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Abstrakt 

Design beskrivs oa som form och funktion med utgångspunkt i givna  förutsättningar. Jag benämner

dessa förutsättningar begränsningar som ger ett motstånd. En parallell till matlagning kan dras för att

beskriva designprocessen. Råvarorna är det givna materialet som av kocken med hjälp av kokkärl och

verktyg kombinerar ihop till en rätt. Resultatet är förhoppningsvis men inte alltid gott däremot oa

överraskande. Det är bland annat detta överraskningsmoment, förvåningen över både process och

resultat som har en så stor attraktionskra i skapande.

Kan begränsningar i material vara ett verktyg för att ge möjligheter till en estetisk läroprocess i

design? I undersökningen vill jag ta reda på hur designprocessen kan vävas samman med  pedagogiska

teorier om fantasi för att nå en estetisk läroprocess i design. Jag konkretiserar i en workshop mina tankar

om designprocessen genom att reducera den till att, i en pedagogisk process, gälla gestaltande i ett

begränsat material. Jag undersöker möjligheterna att använda begränsningar i form av material  som ett

pedagogiskt verktyg i designundervisning. Jag prövar också materialets betydelse för

gestaltningsprocessen. Materialet blir en bild av verkligheten för fantasin att spela med.

Den workshop jag genomför har formulerats så att referensgruppen delas in i fyra mindre grupper.

Grupperna arbetar i varsitt specifikt material med det övergripande temat rumslighet. 

Det resultat jag uppnår är att ett material som begränsning är konkret och ger en närvaro i den

fysiska gestaltningsprocessen. Materialet ger snabba svar, vissa saker är möjligt att genomföra andra

påtagligt ogenomförbara. Detta gör i sin tur att fantasin kan studsa mot det motstånd som materialet

utgör. Ett svar jag får på hur det var att bara arbeta i ett material är: ”Det var jätteskönt för då blev vi

begränsade på något vis. Då får man vara kreativ med det man har. För om ni hade sagt ” bygg ett rum”

hur ni vill med vad ni vill, då skulle det kunna bli hur som helst.”1 Jag kommer fram till att

begränsningar i form av material fungerar bra som ett verktyg för att uppnå en estetisk läroprocess i

design.

Resultatet av den designpedagogiska workshopen ställs ut i form av fotografier. En installation

bestående av delar av det använda materialet kommer också att ställas ut för att ge en bild av materialets

karaktär.

1 Deltagare i workshop på temat rumslighet, Folkuniversitetet, Stockholm.
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Inledning

En gestaltningsprocess i design är som att laga mat. En kombination av fysiskt arbete med ett material

och fantasi eller kreativitet i ett och samma flöde. När jag lagar mat har jag vissa råvaror, oa begränsad

tillgång, jag arbetar i kokkärl med värme, levande material, alla sinnen, lukt, smak och känsel. Skapandet

händer hela tiden och jag upplever att maten blir extra god när jag kommer in i något som liknar det

man ibland kallar flow.2 För mig är att laga mat ett skapande jämförbart med design, bildkonst eller

arkitektur. Oa är processen lustfylld och överraskande men den har också sina svackor med besk

eersmak. Under arbetets gång vet jag aldrig riktigt var jag ska landa. Jag ger mig ut på okänd mark och

undersöker ett tänk, en form eller en funktion, behövs mer salt? Resultatet är inte alltid viktigt men är

oa överraskande. Det är bland annat detta överraskningsmoment, förvåningen över både process och

resultat som har en så stor attraktionskra i skapande.

Bakgrund och syfte 

På designskolor och i kursverksamhet undervisar i stor utsträckning yrkesverksamma designers i ämnet

design. Oa ges eleverna uppgier där läraren har rollen som uppdragsgivare och eleverna är designers.

Uppgierna utgår från den  designprocess som en yrkesverksam designer går igenom i ett verkligt

uppdrag och resultatet blir en designad produkt.3 Oa är den verklighetsförankring som de

yrkesverksamma designerlärarna ger mycket uppskattad. Kanske ligger det i designprocessens natur en

tydlighet som är lätt att överföra till undervisningssammanhanget. I vissa fall marknadsförs

utbildningar som extra åtråvärda just på grund av att professionellt verksamma designers undervisar. 

Jag har sedan tidigare en yrkesutbildning i grafisk form från Forsbergs skola för design och grafisk form i

Stockholm, en skola som just menar att dess styrka är de yrkesverksamma lärarna. Den undersökning jag

genomför äger också rum inom en liknande utbildning, där de lärare som undervisar är yrkesverksamma

inom sina respektive ämnen. De är inte utbildade pedagoger. Hur kommer pedagogiken då in i

undervisningen? Den finns ju där men är den formulerad som pedagogisk metod? Att kläcka idéer och

2 Csikszentmihalyi, Mihály, (artikel ursprungligen publicerad under titeln ”Reflections on enjoyment i Perspectives in
Biology and Medicine”, 28: 489–497, 1985), i Georg Klein, 1990, sammanställning 
Om kreativitet och flow, Stockholm: Brombergs, s. 41.

3 Landqvist, Jan (1994), Vilda idéer och djuplodande analys, Stockholm: Carlssons s. 13–22. Beskriver designprocessen,
designerns arbetsprocess från uppdrag till färdig produkt.

4



lösa problem är målet i den kommersiella designprocessen. Pedagogens roll skiljer sig helt från den

marknadsinriktade designerns. I många fall fungerar designern som en mycket bra pedagog men då

förutan pedagogisk utbildning. Pedagogen är inte en uppdragsgivare och eleverna är inte

produktformgivare. En pedagog har det övergripande ansvaret för att alla elever ska få lära sig utifrån

sina förutsättningar och att elevgruppen fungerar som en plattform att växa i. I lärandesituationen är

det viktiga att eleven får känna sig trygg att undersöka och prova flera vägar i sitt kunskapande.

Resultatet är inte det viktiga utan elevens lärandeprocess, både den personliga och den som sker

kollektivt i gruppen. Det är den undersökande processen som är i fokus i min designpedagogiska

undersökning. Jag kommer att benämna den ”estetisk läroprocess”, ett begrepp som förklaras i ett senare

stycke. 

Jag saknar ett tydligt formulerat verktyg för undervisning i ämnet design. Därför ska jag undersöka

om den traditionella designprocessen, i form av begränsningar, i kombination med en pedagogisk teori

kan formuleras till ett pedagogiskt verktyg. Mitt mål är att formulera ett enkelt pedagogiskt verktyg

som ger en estetisk läroprocess i design. Det centrala i en estetisk läroprocess är fantasin och skapandet.

Lika centrala är dessa begrepp i designprocessen men där tillkommer på ett mycket tydligt sätt olika

begränsningar eller förutsättningar i form av till exempel funktion eller material som designern måste

beakta. En designer har sällan fria händer att välja material fritt eer eget tycke, utan oast styr

uppdragsgivaren både funktionen och materialet, till exempel att en stol beställs i materialet trä. Är en

förutsättning trä så ger det en följd av konsekvenser för arbetet, till exempel konstruktion- och

tillverkningsmässiga. Oa styr också ekonomin hur ett uppdrag formuleras. Jag har själv formgivit

läroböcker där direktiven varit till exempel 24 sidor tryckta i svart med en dekorfärg och 12 stycken

illustrationer. När dessa är förutsättningarna för mitt arbete begränsar det mig men sporrar mig också

att lösa en uppgi. Hur ska jag göra? Vilken är den enda färgen jag vill välja? Och hur får jag in text och

illustrationer på 24 sidor utan att det ser trångt ut? Jag studsar mot begränsningarna och landar i olika

typer av lösningar, det ger mig tempo och nya vägar. Kan själva begränsningen bli ett pedagogiskt

verktyg?

Ordet begränsning skulle kunna bytas ut mot ordet förutsättning och betydelsen skulle vara,

enligt min mening, i stort den samma. Begränsningar som ordval ger dock en större tydlighet vad gäller

min undersökning. Begränsningar styr in, sätter ramar och stramar åt. Begränsningar ger ett motstånd.

