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Abstrakt 
Vår värld står inför den stora utmaningen att försörja en ökande befolkning. Därför anser jag att 

en designpedagogisk undersökning där hållbarhetsperspektivet får vara en av grundstenarna vara 

relevant. Jag har valt att basera min undersökning på frågorna: 
Hur kan jag som pedagog bygga upp en situation för gemensamt lärande med låg miljöpåverkan? 

Hur kan banankartonger fungera som redskap för ett gemensamt skissande?  

Vilka andra redskap är verksamma i just det här projektets process? 

Hur förhåller de sig till varandra? 

 
I projektet har frågorna behandlats konkret genom att en grupp barn på Skärholmens torg har 

undersökt möjligheterna att arbeta med banankartonger som det huvudsakliga verktyget i en 

gemensam skissprocess. Det är en kvalitativ undersökning som bygger på ett sociokulturellt 

perspektiv och är inspirerad av etnografisk metod. Empirin består av: fotografier, 

ljudupptagningar, minnesanteckningar och sparade lådor. 

 
Barnen har i projektet visat att genom tillgång till olika sätt att uttrycka sig med hjälp av ett 

returmaterial, blev lärande med låg miljöpåverkan möjligt. Genom att kartongerna fungerade som 

ett inkluderande redskap som inbjöd till många olika typer av kommunikation blev också ett 

gemensamt skissande möjligt. Andra redskap jag fann ha betydelse i arbetet var: det offentliga 

rummet, gruppen, verbal kommunikation, pedagogen, tiden, slumpen, pennan, snöret, 

silvertejpen, saxen, kameran och fotografierna. Några av dem var på förhand utvalda medan 

några av dem upptäcktes längs vägen. Dessa verktyg kunde på olika sätt verka och samverka i 

barnens arbete. 

 
Resultatet visas också under januari 2012 i examensutställningen på Konstfack. Utifrån barnens 

idé att bygga en trappa av kartonger jobbar jag vidare och bygger upp en modul. På ”trappans” 

sida projiceras sedan fotografier från barnens arbete i syfte att synliggöra deras process.  

 

Nyckelord: designpedagogik, bildpedagogik, sociokulturellt perspektiv, hållbar utveckling, skiss 

Titel in English: Let’s make something hard, lets make a hamburger! 

Twentyfour banana cartons, six children and a pedagogue in a public square, 

a design pedagogical project. 
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Inledning 
 
Introduktion 
Kan man skissa i 3D IRL1? 

Vi omger oss av allt fler digitala skärmar och displayer där informationen kommuniceras visuellt. 

Vi använder dem för fler och fler typer av uppgifter, visserligen finns det en strävan att aktivera 

fler sinnen även genom det digitala, men jag kan ändå uppleva att något går förlorat.  Ann 

Thorpe, forskare i design för hållbar utveckling ställer frågan: ”Hur kan vi med ett ökande socialt 

och kommersiellt tryck på det visuella åter koppla på våra övriga sinnen?”2 Fler och fler skolor 

övergår från användning av fysiska redskap i rummet som hela gruppen kan samlas runt och ta in 

på olika sätt, till datorbaserad undervisning. Detta behöver inte alls vara fel men jag ställer mig 

samma fråga som Thorpe, de andra sinnena då?  Och var tar det gemensamma lärandet vägen? 

Ett av skälen till datorbaserad undervisning är ofta besparingar både vad gäller skolans budget 

och vad gäller miljö med tanke på att läromedel snabbt blir inaktuella.   

 

I mitt designpedagogiska projekt, lådprojektet, har jag velat prova en metod att med minimal 

miljö- och skolbudgetpåverkan ändå kunna använda en stor mängd material.  Jag vill kunna låta 

elever jobba undersökande och utan krav på att vara resultatinriktade och kunna göra det utan att 

själv ha dåligt samvete för hur det påverkar vår miljö. En stor mängd av ett opretentiöst och 

lättarbetat material som bananlådor får bli verktyg för en inkluderande process där vi tillsammans 

kan omsätta och utveckla kunskaper och erfarenheter.  

 

Under tre workshops i Skärholmens centrum använde en grupp barn banankartonger som redskap 

för gemensamt skissande. Vi lånar förbrukat material på väg mot återvinning och ger det en ny 

mening i en helt annan process. 

