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Introduktion 

Inledning 

”Jag vill inte leva, men jag vill heller inte dö! 

Jag har inte fått någon kärlek eller vägledning hemma.  

Jag har blivit utsatt för våld och blivit utnyttjad sexuellt.  

Jag har hela tiden sett saker jag inte borde sett, varit på platser jag inte borde varit.  

Jag har ofta blivit hotad.  

Jag har hela livet blivit sviken och lämnad.  

Det har lett till att jag har tagit min flykt i droger.  

Det har lett till att jag tvingats begå kriminella handlingar.  

Jag har inget förtroende för vuxen världen.  

Jag är desperat, jag vill ha hjälp, men försök inte hjälpa mig. 

Här är jag trygg, jag får ett respektfullt bemötande samt hjälp och stöd att bygga upp min självrespekt och 

självkänsla. Här får jag prata och någon som lyssnar. Det finns kanske hopp ändå.”1  
 

Citatet ovan beskriver den livsposition, känsla och den vanmakt ungdomarna upplever när de 

kommer till rehabiliteringsinstitutionen denna undersökning agerar inom. Ungdomarna utgör 

undersökningens informanter, medskapare och slutanvändare.   

Bakgrund    

Konstfack skriver i Yttrande över gymnasieutredningens betänkta framtidsvägar- en 

reformerad gymnasieskola- SOU 2008:27 till utbildningsdepartementet: 

Konstfack motsätter sig att nuvarande ”estetisk verksamhet” (50p) utgår som kärnämne/…/ Inte 
minst gäller detta kraven på och av behoven av digital kompetens på alla samhällsområden 
liksom kritisk, kulturell medvetenhet och förmågan till såväl förståelse av, samt egna färdigheter 
inom kulturella konst- och kommunikationsformer. Detta anges sedan 2006 som 
nyckelkompetenser för ett livslångt lärande i rekommendationer från Europaparlamentet och 
Europarådet (2006/962/EG). Vi menar att gymnasieutredningens förslag saknar en medveten 
hållning när det gäller det breda kulturområdet och nämnda nyckelkompetenser. Vi ser även hur 
förslagets brist på relevanta kunskaper inom ett fält som kallas ”konst och kultur- och 
kunskapsform” gör att inriktningar med konstnärlig grund närmast ignoreras. Nya 
kulturområden och kommunikationsformer är dessutom helt frånvarande i förslaget, vilket blir 
särskilt oroande inför framtidens behov av internationalisering i komplexa och kreativa 
lärandemiljöer.2    

                                                
1 Citatet beskriver ungdomarnas situation på institution undersökningen äger rum.  
2 Konstfack, institutionen för bildpedagogik. Yttrande över gymnasieutredningens betänkta framtidsvägar- en reformerad gymnasieskola- 2 Konstfack, institutionen för bildpedagogik. Yttrande över gymnasieutredningens betänkta framtidsvägar- en reformerad gymnasieskola- 
SOU 2008:27. s. 1. 
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Diskussionen om bildämnets status som här ovan förs har varit väsentlig för mig under min 

studiegång som bild- och designpedagog. Diskussionen som även har förts på ett mer allmänt 

politiskt plan har fått mig att fundera över, argumentera för och undersöka mitt ämne samt 

observera det samhället vi idag lever i. Vad är de mänskliga behoven och vad är 

målsättningen i vårt lärande? Kritiskt tänkande, kreativitet, initiativtagande, 

problemlösningar, beslutfattande och hantering av känslor tillsammans med förmågan att sätta 

ord på sin växande förståelse, finns enligt min mening inom bild- och designämnet och tränar 

människor till att ständigt utveckla och stärka dessa förmågor, sin egen självkänsla och sitt 

eget självförtroende, under förutsättningar att det finns en kunnig och medveten pedagogisk 

ledare. Mitt intresse är att se hur bildpedagogik och designprocessernas verktyg tillsammans 

som metoder kan möjliggöra lärande och utvecklande i olika miljöer och sammanhang utanför 

skolan. Ett intressant faktum som ligger till grund för min undersökning är avsaknaden av 

studier där designpedagogik inte har används som en uttalad metod i behandlings och 

rehabiliteringskontexter tidigare. Efter samtal med den ansvarige på ett rehabiliteringscenter 

på södra Gotland, väcks ett intresse från min sida att göra ett pedagogiskt samarbete med 

deras institution.  

Syfte  

Projektet är en designpedagogisk undersökning som genomförs på ett rehabiliteringscenter på 

södra Gotland, vi kan kalla detta center för institutionen. Det huvudsakliga syftet med studien 

handlar om att undersöka det estetiska skapandets potential utifrån den intagnas behov på 

institutionen, med nyfikenheten (från min sida) att utforska hur man skulle kunna arbeta med 

ett designpedagogiskt projekt i en rehabiliteringskontext. Projektet undersöker själva 

möjligheten att involvera brukarna, det vill säga ungdomarna i rehabiliteringsmiljön, i en 

process som har att göra med en förändring av deras närmiljö. Via samtal och praktiskt 

handlande vill undersökningen medvetandegöra och väcka intresse kring frågor om 

designpedagogik och lyfta fram informanternas egna idéer och uppfattningar inom en design-

process. Undersökningen strävar mot att ungdomarna skall arbeta på sin fritid och enbart delta 

i aktiviteter som de själva finner meningsfulla, till skillnad från exempelvis skolan där 

eleverna i olika hög grad är tvungna att delta i undervisningsmoment. Som designpedagog 

hoppas jag kunna utveckla mina förkunskaper genom att placera mig i, för mig, en ny 

pedagogisk miljö och i mer precist syfte bidra till den metodutveckling som sker kring 

designpedagogik i övrigt.  
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Frågeställning 

I min undersökning lyfter jag frågan: Hur kan man arbeta med ett designpedagogiskt projekt i 

en behandlingsmiljö för ungdomar?  

Urval och avgränsning  

Det designpedagogiska projektet genomförs på ett rehabiliteringscenter på södra Gotland och 

är därför beroende av att vara geografiskt belägen på denna plats. Det är emellertid inte enbart 

den fysiska platsen som är viktig, utan framförallt ungdomarnas och personalens relation till 

området. Undersökningen, vad gäller såväl innehåll som metod, är utformad utifrån 

institutionens förutsättningar för att möjliggöra ett samarbete mellan projektet och 

institutionens rehabiliteringsmoment. Nyckelpersonerna och informanterna i undersökningen 

är de ungdomar som genomgår sin rehabilitering samt den personal som arbetar på 

institutionen under tidsperioden vecka 39 till och med vecka 42, hösten 2011. Vidare är det 

viktigt att arbetet är baserat på frivilligt deltagande då en del av projektet handlar om att 

undersöka hur ungdomarna spontant reagerar på frågor och gestaltningsuppgifter som rör 

deras egen närmiljö. Angående frågan om etik anser institutionen att det är tillräckligt med de 

sekretessdokument som jag skriver på vid min egen inslussning på institutionen och där 

ungdomarnas egen tillåtelse och samtycke för fotografering och dokumentation räcker för att 

kunna visa bilder vid övriga tillfällen, men där jag och personalledningen ändå är överens om 

att fotografera så att ungdomarnas identitet inte framkommer, (detta i enighet med de 

forskningsetiska principerna). Informanterna är både män och kvinnor i olika åldrar, men jag 

väljer att inte gå in i genusdiskursen eftersom det i min undersökning inte finns tid eller 

utrymme att diskuteras men även för att upprätthålla och skydda ungdomarnas anonymitet. 

För att med den anledningen undvika kön, namn och ålder, men ändå låta ungdomarna få 

behålla sin individuella röst i undersökningen, väljer jag att namnge ungdomarna med 

bokstäverna D, F, G, H, N och M.  

Empiri 

Projektet bestod bland annat av ett flertal workshoptillfällen fördelade på åtta moment 

genomförda under sammanlagt 24 dagar. Workshoparna var öppna för alla på institutionen, 

vilket medförde att antalet ungdomar och vuxna som deltog i olika moment varierade från en 

till fem ungdomar och respektive tre vuxna samtidigt. Under hela undersökningsperioden 
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deltog sammanlagt sex ungdomar och åtta vuxna personalarbetare. Informanterna deltog olika 

länge vid olika tillfällen och parallellt med övriga aktiviteter vid sidan av som berörde 

ungdomarnas individuella rehabilitering. För insamlingen av material använde jag mig av en 

kombination av olika insamlingstekniker som ljudupptagning, videoinspelningar, 

dokumentation genom fotografering, fältanteckningar och dagboksprotokoll i form av en 

processblogg. Under forskningsprocessens gång tog jag även del av olika slags dokument 

såsom mötesprotokoll, individuppgifter och policybeskrivningar gällande institutionens 

innehåll, som jag inte kommer ta upp och diskutera vidare av etiska skäl i min undersökning. 

Empirin kan indelas i två kategorier. Den första kategorin består av de samtal och 

diskussioner som äger rum i våra möten och aktiviteter samt de praktiska gestaltningsresultat 

som skapades: en bokhylla, en stor taklampa i papper, sex krokar gjorda av grenar, tolv tavlor, 

två väggmålningar, en graffitti tavla, en stol, sex intervjuer med ljudupptagning av 

ungdomarna, en större gruppintervju med personalen, en videofilm där personalledningen 

sammanställer personalens gemensamma utvärdering och slutligen en processvideo av action 

painting projektet. Den andra kategorin innefattar det material jag på egen hand arbetade fram 

på fältet under dessa veckor; en processblogg i form av dagboksanteckningar, 

fotodokumentation av arbetsprocesserna samt en miljöfilm av platsen. De bilder som finns 

med i föreliggande uppsats är tagna av mig under projektets pågåendeprocess på institutionen, 

tillsammans med informanterna.    

Metod och tillvägagångssätt  

Denna undersökning är ett kvalitativt forskningsprojekt där etnografiinspirerade metoder 

används för att analysera och skapa ny kunskap utifrån ungdomarnas berättelser och 

aktiviteter. I en kvalitativ studie är sammanhanget eller enheterna inte oväsentligt utan 

underordnat. Det innebär att frågeställningen som idé står i fokus, men där undersökningen tar 

sammanhanget och enheterna till hjälp för att undersöka frågeställningens innehåll.3 

Undersökningen bygger på en längre tids närkontakt med ungdomarna och 

rehabiliteringscentrets personal, i syfte att förstå deras värderingar, relationer och beteenden. 

För att metodiskt kunna studera informanterna i sin egen kontext och rehabiliteringssituation 

valde jag att själv bo på institutionen under de fyra veckor som undersökningstiden omfattar. 