Ordet förutsättningar är bredare och mer öppet. Då jag skriver en text med designpedagogik som

övergripande ämne vill jag precisera mig likt de begränsningar som en yrkesverksam designer ställs inför
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i en designprocess. Begränsningar, i material, tid och rum är ständigt närvarande i designprocessen. 

Jag väljer ytterligare att avgränsa min undersökning till att gälla begränsningar i användandet av ett

specifikt material att arbeta med i en designprocess. Jag är medveten om att i den workshop jag

formulerar är tid och rum fortfarande viktiga delar, men jag väljer att fokusera på just begränsning av

materialet. Materialets begränsande funktion är karakteristisk i designprocessen. Material är tydligt och

fysiskt påtagligt. För oavsett vilket material jag väljer har det sin egen karaktär som tydligt påverkar

gestaltningsprocessen. Det är påtagligt, konkret och fysiskt, vilket ger en stadighet till min

undersökning. Begränsningar är inte något som behöver vara av ondo utan kan tvärtom ge bränsle i en

skapande process. Man tager vad man haver sa Kajsa Varg och fortsätter att vara en förebild inom

kokkonsten för sina enkla recept. Jag vill försöka tydliggöra för mig själv hur jag kan arbeta pedagogiskt

med begränsningar som verktyg. När jag som bildpedagog arbetar med designprocessen lägger jag fokus

på den estetiska läroprocessen, i kontrast till det fokus en yrkesverksam designer har i sitt skapande av

produkter. 

Frågeställning

Hur kan begränsningar i material vara ett verktyg för att ge möjligheter till en estetisk läroprocess i

design? Kan jag, i den workshop jag genomför, med väl valda och tydligt formulerade begränsningar,

urskilja ett verktyg som möjliggör en estetisk läroprocess i design? För att undersöka detta knyter jag

ihop erfarenheter av designprocessen med  teorier gällande fantasi, gestaltande och texter om estetiska

läroprocesser.

Urval och avgränsning

Den produktorienterade designprocessen innehåller flera steg från idé till produkt, där några steg är  till

exempel analys av produktens förväntade funktion, idé, presentationsskiss och modelltillverkning.4 Då

jag inte är ute eer att ge elever ett undervisningsupplägg i sye att de ska skapa en produkt, väljer jag

att frångå de delar av designprocessen som riktar in sig på kommersiell verksamhet. För att smalna av

min undersökning väljer jag att inrikta mig mot en i många fall tydlig del av designprocessen,

4 Landqvist, Jan (1994), Vilda idéer och djuplodande analys, Stockholm: Carlssons Bokförlag, s. 17.
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begränsningen i val av material. När jag skriver material är min målsättning att detta skulle kunna

innebära i stort sett vilket material som helst. Papper, tyg, pinnar och snöre är de material jag använder i

workshopen, men min mening är att dessa skulle kunna bytas ut mot ett annat material vid behov. Att

jag valt just dessa material beror på att jag upplever dem som jämförbara inbördes i mängd och ytor.

Rent illusoriskt kan en lika stor yta skapas av 10 meter vitt tyg som av 90 stycken pinnar à 150cm. Ett

material kan vara bra till något och dåligt till något annat. Om man struntar i de aspekterna och bara

jobbar ändå, vad händer då? Jag väljer att ge min referensgrupp tillgång till en stor mängd av det

tilldelade materialet. Dessutom får de möjlighet att använda en mindre mängd monteringsverktyg, sax,

tång, tape, ståltråd och häpistol, för att kunna fästa material i till exempel marken eller träden. Det var

inte helt självklart att dessa hjälpmaterial skulle finnas med då de på sätt och vis gör begränsningen

mindre tydlig. Om och i så fall hur deltagarna använde hjälpmaterialen redovisas i bearbetningsdelen.

För att genomföra min workshop behöver jag en liten referensgrupp. Då workshopen har en så

utpräglad undersökande karaktär är det en stor fördel att deltagarna är positivt inställda till arbetet.

Idealiskt är att urvalsgruppen frivilligt valt att delta i workshopen. Workshopen är dock en del i deras

schemalagda undervisning. De har ett intresse för ämnet men i de flesta fall inga förkunskaper i varken

design, bildkonst eller arkitektur. Att referensgruppen saknar erfarenhet av experimentellt designarbete

är bra då de inte har med sig egna föreställningar om hur gestaltningsprocessen kan vara. Det ger 

dem stor möjlighet att förhålla sig öppna i arbetet. Jag är medveten om att min referensgrupp inte kan

representera mer än sig själva då de tillhör en begränsad grupp studenter på en liten utbildning. 

Den referensgrupp jag arbetar med består av 16 stycken studenter vid Folkuniversitetets ettåriga,

eergymnasiala, grundutbildning i arkitektur och inredningsarkitektur på Kungstensgatan i Stockholm.

Deras ålder skiar mellan 19 och 31 år och gruppen består av något fler kvinnor än män. De sexton

deltagarna är uppdelade i fyra grupper med ett material per grupp. I en liten grupp, om 3 – 4 deltagare

kan varje enskild deltagare få möjlighet att ta del i processen. Referensgruppen har själva sökt in till

utbildningen med personliga brev där de formulerar sina mål med utbildningen. Större delen av

deltagarna avser att söka vidare till Arkitekturhögskolans utbildning i byggnadsarkitektur. Ett fåtal

kommer antagligen att söka till Konstfacks utbildning i Inredningsarkitektur. Ett litet antal går

utbildningen i sye att driva egen verksamhet inom yrkesområdet omedelbart eer utbildningens slut.

Att deltagarna är vuxna och har ett tydligt uttalat intresse för arkitektur gör att jag i min workshop kan

utmana deras föreställningar om ämnet och tänja på deras uppfattning om design och lärande. 

För att göra workshopen angelägen för den specifika studentgruppen ger jag den temat ”Rumslighet”.
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Temat knyter an till arkitektur och är öppet för egna reflektionsmöjligheter. Rumslighet, som tema, i

kontrast till den miljö jag väljer ger ytterligare spänning. Vad är rumslighet? Vad är inne och vad är ute?

Workshopen tar plats i Observatorielunden, i centrala Stockholm, på anvisade ytor enligt karta.

Observatorielunden är ett tillrättalagt parkområde med stora träd, buskar och branta sluttningar. För

att de material deltagarna arbetar med skall upplevas som tydliga behöver platsen ha en stramhet. Om

workshopen hade varit förlagd till ett skogsområde hade materialet lätt kunnat förväxlas med den

omkringliggande naturen och en impuls skulle kunna vara att använda skogens material. Den

rumslighet deltagarna undersöker skulle också kunna få karaktären av koja, som ju är en redan färdig

bild av något, tak, väggar mm. I Observatorielunden rör sig människor med hund, flera dagisgrupper

och skolbarn under hela den tid workshopen pågår, vilket ger både spänning och verklighetsförankring.

Deltagarna får reaktioner under arbetet från förbipasserande vilket ytterligare ger dem möjlighet att

utmana temat och materialet i förhållande till platsen.

Workshopen pågår under en hel dag, 9.00 – 16.00. Deltagarna är uppdelade i fyra grupper med

varsitt material. Snöre, papper, tyg eller pinnar. De får även en lista med ord, adjektiv, till hjälp under

redovisningen för att lättare kunna samtala kring sina gestaltningar.5 Varje grupp skall göra en

gestaltning någonstans på en tilldelad plats om ca 80 kvadratmeter. Platsen är utmärkt på en karta. Den

anvisade ytan ger då en viss frihet att välja närmare plats. Deltagarna får ta ställning till miljön, skall

gestaltningen vara nära träd eller fritt på en plan eller sluttande yta? För att ytterligare lägga fokus på

processen har de ”rumsligheter” som deltagarna bygger en tillfällig karaktär, allt städas bort vid dagens

slut. 