 

Indirekt blir också projektet ett statement3, vi tar plats och använder oss av det offentliga rummet, 

Skärholmens centrum, som något annat än enbart en plats för konsumtion. 
 

                                                
1 In Real Life, på svenska: i verkliga livet 
2 Ann Thorpe (2008) Design för hållbar utveckling, Stockholm: Raster förlag s.167 
3 på svenska: politiskt uttalande 
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Bakgrund    
Ett projekt som varit till stor inspiration är PIG 05049. Under tre års tid följde den holländska 

konstnären Cristien Meindertsma kvarlevorna av en gris tills de hamnade i olika färdiga 

produkter. Projektet mynnade ut i en bok med bilder av alla slutprodukter vilket visade sig vara 

185 stycken.4 Grisen hamnade förutom i mat också i bland annat porslin och ammunition. 

Meindertsma låter oss se samband mellan råvara och produkt som annars är helt bortstädade i vår 

tid. Synliggörandet av ett material är den aspekt jag tar med mig in i mitt designpedagogiska 

projekt. Meindertsma gick bakåt i processen, genom att följa upp varenda tråd och ta reda på vad 

som hänt med de olika delarna av grisen. Jag väljer i stället att gå framåt, att se hur ett material 

används och låta barn utforska hur man skulle kunna använda det, för att sedan låta det gå vidare 

mot återvinning.  

  

Ann Thorpe belyser att man hittills mest fokuserat på hållbarhet ur ett ekologiskt perspektiv men 

att man i nästa fas måste lägga till sociala och ekonomiska aspekter.5  Thorpe syftar i det här 

fallet på arbete med design, men analysen ser jag som giltig för hela samhället. Att låna lådor ser 

jag också som ett försök till att jobba med sociala kvaliteter genom nya relationer till personer 

eller institutioner som kan bidra med material. Andra delar i detta är att jobba på en offentlig 

plats där andra kan se och fråga oss om vad vi gör samt erfarenheten av att jobba i grupp. Att låna 

är också ett sätt att jobba med hur vi förhåller oss till objekt vilket snuddar vid den tredje faktorn, 

ekonomiska aspekter. 

 

Craftivism är en rörelse som verkar bli allt starkare. Betsy Greer myntade uttrycket av: craft och 

activism (hantverk och aktivism). Att genom mikroaktioner med handen som verktyg 

åstadkomma politisk, social och samhällelig skillnad.6 Att det blev just hantverk som kopplades 

till aktivism, kan jag se som ett uttryck för behovet av att använda flera sinnen. I undersökningen, 

som jag väljer att kalla lådprojektet, använder vi ingen traditionell hantverksteknik och vi har 

heller ingen gemensam politisk agenda. Men vi använder händerna och jobbar med ett fysiskt 

material, tar steget ut i det offentliga rummet och gör en aktiv handling som syns.  

 
                                                
4 Christien Meindertsma (2007) PIG 05049, Flocks   
5 Thorpe (2008) s10 
6 Betsy Green (2007) http://craftivism.com/definition.html  
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I läroplanen för grundskolan står följande: 
 

Skolan ska stimulera varje elev att bilda sig och växa med sina uppgifter. I skolarbetet ska de 

intellektuella såväl som de praktiska, sinnliga och estetiska aspekterna uppmärksammas. Även hälso-

och livsstilsfrågor ska uppmärksammas. 

 
Eleverna ska få uppleva olika uttryck för kunskaper. De ska få pröva och utveckla olika 

uttrycksformer och uppleva känslor och stämningar. Drama, rytmik, dans, musicerande och skapande i 

bild, text och form ska vara inslag i skolans verksamhet. En harmonisk utveckling och bildningsgång 

omfattar möjligheter att pröva, utforska, tillägna sig och gestalta olika kunskaper och erfarenheter. 

Förmåga till eget skapande hör till det som eleverna ska tillägna sig.7 

 

Detta är också min pedagogiska utgångspunkt i projektet 

 

 

Syfte   
Genom designpedagogiska workshops vill jag prova en form för gemensamt tredimensionellt 

skissande i, och experimenterande med, ett fysiskt material som väg till lärande. Detta för att 

undersöka ett alternativ till digitalt skapande och hur vi pedagogiskt kan arbeta med olika typer av 

redskap grundade i ett hållbarhetsperspektiv. Detta anser jag vara en mycket viktig aspekt som 

bör genomsyra allt pedagogiskt arbete och därför också är viktig att undersöka. 
 

