja, fast man kunde inte tänka ”outside the box”. [skratt] 

Therese: Hade ni något emot det, att det var en låda? 

Lisa: Nä, det var faktiskt ganska bra. 

Anna: Nej, det var bra. 

Kalle: Nej, det var skönt. 

Therese: Vad var det som var bra och skönt med det? 

Kalle: Så man inte kände såhär, ååh jag måste fylla ut hela bordet med en 

massa saker, man kunde bara ha, men man, här behövde man bara ha lite… 

Lisa: Man hade liksom en, en limit.
57

 

 

D. Samtal kring de formgivna idéerna tar plats 

Genom hela undersökningen var samtalen en väsentlig del av både arbetssätt och 

datainsamling. Det gällde såväl de informella konversationer som uppstod i bildsalen som de 

mer intervjuliknande dialoger jag som pedagog frammanade. Även om eleverna på olika sätt 
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funderade och diskuterade kring hur och vad de gjorde under arbetets gång, ansåg jag det vara 

betydelsefullt att slutföra projektet med reflekterande samtal.  

      Det fanns olika anledningar till valet att avsluta var och en av de fyra klassernas sista 

lektion med sådana samtal. För det första kändes det viktigt för mig att göra ett tydligt avslut 

tillsammans med de ungdomar som deltagit i projektet. För det andra fick de själva tillfälle att 

förklara hur de hade tänkt i arbetet med gestaltningen. För det tredje kunde eleverna dessutom 

ta del av hur klasskamraterna hade resonerat kring sina designlådor. Att eleverna här 

resonerade kring gestaltningarna bidrog till att detta blev ännu ett lärtillfälle.  

      Under dessa samtal satt jag, den ordinarie bildläraren och eleverna tillsammans kring ett 

stort rektangulärt bord. Varje arbetsgrupp hade sin nyss färdigställda låda framför sig, de hade 

även en stencil som stöd med följande punkter förhålla sig till:  

 Vad visar eran låda att design är?  

 Hur var det att göra den här uppgiften?  

 Har ni upptäckt något nytt om design, vad?  

 Döp eran låda till något som förklarar vad ni vill säga med innehållet i den.  

 

En majoritet av eleverna verkade intresserade av att lyssna på varandra och berättade gärna 

om sina gestaltningar. Att prata om sina egna tankegångar efter att de är transformerade till 

något fysiskt som går att se på, kan för de flesta vara enklare än att tala om dem i abstrakt 

form.  

 

If participants are invited to spend time in there reflective process of making 

something, however they have the opportunity to consider what is 

particularly important to them before they are asked to generate speech.
58 

 

Gauntlett, som forskar i och genom att undersöka idéer som antagit en gestaltad form, menar 

att deltagarna under tiden för det skapande arbetet hinner reflektera över vad som är viktigt att 

säga, innan de tillfrågas att berätta om det.  

      Även Dewey påvisade att det kan vara lättare att tala, om det finns något påtagligt att tala 

kring. Han menade att den gamla kunskapstraditionen fick skolbarnen att säga saker som bara 

var inlärda och att det är ”all skillnad i världen” mellan att ha något att säga och att vara 

tvungen att säga någonting. Han uttryckte också att när skolbarnen har tillgång till olika 

material så vill de prata om dem.
59
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Eleverna som deltog i projektet hade under de reflekterande samtalen möjlighet att bokstavligt 

talat peka på det som skulle förklaras. Ett exempel är när Malin visar och berättar om 

innehållet i den låda hon varit med och utformat: ”Och det här ser ut som en pensel, men det 

ska vara ett läppstift som ju symboliserar hur man designar sig själv varje dag.”
60

 Eleverna 

uppmärksammade även själva att de under dessa samtal kunde se hur klasskamraterna hade 

tänkt. På frågan om i fall de hade upptäckt något nytt om design svarade Madde och Lisa 

såhär:  

 

Madde: Det är typ att man kan, att det kan vara väldigt mycket olika som 

Lisa sa, asså alla tolkar det ju på olika sätt eh, vi tolkar det ju så här men det 

kan ju va, asså man kan bara kolla [sveper med handen mot de andra lådorna 

på bordet] alla vi har gjort olika lådor liksom, så alla vi har tolkat det på olika 

sätt. 