Empiri och Metod

Jag använder mig av etnografisk forskningsmetod såsom Birgitta Kullberg, fil. dr i pedagogik och

didaktik verksam vid Göteborgs universitet, definierar den i sin bok Etnografi i klassrummet.6 Jag

genomför en kvalitativ etnografis studie.7

I den etnografiska forskningsmetoden finns synen på människan som unik vilket är nödvändigt för

mig som pedagog.8 Jag är nyfiken, närvarande och ser deltagarna som människor formade av de

5 Bilaga 1 Ord att använda som ingång för analys av de slutgiltiga gestaltningen.
6 Kullberg, Birgitta (1996/2004), Etnografi i klassrummet, Lund: Studentlitteratur.
7 Ibid., s.61f.
8 Ibid., s. 61.
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sammanhang de befunnit sig i och nu befinner sig i. Då jag i min undersökning prövar begränsningar i

material, som ett verktyg, innebär det att jag kontrollerar stora delar av workshopen. Detta gör att jag

bedriver forskningen delvis enligt experimentell metod.9  I min etnografiska forskningsprocess har  jag

rollen som deltagande observatör. Mitt mål är att deltagarna och jag under workshopen skall känna oss

som en helhet och att dagen blir en gemensam upplevelse. Under workshopen blir det möjligt för mig

att som deltagande observatör förstå deltagarnas erfarenheter och lärande genom deras utsagor. Jag gör

under workshopens gång minnesanteckningar och fotograferar deltagarnas arbete.

När jag eer workshopens genomförande intervjuar deltagarna är frågorna öppna och i samtalston.

Deltagarens personliga reflektioner kring workshopen är viktiga för min förståelse och bearbetningen av

det material i form av fältanteckningar, fotografier och bandade intervjuer jag samlat. 

Teori och tolkningsram

Estetiska läroprocesser och designprocessen

Jag använder mig av begreppet estetiska läroprocesser som är etablerat i den bildpedagogiska

diskursen.10 Begreppet estetisk läroprocess beskriver en estetisk arbetsprocess där lärandet inte endast

sker inom det traditionellt konstnärliga området utan i en vidare bemärkelse. I den estetiska läroprocess

jag vill uppnå kombineras designprocessen i form av begränsningar i material med begreppet rumslighet

och ger kunskap om process, material, rumslighet och i förlängningen inom ämnet arkitektur. När ett

material sätts i förhållande till en frågeställning eller ett problem som skall undersökas ges möjlighet att

utmana, förhandla och omförhandla både material och språkliga erfarenheter. I detta fall är alltså

materialet pinnar, tyg, papper eller snöre. Och frågeställningen eller problemet att undersöka är

”rumslighet”. Deltagaren kan med detta som utgångspunkt arbeta i en estetisk läroprocess och få en

fördjupad kunskap om design. Hillevi Lenz Taguchi, docent och lektor på pedagogiska institutionen

vid Stockholms universitet, definierar en estetisk läroprocess ”När barn, vuxna eller konstnärer arbetar

skapande, kan det skapande arbetet samtidigt användas som utgångspunkt för att förstå något om själva

skapandeprocessen, men också specifikt om det fenomen i livet och/eller omvärlden som står i fokus för

9 Ibid., s. 54
10 Pedagogisk dokumentation och estetiska läroprocesser, 4 Dagar 2003, Stockholm: Institutionen för Bildpedagogik Rapport

# 4 2004. Hela boken handlar om pedagogisk dokumentation.
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skapandeprocessen.”11 Enligt Taguchi blir, i den konkreta gestaltningen, meningsskapande möjligt med

utgångspunkt i de frågeställningar som uppkommer i arbetets gång.12 

I Reggio Emilia-pedagogiken hämtar jag teorier om det egna utforskande arbetet, det

utvecklande tänkandet och om att skapa hypoteser och egna teorier under estetiskt arbete.13 Detta

undersökande är precis det som jag och min referensgrupp arbetar med i workshopen. Reggio Emilia-

pedagogiken har förutom tankarna om undersökande arbete också en tydlig socialkonstruktionistisk

grundsyn som jag ser som en förutsättning för arbete i ett pedagogiska projekt.14 Lärandet blir möjligt i

en kollektiv process inte genom förmedling av kunskap från en lärare till en elev. Jag ska med den

estetiska läroprocessens pedagogiska perspektiv rikta blicken på den undersökande delen av

designprocessen.

Jag finner inte tankarna om begränsningar hos Reggio Emilia-pedagogiken. Reggio Emilia arbetar

snarare med utgångspunkten att inte ha några som helst begränsningar vad det gäller material i det

undersökande arbete som elever genomför, alla vägar för skapande hålls öppna. Då Reggio Emilia-

pedagogiken till största del praktiseras på förskolor i Sverige kan en parallell dras till Vygotskijs teorier

om att barnets skapande skall släppas fritt. Däremot menar  Lev S Vygotskij (1896 – 1934), pedagogisk

teoretiker inom psykologi och lingvistik, att elever i tonåren snarare måste få begränsningar i

undervisningen för att utvecklas vilket jag knyter till min undersökning.15 Detta genom att begränsa

deltagarna till att använda endast ett material då de arbetar med rumslighet. 

Jag ska nu ge en bild av den traditionella designprocessen i en form som jag vänder mig mot då jag

menar att den saknar pedagogiskt perspektiv. För att tydligt beskriva den traditionella designprocessen

använder jag Jan Landqvists bok Vilda idéer och djuplodande analys, Om designmetodikens grunder. Jan

Landqvist är industridesigner och tidigare professor vid Institutionen för industridesign på Konstfack i

Stockholm. Under rubriken Tidigare forskning kommer jag senare att beskriva ett mer modernt

förhållningssätt till design och designprocessen, detta genom en intervju med Andreas Nobel verksam i

designgruppen Uglycute. Nobels arbete med design liknar den undersökande process jag vill komma åt. 

Landqvist beskriver i sin bok den traditionella designprocessen med alla de förutsättningar/

begränsningar den innebär. Boken används som obligatorisk kurslitteratur i delkursen designprocessen

11 Taguchi, Hillevi Lenz, Pedagogisk dokumentation och estetiska läroprocesser, 4 Dagar 2003, Stockholm: Institutionen för
Bildpedagogik Rapport # 4 2004, s. 46.

12 Ibid., s.52.
13 Svedberg, Lars och Zaar, Monica (1999), Boken om pedagogerna, Stockholm: Almqvist och Wiksell, s.194.
14 Ibid., s.193.
15 Vygotskij, Lev Semënovic (1930/1995), Fantasi och kreativitet i barndomen, Göteborg: Bokförlaget Didalos AB, s. 98.
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bland annat på Bildpedagogiska institutionen, Konstfack. Landqvist har som mål att göra en

lättbegriplig handledning för studenter inom ämnet design. Fokus ligger helt på den kommersiella

produktformgivningen. Boken innehåller många bra delar att stödja sig på som ung designer på väg ut i

yrkeslivet, såsom funktionsanalys och exempel på hur en offert kan utformas med mera. Man får dock ta

i beaktande att detta inte är en bok avsedd att användas av pedagoger som undervisningsmaterial. Som

material i pedagogiska undervisningssammanhang är Landqvists bok ett skräckexempel. Landqvist har

en tydligt individualistisk och marknadsinriktad syn i sin bok. Bland annat beskrivs hur personer med

oönskade kommentarer skall uteslutas ur kreativa övningar såsom brainstorming. Jag vänder mig mot

Landqvists förhållningssätt till designprocessen, den kommersiella inställningen och hans brist på

pedagogiskt djup, i en bok som är obligatorisk kurslitteratur och lämnar som ett exempel detta citat:

Pass upp för tråkmånsen

Det finns anledning för en andra varning; för tråkmånsen och glädjedödaren. En absolut förutsättning för att nå

fram till ett tillfredsställande och lyckat resultat är att personkemin i gruppen fungerar. Finns det minsta anledning

att befara att någon påtänkt kandidat kan komma att sabotera övningen med en negativ eller ifrågasättande attityd så

försök att på ett smidigt sätt manövrera ut vederbörande.16 

Här blir Landqvists perspektiv extra tydligt. Enligt mig behöver en bildpedagogisk utbildning en

didaktisk metod att undervisa i design som inte har denna kommersiella inriktning utan sin

utgångspunkt i den socialkonstruktionistiska synen på människan. Jag menar att det inte borde finnas

någon motsättning mellan design och socialkonstruktionism i undervisning. Designpedagogik är

fantasi och gestaltande där eleven verkar med utgångspunkt i sina egna förutsättningar och där en

säljande produkt inte är målet. Därför är Vygotskijs pedagogiska teorier i kombination med

designprocessens begränsningar något att undersöka för att uppnå en estetisk läroprocess.