En del av projektet har bestått av att tillsammans med deltagarna förändra en plats på 

institutionen, i detta fall allrummet som var det rum ungdomarna och personalen umgicks 

                                                
3 Arvidson, Peter ur Jarlbro, Gunilla (2000) Vilken metod är bäst - ingen eller alla? Lund: Studentlitteratur, s.19. 
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mest i tillsammans och där alla måltider åts gemensamt. Metodiskt visade jag en stor 

öppenhet till deltagarna på fältet genom att kartlägga omgivningen och individerna första 

veckan, för att sedan använda ungdomarna som mina medarbetare i projektet. Rummets 

förändringsprocess uppstod från ungdomarnas viljor och egna idéer med hänsyn till deras 

övriga behandlingsprocess. Det viktiga i arbetet blev de samtal som uppkom kring det 

praktiska arbetet och skapandet, både med ungdomarna själva samt med övrig personal på 

fältet. Min roll blev den deltagande observatörens med ett explorativt synsätt. Simultant 

använde jag mig av användaren, i såväl mer formella möten som vardagliga informella samtal 

och aktiviteter mellan mig och platsens medaktörer. I undersökningen arbetade jag 

kombinerat som både forskare och pedagog. Det har möjliggjort att förhålla sig till 

situationens händelser på två olika sätt. Christer Stensmo, docent i pedagogik, definierar i 

Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion att: ”Läraren är en ʼinsiderʼ som i 

förändringsarbetet gör unika, personliga erfarenheter av förändringsarbetet; hon har det ʼunder 

hudenʼ. Forskaren, teoretiken, är en ʼoutsiderʼ som observerar förändringsarbetet utifrån och 

ser sådant som läraren/huvudaktören inte själv kan se.4” För att fånga ytterligare ett perspektiv 

på undersökningen har även personalen (utöver ungdomarna) utvärderar mitt projekt i relation 

till det existerande arbetssättet på institutionen, med fokus på samt hur dessa arbetsmetoder 

fungerar ihop i förhållande till ungdomarnas rehabilitering. Det medförde att det skapades en 

plattform för möten och samtal, där undersökningens frågeställning kunde ställas till olika 

positionsperspektiv inom samma undersökningsfält.  

Teori och tolkningsram 

Socialkonstruktivism och sociokulturellt lärande 

Undersökningen betraktar sättet jag och informanterna lär och utbyter erfarenheter med 

varandra utifrån socialkonstruktivism och sociokulturellt lärande. I arbetet med ungdomarna 

blir detta väsentligt då det inte är meningen att jag som pedagog ska fylla dem med 

information och kunskap utan att kunskapen är någonting vi tillsammans utifrån allas 

erfarenheter och förutsättningar gemensamt skapar. Språket blir en förutsättning för tänkandet 

och som en form av socialt agerande, där fokus på interaktion, sociala praktiker och processer 

eftersträvas. Jag instämmer med Vivien Burr, fil. Dr. och lektor i psykologi i Social 

Constructionism att ”social constructionism insists that we take a critical stance toward our 

                                                
4 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion. Kunskapsförlaget i Uppsala, s. 52. 
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taken-for-granded ways of understanding the world, including ourselves”.5 Eftersom 

människor i sociala sammanhang lär sig att tro på olika saker, handlar sanningar mer om 

valda överenskommelser som ständigt formateras och omskapas i olika sammanhang. Kajsa 

Tegnér, lektor i pedagogik på Konstfack menar att socialkonstruktivistiska grundantaganden 

handlar om en kritisk inställning till förgivet tagen kunskap, historisk och kulturell 

specificitet, samband mellan kunskap och sociala processer samt sambandet mellan kunskap 

och social handling”.6 Genom det socialkonstruktivistiska synsättet kan man se makt som 

något rörligt, föränderligt och flytande och att det finns samband mellan kunskap och sociala 

processer. Lev Vygotskij en rysk pedagogisk teoretiker menade att människans utveckling 

hänger samman med den sociala kontext hon befinner sig i och växer upp i, där språket har en 

central roll.7 Det är enligt min mening viktigt att komma ihåg att till och med fysiska 

artefakter är laddade med språkligt genererade distinktioner som har byggts in i dessa. Att 

därför utveckla språkliga diskurser om vår omvärld blir av betydelse eftersom det rör sig om 

en ständig växelverkan mellan tradition och innovation där språkliga och diskursiva praktiker 

avgränsar- och kanske rent av konstruerar vad som kan: ses, sägas, vetas, tänkas och, i sista 

hand, vad som kan göras. Språket är en praktik, något som vi gör, mer än bara ett verktyg för 

att beskriva vår verklighet.8 Det medför att språket betyder något för utbildningen eftersom 

språket slutligen bidrar till hur människan samlar erfarenhet och omskapar sin egen 

verklighet.  

 

Design 

Designbegreppet är centralt i undersökningen varför en redogörelse av detta är på sin plats. 

Som designpedagog upplever jag att det ibland kan råda en ganska stor förvirring kring vad 

design idag är, då designdiskussionen kompliceras av att själva ordet utgör ett problem. Ordet 

design har så många olika betydelsenivåer att det i sig är en källa till förvirring. Jag vill 

hänvisa till John Heskett professor i design på Hong Kong Polytechnic University när han i 

Design - en introduktion beskriver exemplet: ”Design is to design a design to produce a 

design”,9 som visar att ordet design kan fungera som både verb som substantiv, samt hela 

processen från skiss till färdig produkt. Detta kan försvåra vad det är vi egentligen talar om, 

samtidigt som det synliggör vad design innefattar. Design har, enligt min mening, en väldigt 

djup betydelse då design berör var och en av oss i detalj och i varje aspekt av det vi gör var 
                                                
5 Burr, Vivien (1995/2003), Social Constructionism, London: Routledge, s. 2. 
6 Tegnér Kajsa (2008) Om pedagogik på socialkonstruktionistisk grund. Opublicerad artikel och hon refererar till Burr bland annat. 
7 Claesson, Silwa (2002) Spår av teorier I praktiken Lund: Studentlitteratur, s. 29. 
8 Biesta, Gert (2006) Bortom lärandet - Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid. Lund: Studentlitteratur, s. 23. 
9 Heskett, John (2006) Design - en introduktion. Litauen: Raster Förlag, s.16. 



 7 

dag. I Occupying time – Design technology, and the form of interaction synliggör Ramia 

Mazé, PhD, forskare och projektledare, en viktig fokusförflyttning för vad design idag 

kommit att innefatta. “If everything – beyond the object – may also become design, then 

any´thing´ might become less important than what it stands for, signifies, or sells. Even as 

process might occlude product, meaning has become to obscure materiality”.10 Design bidrar 

(i min mening) till ett av människan viktigaste behov; meningsskapandet. Jag instämmer med 

Cecilia Anderssons, fil. Dr och lektor i bildpedagogik på Konstfack, definition av 

meningsskapandet i Rådjur och Raketer. Att människan genom ständig kommunikation och 

interaktion med andra människor, skapar mening för att kunna förstå sin omvärld. 

Omskapandet och återskapandet sker i förhållande till kontexten och den praktik inom vilket 

den produceras, eller reproduceras, vilket då skapar stor betydelse för människans 

kommunikation, språk och lärande.11 Varumärken hjälper oss som konsumenter att stärka vår 

individualitet eftersom det ger oss mening och värde. Det är därför som företag försöker göra 

varumärken till “vänner”, “personligheter” och “livsstilar” - begrepp som gör både företag 

och konsumenter meningsfulla. Former och strukturer i vår omvärld är därför ett resultat av 

design och skapande. De är inte oundvikliga eller oförändliga utan är öppna för undersökning 

och diskussion, då man till exempel kan betrakta likheter, olikheter, sammanhang och 

utvecklande. Formen blir till handling, där designhistorian kan beskrivas som en 

siktningsprocess där ny utveckling hela tiden läggs till det som redan existerar. John Thackara 

designteoretiker och praktiker uttrycker i In the bubble, Designing in a complex world den 

viktiga betydelsen av att alla designar och säger ” If we can design our way into difficulty, we 

can design our way out.”12 För mig handlar design därför om ett ansvar då vi kan forma vårt 

sätt att leva och vara. Då blir frågan hur vi väljer att forma oss själva samt den miljö vi vistas 

i. Som designpedagog väljer jag därför att ställa mig själv frågan: på vilket sätt kan jag som 

designer skapa en skillnad? Där det är i själva mötet mellan människan och objektet, 

kunskapen finns och diskuteras.   

 

Participatory design och transformationsdesign  

Projektet är inspirerat av participatory design och teorier gällande transformationsdesign. I 

min undersökning har jag kommit att arbeta med en designdisciplin som syftar till att 

involvera medaktörer i skapandeprocessen och dess upplägg och system redan i starten av 

designprocessen. Participation översatt till svenska blir orden deltagande och medverkan 
                                                
10 Mazé Ramia (2007) Occupying time – Design technology, and the form of interaction. Karlskrona: Blekinge Institute of Technology, s. 8.  
11 Andersson Cecilia (2006) ”Rådjur och Raketer” Stockholm: HLS Förlag, s.70.	  
12 Thackara, John (2005) ) In the bubble. Designing in a complex world. Cambridge, MA: MIT Press, s.1 
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enligt Norstedts ordlexikon.13 Vid en sökning på begreppet participatory på söktjänsten 

Google Translate får man upp den svenska översättningen ”deltagardemokrati”.14
 Resultatet 

på den sistnämnda sökningen är intressant och betydelsefullt då viktiga delar i participatory 

designdiskursen är just både deltagar- och demokratiaspekterna. I likhet med Thackara anser 

jag att ”active learning happens when we participate in projects that are meaningful to us and 

engage to the real world /…/A success factor for projekts is that learners should help to design 

them”. 15 Kunskapen sätts då i ett verkligt sammanhang. Effekten av att aktivera brukarna i en 

skapandeprocess medför att projektet får en ny utvecklingspotential via en direkt användning i 

den kontext resultatet slutligen skall brukas och hanteras.  