Therese: Mm. 

Madde: Och det är väldigt kul. 

Lisa: Vissa tolkar det liksom med massor av olika färger och mönster och, 

men vi tolkade det, att det var liksom alldeles inte så, så lite färger och 

former som möjligt. 

Therese: Mm, det är därför det är så bra att ni visar varandra lådorna tycker 

jag.
61  

 

Genom att se på och samtala om de andras designlådor, konstaterar eleverna här att begreppet 

design kan ha helt olika innebörd för olika personer. De kan se att grupperna har löst 

uppgiften på olika sätt och att gestaltningarna har skilda innehåll. Här blev det också tydligt 

att ingen låda ansågs vara mer rätt eller fel utformad än någon annan.   

      Även om det kan tyckas tacksamt att samtala om en visuell företeelse, var 

samtalssituationen inte optimal för alla. I varje klass fanns alltid någon som valde att endast 

sitta tyst och lyssna. Detta kan bland annat tänkas bero på blyghet, ointresse eller 

maktrelationer eleverna emellan. Alla elever är olika och det kan som pedagog vara svårt att 

utforma en samtalssituation som är fullkomlig för varje deltagande individ. Här gavs dock 

utrymme för de elever som ville delta genom att endast se och lyssna, att göra det. 
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3. Resultat och tolkning 

 

En tredelad process  

Med inspiration från estetiska lärprocesser och multimodala undervisningsformer fick 

eleverna i undersökningen ta sig an en praktisk uppgift av problemlösande karaktär. 

Uppgiften var att i grupp tolka, konstruera och synliggöra begreppet design. Arbetsprocessen 

kan delas in i tre huvuddelar. Den första, där eleverna med hjälp av en ”mind map” 

associerade kring innebörden av begreppet. Den andra, då valda idéer synliggjordes genom 

praktiskt skapande i form av designlådor. Samt den tredje delen, då eleverna berättade om hur 

de resonerat under avslutande, reflekterande samtal. Intentionen med att uppgiften skulle 

genomföras gruppvis, var att eleverna redan från början skulle få utbyte av någon annans 

resonemang och därigenom kunna utveckla sina egna tankegångar. Detta visade sig fungera 

bra i de flesta fall. En nackdel med grupparbete som metod visade sig dock vara att den mest 

dominanta individen i gruppen, ibland är den som helt styr arbetets innehåll och nivå. 

  

Vad är design? 

Utifrån frågan om hur skolelever talar om innebörden av begreppet design, finns cirka ett 

hundra skrivna ord samt tjugo lådor med olika innehåll att utläsa synbar information ifrån. Jag 

har sett att många kopplade samman design med visuella uttryck. Det beror troligtvis på (den 

allmänt vedertagna) betydelsen av design som formgivning och framställning av produkter. 

Många elever arbetade med kategorier som inredning, möbler, mode, kläder, mönster, färg 

och form. Återkommande motiv i designlådorna är sittmöbler och lampor, vilket jag förstod 

att många uppfattade som typiska designobjekt. Att hälften av lådorna inreddes som rum av 

olika slag, har vad jag kan se även det med synen på design som formgivning att göra. Detta 

naturligtvis i kombination med att lådan i sin grundform utgör ett slags rum i sig självt och 

som med golv, väggar och tak lockar till att ”inreda”. 

      De ord som var mest frekventa i gruppernas ”mind maps” (kläder, mode, möbler, 

tidningar, grafisk design, skapande, nytänkande, arkitektur, färg och form) var också de som 

kom till uttryck i flest lådor. Många kopplade också samman begreppet design med något nytt 

och modernt med associationer som metallic, rymden, exklusivt, coolt, teknik, ”cleant” och 

2000-tal. Grafisk design var också en aspekt som många berörde med exempel som 

webdesign, tidningar, Internet och bloggdesign. Som den analyserande beskrivningen av de 

två lådexemplen i föregående avsnitt påvisade, lyfte en del av eleverna även fram hur design 
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kan fungera som verktyg för icke estetiska ändamål. De åskådliggjorde i stället hur design 

som funktion kan vara både praktisk och opraktisk samt att design kan vara detsamma som 

problemlösning.  