Frågeställning 
I undersökningen kommer jag att arbeta med följande frågor: 
 
Hur kan jag som pedagog bygga upp en situation för gemensamt lärande med låg miljöpåverkan? 
 
Hur kan banankartonger fungera som redskap för ett gemensamt skissande?  

Vilka andra redskap är verksamma i just det här projektets process? 

Hur förhåller de sig till varandra? 
 
 

                                                
7 Skolverket (2011) Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Västerås: Edita, s. 10 
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Urval och avgränsning   
Arbetet skedde inom fältet designpedagogik. Att synliggöra de aspekter som tillsammans är med 

och bygger upp en pedagogisk situation ser jag därför som intressant att analysera. 

 

Fruktlådor på väg mot återvinning blev vårt material. Detta är ett okonventionellt material som är 

lätt att få tag på, det har volym i sig själv och har viss styrka och stabilitet vilket gjorde dem 

lämpliga.  

 

Stockholmsförorten Skärholmen och dess torg blev platsen för undersökningen. En plats där jag 

sedan tidigare visste att det pågår torghandel, en plats där vi kunde få låna fruktlådor. Jag vill åt 

en tydlig koppling mellan lådorna som vårt huvudsakliga verktyg och lådorna som 

fruktemballage, därav valet att också jobba på platsen.   

 

Valet av åldersgrupp baseras på att barnen ska kunna läsa och skriva men ändå ha nära till lek, 

vilket gör 9-åringar till en passande målgrupp. Många barn i den här åldern går till fritids på 

eftermiddagarna därför vände jag mig till ett fritids på lagom gångavstånd till torget. Jag ville 

jobba med en grupp på ca fem barn för att ha möjlighet att jobba tillsammans. En pedagog på 

fritidshemmet beskrev projektet för barnen utifrån informationen jag gett och frågade om de var 

intresserade. Pedagogen hade också med i beräkningen att barnen skulle klara av att lämna skolan 

och jobba under friare former i offentlig miljö.  Efter godkännande från föräldrar bildades en 

grupp bestående av sex stycken nioåringar som ville och hade möjlighet att delta vid några 

tillfällen.  

 

Platsen Skärholmens torg konnoterar för många etnicitet och mångkultur, vilket kan vara 

intressant, men i min analys väljer jag att se platsen utifrån hur den påverkar arbetsprocessen på 

det mer praktiska planet, det offentliga rummet behandlas i undersökningen som ett redskap i 

processen vid sidan av andra redskap.  

 

Konsumtion och hållbar utveckling var aspekter som formade den pedagogiska metoden, däremot 

får dessa aspekter inte så stort utrymme i analysen. 
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Empiri  
För att få överblick av undersökningen utgår analysen från olika typer av material vilka  

består av fotografier, ljudupptagningar, minnesanteckningar och sparade lådor. Fotografierna är 

ca 500 stycken och togs under arbetet med lådorna. Genom bilderna har jag försökt fånga så 

mycket som möjligt av det visuella i processen. Jag valde fotografiet framför film för få ett mer 

överblickbart material. Barnen fick också enskilt välja ut ett antal foton som de ville ha, även 

deras urval kan ses som ett material. Ljudupptagningar av samtalen och tillropen under arbetet, 

även biljud som borrmaskinsljud och dörrgnissel (som jag annars inte skulle minnas) ser jag som 

användbara med tanke på omgivningens eventuella påverkan av processen. Ljudmaterialet är 

svårare att överblicka, men att jag spelade in var också en förutsättning för att jag skulle kunna 

släppa anteckningsblocket och vara närvarande i stunden.  Genom minnesanteckningar, 

nedtecknade i direkt anknytning till varje tillfälle, blir min egen upplevelse av situationen synlig.  

Några av lådorna barnen jobbat med finns också kvar.  

 

 

Metod 
Undersökningen är kvalitativ och insamlingen av data utgå från metoder inspirerade av etnografi. 