 

Som en del av participatory designdiskursen med grundtanken av en involverande 

designprocess skriver RED, en brittisk grupp formgivare vid namn Colin Burns, Hilary 

Cottam, Chris Vanstone och Jennie Winhall att ”transformation design asks designers to 

shape behaviour – of people, system and organisations – as well as form”.16 Det intressanta 

blir då att man utöver att fokusera på produktutveckling i designprocessen, fokuserar lika 

mycket på deltagarna och inom vilka pedagogiska händelser de verkar. Ett intressant moment 

inom transformationsdesign är att designern arbetar utifrån ett “användarperspektiv” där de tre 

centrala delarna; observera, synliggöra och testa, är utgångspunkter för detta.17 En viktig del i 

användarperspektiv är att designern, som är experten på att leda processen, samarbetar med 

användarna som i sin tur är experter på användning. Samarbetet sker mellan de som är 

designer till professionen och de som inte är det. Det sker då ett kunskapsutbyte genom 

delaktighet under hela designprocessen. Red definierar dessutom transformationsdesign 

utifrån sex punkter som är bärande för denna inriktning inom designfältet och som används i 

undersökningen för att låta informanterna som här är både medskapare och slutanvändare få 

komma fram i designprocessen. De sex punkter Red introducerar utgör därför underrubriker i 

undersökningens bearbetnings- och analysdel och kan sammanfattas enligt följande: 1) 

Designern intar en ny roll - vilket innebär att jag som projektledare och designer blir mer en 

form av en moderator än den enskilda upphovsmannen bakom designen. 2) 

Transformationsdesign aldrig blir färdig. Den innefattar en process, där olika moment 

planteras och lärs ut till deltagarna. I detta fall ungdomarna och personalen som själva kan 

fortsätta designa alternativt utveckla designpedagogens möjligheter efter projektets gång. 3) 
                                                
13 Petti, Vincent m.fl. (2000) Norstedts stora engelsk-svenska ordbok. Tredje upplagan, Stockholm: Norstedts. 
14 http://translate.google.com (2011-11-01) 
15 Thackara, John (2005) s 148. 
16 Burns, Colins m. fl. (2006) s. 21. 
17 Ibid., s. 18-19. 
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Transformationsdesign arbetar med kortare designförlopp. De mindre workshopsmomenten 

med ungdomarna sker parallellt med varandra och bidrar tillsammans med det stora arbetet; 

att förändra miljön på fältet. 4) Genom transformationsdesign vill man uppnå förändring 

genom att forma beteende, kultur och system. Genom att låta ungdomarna som vistas på 

platsen både vara informanter, medskapare och slutanvändare formas forskningsprocessen 

upplägg och tillvägagångssätt, innefattande personer och Institutionen som plats. 5) Inom 

transformationsdesign vill man dela med sig av sin kunskap och metod och göra den 

tillgänglig för alla icke-designer. Vilket medför att alla deltagande har något att tillföra 

gruppen och där man inte tjänar på att hålla kunskapen för sig själv. 6) Designern inte längre 

där en som avgör vad som är god design. Ungdomarnas deltagande och medbestämmande är 

viktigare än mitt krav på hur resultatet skall se ut, mångfald och tillgång är det som 

värderas.18 

 

Bildpedagogik  

En betydelsebärande faktor för undersökningen är även att det bildliga området berörs. Enligt 

min mening kommuniceras och tränas en visuell läskunnighet i bild- och designämnet. En 

viktig grund för detta är att se bildspråket och tal/skriftspråket som två olika symbolsystem 

som inte utesluter varandra utan som kompletterar varandra. För att kunna bli visuellt 

läskunnig bör man ha tillgång till ett antal olika verktyg, som till exempel att lära sig en 

vokabulär för att tala om det visuella, att lära sig ett kritiskt förhållningssätt samt att lära sig 

att analysera och tolka det visuella i vår omgivning. I bildämnet finns möjligheten till att 

metodmässigt öppna upp och påvisa hur samtal kring bilder och former kan skapas, 

genomföras och användas i vårt samhälle. Att som pedagog till exempel använda sig av öppna 

ledande frågor i lärandesituationer möjliggör metoden att utveckla det individuella tänkandet 

hos individen. Eleven tränas då till att finna sin egen röst som människa och får tala där ingen 

annan kan göra det åt honom eller henne, vilket medför att en kritiskt, självtänkande individ 

kan skapas. Med öppna ledande frågor syftar jag till att undvika frågor som endast går att 

besvara med ett ja eller ett nej, att endast ställa en fråga åt gången samt att följdfrågorna har 

en värdefull utvecklingspotential.19 I enighet med Anette Göthlund och Yvonne Erikssons 

synsätt på samtalsmetoder, tycker jag bilder och former borde vara ett tillgängligt verktyg för 

alla nutida människor, eftersom människan möter bilder och former hela livet i betydligt 

högre utsträckning än för bara några få generationer sedan. I den västerländska kontexten är 

                                                
18 Burns, Colins m. fl.(2006) sid 20-21.  
19 Läs mer om frågandets karaktär i Kullberg (2004) s.112. 
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den visuella kulturen i dag inte enbart en del av vår vardag, den är vår vardag.20 Bild- och 

designämnet ska erbjuda metoder som leder till att människan utvecklar en öppen attityd och 

förmåga till nytänkande, kritiskt tänkande, idérikedom och ett personligt uttryck, där 

människan utvecklar kunskaper om och färdigheter i hur bilduttryck konstrueras, framställs 

och används för kommunikation. Utbildning inom bild och pedagogik blir viktigt för 

samhällets utveckling och kommande välfärd eftersom vi alltid kommer behöva skickliga 

kreatörer, kommunikatörer och innovatörer, där den estetiska kompetensen och det estetiska 

tänkandet blir ett avgörande verktyg i vårt gemensamma framtidsbygge.  

Tidigare forskning 

Designpedagogik har inte används som en uttalad metod i kombination med arbete inom 

behandling och rehabiliteringskontexter tidigare. Bildterapi är däremot en metod som 

vanligare används och förekommer inom forskningsprojekt när man samtalar om bildämnet i 

kombination med rehabilitering och behandlingssammanhang. ”Bildterapi är en 

behandlingsform där bildskapande används för uttryck och kommunikation och där 

bildterapin har sin grund i övertygelsen att bildskapande i en terapeutisk relation främjar hälsa 

genom att utveckla och integrera kognitiva, emotionella och sensomotoriska processer”.21 I 

undersökningen avgränsar jag mig till att arbeta med designpedagogiska metoder och 

processer i mötet med ungdomarna i deras rehabiliteringsmiljö och inte fördjupa mig vidare i 

bildterapin.22 Detta möjliggör användandet av fler olika uttrycksformer, än att enbart måla 

bilder som bildterapins metoder till stor del täcker och behandlar. I undersökningen undviker 

jag också att fördjupa mig i resultaten av ungdomarnas skapelser och fokuserar istället mer på 

processens innehåll, där ungdomarna tränar och utvecklar sina förmågor istället för att, likt 

bildterapin; ”söka kunskap om sig själv och sin situation”.23  

 

Inom konstfältet finns ett konstnärssamarbete vid namn ”1% love and devotion” som angriper 

ett konstprojekt utifrån ett liknande perspektiv. 1% love and devotion ville, liksom denna 

undersökning, förändra en miljö på ett rehabiliteringshem utifrån perspektivet att skapa åt 

brukarna samt att aktivera brukarna som idékällor i projektet.24 1% love and devotion byggde 

på att utveckla en konstnärlig utsmyckning på psykos- och rehabavdelningarna 109 och 110 

                                                
20 Eriksson, Yvonne och Göthlund, Anette (2004) Möten med bilder. Studentlitteratur. Lund, s. 19.  
21 Svenska riksförbundet för bildterapeuter, www.bildterapi.se (2011-11-23.) 
22 Förklaras mer under delarna; metod och tillvägagångssätt samt teoretiskt perspektiv.  
23 www.bildterapi.se (2011-11-23.)  
24 Mattsson, Helena, red (2006) 1 % love and devotion på Ulleråkers sjukhus, Göteborg: Glänta Produktion, s. 33. 
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på Ulleråkers sjukhus i Uppsala, med början i februari 2002. Konstprojektet var ett uppdrag 

från Landstinget i Uppsala att arbeta fram en konstnärlig gestaltning i anslutning till de 

bristfälliga renoveringar som ägde rum på dessa avdelningar. Arbetet resulterade i fysiska 

förändringar i avdelningarnas miljöer, i diskussioner och förändrade förhållanden mellan 

miljö, konst, brukare och personal på sjukhuset. Det som skiljer undersökningarna 

sinsemellan är att undersökningens institution och Ulleråkers utseende och arbetssystem ser 

oerhört olika ut varandra.25 I denna undersökning aktiveras även ungdomarna som deltagare i 

hela tillverkningsprocessen, från idé till färdigt resultat, utöver att det är själva innehållet och 

situationen som styr undersökningens val. Ytterligare en skillnad mellan undersökningarna är 

att jag som forskare och ensam bild- och designpedagog verkar och integrerar med 

socionomer och psykologer på en akut- och utredningsenhet. 
 

 

Bearbetning och analys  

Designern intar en ny roll 

 
 

En kladdkaka innehåller: 2 ägg, 3dl socker, 3msk kakao, 1dl vetemjöl, 100g smör, 2 tsk 

vaniljsocker och kanske något krm bakpulver, men den kan också innehålla: en stor mäng 

samarbete, guidning i köket, känslomässig kontakt och bemötande, några skopor; 

experimenterande, likvärdighet, erfarenhetsutbyte, kommunikation och synliggörande, följt av 

små delar med nyfikenhet och förväntan, samt en garnering av omtanke, humor och glädje.  

 

Vid mitt inträde på fältet ville jag observera användarna och deras platsanvändning för att 

förstå institutionen som undersökningsfält utifrån personalens och ungdomarnas egna 

perspektiv. Att undersökningsfältet var en rehabiliteringsmiljö medförde den viktiga 

betydelsen att själv bo på plats och tillbringa extra tid inom fältet innan projektet kunde 

startas. Det handlade då inte om att finna en objektiv sanning från informanterna. Syftet var 

                                                
25 Institutionen har tidigare varit en spaanläggning och är placerad mitt i naturenskontext. 
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att skaffa inspiration och få inblick samt låta det finnas tid för ungdomarna att observera mig 

och låta det skapas en trygghet oss emellan. Kladdkakebaket är ett exempel på hur relationer 

baserat på förtroende och trygghet etablerades. Följden av att pedagogiskt observera och 

iaktta ungdomarna parallellt med att synliggöra och lyfta dem, bidrog till att ungdomarna kom 

att känna sig trygga med min närhet. Kladdkakebaket och agerandet på plats resulterade i att 

ungdomarna på kort tid accepterade mig och lät mig bli ”en av dem”. Det som påverkade 

mötena var bland annat mitt sätt att se på mänskligt bemötande som ett utbyte: att kunna ta 

emot lika mycket som det man ger, att kunna ge respekt för att kunna få respekt samt att själv 

kunna lyssna för att förvänta sig att någon lyssnar. Innan kladdkakebaket upplevde jag min 

position som lite utanför och otrygg, eftersom jag varken helt ingick i personalgruppen eller i 

ungdomsgruppen: jag var någonstans mittemellan. ”Mittemellan positionen” visade sig från 

och med kladdkakebakets sammanhang istället vara till min fördel i interaktionen med 

ungdomarna. Positionen saknade en självklar grupptillhörighet. Det bidrog till den viktiga 

betydelsen av att ungdomarna och jag kunde mötas på ett jämlikt plan och turas om att leda 

och följa varandra. Kombinationen av min position och transformationdesignens ingång 

medförde att jag som projektledare och designer blev mer som en form av en moderator än 

någon enskild upphovsman bakom designen och projektets upplägg.  

Ytterligare en betydelsebärande faktor i interaktionen med ungdomarna var min hund Alice. 

Hennes närvaro avdramatiserade mötet genom att tilldra sig ungdomarnas intresse. I de samtal 

och fysiska möten mellan mig, personalen och ungdomarna de första dagarna, synliggjordes 

ungdomarnas olika personligheter, styrkor, svårigheter och behov. I interaktionen med 

ungdomarna synliggjordes även betydelsen av pedagogiken som kunskapsområde för mig 

själv, då pedagogiken var avgörande för vårt sätt att samarbeta.   