 

Design som i en liten ask? 

Gällande undersökningens fråga om hur eleverna tolkar sina resonemang i dessa 

gestaltningar, kunde jag se att det skedde med olika medel och metoder. Grupperna 

kommunicerade sina tolkningar på många sätt. Några använde sig av metaforer i form av 

objekt, medan andra valde att lyfta in tecken, symboler och ord i grafisk form för att 

tydliggöra sin förklaring. En del valde att lyfta in bilder i lådorna (tecknade, målade, urklippta 

eller utskrivna) och vissa tog beslutet att bygga prototyper eller miniatyrer för att exemplifiera 

sina resonemang. Sättet att tolka och kommunicera design i gestaltningen skilde sig också åt. 

Några valde att inrikta sig på en aspekt av begreppet. Andra fokuserade däremot på att få med 

så många perspektiv som möjligt av vad design kan vara, exempelvis har en modell av en 

jordglob placerats i en av lådorna för att symbolisera att design finns överallt.  

  

Att lära på olika sätt 

Huvudsyftet med undersökningen var att utforska på vilket sätt lärande kan ske när 

resonemang konkretiseras visuellt genom att gestaltas. Enligt vad jag kunde se tog lärande 

form i uppgiftens alla tre faser. Inledningsvis när eleverna skulle skriva associationer på en 

”mind map”, diskuterades och omprövades förkunskaper och idéer mot varandra. I jakten på 

att skriva rätt sorts ord stötte och blötte eleverna sina associationer med varandra, vilket i 

många fall breddade de individuella tankegångarna och ledde till att nya infallsvinklar 

uppkom. 

      I det gestaltande arbetet har jag kunnat urskilja lärande i två övergripande plan. Å ena 

sidan pågick fortlöpande och utvecklande samtal kring designbegreppet och eleverna letade 

aktivt efter kunskap om design, exempelvis genom att söka på Internet eller genom att bläddra 

i tidningar. Å andra sidan utforskade eleverna olika sätt att lösa konstruktionstekniska 

problem på, därtill lärde de känna olika typer av material. Dessa två kunskapsnivåer 

differentierar Bamford som lärande i och lärande genom estetisk verksamhet (the arts). Hon 

menar vidare att det ena varken kan eller bör uteslutas av det andra.
62

 Detta var något som 
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blev tydligt i det här projektet. Gauntlett formulerar sig kring möjligheten att skapa kunskap 

genom praktiskt arbete enligt följande: 

 

…/ the idea that we can use our own hands to construct models of 

knowledge, and that using the hands in this way to build a three-dimensional 

representation of ideas and feelings opens up a new path for free, expressive 

and creative thinking.
63

   

 

Han menar att när vi konstruerar tredimensionella modeller med händerna, ges möjlighet till 

ett friare och mer uttrycksfullt sätt att tänka. Detta komplexa lärande, är en grundtanke i både 

estetiska lärprocesser och multimodala arbetssätt. 

      Många spontana konversationer uppkom utifrån i elevernas sysselsättningar men även 

utifrån de färdiga gestaltningarna. Under de avslutande samtalen förklarade eleverna hur de 

hade resonerat genom att visa och berätta. Av vad jag kunde utläsa hade eleverna även 

behållning av att se på de andras designlådor och lyssna till vad de hade att säga om dem. 

Under dessa avslutande samtal blev det påtagligt att uppgiften lösts på många olika sätt.       

      Min uppfattning är att det i en designpedagogisk metodik finns en central betydelse i att 

idéer och tankemönster visualiseras. Detta eftersom osynliga och abstrakta tankar då övergår 

till en åskådlig form, vilket inbjuder till ett naturligt sätt för eleverna att utveckla kunskap i 

dialog med varandra. Eftersom undersökningens uppgift fungerade som ett designpedagogiskt 

verktyg för att utveckla förståelse, kan den i sig betecknas som en sorts design, en design för 

lärande. 

 

Övergripande reflektioner 

Det sätt lärandesituationen designades på, hade stor betydelse för hur eleverna fungerade i 

arbetet. Detta visade sig bland annat i den fas då vissa av dem tvekade inför att associera 

genom att skriva på de stora pappersarken. Något annat jag kunnat se i förhållande till 

uppgiftens design, är hur viktigt det var för eleverna med en tydlig ram och arbetsgång att 

förhålla sig till. Många sade uttryckligen att det kändes bra med en begränsning (lådan).   