På torget intar jag rollen som inom etnografin benämns deltagande observatör, en form av 

växling mellan att vara aktivt deltagande och att ta ett steg tillbaka för att kunna iaktta och lyssna 

in. Traditionellt sett har forskaren använt sig av förhållningssättet deltagande observatör för att få 

inblick i och förståelse för en ”främmande kultur”. Etnografen har då befunnit sig på fältet under 

långa perioder. I den deltagande rollen har målet varit att så mycket som möjligt smälta in i den 

andra kulturen. Växelvis har forskaren intagit observatörs-rollen att försöka se på det som händer 

utifrån. 8 

 

I fältarbete är jag också pedagog och har bestämt förutsättningarna för arbetet vilket skiljer sig 

från den traditionella etnografin. Tiden har också varit mycket begränsad vilket är en annan stor 

skillnad. 

 

                                                
8 Bigitta Kullberg (1996) Etnografi i klassrumet, Lund: studentliteratur, s.91 
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Kameran är effektiv för att fånga arbetsprocessen. Genom fotografierna kan jag gå tillbaka och se 

vad det var som hände när det gick snabbt, vilket gör det till ett bra stöd till minnet. Kameran har 

också fungerat som ett redskap för att skapa distans och ”bli observatör”.  I viss mån har 

fotografierna blivit redskap för diskussion, vilket är en metod som ofta benämns som 

bildelecitering (från det engelska uttrycket photo elicitation). Douglas Harper, professor i 

sociologi, hävdar att vi använder olika delar av hjärnan när vi tar in bilder respektive ord, varför 

man kan ha stor fördel av att använda sig av båda delarna.9 I det här fallet har metoden använts 

som ett sätt att hjälpa barnen komma tillbaka till processen i arbetet och upplevelsen av den. 

Underförstått blev bilderna också en morot, barnen fick välja ut några bilder som de sedan skulle 

få som papperskopior, vilket gjorde att de blev mer motiverade att delta även om vi ”bara skulle 

prata”.     

 

Diktafon är ett annat verktyg jag använde, den fungerar som ett komplement till mina 

minnesanteckningar och ger möjlighet att gå tillbaka och höra vad som egentligen sades. 

 

Grundidén var att låta barnen utforska och tillsammans skissa med lådorna som verktyg och 

under tiden kunna samtala om arbetet. Eftersom olika metoder kan fungera olika bra för olika 

personer ville jag också ge möjlighet att svara på nedskrivna frågor i text och med 

tvådimensionell bild. Jag förberedde därför små forskar-kit, några A5-ark med nedskrivna frågor 

(se bil 1) och några tomma ark för fritt skissande fastklämt på en pappskiva tillsammans med en 

penna.  

 

För att skydda barnens identitet är namnen jag anger i undersökningen inte barnens riktiga namn 

utan alias de själva valt. De valde att kallas: Antonia, Isabela, Issabela, K.K, Miley och Nelli. 

 

I analysen av det insamlade materialet definieras olika komponenter jag ser som förutsättningarna 

för barnens arbete och hur de verkar i processen, jag benämner dessa komponenter som redskap. 

Dessa delas också upp i fasta och föränderliga redskap. Jag undersöker vidare vilka redskap som 

samverkar och hur. Parallellt med att bryta ner situationen i olika komponenter för att se hur de 

                                                
9 Douglas Harper (2002) ”Talking about pictures: a case for photo elicitation”,  
i visual studies vol 17  no 1 
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samverkar vill jag också se barnens arbete som ett flöde där olika situationer leder vidare in på 

nya vägar. 

 

 

Teori och tolkningsram   

 

Sociokulturellt perspektiv  
Min syn på lärande bottnar i ett sociokulturellt förhållningssätt där Lev S. Vygotskij ses som 

förgrundsgestalten. Lärande menar han är något som sker hela tiden i sociala sammanhang. Jag 

ser också en biologisk aspekt i kunskap och lärande, vår hjärna är också biologi, vilket Roger 

Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi vid Göteborgs universitet också tar upp: 

”fokus i en sociokulturell tradition är vår förmåga, att med hjälp av den biologiska resurs som vår 

hjärna och våra sinnen utgör, förstå omvärlden, tillgodogöra oss samhälleliga erfarenheter och 

kollektivt utveckla färdigheter.” 10 En av ingångarna i lådprojektet är att försöka ge barnen 

förutsättningar som underlättar gemensamt skissande. Språket har en central roll i sociokulturell 

teori, Säljö hävdar att ”samtalet har varit, är och kommer alltid att vara den viktigaste arenan för 

lärande.”11  I projektet öppnar jag upp för flera språk, vid sidan av det talade språket är också 

bildspråk och kroppsspråk vägar till lärande. Detta kan ses som ett utvidgat språkbegrepp vilket 

jag uppfattar skolverket beskriva i läroplanen.12  

 

Ett sätt att belysa de ”andra språken” kan vara att benämna dem som förmedlare av tyst kunskap. 