 

I första skedet var det betydelsefullt att lära känna dessa olika individer, både personalen och 

ungdomarna på fältet samt att förstå institutionen som helhet.  

 Institutionen vill i sin verksamhet, på uppdrag från svenska kommuner hjälpa socialt 

utsatta barn/ungdomar och deras familjer så de kan hitta tillbaka till en fungerande vardag. 

Hjälpen och stödet sker i en samverkan med andra och i en demokratisk process där alla 

deltagare också blir hjälpare. Institutionen är en akut- och utredningsenhet dit både familjer 

och ungdomar kommer. Antingen kommer ungdomen i ett akut läge och behöver tillfällig 

avskiljning från sitt tidigare hem- eller institutionsmiljö, eller som en inslussningsplacering 

för en planerad fortsatt behandling av annan vårdgivare eller hemmaplanslösning. I 

behandlingen är målsättningen att utgå från den enskildes behov. För att få fördjupad kunskap 
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och förstå ungdomens styrkor och svagheter i relation till andra och sitt livssammanhang 

utreds ungdomen i samarbete med institutionens utredningsteam, enligt särskilt uppdrag från 

uppdragsgivaren26. Utredningsteamet består av legitimerade läkare och specialister inom 

barn- och ungdomspsykiatri, samt legitimerade psykologer/psykoterapeuter och socionomer. 

Verksamheten bygger på ett medlevarskap27 och är ett miljöterapeutiskt arbete, där ungdomen 

ses i ett helhetsperspektiv på systemteoretisk grund. Detta innebär att man använder miljön 

som en del i behandlingen i tron att miljön har en stark påverkan på vårt mänskliga mående, 

samt att institutionen har synsättet att händelser och beteende påverkar varandra och har ett 

samband, som ett sätt att förstå hur en människa mår. 

Transformationsdesign blir aldrig färdig 

 
Det designpedagogiska projektet blev på ett sätt aldrig färdigt, eftersom projektet innefattade 

en kunskapsprocess där olika moment planterades och lärdes ut till deltagarna, där deltagarna 

själva översatte och formaterade kunskaperna till sina egna. I undersökningen jobbade jag 

med att vara öppen och mottaglig för vad jag kunde finna i mötet med mina medaktörer 

utifrån participatory design och transformationdesignens deltagande perspektiv, både i sättet 

att samla in och bearbeta data, att forma workshoparnas innehåll samt att arbeta integrerat 

med institutionens större verksamhet.  
 

Det designpedagogiska projektet presenterades individuellt för en ungdom i taget. Syftet var 

att få direkt feedback och en uppfattning om ungdomarnas idéer och syn för att kunna ge 

projektet ny fart genom att utveckla dess innehåll. Syftet var också att upptäcka 

frågeställningar, personliga svårigheter eller låsningar hos mina tänka medaktörer, för att med 

pedagogiska förberedelser kunna förbereda och minska risker för misslyckande längre fram i 

processen. Vid presentationstillfället av projektet visades olika inspirationsbilder på vad vi 

tillsammans kunde göra i designprojektet. Bilderna föreställde olika designföremål som 
                                                
26 Uppdragsgivaren är den svenska kommun som ansökt om att få placera ungdomen på Institutionen och följer ungdomens 
rehabiliteringsutredning. Sammanfattningen försiggår de dokument som rör institutionen verksamhetsdokument som jag tagit del av. 
27 Medlevarskap innebär att behandlaren bor på plats tillsammans med patienten under behandlingstiden. 	  
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lampor, hyllor, ljuslyktor, fat, och krokar med mera skapta i olika material exempelvis betong, 

ståltråd, trä, papper, lera och sten. Tillsammans samtalade vi om konstruktionen, vad som 

karaktäriserade objekten samt hur vi själva kunde utveckla idéerna som presenterades. Gillian 

Rose, professor i kulturgeografi vid Open University skriver under rubriken bildelicitering i 

Visual Methodologies att "fotografier erbjuder en möjlighet att inte bara få in fler utan också 

olika insikter om sociala fenomen.28 Vid presentationstillfället fokuserade jag som forskare 

och designpedagog inte så mycket på frågorna ungdomarna ställde om visningsbilderna, utan 

på de frågor och dialoger som uppkom via visningsbildernas existens. Bilderna framkallade 

olika typar av minnen för ungdomarna och bidrog till att samtalandets innehåll vidgades. 

Visningsbilderna i kombination med de öppna ledande frågor som ställdes, blev en metod 

som erbjöd ungdomarna möjligheten att utveckla sitt eget tänkande kring designprojektet, 

samtidigt som jag uppfattade att bilderna bröt den stelare känsla som först uppkom när vi 

endast hade varandra att titta på. Eftersom projektet presenterades för en ungdom i taget 

framkom snabbt vad respektive ungdom ville arbeta med. Samtidigt synliggjordes det hur lätt 

eller svårt de olika individerna hade för att samtala och hur jag pedagogiskt fick samtala på 

olika sätt, beroende på vem jag talade med. Avslutningsvis visades några bilder av den 

expressionistiske konstnären Jackson Pollock (1912-1956).29 Ungdomarna och jag samtalade 

om processens betydelse och vad ett färdigt resultat kunde innebära. Pollocks bilder blev just 

de bilder som alla ungdomarna gemensamt fastnade för: ”Nu börjar det likna något! Det här 

vill jag göra!” uttryckte G när G såg bilderna. ”Häftigt! Hur gör man dom?” frågande H. När 

jag förklarade hur man metodiskt arbetade rörelsemässigt runt tavlan för att få fram olika 

effekter genom att stritta och hälla färg på en yta, blev reaktionen positiv. Jag förklarade att vi 

kunde göra något liknande ute på gräsmattan om de ville och poängterade att vi tillsammans 

designade projektets innehåll. ”Då gör vi det och åh, åh asså kan vi inte filma det? Det skulle 

va as häftigt det blir som en sån där, vad heter det… performance!” uttryckte G. ”Vi kommer 

få färg på oss! Du förstår det va? ” sa M, ”Vi kan ha sådana där skyddsoveraller kostar säker 

sådär 20 spänn o sen kan vi maskera oss så här.” förklarade G och visade. I 

projektpresentationen synliggjordes sammanfattningsvis olika idéer hos ungdomarna som 

kom att forma projektets innehåll, en positiv inställning till projektet, prestationsfarhågor samt 

ett gemensamt intresse av att som grupp vilja genomföra action painting likt Pollocks 

målningar.  
                                                
28 Rose, Gillian (2007), Visual Methodologies. An Introduction to the Interpretation of Visual Materials. London: SAGE Publications Ltd, s. 
240 
29 Den abstrakta expressionismen är en rörelse som verkade främst under 1940- och 1950-talet och identifieras huvudsakligen med abstrakt 
måleri, vilket enkelt sett kan sägas har sitt ursprung i surrealismen. Konstnärerna arbetade med bilden som uttryck för sig själva, den egna 
kroppen eller med större allmänmänskliga teman. Rörelsen var individualistisk och betonade originalitet. 
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Avsikten med participatory design och transformationdesignens arbetsmetoder var att släppa 

in ungdomarna som medskapare av undersökningens upplägg och innehållandeutformning, 

vilket bidrog till att institutionens innehåll, ungdomarnas situation och informanternas olika 

idéer ständigt styrde undersökningens val tillsammans med mig. Att lära, oavsett 

sammanhang, medför alltid en risk att lärandet påverkar eller förändrar en, (enligt min 

mening). Det jag menar med det är att lärandet inte alltid är en enkel process utan en process 

som även kan upplevas som jobbig, eftersom lärandet ifrågasätter och utmanar deltagarna på 

olika sätt i olika sammanhang. Det innebar att projektet började först när ungdomarna var 

villiga att ta denna risk och istället såg lärandet som en möjlighet, där jag som projektledare 

behövde få ungdomarna att känna förtroende för mig som ledare och pedagog, men även som 

människa. Därför var tryggheten i de olika workshopsmomenten alltid en värdefull 

beståndsdel som eftersträvades, uppmuntrades och fanns med vid planeringstillfället, för att 

alla deltagare skulle våga mötas och lära av varandra i enighet med sociokulturellt perspektiv. 

Transformationsdesign arbetar med ett kortare designförlopp 

 

 

Projektet delades in, i likhet med Reds definition av transformationdesignens grundtanke, i 

mindre kortare workshopsmoment, där de olika momenten: hyllan, lampan, grenkrokarna, 

anslagstavlan, väggmålningarna, action måleriet och graffittimålande skedde parallellt med 

varandra och tillsammans bidrog till det stora arbetet: att förändra allrummet på institutionen. 

Ingångarna till de olika workshopmomenten såg olika ut vid olika tillfällen, beroende på vilka 

variabler som påverkade situationen. Ibland kunde ungdomarna komma och hämta mig för att 

sätta igång. ”Kom igen nu, kan vi börja snart” tjatade N över frukostbordet när vi skulle 

skriva diktcitat på väggen i korridoren samma dag. I andra situationer fick ungdomarna ibland 

motiveras för att börja. Vid ett tillfälle fick jag till exempel börja såga och skruva framför 

näsan på D, som efter en kort stund började skrattade åt mina försök. ”Vilken knasig hylla?” 

skrattade D. Jag höll med och skrattade åt tanken på hur det såg ut när jag monterade den. 

Inget hyllplan skulle vara rakt och hyllan såg mer ut som den ramlat isär än höll på att 

monteras. ”Sluta skratta hjälp mig då om du kan bättre” sa jag, vilket resulterade i att D stolt 



 16 

skruvade ihop hela hyllan tillsamman med mig och slutligen monterade hyllan på väggen i 

allrummet dagen efter. Att tvinga ungdomarna att hjälpa mig behövde jag aldrig göra under 

min vistelse på institutionen, något som heller aldrig var min avsikt med projektet. 

Igångsättandet behövde däremot olika pedagogiska ingångar så att personalen och 

ungdomarna kunde möta och hantera det som för dem i designprojektet var nytt och 

annorlunda.  

 

Effekten av att designprojektet anpassades utifrån tanken om ett gemensamt lärande och 

deltagande perspektiv tillsammans med ungdomarna på institutionen, medförde även att jag 

fick anpassa mig till undersökningen. Genom att undersökningen verkade i en 

rehabiliteringsmiljö var det självklart att ungdomarnas mående i första hand prioriterades. 