Begränsningar som drivkraft

Om inte motstånd i någon form finns kan inte vilja att gestalta uppstå. Begränsningarna jag formulerar i

uppgien för min referensgrupp innebär ett motstånd och genererar därför en lust att gestalta. Min

erfarenhet av gestaltningsprocesser inom bildkonst och design är att jag eller den som skapar drivs av en

lust att utveckla något, förändra eller bygga upp något. I den drien finns fart, glädje och i vissa

16 Landqvist, Jan (1994), Vilda idéer och djuplodande analys, Stockholm: Carlssons Bokförlag, s. 64.
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ögonblick kan det kännas som om arbetet går av sig själv. Jag undersöker i min workshop om de

begränsningar jag ger i material kan generera den strävan Vygotskij beskriver och som i sin tur driver

gestaltningsprocessen framåt.17 Människan har enligt Vygotskij ett behov av att anpassa sig till sin

omgivande miljö, en strävan eller önskan som fungerar likt en drivande kra i gestaltningsprocessen. I

de situationer en människa ställs inför, i de miljöer vi befinner oss i, finns ställningstaganden vi måste

göra för att verka. Vygotskij säger att i en miljö som inte bjuder oss något motstånd eller driver oss

framåt finns heller ingen mening med att förändra eller bygga vidare på något och då försvinner all

drivkra för skapande. Han skriver: 

Om det omgivande livet inte ställer människan inför någon uppgi, om hennes invanda och nedärvda reaktioner

försätter henne i ett tillstånd av fullkomlig jämnvikt med den omgivande världen, då finns det ingen grund för att ett

skapande skall uppstå. En varelse som vore fullkomligt anpassad till den omgivande världen, en sådan varelse skulle

inte kunna vilja någonting, skulle inte kunna sträva eer någonting och skulle, naturligtvis, inte heller kunna skapa

någonting. Därför grundar sig skapandet alltid på en bristande anpassning, ur vilken det uppstår ett behov, en strävan

eller önskan.18 

Vygotskij hänvisar här till psykologiska analyser av éodule-Armand Ribot, psykologiprofessor

verksam på slutet av 1800-talet i Frankrike. Men behov och önskningar kan enligt honom inte generera

något skapande i sig självt utan fungerar som drivädrar eller stimuli för skapande. Eer denna strävan

blir personliga bilder möjliga och däreer är fantasiprocessen igång. Strävan, önskan eller behov är

tillsammans med de spontana bilderna två villkor för fantasi och dess skapandeprocesser. Jag ser här en

tydlig koppling till designprocessen där uppgiens begränsningar blir till en språngbräda och ett

bollplank för fantasin och gestaltandet. Jag formulerar med utgångspunkt i bland annat dessa tankar

den workshop som jag genomför med min referensgrupp.  

Fantasi

Under rubrikerna Fantasi och Återskapande och/eller kombinatorisk handling kommer jag att redogöra

för vad Vygotskij beskriver som fantasi och fantasiprocess. För mig är orden kreativitet, fantasi och

skapande starkt förknippade med all sorts bildkonst, arkitektur och inte minst design. Dessa tre är vida

begrepp som beskriver relativt subjektiva upplevelser. I min undersökning använder jag ordet fantasi

17 Ibid., s. 35.
18 Ibid., s. 35.
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definierat enligt Fantasi och Kreativitet i barndomen av Lev S Vygotskij. Vygotskijs teorier om  fantasi,

fantasiprocessen och dess olika delar kan jag relatera till i referensgruppens arbete under workshopen.19

Jag kommer att använda begreppen gestaltning och gestaltningsprocess i stället för ordet skapande och

skapandeprocess, som Vygotskij använder, då de är mer precisa i sin betydelse av att ge form åt något,

abstrakt eller föreställande.20  Både fantasi och gestaltning är centrala i den estetiska läroprocessen.

Fantasi är enligt Vygotskij en medvetandeform, en kombinationsförmåga sammanlänkad med

verkligheten.21 Han menar också att det inte finns någon motsättning mellan fantasi och verklighet.

Fantasin är levande och samverkar hela tiden med verkligheten. Verklighet och fantasi berikar varandra.

Fantasin är ett verktyg med vilket vi kan bearbeta det vi är med om i verkligheten och tvärt om. Ett

ständigt flöde, en fantasiprocess, pågår mellan de två i form av ”..en tolkningsprocess med komplex av

förvandlingar, särskiljanden, omgrupperingar, förtätningar, krympningar och överdrier”, skriver

Vygotskij.22 Min uppgi är att möjliggöra det spel som pågår mellan fantasin och verkligheten. När jag

använder Vygotskijs teorier, i arbetet med den workshop jag genomför, blir det material jag begränsar

deltagarna till att använda i kombination med platsen de arbetar på en verklighet att förhålla sig till.

Fantasin måste få bränsle i gestaltningsprocessen och det får den i verkligheten, enligt Vygotskij. Fantasi

och den känsla som oa beskrivs som flow dyker inte plötsligt upp ur ingenting utan har ett tätt

samband med mänsklig aktivitet och insamlandet av ny erfarenhet i olika sammanhang. I workshopens

gestaltningsprocess fungerar fantasin som ett verktyg för att bearbeta både material, plats och tema,

rumslighet. Vygotskij beskriver hur fantasin och verklighetens samspel så här: ”På så vis bygger alltid

fantasin med hjälp av material som hämtats ur den givna verkligheten. Det är sant att fantasin, /.../, hela

tiden kan skapa nya nivåer av kombinationer, genom att först kombinera ursprungliga element ur

verkligheten (en katt, en kedja, en ek), och sedan, i sin tur, kombinera redan färdiga fantasibilder

(sjöjungfrun och skogsrået) osv.”23 Dessa tankar vill jag ha med mig under det att deltagarna arbetar i de

tilldelade materialen. Jag vill se hur de rör sig mellan fantasi och verklighet. Hur fantasin samverkar med

platsen, det fysiska materialets förutsättningar och de egna erfarenheter och bilder som individer har

med sig. Det är dessa  förvandlingar, särskiljanden, omgrupperingar, förtätningar, krympningar och

överdrier som jag som pedagog vill arbeta med. 

19 Vygotskij (1930/1995). Hela boken behandlar ämnet.
20 Konstnärliga och Vetenskapliga Paradigm, Konstnärlig forskning på Bildpedagogiska institutionen, Konstfack, s. 40.
21 Vygotskij (1930/1995), s. 9.
22 Ibid., s. 9.
23 Ibid., s. 19.
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Återskapande och/eller kombinatorisk handling

Vygotskij menar att man kan dela upp människans handlingar i olika grundläggande kategorier.

Återskapande eller reproduktiv handling är en tydlig grundtyp, en annan är den kombinatoriska eller

kreativa.24 En återskapande handling baseras på tidigare upplevelser och erfarenheter, hjärnan använder

sig av sin minnesbank och förhåller sig till en situation beroende av hur tidigare erfarenheter präglats in,

menar Vygotskij. Den återskapande förmågan tolkar jag som mer rationell och traditionellt

sammankopplad med den logisk matematiska delen av vårt medvetande. Här finns möjlighet att

verifiera kunskap och handling. Den kombinatoriska eller kreativa förmågan kallas inom psykologin

föreställning eller fantasi. Jag kopplar den till tankar som traditionellt ses som humanvetenskapliga, en

sinnlig erfarenhet värderas. Vygotskij menar att den kombinatoriska förmågan, fantasin, är grunden i

alla skapandeprocesser oavsett om dessa är inom det konstnärliga eller det vetenskapliga området. Enligt

Vygotskij kan man se en tydlig process i den skapande fantasin.  Processen har sin grund i det material vi

tidigare samlat och hela tiden samlar på oss i form av sinnesförnimmelser. 