Begreppet har enligt Bengt Molander fått stor betydelse i samtalet om yrkeskunskap. 13 Han 

hävdar dock att ingen kunskap är helt tyst och att ingen kunskap är fullständigt beskrivbar, vilket 

jag håller med om. Molander tar upp exemplet att lära sig cykla: att göra en beskrivning av att 

cykla som är så fullständig att man kan lär sig cykla med den som enda hjälp verkar omöjligt, det 

skulle också vara svårt att lära sig cykla genom att endast observera, utan instruktioner på 

                                                
10 Roger Säljö (2005) Lärande & kulturella redskap, Falun: ScandBook, s.41 
11 ibid, s.33 
12 Ett utdrag ur läroplanen som beskriver detta finns under rubriken bakgrund på s. 7 
13 Bengt Molander (1993) Kunskap i handling, Göteborg: Daidalos 
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vägen.14 Detta håller jag med om, men kan ändå se en poäng i att belysa tyst kunskap för att 

synliggöra den. 

 

 

Redskap 
I stället för att som i tidigare teorier om lärande se en enkel pendling mellan stimuli och respons, 

ser Vygotskij ett mer avancerat mönster där olika redskap har stor betydelse. Enligt Vygotskij tar 

tankeprocessen en annan väg när ett redskap används, liksom jordbruket förändras när nya 

redskap kommer in. Säljö ger ett tydligt exempel på hur samspelet kan se ut: flera av oss räknar 

ibland på fingrarna när det blir för många siffror att hålla i huvudet, fingrarna blir då ett redskap 

vi tar hjälp av. Detta samspel kallas mediering.15  

 

Vygotskij gör skillnad på fysiska redskap (som fingrarna) och intellektuella (som språket), vilket 

för mig låter som en dikotomi som för mig blir problematisk. Detta eftersom jag menar att man 

kan kommunicera med hjälp av fysiska redskap vilket gör att de också blir intellektuella. Säljö tar 

också upp interaktion mellan de fysiska och intellektuella redskapen som ett argument mot 

uppdelningen.16  

 
 
Upcycling 
Processen att omvandla avfall eller andra oanvändbara produkter till nya material, produkter av 

bättre kvalitet eller ett högre miljövärde kan benämnas som upcycling.  

 

Ann Thorpe tar upp upcycling i Design för hållbar utveckling där hon beskriver hur det vi kallar 

recycling oftast kan ses som downcycling.17 Sättet vi använder råmaterialen på och sättet vi 

återvinner dem leder till att materialet blir mer och mer uppblandade vilket gör att kvalitén 

sjunker ett pinnhål för varje gång de återvinns. Som exempel på upcycling tar Thorpe upp en 

vattentät bok gjord av ren plast, vilket gör den mycket lättare att återvinna. 

                                                
14 Ibid s. 43 
15 Säljö (2005) s. 26 
16 Ibid s. 34 
17 Thorpe (2008) s. 53 
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Otto von Busch fil.dr. och forskare på Högskolan för Design och Konst i Göteborg, använder 

begreppet i sin undersökning av mode. Bland annat visar han på mer hållbara sätt att skapa och 

konsumera mode och använder då begreppet upcycling.18 Buschs idé innebär att man skulle 

kunna lämna in gamla kläder som hamnat längst bak i garderoben till en designer för att få dem 

uppdaterade i stället för att köpa nytt, han jämför det med att gå till frisören. I lådprojektet 

används upcycling i praktiken med utgångspunkt i Busch tolkning av begreppet. 

 

 

Tidigare forskning  
Otto von Busch har i doktorsavhandlingen Fashion-able: Hacktivism and engaged fashion design 

vid HDK i Göteborg, som tidigare nämnts, belyst mode ur olika perspektiv och främst utforskat 

designerns roll och alternativa roller i systemet. Detta har gjorts bland annat genom workshops 

där deltagarna tillsammans får prova sig fram och undersöka vad mode skulle kunna vara.19 

Busch intar en konsumtionskritisk hållning som också finns med som bakgrund i mitt projekt och 

jag använder mig delvis av Buschs perspektiv på begreppet upcycling.  