Med den anledningen gick det aldrig att på förväg planera vad som skulle ske, vilken dag och 

med vem eller vilka individer undersökningen skulle äga rum. Det sociokulturella lärandet 

blev även ett ”sociokulturellt planerande”, där planeringen skedde tillsammans och där alla 

verkandefaktorer spelade in för att ett deltagande designprojekt skulle bli möjligt. Varje dag 

inleddes med ett morgonmöte tillsammans med personalen där dagens upplägg planerades, 

sedan var det ändå inte säkert att planeringen vi gjorde blev genomförbar. Självklart var det 

som projektledare många gånger en frustation att inte på förhand kunde schemalägga och 

planera aktiviteter. Vid ett tillfälle hade jag till exempel planerat in två dagars ledighet och 

sköt fram hemresan till senare på eftermiddagen med anledningen att jag hade lovat att starta 

upp ett projekt med H. Väl på eftermiddagen orkade inte H göra något och jag fick åka hem 

senare än planerat utan att arbetet blivit utfört. Då var det bara att acceptera situationen och 

samla ny kraft till nästa tillfälle. Dock undanbad sig ungdomarna alltid med ödmjukhet och 

respekt om något uppkom i planeringen som bidrog till att vi inte kunde genomföra våra 

gestaltningsmoment som planerat. Jag berättade för personalen att jag ibland hade varit mer 

beredd på aggressiva avhopp eller att ungdomarna på olika sätt skulle ge upp och lämna mig 

med vissa arbetsmoment under arbetsprocessen. Personalen berättade då att det var vad de 

hade förväntat sig med, men poängterade att mitt bemötande mot ungdomarna formade deras 

sätt att i sin tur bemöta mig.  

 

Projektets mindre beståndsdelar, utifrån transformationdesignens arbetsmetoder, var en viktig 

förutsättning för undersökningen att kunna integrera med de övriga arbetsmoment som 

genomfördes på institutionen liksom den ”icke planerbara situationen” det vardagliga arbetet 

innefattade. Ingen kunde på förhand veta i vilket skick ungdomarna skulle vara en viss tid på 



 17 

dagen eller vid en speciell dag i veckan. Av olika anledningar fanns heller inte alla 

ungdomarna alltid på plats på institutionen. G och H gick till exempel i skolan på vardagarna 

och alla ungdomar hade andra uppgifter eller samtal som utgjorde deras individuella 

rehabilitering att genomföra vid olika tillfällen. Eftersom undersökningen hade olika mindre 

projekt igång samtidigt, parallellt med varandra, minskade risken betydligt för 

designprocessen som helhet att stanna. Istället öppnades möjligheten att hoppa från en 

workshop till en annan beroende på hur dagens upplägg, ungdomarnas mående och den övriga 

planeringen såg ut. Arbetsmetodens ”växelförmåga” bidrog till ett ökat samarbete mellan mig 

och ungdomarna, där projektet kunde fortgå varje dag men med olika arbetsmoment och med 

olika personer.  

 

I de olika workshopmomenten fick ungdomarna arbeta på olika sätt, dels tillsammans dels 

individuellt. Att ungdomarna fick möta olika ingångar till projektet och samarbeta i grupp 

som i actionmåleriet eller jobba individuellt utifrån en egen eller någon annans idé, bidrog till 

att arbetsmomentens olika ingångar visade ungdomarna hur sociala möten och arbetsmoment 

kunde se ut även i andra sammanhang. I många situationer blev det tydligt att deltagarna fick 

turas om att leda och följa varandra, istället för att en tydlig ledare kunde urskiljas. På så sätt 

kunde en mer mångsidig kunskap behandlas i enighet med teorierna om sociokulturellt 

lärande, eftersom lärandet ständigt skedde gemensamt, där alla deltagare formade projektets 

upplägg och tillvägagångssätt. Jag försökte ofta sätta igång personalen och ungdomarna på 

egen hand genom av kortare gestaltningsuppgifter för att undersöka hur det hanterades utan 

min närvaro. Visst kan jag vara medveten om att min roll som ung kvinna och en ”positiv 

fläkt utifrån” kunde utgöra ett intresse för ungdomarna. I startskedet märkte jag exempelvis 

ett nyfiket intresse på vem jag var, säker lite på grund av den anledningen. Men i 

arbetsmomenten synliggjordes det att bild- och designpedagogens förståelse av ämnet och 

dess metoder och verktyg hade betydelse i interaktionen med ungdomarna, vilket saknades 

när bild- och designpedagogen inte närvarade i projektmomenten. Exempelvis observerade 

jag att personalen ofta i dessa tillfällen frågade ungdomarna med styrda frågor eller med order 

kommandon som jag inte upplevde att de gjorde i andra sammanhang. Ett exempel på en styrd 

fråga kunde vara: ”du orkar inte måla grenkrokarna nu va?” Självfallet var det i dessa 

situationer alltid lättare för en trött tonåring att svara nej på den frågan, samtidigt som 

möjligheten för ungdomarna att formulera ett eget svar minskades. När order kommandon 

istället utdelades som exempelvis: ”nu går vi och målar”, svarade ungdomarna likt en 

automatisk påföljd personalen med kommentaren: ”varför?”. När personalen skulle besvara 
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ungdomarnas ”varför frågor” synliggjordes det ofta att en förståelse för bildämnet eller 

uppgifternas syfte saknades från personalens sida, vilket bidrog till att personalen inte kunde 

motivera vissa designmoment för ungdomarna på samma sätt som de kunde med övriga 

aktiviteter de annars brukade utöva. Tyvärr resulterade dessa styrda frågeställningar och order 

kommandon till att ungdomarna besvarade personalens frågor med ett nej och att personalen 

istället gick och gjorde något annat. Personalens olika intressen för projektet påverkade 

självfallet, samtidigt som betydelsen av bild- och designpedagogens närvaro och kunskapsroll 

i dessa sammanhang synliggjordes.  

Genom transformationsdesign vill man uppnå förändring genom att forma 

beteende, kultur och system 

 

 

 

 

 

I följande avsnitt behandlar jag hur undersökningen lät ungdomarna som vistades på platsen 

vara informanter, medskapare och slutanvändare, samt hur det bidrog till att 

forskningsprocessens upplägg och tillvägagångssätt formades, liksom innefattande personer 

och institutionen som plats. Gert Biesta, utbildningsprofessor på School of Education, 

University of Stirling, UK, skriver i Bortom lärandet - Demokratisk utbildning för en 

mänsklig framtid (2006) att ”forskning i politisk socialisation har visat att elever inte bara lär 

från vad de undervisas om. De lär sig också och ofta mer och starkare från många av de andra 

situationer som de är inbegripna i”.30 I detta fall blev det väldigt påtagligt eftersom 

undersökningen var integrerad med ungdomarnas rehabilitering, där rehabiliteringen kretsade 

kring meningsskapande av situationer och händelser och där det var ungdomarnas identitet, 

personlighet och individualitet som behandlades.  

 

Enligt personalen vid institutionen var den språkliga uttrycksformen för ungdomarna många 

gånger en svårighet, (då till exempel miljöpåverkan eller upplevelser i ungdomarnas historik 

hade haft så kraftig påverkningar att språket hade försämrats.) Det bidrog till att jag ofta fick 

forma språket efter ungdomarna och i vissa situationer även förklara känslor, ord eller 

                                                
30 Biesta, Gert (2006) Bortom lärandet - Demokratisk utbildning för en mänsklig framtid. Lund: Studentlitteratur, s.113. 
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betydelser jag inte hade direkt räknat med att jag skulle behöva göra. Vid många tillfällen 

glömde jag exempelvis bort mig och frågade frågor likt ”Hur känns det? i olika sammanhang. 

”Vadå hur känns det?” kunde M direkt svara eller ”vad menar du?” frågade H och tittade på 

mig. Att ställa en sådan fråga till vissa individer försvårade uppenbarligen ett sammanhang 

eller en frågeställning, samtidigt som det tränade ungdomarna till att identifiera och sätta ord 

på sina känslor med olika språkliga uttryckssätt och tankeingångar. Ett annat exempel på en 

språklig svårighet var D som ofta kunde säga nej, oavsett om det var ja eller nej D syftade på. 

”Nej jag vill inte måla” sa D vid ett tillfälle samtidigt som D följde efter mig och hämtade 

anslagstavlan och färgburkarna. När vi sedan började måla berättade D att D gillade att måla 

och hade målat sin mormors hus en gång tidigare. Svårigheten med D var bland annat att D 

kunde sända ut ett budskap med kroppen och ett annat i talet. På ett sätt var det en utmaning 

att inte ordagrant alltid lyssna på vad D sa och istället våga testa i ”görandet” och se vad som 

hände. I arbetsprocessen upptäckte jag att det metodiskt ofta räckte att överlämna ett verktyg 

till D och sedan själv börja arbeta, vilket resulterade i att det inte tog en lång stund innan D 

stod bredvid mig och gjorde likadant. Ofta litade jag, i dessa sammanhang, på att handlandet 

fick visa mig vad D ville, exempelvis om D släppte borren, kniven eller penseln gentemot om 

D höll kvar verktyget och arbetade koncentrerat. Som pedagog blev det därför viktigt att i 

olika sammanhang kunna se den enskilda individen och läsa av alla signaler som ungdomarna 

sände utöver det verbala språket. Kom ungdomen exempelvis inpasserande i rummet med ett 

ihopsjunket kroppsspråk och blicken riktad ner i golvet kunde det betyda många olika saker. 

Alice närvaro var då ofta till min hjälp i att avläsa ungdomarnas tillstånd, eftersom 

ungdomarnas möte med hunden många gånger synliggjorde deras mående. Alice blev en liten 

pigg gestalt som alla uppskattade att leka med, hon fungerade lite som en glädjespridare och 

bemötte alltid ungdomarna när de kom in i rummet. Till en början var Alice lite skygg för 

ungdomarna och vågade inte riktigt hälsa, vilket bidrog till att ungdomarna kände sig desto 

mer utvalda och sedda när Alice sedan umgicks med ungdomarna mer och mer. Aningen 

lockade Alice fram ett skratt hos ungdomarna, en reaktion eller en kommentar, vilket gjorde 

det lättare för mig att avläsa ungdomens tillstånd och avgöra om det var läge att fråga om vi 

kunde starta igång något gestaltningsmoment eller inte.  

 

Med kommunikationssvårigheterna som ingången blev det extra intressant när det vid många 

tillfällen under projektet föddes längre samtal ut görandet. Ungdomarna kunde helt plötsligt 

berätta om sina erfarenheter eller händelser de tidigare varit med om, som påminde om 

händelsen vi befann oss i. Berättandet såg jag som ett bevis på att ungdomarna kände sig 
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trygga med min närhet och framförallt att situationen lockade till samtal, där det 

designpedagogiska projektets innehåll bidrog till förändringar som formade ungdomarnas 

beteende, kultur och system i olika sammanhang. Istället för att i en intervjusituation försöka 

få ur information från ungdomarna var det lättare att jobba praktiskt och under görandet ställa 

frågor som vi kunde samtala och diskutera i kring för att på så sätt lära av varandra. Vi kunde 

samtala om framtidsdrömmar och situationer, formmässiga idéer angående projektet eller bara 

byta erfarenheter med varandra, där frågor uppmanade till nya frågor. Under projektet kände 

jag mig som bild- och designpedagogen, forskaren och förebilden men likaså en 

samarbetspartner till de socionomer och psykologer på plats, samt ett syskon eller en vän till 

ungdomarna.  