Bild 1. Exempel på återskapande handling, fönster av tape. Foto: Tove Marklund

24 Ibid.,  s. 11 och s. 13.
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Tidigare forskning

Vygotskijs teorier om en strävan eller behov som utgångspunkt för skapande styrker mina tankar om

begränsningar som ett verktyg. Även när Vygotskij skriver om tonåringars behov av begränsningar för

att undervisning ska kännas relevant kan jag koppla det till min undersökning.25 Vad det gäller nutida

forskning som precist formulerar begränsningar som ett pedagogiskt verktyg har jag sökt men inte

funnit litteratur som mer specifikt behandlar det ämnet, både i databaser och med handledning av

bibliotekarie. Att jag har problem att hitta det jag söker kan bero på att jag inte i min sökning

formulerar mig exakt i samma terminologi som internationell forskning använder sig av. Ett ytterligare

skäl kan vara att den den undervisning som bedrivs i ämnet design oa ges av yrkesverksamma designers

som, helt naturligt, inte har formulerat sig kring de pedagogiska teorierna. 

Designgruppen Uglycute26 med kontor i Stockholm arbetar i gränslandet mellan konst, arkitektur

och design. Uglycute arbetar, i de workshops de anordnar, oa med begränsningar som verktyg i en

designprocess och är på flera sätt ett inspirerande exempel som jag vill knyta an till. De tänjer medvetet

på gränserna för  hur vi kan förhålla oss till ämnet design. Andreas Nobel, är verksam designer i gruppen

Uglycute och doktorand på Bildpedagogiska institutionen, Konstfack. Nobel arbetar, både i sin

pedagogiska verksamhet med workshops och i det egna designarbetet gentemot kunder, enligt tankar

som liknar de jag vill formulera.27 Nobel menar att tankarna om begränsningar som verktyg är

spännande just för att de är tillämpbara både professionellt och pedagogiskt. Nobel liknar det vid en

”självpedagogik”, att ge sig själv snäva ramar för att komma vidare i ett eget arbete. Uglycute har vid flera

tillfällen gjort workshops där förutsättningarna är till exempel spånskiva som material i kombination

med få verktyg, buntband, rep, morakniv och borr. Uppgien kan vara att göra en möbel. Materialets

möjlighet till form är begränsad och verktygen ger bara vissa möjligheter. ”Glasmästarmetoden”, kallar

Nobel det, att ritsa i spånskivan och bräcka itu den, ger en ruff brottyta som utmanar föreställningar om

design och form. ”Man materialiserar det icke materiella”, säger Nobel. Snabbheten, som uppnås med

den förenklade metoden, ger ett flow och en påtaglig fysisk känsla. ”Det är begränsningarna i verktyg

och material som tvingar dig till att bli  fysisk”, säger Nobel. När materialets egenskaper styr

konstruktionen blir en ny form möjlig, vilket är spännande, enligt Nobel. Nobel funderar kring att en

uppgi behöver en kombination av strama begränsningar och frihet. Är materialet styrt kan temat vara

25 Ibid., s. 98.
26 http://www.uglycute.com/news-contact
27 Detta stycke bygger på intervju, 2009 12 10, med Andreas Nobel, Konstfack, Stockholm.
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mer öppet eller tvärt om. Det är inspirerande och hoppingivande att se hur många olika lösningar det

finns på en och samma begränsade uppgi. Slutredovisningarna är viktiga för Nobel, det är där vi kan

lära oss av varandras arbete. Nobel säger att om man i en pedagogisk situation ger total frihet kommer

inte eleverna till skott och de blir nervösa. Det finns även påtagligt praktiska vinster med med att

begränsa uppgier. Om man inte sätter upp tydliga ramar blir det ineffektivt, till exempel

schematekniskt, det finns inte tid i skolan att fundera över olika materialval mm. Men det är svårt att

begränsa, att formulera workshops med begränsningar, att hitta ett material med rätt temperament och

motstånd i förhållande till deltagarnas förutsättningar. Nobel menar att begränsningar i material har en

igångsättande effekt och ger möjlighet att frångå egna formpreferenser vilket ger spänning och oväntade

upptäckter i gestaltandet. Att skriva vers är en form av begränsning för att uppnå en gestaltning i form

av ord, menar Nobel, det triggar kreativiteten att tvingas till en bestämd form.

Jag har tidigare, under Teori och tolkningsram, genom Jan Landqvists bok givit exempel på den

traditionella designprocessen. Däreer har jag nu visat på ett mer modernt förhållningssätt i form av

Nobels arbete. Nobels syn på designprocessen ger en tydlig ingång till det designpedagogiska fält jag

forskar inom och ger möjlighet till en modern teori om begränsningar som drivkra besläktad med de

tankar som jag tidigare presenterar under rubriken Begränsningar som drivkra.

Forskning går att finna i ämnet designprocessen men att hitta forskning som formulerar sig kring

kombinationen av designprocessen och pedagogik är svårare. Det material jag funnit som tangerar min

undersökning presenterar jag nedan.

Melissa Neiderhelman, Arizona State University i USA, sammanfattar, i tidskrien Design Issues,

konferensen Re-Inenting Design Education in the University, 11-13 december år 2000 i Perth,

Australien.28 På konferensen diskuteras designundervisningens roll i framtiden. Ambitioner formuleras

kring att använda design båder som ämne och som medel att lära inom andra dicipliner, att lära genom

design. ”Design is the bridge between theory and the way we actually live our lives,” förklarar Richard

Buchanan, professor på Carnegie Mellon University i USA.29 Clive Dilnot, School of the Art Institute

in Chicago, ställer frågan om vi behöver fler designers i framtiden och i så fall vad behöver vi för

kompetens hos dessa. Vad krävs av design utbildningarna i framtiden? Designerns roll kommer att

förändras då vi inte längre behöver flera produkter. ”Perhaps once designers and designer educators

begin to embrace the idea of unleashing possibility, they will realize that the artifact itself isn't really the

28 Neiderhelman, Melissa (2001), ”Education through Design”, Design Issues, Vol.17, No 3, The MIT
Press s. 83-87. 

29 Ibid., s. 83.
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point aer all,” säger Dilnot.30 Design får en ny roll i samhället och detta måste avspegla sig även i

undervisningen.

Alain Findeli, Professor vid School of Industrial Design of the University of Montreal, skriver även

han i tidskrien Design Issues, om perspektiv på design och designundervisning.31 Findeli kopplar

tillbaka till Bauhaus och dess ursprungliga tankar om en helhet av konst, teknologi och vetenskap. Vad

kan design av idag bidra med och vad berättigar design, frågar sig Findeli och menar att en diskussion

om etiska principer för design är viktig. Findeli beskriver även hur den traditionella designprocessen

praktiseras på designskolor med ett tydligt formulerat problem som utgångspunkt.32 Med ett

brukarperspektiv förändras designprocessen och får en ny mening, något som är avgörande för hur

designens roll ser ut i framtiden, menar Findeli.33 Den nya synen på design gör att en fysisk produkt inte

är det enda tänkbara resultatet av en designprocess. Istället betonar Findeli designerns etiska och

moraliska ansvar och vikten av att föra in detta perspektiv redan under utbildningen av nya designer. 

I de ovanstående styckena kan vi se att design som fenomen befinner sig i en förändringsfas, vilket

också påverkar synen på utbildning i ämnet. Det designpedagogiska perspektivet gör sig allt mer

gällande i och med att synen på design förändras. Då utbildning i ämnet design och syet med den

samma diskuteras tangerar man allt mer det pedagogiska fältet. Med min forskning bidrar jag till det

nya fält designpedagogiken utgör med att sätta ett pedagogiskt filter på designprocessen. Jag betonar

vikten av en pedagogisk medvetenhet i ett område där undervisningen traditionellt bedrivs av utbildade

designers inte av pedagoger med designkunskaper.

30 Ibid., s. 84.
31  Findeli, Alain, 2001, ”Rethinking Design Education for the 21st Century, eoretical, Methodological, and Ethical

Discussion”, Design Issues, Vol. 17, No 3, e MIT Press s. 5–17.
32 Ibid., s. 9.
33 Ibid., s. 10.
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Bearbetning och analys

När jag, tillsammans med ytterligare en lärare, förbereder workshopen, är min ingång att jag vill ge

deltagarna en upplevelse. Jag vill att de under den dag workshopen pågår skall få gå igenom en

designprocess i form av att de prövar och omprövar beslut och lösningar, formulerar sina tankar kring

temat rumslighet och gör en gestaltning i det givna materialet. Gruppen är ny, ingen känner någon

sedan förut, vilket ger ytterligare en dimension i deras arbete. Workshopen får en till uppgi, att ge dem

möjlighet att lära känna varandra.  