      Ytterligare en reflektion är att även om en stor del av uppgiften som eleverna fick 

handlade om att formge en gestaltning, var såväl text som samtal också viktiga faktorer för 

lärandet. Av den anledningen kan det sägas att multimodala arbetssätt där flera 

kommunikationsformer ingår, ger ett bredare lärande och en mer komplex kunskapsbild.  
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I det här sättet att arbeta på är inte gestaltningarnas estetik det primära, det viktiga är i stället 

idéerna bakom och resonemangen kring det som visualiserats. Designlådan ”Pryldjungeln” 

som beskrivs närmare i avsnittet Bearbetning och analys (bild5) är ett gott exempel på detta.  

 

4. Slutdiskussion  

Mot bakgrund av att bildämnet för närvarande tenderar att bli eftersatt i den svenska 

gymnasieskolan, har denna undersökning iscensatt en pedagogisk situation i syfte att pröva 

hur ämnet bild kan fungera som något mer meningsfullt än att enbart vara en verksamhet för 

dekoration och illustration. En övergripande målsättning med den här undersökningen är att 

kontrastera de estetiska ämnenas (i synnerhet bildämnets) låga statusposition, mot Skolverkets 

läroplansformuleringar. Detta eftersom det i målen för grundskolan och gymnasiet står uttalat 

att skolan har ansvar för att varje elev utvecklar kunskap och erfarenhet i så många 

uttrycksformer som möjligt. 

      Som blivande lärare i vad många uppfattar som två vitt skilda ämnen (bild och svenska), 

ser jag en fördel med att lyfta in estetiska lärprocesser som en naturlig del av ett 

ämnesöverskridande arbete. I skolan kan bildämnet när det används på ett fruktbart sätt, i sig 

självt eller när det integreras med andra skolämnen, bidra till en pedagogik där lärande sker på 

olika nivåer med bland annat praktiskt skapande som verktyg.  

      Förmodligen finns ingen pedagogisk metodik som är fullkomlig. En undervisning med 

kreativa lärprocesser och multimodala arbetsformer är tidskrävande gällande både planering 

och genomförande. Att ständigt ha tillgång till material för skapande verksamhet kan också 

vara ekonomiskt resurskrävande.  

      Ett annat problem är att när eleverna som i denna undersökning, hela tiden har tillgång till 

varandras tankegångar i form av text, samtal, bilder och gestaltningar, blir det för läraren 

komplicerat att se vems de olika idéerna ursprungligen tillhör. Om eleverna i stället skulle ha 

skrivit en varsin, enskild uppsats om hur de tolkar begreppet design, skulle det däremot tydligt 

gå att utläsa vem som gjort vad. Att som lärare inte riktigt veta vem som bidragit med vad, har 

dock varit ett återkommande problem i skolan när det är fråga om grupparbeten av olika slag. 

      I det här läget är det lämpligt att ställa sig frågan om de resultat som framkom i 

undersökningen skulle ha varit liknande i en icke praktisk undervisningssituation. På vilket 

sätt gör gestaltningsarbetet skillnad och hur kan lärande egentligen gynnas av det? 

Att designa en pedagogisk situation där praktiskt arbete och skapande verksamhet ingår som 

en del av såväl kunskapsinhämtning som kunskapsredovisning, är att utforma ett socialt rum 
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där kommunikation främjas. I samtal om det som för stunden utförs, utvecklas tankemönster 

mellan individer. Att kunna tala om och se på idéer och resonemang som visualiserats, leder 

dessutom till kunskap om hur vi själva och andra har tänkt. Att det är enklare att tala om det 

som i ordets rätta bemärkelse går att peka på är även det en tillgång i ett multimodalt 

arbetssätt.  

      Det finns ett ordspråk som lyder, ”genom flera sinnen in i alla minnen”.
64

 Ordspråket 

indikerar att variationsrika arbetsformer där flera sinnen aktiveras är en fördel när vi ska 

minnas det vi lärt oss.  
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