Ju längre tid jag spenderade på institutionen, desto mer förstod jag att ungdomarna 

observerade mig lika mycket som jag observerade dem. ”Du sätter alltid på dig skorna så där” 

sa N när vi gick ut genom dörren en eftermiddag. N tydliggjorde i den stunden för mig 

ungdomarnas känsla för detaljer, att de liksom jag ständigt observerade omgivningen för att 

förstå och hantera situationens händelser och där det var ungdomarna själva som var 

detaljernas experter.  

 

Projektets pågående startade många olika känslor för ungdomarna. Det sociala spelet var 

exempelvis en utmaning som tränades. I det sociala spelet fick ungdomarna ständigt träna att 

utrycka sig i konversationer, samt att lyssna och ta del av andras erfarenheter. Vissa av de 

känslor som uppkom hos ungdomarna kunde personalen likna med en ”positiv ångest”. För att 

beskriva det kan man säga att institutionen som behandlingsmetod ville framkalla en 

ångestkänsla likt en pusselbit, som utredningsteamet kunde utreda och jobba vidare med. När 

en känsla blommade upp och satte igång tankar för ungdomarna, kunde institutionen utreda 

situationen och hjälpa ungdomen att hantera händelsen. Det medförde att institutionen kunde 

hjälpa ungdomen att lägga ihop sitt identitetspussel, där det var till patientens fördel om 

ångestkänslorna kom under rehabiliteringen, en i taget, än efter rehabiliteringstiden. Det 

bidrog då till att ungdomarna kunde få verktyg att hantera de olika känslorna som förr eller 

senare ändå skulle uppkomma. Det designpedagogiska projektet bidrog därför till att känslor, 

mer eller mindre relaterade till projektet uppkom. Genom att personalen och jag ständigt 

diskuterade och samtalade om aktiviteternas händelser på ett socialkonstruktivistiskt sätt 

bidrog det till att projektet fick en behandlingsmässigeffekt. Projektet blev en plattform för 

situationer och händelser som personalen kunde jobba vidare med i sina utvecklingssamtal där 

arbetsmomenten blev konkreta exempel på sociala situationer, utmaningar och 
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frågeställningar. I rehabiliteringskontexten var det viktigt för mig som pedagog att vara 

medveten om ungdomarnas olika svårigheter för att kunna underlätta eller förstå händelser i 

designprojektets olika pedagogiska situationer. Samtidigt som informationen om vad 

ungdomarna gjorde i designprojektet var viktigt för personalen att ta del av, eftersom det 

påverkade ungdomarnas deltagande och agerande i olika aktiviteter och sammanhang.   

Inom transformationsdesign vill man dela med sig av sin kunskap och metod 

och göra den tillgänglig för alla icke-designer 

 
 

 

 

 
 

I projektet tjänade ingen deltagare på att hålla olika kunskaper för sig själva. Undersökningen 

öppnade metoder för ömsesidighet och likvärdighet mellan mig som projektledare/moderator 

och ungdomarna som medaktörer. Projektets tillvägagångsätt skapade en delaktighet i själva 

upplevelsen, där varje enskild individ hade något att tillföra övriga deltagare. I 

arbetsmomenten ställdes ofta olika frågor till ungdomarna som till exempel: ”Vad tycker du? 

Vart står du i frågan? Hur tänker du? Hur reagerar du?” och så vidare. Det möjliggjorde för 

ungdomarna att endast svara genom att finna sin egen röst och egna sätt att tänka. I processen 

kom vi på så sätt att byta erfarenheter med varandra, vilket medförde att ungdomarnas egna 

analytiska förmåga kunde aktiveras och växa. Frågorna var då i högsta grad 

utbildningsmässiga eftersom de utmanade ungdomarna att tänka själva och visa vart just de 

som individer stod, vilket synliggjorde vilka de själva var, både för dem själva som för övriga 

deltagare. Med andra ord handlade det designpedagogiska projektet om meningsskapande 

deltagarna emellan, där ungdomarna genom ständig kommunikation och interaktion med 

varandra skapade mening för att kunna förstå sin omvärld utifrån sina individuella positioner.  

Feedbacken från institutionens olika medaktörer under processens gång spelade en stor 

betydelse för projektet som helhet. Vartefter att rummet började förändras och personalen såg 

vad ungdomarna presterade, synliggjordes ungdomarna och deras arbete genom beröm och 

uppskattning. Fast att ungdomarna artigt berättade att jag också hade varit delaktig i 

gestaltningsmomenten, såg jag hur ungdomarna stärktes av den uppmärksamhet de fick från 
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övriga deltagare. Ofta höll ungdomarna med personalen att resultatet eller prestationen hade 

varit bra. ”Jag trodde faktiskt inte det skulle bli så snyggt” sa M när väggmålningen var klar. 

När personalen vidare utryckte att de var fascinerade av att M hade visat på en sådan 

uthållighet i väggmåleriet svarade M snabbt: ”Ja det blev jag själv också! Jag blev rätt 

förvånad själv faktiskt! Hade jag stått där själv hade jag inte tyckt det var kul alls.” Efter en 

sund tillade M:” När folk var runtomkring blev det mycket roligare, då anstränger man sig 

mer också.” När alla deltagare tillsammans uppmärksammade den inlärningsprocess alla 

medaktörer genomgick i projektet, blev diskussionerna kring aktiviteterna mer intressanta. 

Undersökningen öppnade upp för ett deltagandeperspektiv både innan, inunder och efter 

arbetsmomenten, där alla deltagare kunde samspela och lära av varandra. I sammanhanget 

blev det viktigt för ungdomarna att på egen hand tolka, uttrycka och tala kring sin egen 

uppfattning, för att sedan få ett vidare perspektiv från övriga medarbetare genom att kunna 

lyssna och förstå andas synvinklar.  

 

M uttryckte redan i början av presentationstillfället en prestationsspärr i orden ”fråga inte mig, 

jag kan inte bild och sånt.” samtidigt som M uttryckte en vilja att vara med i projektet. Den 

estetiska kompetensen är inte något människan (enligt min mening) föds med utan snarare 

något man ständigt utvecklar och tränar. Den prestationsspärr M kände handlade om en rädsla 

att misslyckas och att utsätta sig för något M inte trodde sig klara och berörde något som M 

beskrev som: en inre bild eller en föreställning om hur det lyckade resultatet skulle se ut. 

(Alternativt kan det även ha berört en bristande förståelse av vilka kompetenser som tränas i 

dess praktik eller vad man skall använda den estiska kompetensen till.)  

I workshopmomenten blev det därför viktigt att lägga upp arbetsmomentet pedagogiskt så att 

ungdomarna med trygghet skulle få träna och utveckla sina kunskaper, samtidigt som risken 

att misslyckas var liten. Det handlade om att (på olika sätt) anpassa projektet efter individen. 

En viktig förutsättning för detta var att som pedagog möta och se ungdomarna som enskilda 

individer i projektet med olika behov. Det bidrog till att jag som pedagog kunde fokusera på 

ungdomarnas individuella tankar och frågor, vilket påverkade mitt sätt att hjälpa dem. 

Synliggörandet av ungdomarna resulterade ofta i att hjälpen inföll just där behovet fanns, utan 

att jag som pedagog förklarade för mycket, länge eller gjorde jobbet åt ungdomarna.  

 

Väggmåleriet med M och N är två olika exempel på hur det individuella synliggörandet 

fungerade likt ett pedagogiskt skyddsnät för att minska risken för misslyckande längre fram i 

processen. Det M och N i de olika väggmålningarna fick göra var att skriva på väggen med 
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hjälp av en overheadförstoring. På så sätt fick M och N ett hjälpmedel istället för att teckna 

helt på fri hand, samtidigt som de upplevde en trygghet i vetskapen om att de kunna måla över 

felsteg med en färg som matchade väggen, (oavsett om det kom att behövas eller inte). I 

väggmåleriet beundrade personalen M som stod en hel eftermiddag tills arbetet var slutfört, 

fast M hade, enligt personalen, jättesvårt för olika uthållighetsmoment. Likaså N som skrev på 

korridorsväggarna i två dagar fast N då och då blev nervös på grund av egna 

prestationsfarhågor. Oavsett vilken gestaltningsuppgift ungdomarna genomförde så 

uppmärksammande jag att de alltid gjorde så gott de kunde. I de olika arbetsmomenten gällde 

det därför som projektledare att finnas med och hjälpa ungdomarna att nå deras mål, men 

också backa upp dem när prestationskänslor smög sig på eller när processen skiftade 

arbetsläge och utmaningarna förändrades. Med små pedagogiska hjälpmedel blev 

arbetsmomenten genomförbara. Exempelvis kunde det handla om en kommentar vid rätt 

tillfälle, att ställa en fråga som öppnade tanken eller att överföra ett metodtips som visade på 

en teknisk lösning från pedagogens sida. Efteråt sa M: ”vet man vad man ska göra och tycker 

det är kul så är det väl inte så svårt. Men hade vi inte ritat av bokstäver så hade jag aldrig 

klarat det. Jag hade inte ens gjort det, då hade jag ritat ett streck och sen gått.” 

 

Att slutföra något var för dessa ungdomar en större utmaning än vad man kan tro. Personalen 

påpekade ofta att många av ungdomarna på institutionen aldrig hade avslutat något 

överhuvudtaget tidigare. Att projektet var uppdelat i flera mindre arbetsmoment bidrog, 

utöver sin anpassningsbarhet, (jag tidigare nämnde) till att ungdomarna kunde ta ett steg i 

taget och avsluta kortare arbetsmoment, än att projektmålen hade varit för få, tidskrävande 

eller svåra att uppnå.  

Personalen kunde dessutom i sina arbetsprocesser synliggöra kopplingar mellan vad 

ungdomarna hade gjort i de olika projektmomenten och jämföra deras övriga 

rehabiliteringsprocess, där både designprojektets resultat och processens innehåll kunde 

diskuteras. Personalen berättade att de använde projektresultaten i utvecklingssamtalen genom 

att till exempel fråga ungdomarna: ”vad står det på väggen?” Ungdomarna tänkte då till och 

svarade sedan ”ja, just det!” Personalen kunde då fråga vidare: ”ja, och hur har det betydelse i 

denna situation?” I andra sammanhang kunde personalen synliggöra olika händelser 

ungdomarna hade hanterat i designprocessen och återkoppla det till en händelse i en annan 

situation ungdomarna hade upplevt, då för att göra ungdomen medveten om en känsla eller en 

liknande utmaning i ett annat sammanhang. Att designprojektets innehåll flätades samman 

med ungdomarnas individuella processer och att resultaten kom till en direkt användning, var 
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en effekt av att innehållet hade blivit format av brukarna själva. Objekten som exempelvis 

presenterades i allrummet vartefter de färdigställdes var inte främmande, utan ”brukarna” var 

välbekanta med dess innehåll, idé eller tillverkningsprocess. 