Som en introduktion till dagens arbete får de i helklass göra en mindre övning där nio prickar

förbinds med fyra streck. Prickarna kan endast förbindas genom att strecken dras utanför den

förväntade ytan. Jag vill genom den här övningen ge deltagarna en bild av att tänka i ett vidare

perspektiv för att hitta andra vägar än de förväntade. Vi talar däreer om vad rumslighet är. Vi listar i

klassrummet många ord som vi förknippar med rumslighet, till exempel vägg, dörr, tak. (Dessa ord skall

inte förväxlas med de adjektiv deltagarna sedan använder till stöd för analys av de slutgiltiga

gestaltningen.34) Jag frågar vilka ord vi kan stryka från vår lista och fortfarande behålla rumsligheten. Ett

ord de vill behålla är omslutande. De förvånas över hur många av de ord som först upplevdes som

självklara de kan ta bort.

Deltagarna får sina respektive material, karta över tilldelad plats och dagens uppgi på ett papper.

Vi beger oss ut i Observatorielunden. Under dagen arbetar de i sina grupper för att på eermiddagen

samlas i helklass och ha en gemensam genomgång. De rumsligheter som deltagarna bygger får en

tillfällig karaktär, allt städas bort vid dagens slut vilket förstärker ett fokus på processen. Det viktiga är

det gemensamma undersökande arbetet inte resultatet. Att vi gemensamt städar bort dagens arbete

förstärker ytterligare gruppkänslan.

Jag väljer att dela upp bearbetningsdelen i fyra delar som jag benämner utifrån det material,

begränsningen, som grupperna arbetade i. De fyra delarna bearbetar jag kort var för sig för att däreer

skriva en mer övergripande och reflekterande del under en rubriken Materialens olika karaktär.

34 Bilaga 1
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Bild 2 Foto: Tove Marklund

Grupp ”Snöre”

Den grupp som blivit tilldelad materialet snöre kommer igång direkt. De vill jobba på plats med

detsamma, inte skissa inne eller bygga en modell först. De skrattar och har roligt, är olika men har ett

gemensamt mål. Klättrar i träden, känner på både platsen och materialet, snören av hampa i grov

kvalitet, massor. Snöret spänner de upp mellan tre träd, i en triangelform. De prövar att ha en hög höjd

på projektet. De binder flera snören i den yttre formen som de fogar samman i formens centrum. De

jobbar målmedvetet, skapar ett nät. Eer ett tag väljer de att sänka nätet något i höjd och luta det snett

ovanför marken. Konstruktionsbryderier och många knutar, det blir en spindelnät-liknande form som

förbipasserande gärna vill känna på och kasta sig i likt en hängmatta. Platsen spelar en viktig roll för

installationen. Gruppen har medvetet byggt i en sluttning med utsikt över staden. Vi provar under

genomgången att känna, krypa in under och sticka upp i nätet. Senare lägger sig någon försiktigt i. Alla

är glada. En tydlig, inte helt abstrakt, slagkraig form i sin storskalighet.

Med fantasin som verktyg bearbetar de bilden av en verklig form och tolkar den utifrån uppgiens

ramar och materialets begränsningar.  I gruppens gestaltning går att se en tydlig återskapande handling

såsom Vygotskij beskriver den. Gestaltningen har delvis lånat sin form av spindelns nät, en sedan

tidigare etablerad bild. Deltagarnas upplevelser av spindelnät syns i form och konstruktion. Den

begränsning de har i materialet snöre har lett dem in i en fantasiprocess som är en fortsättning på deras

egna bilder av spindelnät. De arbetar tydligt med det som Vygotskij beskriver som förvandlingar,
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omgrupperingar och överdrier, både i form och en eventuell funktion. De undersöker materialet,

formen, funktionen med fantasin och förändrar skalan på sin gestaltning.  Skalan på gestaltningen är

kraigt förstorad i jämförelse med ett verkligt spindelnät. Träden de spänner snöret mellan påverkar

formen och blir till en del av gestaltningen, se bild 2. Gruppen använder endast sax som hjälpmedel

utöver det tilldelade snöret. 

Grupp ”Papper”

Jag kan tydligt se att den grupp som arbetar med papper går igenom vad Lenz Taguchi definierar som

en estetisk läroprocess.35 Gruppen börjar i mycket liten skala, som en minivärld. Jag ser att deras arbete

mer liknar en illustration och funderar på om och i så fall hur jag kan handleda dem till att arbeta i en

större skala. Dessutom arbetar de på grund av småskaligheten inte tillsammans utan snarare bredvid

varandra. Jag påtalar, eer viss tvekan, att uppgien är att göra något i en så stor skala att vi tillsammans

kan röra oss genom, runt eller i det och få en rumslig upplevelse. Jag vill inte styra deras arbete men

samtidigt är ju meningen att de ska hålla sig till uppgien. Gruppen börjar om ett antal gånger, tycker

att det är svårt, kan inte komma fram till en gemensam idé. De förkastar mer föreställande gestaltningar

där pappret är en tydlig vägg med dörr av tape. Jag försöker att ge dem öppningar för att komma vidare.

Vi talar om materialets möjligheter, papper, att knöla ihop, rulla ut allt, klippa sönder. De har otroligt

mycket material, väggpapp på rulle, 1,5 x 25m. De blir irriterade, tar fikapaus och kommer tillbaka för

att börja om igen. 

Gruppen är hela tiden i gungning, byter riktning, hela förmiddagen. Jag tänker att det är bra, de

har det svårt men lär sig mycket. De stressar in i det sista. På genomgången presenterar de en

installation, en kombination av tydliga, rektangulära pappersytor, placerade i en cirkulär form där en

rund, bucklig form med ett hål i finns i centrum. Vi talar om deras process, att det var svårt, att de

provat en stor mängd lösningar, tankar och lärt sig mycket av både process, idéer och material. Vi tittar

på formen, hur kan man röra sig i den här rumsligheten? På pappret eller utanför. Det liknar en strand

med badlakan och en grilleld. Vi talar om de oskrivna reglerna som gäller på stranden med

handdukarna. Placeringen av handduken ger rum både i kombination med flera, nära men inte för nära,

och ensam på en strand. Jag upplever att de trots allt det svåra är glada och kan se att deras installation

35 Taguchi, Hillevi Lenz, Pedagogiska dokumentation och estetiska läroprocesser, 4 Dagar 2003, Stockholm: Institutionen
för Bildpedagogik Rapport # 4 2004, s. 46.
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har ett värde, att vi ser och lär oss av deras arbete. De andas ut.

Vygotskij skriver om skapandets våndor. ”Att skapa är svårt, behovet att skapa sammanfaller inte

alltid med förmågan att skapa, och härur uppstår en plågsam känsla av lidande över att tanken inte

övergick i ord, som Dostojevskij säger.”36 Den gestaltningsprocess som gruppen går igenom är full av

svårigheter. Gruppen sliter sig igenom fantasiprocessen. De börjar på återskapande gestaltningar,

sagohus, går vidare över helt föreställande former som beskriver ett verkligt rum i full skala med klippta

fönster och en dörr. Under processens gång utmanar de både materialet, rumsligheten och sig själva. Jag

ser hur de går igenom flera faser, förkastar och splittrar upp både idéer och material. De diskuterar

sinsemellan rumslighet som begrepp och rör sig mot en mer kombinatorisk gestaltning där de

kombinerar ihop sina reflektioner till en ny helhet. I den gestaltning de slutligen redovisar har de arbetat

både med pappret som ytor och med pappret i en sfärisk eller skål-artad form. Under redovisningen

landar deras egna tankar i samtalet med hela gruppen.

Grupp ”Tyg”

Gruppen som blivit tilldelade materialet tyg sätter igång med detsamma och jobbar däreer på

metodiskt. De prövar materialet på olika sätt, i olika former, klipper, river och sätter ihop. Jag noterar

att de snabbt väljer att splittra upp tyget från hel yta till remsor, vilket inte är självklart. De väljer en

ganska undanskymd plats mellan buskar vid en mur. De använder ståltråd för att skapa en cirkel, att

hänga vågrätt, mellan buskarna och muren. Från den runda formen hänger tyget, vitt, i smala remsor,

som ett draperi. De arbetar mycket med formen, avståndet mellan remsorna och deras längd. Några

tygremsor placerar de ovanför cirkeln för att sluta formen upptill. Under redovisningen får vi gå in i det

mjuka, vita rummet. Nedanför tygremsorna sticker besökarnas ben och fötter fram. Gruppen beskriver

lågmält hur processen gått framåt och att de arbetat systematiskt. Jag upplever att de har fått fram den

känsla de eersökte, de är nöjda. Den övriga gruppen tycker att det är en poetiskt gestaltning. Den

gestaltning de format är stram i sin övergripande form samtidigt mjuk med remsornas fransiga kanter

och hur de rör sig i vinden. Ståltråden är ett viktigt verktyg i deras konstruktion.

36 Vygotskij (1930/1995), s. 47.
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Bild 3. Foto: Tove Marklund

Grupp ”Pinnar”

Gruppen gör genast skisser och en modell som de har som utgångspunkt. Modellen gör de i

klassrummet, eer att kort besökt platsen. Modellen är tydlig och relativt detaljerad men inte skalenlig.

Pinnarna är inte så stora som de ser ut på skissen och inte heller så stadiga som de behöver vara för att

iden med fristående former av pinnar skall fungera. Att gruppen är tvungen att tänka om gör att de

kommer på nya idéer som leder dem vidare i processen. Materialet, pinnar, utgör en tydlig begränsning

att studsa mot. En strävan likt den Vygotskij beskriver driver dem i arbetet. Pinnarna är inte böjbara och

leder istället in deltagarna på att sammanfoga ett antal pinnar då de vill göra en rund form. De flätar

samman pinnarna med ståltråd och fäster de sammanflätade pinnarna i träden. Den rumslighet de gör

består av tre små rum som bildar en stor rumslighet mellan sig. De beskriver hur de upplever att de går

in i något trots att det inte finns några väggar att passera. I mitten av de tre pinnformationerna placerar

de en liten centrumpunkt av tre små pinnar. De är glada. 
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Resultat och tolkning

I undersökningen har jag konkretiserat mina tankar om designprocessen genom att reducera den till att,

i en pedagogisk process, gälla gestaltande i ett begränsat material. Jag har formulerat mig kring begrepp,

designprocessen, begränsningar som drivkra, fantasi och gestaltning som är grundläggande för den

estetiska läroprocess i design jag vill uppnå. Med det arbete jag genomfört påtalar jag möjligheterna att

använda begränsningar i form av material  som ett pedagogiskt verktyg i designundervisning. Den

genomförda workshopen visar att materialets roll är avgörande för gestaltningsprocessen. Materialet

blir en verklighet för fantasin att arbeta mot och med i den estetiska läroprocessens. 

När jag tolkar det material jag samlat in tycker jag mig bestämt se att en estetisk läroprocess gjorts

möjlig. Både deltagarna och jag har varit med om en estetisk läroprocess där designarbetet yttrat sig som

en gestaltning i ett material. Deltagarnas närvaro och koncentration i arbetsprocessen har varit påtaglig.

De har utmanat materialet, platsen och de egna tankarna i ett aktivt samarbete i både ord och material.

Vi har alla blivit överraskade av både materialet och fantasins vägar. I gestaltningarna har de gjort sina

reflektioner tillgängliga för meningsskapande och förståelse. Att de gestaltningar deltagarna byggde

hade en tillfällig karaktär, allt städades bort vid dagens slut, lade fokus på och förstärkte den

undersökande processen. 

   

Materialens olika karaktär

De material som jag lät referensgruppen arbeta med upplevde jag inför workshopen som relativt

likvärdiga . När jag nu reflekterar över hur grupperna arbetade med sina respektive material kan jag se

att materialen påverkade gruppernas arbete på skilda sätt. De likheter jag först upplevde förändrades

delvis av den miljö workshopen tog plats i.

Den grupp som arbetade med snöre hade ett material som jag i eerhand kan se lämpade sig

mycket bra att använda i den miljö de arbetade i. Snöret var tacksamt att spänna mellan träden och på så

vis bilda former, hålformer och mönster. Inga hjälpmaterial behövdes för att fästa snöret. Vi startar

slutgenomgången hos gruppen som arbetat med snören. Här kommer en diskussion igång om huruvida

deras nät kan vara en rumslighet. Kan snöret i den här formen ge en känsla av rumslighet? De samtalar

om hur de provat sig fram till sin rumslighet som också inkluderar stadsrummet. Från nätet går att se ut

över staden mellan träden. Någon undrar om meningen var att göra en föreställande gestaltning eller en
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abstrakt. Jag har inte givit dem några riktlinjer i den frågan utan lämnat dem fria. Jag upplever att snöret

inte gav gruppen något större motstånd utan att de kunde genomföra sin ursprungliga idé relativt

enkelt. Sett ur det perspektiv jag använder med materialet som begränsning för att generera en strävan

kan då snöret ses som ett relativt motståndslöst material. Snöret gav gruppen en idé som de kunde

fullfölja, de blev under processen inte tvungna att ompröva eller utmana varken idé eller konstruktion i

någon större utsträckning. Är då snöre ett bra material att använda som begränsning, kan man undra,

om det inte bjuder på något motstånd? Snöre kanske skulle ha passat bättre som begränsning i en annan

miljö? Vad hade hänt på en sandstrand helt utan träd? Där hade snörets begränsningar dragits mer till

sin spets än vad de nu gjorde i en park med träd i.

Gruppen som arbetade med papper upplevde spontant då de fick sitt material att det var ett

relativt lätt material att arbeta med. Senare visade det sig att den gruppen hade en process full av

motstånd. De svårigheter gruppen upplevde kan till viss del bero på uppgien, platsen och materialet.

Men även gruppdynamiken spelar en stor roll i arbeten som detta, viljor och personligheter drar åt olika

håll, det är svårt att arbeta tillsammans. Att driva ett grupparbete framåt är svårt även om gruppen är

van att arbeta ihop, här var deltagarna nya för varandra vilket i sig innebar en utmaning.  Slutligen

landade arbetet i en gestaltning där flera oväntade form- och materiallösningar användes. Till exempel

pappersytor på marken som bildade en rumslighet genom hur vi rörde oss över eller mellan ytorna.

Gruppen som använde papper valde också helt bort hjälpmaterial, ingen tape eller liknande användes i

det slutgiltiga arbetet. Valet att  inte använda något hjälpmaterial är spännande i förhållande till hur

ansträngande gruppen upplevde arbetet. Att de trots sina svårigheter inte upplevde hjälpmaterialet som

användbart kan visa på hur långt det går att arbeta i ett material. Det kan också tolkas som att när vi

upplever ett stort motstånd så är hjälpmaterialets funktion försumbar, fantasins hjälp är större. Ett

material är nog om jag skall tolka deras process.

Tyget tänker jag mig som ett material med många möjligheter. Det går att dela till remsor eller

behålla i en stor yta. Tyget borde kunna ha fungerat som ett ensamt material, utan hjälpmaterial. Jag tror

att jag borde ha tänkt över tillgången på hjälpmaterial noggrannare innan jag gav deltagarna möjlighet

att använda dessa. Troligen hade den grupp som arbetade med tyg kunnat lösa en konstruktion helt

utan ståltråd om jag inte gett dem någon ståltråd. Utan ståltråd hade materialet tyg erbjudit en mer

spännande begränsning och en annan process hade varit möjlig. 

Materialet pinnar var begränsande, även i kombination med hjälpmaterialet ståltråd. Pinnar är

konkreta, de kan till exempel knäckas men inte böjas, i sina egenskaper och bjuder på så vis ett tydligt
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motstånd. Med konkret menar jag att materialet svarar tydligt, vissa saker är helt enkelt inte möjliga att

göra. Att gruppen hade tillgång till ståltråd var inte något uppenbart negativt för processen. 

Den gestaltning de byggde upp gav en bild av att den var gjord av ett material, ståltråden hade inte satt

någon direkt prägel på formen. Att bygga den form som gestaltningen hade utan ståltråd hade inte varit

möjligt. Fast å andra sidan hade utan hjälpmaterialet ståltråd helt andra tankar uppkommit i

fantasiprocessen.