Designern är inte längre den som avgör vad som är god design 

 

 
 

 
 

 

Ungdomarnas deltagande och medbestämmande var under processen viktigare än mitt krav på 

hur resultatet skulle se ut. Mångfald och tillgång var det som värderades. Att släppa in 

ungdomarna och låta deras delaktighet påverka undersökningens olika val påverkade 

ungdomarnas motivation och inställning till projektet. G: ”Först tänkte jag så här att fan att 

det kommer någon och pajar allting, så vi får ännu mindre fritid tänkte jag först. Sen kom jag 

fram till att det kanske inte behöver va så utan att det kunde va på ett positivt sätt. För det lät 

ändå roligt. Det var fett bra, massor av bra att man fick va med och bestämma.” Effekten av 

att ungdomarnas viljor och egna idéer fick komma till tals medförde en stor utmaning för 

ungdomarna men också för personalen. Normalt baserade personalen på institutionen sitt 

arbete på kontroll och att själva styra situationernas olika händelser och aktiviteter. Det 

designpedagogiska projektet medförde därför många utmaningar för personalen eftersom de 

tvingades släppa efter på sitt kontrollbehov. 

 
När det började bli färdigt och rummen började utformas, så var det fascinerade och skrämmande, 

fascinerade på så sätt att det fanns, viljan fanns [3s] bland ungdomarna att förändra och att de hade 

faktiskt synpunkter på hur det skulle se ut. Samtidigt skrämmande ur personalsynpunkt på att släppa 

kontrollen på miljön. Och det förledde ju ganska mycket diskussioner ur personalen. Vi är ju inte vana att 

släppa kontrollen på någonting, men det tror jag vi lärde oss ganska mycket på. Och det var ju fantastiskt 

att se, liksom, att det förändrades och att det blev ungdomarnas rum och vad det betydde för dem, de var 

ju jätte stimulerade av det och då blev vi ju det också. /Personalen 

 

I de flesta situationer arbetade jag enskilt med ungdomarna utan att personalen deltog, vilket 

gjorde att personalen då inte kunde påverka situationens händelser eller de beslut jag och 

ungdomarna fattade. Även om personalen på förhand fick reda på vad vi tillsammans skulle 
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skapa i allrummet och personalens idéer togs med i arbetet, var det ändå ungdomarna som 

skulle bestämma exempelvis vilken färg grenkrokarna skulle få. Visst kan jag erkänna att det 

ibland var en utmaning som projektledare att inte designa projektets innehåll efter mina egna 

val och beslut. Samtidigt kämpade personalen ännu mer med att inte lägga sig i för mycket 

gällande färgval och bordsmöbleringar. När personalen ville fatta beslut om 

bordsmöbleringen i allrummet utan att ungdomarna fanns närvarande synliggjordes en viktig 

beståndsdel i projektet, nämligen frågan om vem som hade makten att förändra och vems 

tycke och smak det var som skulle styra och ställa. Projektidén syftad till en demokratisk 

process där alla skulle få vara med och påverka undersökningen innehåll, men där fokus ändå 

låg i att lyfta fram ungdomarna som medskapare i processen. Projektet hade säkert utformats 

och fungerat annorlunda om personalen hade fått ta ytterligare mer plats i designprojektet, 

(även om tiden för personalen att medverka i projektet sällan fanns.) I designprojektet fanns 

det ett behov från både personalen och ungdomarnas sida av att vilja bli synliggjorda, att ha 

inflytande och att skapa bestående avtryck i miljön genom att vara med och påverka 

projektets innehåll. Miljön på institutionen upplevde jag som relativt välplanerad, då 

personalen exempelvis hade dekorerat lokalerna med tavlor och placerat olika föremål i 

byggnadens olika fönster. När personalen visade mig runt i lokalerna första dagen, reagerade 

jag på ett sönderslaget hål som skiljde sig från den övriga miljön. Hålet hade märket efter en 

knuten hand som hade slåtts rakt in i en dörr i höjd med våra huvuden. ”Det där ska vi fixa, 

det ser ju inte så snyggt ut” sa personalen. Efter i tids närvaro i institutionens olika miljöer 

började jag mer och mer se personalens pyntande liksom slaget i korridorsdörren som två 

olika närvaromarkörer. Hålet i dörren eller pyntandet kunde kanske från personalens eller 

ungdomarnas respektive perspektiv upplevas som en trygghet, som en markering av 

tillhörighet och igenkänning, men likaså det motsatta. Tanken med projektet var inte att 

någons ”smak” skulle styra undersökningens innehåll, utan att personalen och ungdomarna i 

samspel skulle minska risken att miljön formades utifrån ett perspektiv. Effekten av att 

ungdomarna släpptes in i förändringsprocessen av miljön medförde att vilka som hade makten 

att förändra allrummet och hur allrummet skulle förändras, försköts. Ju mer ungdomarna fick 

ta plats i utsmyckningen av allrummet i samarbete med personalen, desto mer började 

ungdomarna umgås och uppehålla sig i rummet.  

 

Ungdomarna uttryckte vid flera tillfällen betydelsen av att det var personalen och ungdomarna 

själva som var slutanvändarna av designprocessens innehåll. ”Ja hade jag bara suttit och målat 

för min egen skull hade jag aldrig gjort det” sa M. ”Då hade det liksom varit skit samma” 



 26 

berättade F. Ungdomarna utryckte även att de olika arbetsmomenten upplevdes som en paus 

som hjälpte dem i deras rastlöshet eller att koppla bort tankar från drogsug, hemlängtan, 

rehabiliteringsprocesser eller vad som nu pågick i deras tankar. F: ”Det var bra att du fick 

igång oss och ibland hämtade oss för det har varit kul att fokusera på något annat än varför 

man är här bara.” N: ”Lampan var svårast, då gick det liksom inte att göra snabbt utan man 

var tvungen att koncentrera sig på det. Men det var bra för då fick man koncentrera sig på 

något annat.” N och F som dessutom anlände till institutionen mitt under projektet uttryckte 

att projektet hade påverkade deras inträde i miljön. ”Jag tror inte att jag och N, asså jag och N 

har ju fått en bättre kontakt, jag tror inte att vi hade haft så bra kontakt nu om vi inte hade 

gjort så många gemensamma saker tillsammans” berättar F. På så sätt uppfattade deltagarna 

att projektet förstärkte gemenskapen mellan institutionens medaktörer genom att ungdomarna 

fick arbeta mot en gemensam användning av allrummet. ”Projektet har med sin metod lyckats 

skapa en möjlighet för ungdomarna att kunna mötas och samarbeta tillsammans, vilket de 

annars i andra sammanhang inte har lyckats göra.” berättade personalen. N: ”Nu har vi gjort 

saker tillsammans och det har varit mycket enklare.” F: ”Jag känner mig stolt över vad jag har 

gjort, det ser fett snyggt ut asså, sen umgås vi mycket mer i rummet tillsammans nu än innan, 

asså jag menar vi liksom hänger mer här. Det känns som att det är vårt rum”. 

 

Resultat och tolkning 
 
Man kan då fråga sig, vad som har varit betydelsefullt för undersökningen? Jag ska här därför 

lyfta jag fram och belysa några viktiga komponenter av undersökningen, samt några viktiga 

aspekter hos designpedagogiken jag upplever som centrala.   

 

Min utgångspunkt i projektet hela tiden har varit att jag är bild- och designpedagog, inte 

socionom eller psykolog. Det projektet gjorde, var att öppna för en möjlighet att metodiskt 

arbeta som designpedagog och forskare i samarbete med psykologer och socionomer på en 

rehabiliteringsinstitution. Våra respektive infallsvinklar kunde under designprojektet 

samarbeta under pedagogikens gemensamma kunskapsområde och där våra olika perspektiv 

kunde användas som styrkor i olika sociala sammanhang och situationer med ungdomarna.  

Respekt 

Om ungdomar på en rehabiliteringsinstitution ska bli delaktiga i designprocesser av olika slag 

krävs det att plattformar för ändamålet formas som är anpassade efter ungdomarnas egna 
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förutsättningar. För att göra detta krävs ett respektfullt bemötande och en förståelse över 

rehabiliteringspatienternas tillstånd och olika förutsättningar. De sociokulturella teorierna 

bygger på att kunskap formas i interaktionen mellan människor och i det kollektiva samspelet. 

Mitt liksom deltagarnas lärande i projektet handlade på så vis om vad både individen och 

kollektivet tog med sig från det sociala samspelet och hur detta sedan utvecklas i olika 

sammanhang i projektets olika arbetsmoment. Genom dialoger bidrog det till att olika 

kunskaper och erfarenheter i projektet kunde tas tillvara, vilket utvecklade projektets innehåll 

och lärandet för samtliga deltagare. När man talar om rehabiliteringshem och slutna 

institutioner kan man kanske med förutfattade meningar först uppfatta slutenheten som en 

insats att skydda samhället mot människor som betraktas som ”underliga eller farliga”. Istället 

vill jag vända på perspektivet och synliggöra att det även kan handla om att skydda sårbara, 

kränkta och oroliga människor från ett många gånger stenhårt och inte alltid så friskt 

samhälle. Ungdomarna jag arbetade med i undersökningen kämpade med sig själva, sin 

kropp, sina relationer och sin identitet precis som människor i andra kontexter, men i avsevärt 

större utsträckning. Hela livet handlar egentligen, ur mitt perspektiv, om 

identitetsuppbyggande om att finna sig själv, egna åsikter och ett eget synsätt. Pedagoger 

arbetar med dialoger, ömsesidighet och likvärdighet, där hur man som pedagog agerar och 

handlar betyder något, det påverkar och föder ny kunskap för andra. I denna sociala kontext 

kunde ungdomarna, institutionens personal och jag som designpedagog via det 

designpedagogiska projektet mötas i ett gemensamt lärande, där kunskap var någonting vi 

tillsammans utifrån allas erfarenheter och förutsättningar skapade. 

Trygghet 

Institutionens innehåll, ungdomarnas situation och informanternas olika idéer styrde 

undersökningens val, där ungdomarnas trygghet i de olika workshopsmomenten alltid var en 

värdefull beståndsdel som eftersträvades, uppmuntrades och fanns med vid 

planeringstillfället. Projektet började på allvar först när ungdomarna såg lärandet som en 

möjlighet snarare än en belastning, vilket medförde att jag som pedagog fick arbeta med att få 

ungdomarna att känna förtroende för mig som ledare och pedagog, men även som människa. 

En avgörande faktor för undersökningens existens var därför att jag som forskare, utifrån 

etnografiinspirerade metoder, la ner extra tid på att bygga relationer med ungdomarna och 

möta dem i vardagliga situationer innan projektet kunde startas. Utan ungdomarnas trygghet i 

min närvaro hade möjligheten att kommunicera och arbeta med dem försvårats eller kanske 
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till och med omöjliggjorts.  