Bild 4. Foto: Tove Marklund

Tidigare skrev jag att min målsättning var att materialen skulle kunna innebära vilka material som

helst, vara utbytbara. Nu när jag analyserar mitt arbete kan jag se att materialets roll i förhållande till

platsen är mycket betydelsefullt för hur stort motstånd begränsningen i material genererar. I förhållande

till en och samma plats är det troligtvis omöjligt att hitta flera inbördes likvärdiga material. Att

materialen som de olika grupperna arbetade med inte gav samma sorts begränsning är dock inte relevant

för min fråga då frågan snarare handlar om ifall material, generellt, som begränsning kan vara ett

verktyg. Materialet är konkret och som begränsning ger det en närvaro. Varje material har sin specifika

karaktär som ger förutsättningar att förhålla sig till. Materialet ger snabba svar, vissa saker är möjligt att

genomföra andra påtagligt ogenomförbara. När alternativen reduceras blir arbetsprocessen effektiv.

Eventuella prestationskrav kan sänkas i arbetet då pedagogen som formulerat begränsningarna ges

ansvaret för de svårigheter som materialet vållar. Ett svar jag får på hur det var att bara arbeta i ett
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material är: ”Det var jätteskönt för då blev vi begränsade på något vis. Då får man vara kreativ med det

man har. För om ni hade sagt ” bygg ett rum” hur ni vill med vad ni vill, då skulle det kunna bli hur som

helst.”37 

Vår estetiska läroprocess

Den workshop jag genomför har som verktyg begränsningar i material och en estetisk läroprocess i

design blir resultatet. När jag renodlar den modell för ett undervisningsupplägg i design jag praktiserar i

min undersökning ser den ut enligt nedan. Min tanke är att modellen ska kunna användas som en

övergripande mall för hur en workshops delar kan se ut. De olika punkterna preciseras individuellt av

pedagogen. 

Material – Ett specifikt, tydligt begränsande och styrt.

Tema – Möjligt att associera kring och på så vis relativt öppet.

Plats – Möjlig att göra en tillfällig gestaltning på, även denna punkt är relativt öppen.

Tid – En dag
 

Den gemensamma slutgenomgång som avslutar workshopen är mycket viktig för den estetiska

läroprocessen. Vid genomgången deltar lärare i andra ämnen och kommer med frågor till deltagarna

och kommentarer på gestaltningarna. Det är första gången deltagarna är med om en gruppredovisning

på den nya utbildningen. För att få igång ett samtal om gestaltningarna har vi listan med ord som stöd.38

De hämtar ord från listan som de förknippar med de olika gestaltningarna och samtalet är igång. Det är

i slutgenomgången som vi gemensamt sätter ord på de erfarenheter grupperna har med sig av arbetet. I

den respons grupperna får av varandra växer deras upplevelse och de kan se sin gestaltning i ett större

perspektiv. Hela gruppen promenerar gemensamt mellan de platser där gestaltningarna är uppbyggda.

Vi talar om hur de nu upplever begreppet rumslighet och de menar att deras inställning har förändrats.

”Tex vad är ett rum? Tak, vägg, golv, till att vi tog bort allting. Ett rum kan vara vad som helst bara man

får en sluten känsla, tycker jag. Omkring oss finns det ju rum överallt. Inte tänka på ett traditions enligt

rum. Att sitta under ett träd kan vara en känsla av ett rum. En omsluten känsla.”39 Och en känsla av att

37 Deltagare 1 i workshop på temat rumslighet, Folkuniversitetet, Stockholm.
38 Bilaga 1
39 Deltagare 2 i workshop på temat rumslighet, Folkuniversitetet, Stockholm.
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vara omsluten. Deltagarna är förvånade över vad de har kunnat göra under dagen, vilka vändningar

deras arbete tagit och hur den slutgiltiga gestaltningen blev. Genom att arbeta med begränsningar, i

form av ett specifikt material, i en gestaltningsprocess i design har deltagarna släppt på det som Andreas

Nobel beskriver som ”formpreferenser”40. De har undersökt temat rumslighet formmässigt, via

materialet, i en process där själva undersökande varit det primära. Materialet, verkligheten med sitt

motstånd, har styrt deras process. Mot materialet har fantasin studsat, tagit oväntade vägar i form av

förvandlingar, särskiljanden, omgrupperingar, förtätningar, krympningar och överdrier såsom

Vygotskij beskriver famntasiprocessen. Deltagarna har av egen kra i sin undersökande gestaltning gjort

sin estetiska läroprocess möjlig.

Bild 5. Foto: Tove Marklund

40  Intervju, 2009 12 10, med Andreas Nobel, Konstfack, Stockholm.
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Slutdiskussion

Det designpedagogiska fältet är relativt nytt. Jag har i min undersökning tangerat flera delar av fältet

men valt att lägga fokus på en möjlig modell för undervisning i ämnet design, där ett verktyg är

begränsningar i form av ett specifikt material. Detta för att skala ned undersökningen till det mest

primära, undervisningen på golvet där pedagog och elev möts. Målet har varit att uppnå en estetisk

läroprocess i design. I  förlängningen syar ett arbete som detta till att manifestera vikten av pedagogisk

medvetenhet i undervisning i ämnet design, ett ämne där undervisningen till stor del bedrivs av

yrkesverksamma designers, vilket jag endast berör kortare. Det viktiga är dock, enligt mig, att definiera

pedagogikens roll i designundervisning vilket jag hoppas bidra till med min text. En förutsättning för

att uppnå en tydligare plattform för designpedagogik är att formulera sig kring hur pedagogik kan

användas i kombination med design. Andreas Nobel säger att begränsningar som verktyg är något som

är användbart både professionellt och pedagogiskt. Jag tänker att kanske är det just där nyckeln finns, en

skärningspunkt mellan design och pedagogiskt verktyg. Nobel, med designgruppen Uglycute, är inte

ensam om att undersöka design på ett pedagogiskt plan i Sverige. Även andra designgrupper har

liknande förhållningssätt till design och designprocessen och arbetar med workshops mm. Däremot

upplever jag att det finns få pedagoger som formulerat sig i ämnet designpedagogik. Jag har en fortsatt

vilja att undersöka hur pedagogik och design kan mötas. Möjligen kan en lärobok i design med ett

tydligt pedagogiskt fokus vara en spännande fortsättning. I en sådan skulle jag ytterligare kunna knyta

ihop pedagogiska teorier med designprocessen för att komma närmare hur en estetisk läroprocess blir

möjlig.

Post Scriptum

När jag skrivit klart min text sjunker jag ned i soffan framför TV-programmet Fashion41. I rutan sveper

kreationerna förbi och designern Alber Elbaz yttrar:

 ”It's what it is. I am making it. I don't Intellectualize it. I don'think about it. I do it and it happens. It's

like cooking, you know, cooking without recipies.”

41 http://svtplay.se/v/1805290/fashion/modeveckan_i_paris
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Bilaga 1

Ord att använda som ingång för samtal kring gestaltning på temat Rumslighet. 

Aggressivt Allegoriskt Aptitligt
Balanserat Berättande Dekorativt
Dramatiskt Dynamiskt Elakt
Elegant Enhetligt Episkt
Explosivt Expressivt Fartfyllt
Fragmentarisk Gracilt Graderat
Grafiskt Humoristiskt Illustrativt
Informativt Ironiskt Kamouflerat
Karikatyriskt Kontextualiserat Kontrastrikt
Kärleksfullt Lekfullt Linjerat
Lugnt Långsamt Magiskt
Metaforiskt Mjukt Musikaliskt
Mångfaldigat Negativt Oroligt
Osynligt Otäckt Poetiskt
Positivt Påverkande Roligt
Romantiskt Rytmiskt Sakligt
Satiriskt Sensuellt Skrämmande
Slutet Spöklikt Stiliserat
Stilrent Storslaget Stökigt
Suggestivt Symboliskt Säljande
Underhållande Upplöst Utlämnande
Vardagligt Varierat Öppenhjärtligt
Övertalande

Annat adjektiv?
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