Kommunikation 

I projektet blev det en viktig förutsättning att möta och se ungdomarna som enskilda individer 

med olika behov. Eftersom det designpedagogiska projektet verkade inom en 

rehabiliteringsmiljö där verksamheten kretsade kring behandling av ungdomarnas respektive 

svårigheter, var det viktigt för projektet att projektet integrerades med institutionens övriga 

verksamhet. Genom att ungdomarnas allmäntillstånd på olika sätt styrde arbetsprocessens 

innehåll gick det aldrig att på förväg att planera vad som skulle ske, vilken dag och med vem 

eller vilka individer undersökningen skulle äga rum. Participatory design och 

transformationdesignens arbetsmetoder bidrog till att projektet kunde integrera med 

institutionens olika deltagare och institutionens icke planerbara situation. Resultatet av 

projektets upplägg och tillvägagångssätt medförde att projekt kunde ha olika arbetsmoment 

igång samtidigt, parallellt med varandra. Projektmetodens lyhördhet, deltagarperspektiv och 

”växelförmåga” minskade betydligt risken för att designprocessen som helhet att stanna av 

och bidrog dels till jag kunde hoppa från en workshop till en annan beroende av hur dagens 

upplägg, ungdomarnas mående och den övriga planeringen såg ut, dels till att ungdomarna 

kunde ta ett steg i taget och träna på att avsluta kortare arbetsmoment, (istället för att 

projektmålen hade varit för få, tidskrävande eller svårt att uppnå.)  

 

Det designpedagogiska projektet fick även på olika sätt flera behandlingsmässiga betydelser 

för ungdomarnas rehabilitering enlig institutioners behandlingspersonal. På grund av att jag 

och personalen ständigt kommunicerade aktiviteter och händelser integrerades mitt 

designpedagogiska projekt med sin arbetsmetod och sitt tillvägagångssätt med institutionens 

övriga verksamhet. Den information och de upplysningar som utbyttes var viktig att ha med i 

både projektets och behandlingssituationerna eftersom det påverkade ungdomarnas 

deltagande och agerande i olika aktiviteter och sammanhang.  

Med ungdomarnas kommunikationssvårigheter som ingång blev det även intressant att det vid 

många tillfällen under projektet föddes längre samtal ut görandet som bidrog till ett 

gemensamt lärande. Ungdomarna kunde helt plötsligt berätta om sina erfarenheter eller 

händelser de tidigare varit med om, som på något sätt påminde om händelsen vi befann oss i. 

Berättandet såg jag som ett bevis på att ungdomarna upplevde trygghet med min närhet och 

framförallt att situationen lockade till samtal, där det designpedagogiska projektets innehåll 
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bidrog till förändringar som formade ungdomarnas beteende, kultur och system i olika 

sammanhang. 

Ett deltagande perspektiv 

Eftersom undersökningen utgår från brukarens position, från idé till färdigt resultat och 

påverkar tillsammans med institutionen undersökningens olika val och händelseförlopp, faller 

det på sin plats att deltagarperspektivet här inunder diskuteras närmare.  

 

Eftersom undersökningen lät ungdomarna på institutionen vara informanter, medskapare och 

slutanvändare formades forskningsprocessens upplägg och tillvägagångssätt. 

Undersökningens sökande efter frågeställningen (hur kan man arbeta med ett 

designpedagogiskt projekt i en behandlingsmiljö för ungdomar) kom även att bli ett testande 

av framförallt transformationdesignens metod.  

 

Att ungdomarna deltog i en designprocess där de själva fick påverka och styra 

undersökningens innehåll och tillvägagångssätt som slutligen förändrade deras egen miljö, 

gav ungdomarna inte bara möjligheten att arbeta med meningsfull design utan också 

möjligheten till ett aktivt lärande. Ungdomarna uttryckte en arbetsglädje över att vara med 

och påverka projektets innehåll, vilket ökade deras motivation, lust att lära och möjlighet att 

kunna delta på egna villkor. Det förbättrade utgångsläget för ungdomarna att tillta sig 

uppgifterna och omvandla kunskaperna till sina egna. I samtliga fall upphörde utbildningen att 

vara en överförande process och i stället blev en frågande process - en process, i vilket 

deltagarna ställde egna frågor och fann egna svar och kunskaper i mötet med det som för dem 

var nytt och annorlunda. Den deltagande arbetsmetoden bidrog även till att ett lärande kunde 

möjliggöras där alla deltagare kunde mötas och lära av varandra oavsett tidigare bakgrund och 

kunskaper.  

I designprojektet fanns det, som jag ser det, ett behov från både personalen och 

ungdomarnas sida av att vilja bli synliggjorda, ha inflytande och att skapa bestående avtryck i 

miljön genom att vara med och påverka projektets innehåll. Effekten av att ungdomarna 

släpptes in i förändringsprocessen av miljön medförde att makten över allrummets inredning 

och hur allrummet skulle förändras, försköts från personalen till ungdomarna. 

Undersökningen bidrog till ömsesidighet och likvärdighet mellan mig, ungdomarna och 
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personalen. Arbetet kretsade kring meningsskapande i situationer och händelser, samtidigt 

som ungdomarnas identitet, personlighet och individualitet behandlades. 
 

 
Slutdiskussion 
 
Den intelligens vi behöver för att delta i det sociala livet är, menar jag, är inte en medfödd 

begåvning utan snarare resultatet utav vårt deltagande i social interaktion. Det är med andra 

ord handlandet som får oss som individer att växa. Man bör därför som projektledare inte bara 

ställa frågan hur mycket och vilken form av handlande som är möjlig, utan också vilket slags 

kontext vi behöver för att människor skall kunna handla.  

 

Min position som forskare och designpedagog på institutionen innebar många gånger en 

”mittemellan position” mellan personalen och ungdomarna eftersom jag saknade en självklar 

grupptillhörighet, där jag varken helt ingick i personalgruppen eller i ungdomsgruppen. Min 

position innebar dock en maktposition eftersom jag som extern designpedagog vilken 

tillfälligt vistades på institutionen tillförde kompetens, metoder och en kunskapssyn för 

ungdomarna och personalen att beakta och som inte redan fanns i sammanhanget. 

 

Mina personliga tillgångar och egenskaper som ung tjej välbekant med platsen och med en 

liten hund påverkade säkerligen projektet. Jag vill emellertid hävda att undersökningens 

positiva resultat är oberoende individ och istället beroende av faktorer som respekt, trygghet 

och kommunikation. Det var istället den extra tid som tillbringades med ungdomarna och 

arbetsteamet på institutionen innan projektet startades, respekten för ungdomarnas och 

institutionens arbetssätt, deras egna viljor och idéer samt den ständigt pågående 

kommunikationen som påverkade projektets metod och tillvägagångssätt, som var avgörande. 

Det viktiga som designpedagog i denna undersökningskontext var många gånger att inte agera 

likt en rutinerad pedagog i en skolsituation. Det vill säga att man som pedagog i olika 

skolsituationer (enligt min mening) i förväg planerar olika arbetsmoment i tron att deltagarna 

skall vara motiverade och i skick att utföra momenten vid en viss tidpunkt eller på en bestämd 

plats. I undersökningens sammanhang skedde projektet ständigt på ungdomarnas fritid och 

under frivilliga former istället för under ett obligatoriskt tvång att klara en viss kurs eller en 

studieutbildning. Ungdomarnas frivilliga deltagande, rehabiliteringstillstånd, institutionens 

icke planerbara vardagssituation samt det kommunikativa samarbetsförhållandet mellan 

designpedagogen och platsens psykologer och socionomer, var alla verkande faktorer som 
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skilde designprojektet från att verka inom skolan pedagogiska rum. Genom att ungdomarna 

fick lära sig att ta eget ansvar och vara med och bestämma över sitt eget kunskapsbyggande 

och sin personliga utveckling, kunde vi som människor mötas och lära av varandra, samtidigt 

som det designpedagogiska projektets tillvägagångsätt med participatory design och 

transformationdesignens inspirerandemetoder bidrog till att ungdomarna, personalen och jag 

gemensamt kunde möta varandra och tillsammans samarbeta under ett växlande 

förhållningssätt.  

 

Även om styrningen av projektet skedde tillsammans med ungdomarna, synliggjordes 

betydelsen av bildpedagogens närvaro och kunskapsroll. Ingen kan fantisera om ting som man 

inte har kännedom om och i designprocessen behövde ungdomarna därför hjälp av 

bildpedagogens förmågor. Denna hjälp kunde bestå i att sätta samman tidigare upplevelser 

eller idéer till nya konstellationer, att skapa nya erfarenheter, att visa inspirationsbilder eller 

bara ställa rätt frågor som på olika sätt uppmuntrade ungdomarna till att finna sina egna svar i 

tankeprocessen. De inspirationsbilder jag valde att visa i startskedet av projektet har 

säkerligen styrt ungdomarna i viss utsträckning, något som man som pedagog behöver vara 

medveten om. Samtidigt resulterade idébanken i form av bland annat en hylla, en lampa och 

Jackson Pollocks målningar till att arbetsprocessen tog fart och började utvecklas, att nya 

frågor tog vid och projektet formades av de individer som medverkade. På olika sätt erbjöd 

designprojektet olika metoder för att utveckla en öppen attityd och förmåga till nytänkande, 

kritiskt tänkande, idérikedom och ett personligt uttryck hos deltagarna, där ungdomarna och 

personalen kunde utveckla sina kunskaper om och färdigheter i hur designuttryck kunde 

konstrueras, framställas och användas för kommunikation. Via designprojektet synliggjordes 

ett intresse och behov från projektets deltagare över designpedagogikens innehåll och 

position, där ledningspersonalen på institutionen uttryckligen ville fortsätta att arbeta med 

designpedagogiken och designpedagogens verkande roll, både i dess tillämpning och dess 

utvecklande syfte.  

 

Designpedagogiken har i denna undersökning förflyttats till en kontext, i vilken 

designpedagogikens verktyg inte har används tidigare inom forskningssammanhang. Jag 

hoppas att denna undersökning därför kan bidra till den metodutveckling som sker kring 

designpedagogik i övrig och att diskussioner om designpedagogikens innehåll, 

tillvägagångsätt och verkandesammanhang kan föras vidare i utvecklande syfte.  
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Avslutningsvis vill jag lyfta fram och diskutera transformationsdesign som ett utmärkt 

pedagogiskt verktyg med stora likheter med hur skolans pedagogiska mål ser ut. Styrkan och 

likheten är dess fokus på samarbete, deltagande, på mångfald och demokrati. Synen på 

kunskap är vidgad och innefattar en människa-i-tillblivelse, där deltagarna i arbetsprocessen 

behöver varandra för att utveckla arbetet och sig själva. I detta sammanhang är kunskap och 

förmågor inte något som enkelriktat förmedlas, utan istället kommuniceras och förmedlas av 

både pedagogen/experten och eleven/icke experten/lekmannen. Det medför att kunskap 

snarare växlar och växer fram i och under arbetsprocessen. En annan viktig del är att man inte 

betraktar arbetet som något som avslutas utan istället planeras för att växa vidare. 

Transformationsdesign och lärande är processer som saknar ett slut, där transformationsdesign 

och pedagogiskt arbete inte kan existera utan samarbete. 
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