Att låta workshopdeltagare vara medforskare är en annan likhet. Buchs arbete är mångfacetterat 

och undersöker ett större system, medan jag riktar fokus på designpedagogik och några 

workshops där hållbarhetsperspektivet varit med som en viktig komponent.  

 

Tove Marklund har i sitt examensarbete Som att laga mat! Designprocessen + pedagogisk teori 

= pedagogiskt verktyg (2009), undersökt hur man kan jobba med designprocessen utan att vara 

exkluderande. I sin undersökning lät hon fyra grupper jobba med rumslighet, med hjälp av olika 

material. Jag ser flera beröringspunkter, att prova en metod, att utgå från ett begränsat, enkelt 

material och att jobba i grupp utifrån socialkonstruktionistisk grund.   
 

 

                                                
18 Otto von Busch (2009) Becoming fashion-able – Hacktivism and engaged fashion design,  
Göteborg: Camino, s. 115  
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Bearbetning och analys  
 

Först behandlas några olika aspekter av lådan. Sedan lådans roll som redskap i projektet och hur 

arbetet var upplagt, vilket följs av beskrivningar av hur barnen använde lådan i projektet. Jag har 

sedan valt att ta upp vad jag kallar jag kallar dynamiska redskap i processen, vilket är en rad 

föränderliga redskap som i det här fallet består av: Samarbetet i gruppen, verbal kommunikation, 

pedagogen, det offentliga rummet, tiden och slumpen.  Sist kommer de fasta redskapen i 

processen, vilka består av: pennan, snöre och silvertejp, saxen, Kamera och fotografier. Valet att 

behandla de dynamiska redskapen före de fasta grundar sig i att jag upplever att de utgör ett slags 

utgångspunkt som de mer fasta redskapen kan verka utifrån.  

 
Lådorna som lådor  
En banankartong består av två delar, den ena träs över den andra som ett lock vilket gör att 

sidorna blir dubbla. På ovan- och undersidan räcker flikarna inte fram till mitten utan i stället 

bildar de en ram där långsidorna limmats över kortsidorna. I lådan ligger ett grövre papper som 

gör bottnen någorlunda hel. Kort- och långsidorna har utstansade hål, några mindre runda och ett 

par större avlånga som fungerar som handtag. Kartongen består av wellpapp som tryckts med 

information om innehållet. Ofta syns producentens logotyp tydligt. Lådorna har alltså en enkel 

och delvis sluten form och lämpar sig bra att stapla. Måtten är ca 50 x 40 x 25 cm. 

 

Lådan är en typ av behållare som är till för att underlätta hantering av bananer. Tack vare dess 

stadiga konstruktion och förmåga att dämpa stötar blir långa transporter möjliga utan att frukten 

skadas. Kartongerna är inget i sig själva, utan ett redskap för att vi ska kunna transportera och 

konsumera frukt från andra delar av världen. Lådan är en liten del i ett komplext sammanhang 

och ingår i en cykel som rör produktion och konsumtion.  

   

Eftersom lådan är tillverkad av returpapper ingår den också i en annan cykel: återvinningscykeln. 

Jag känner ett visst mått av framtidshopp när jag ser de bruna lådorna. Man skulle kunna tro att 

världen mår lite bättre av att vi bär frukt i lådor av returpapper, men i själva verket mår världen 

bara lite mindre dåligt än om vi skulle fälla nya träd för att tillverka lådorna av. En mängd 
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energikrävande transporter och processer är inblandade och som jag tidigare nämnt är enligt 

Thorpe det mesta vi kallar recycling egentligen downcycling.  

 

 
Lådor som redskap för lärande  
I undersökningen låter vi lådorna ingå i en ny process. Upcycling blir lådprojektets utgångspunkt, 

men i stället för att ge produkter ett nytt liv och ett högre värde ger vi returkartongerna en ny roll 

som redskap för kommunikation och lärande.  Kartongerna får ett nytt värde för oss genom att de 

ger oss erfarenheter. I stället för att se lådorna som produkter och vårt arbete som 

produktraffinering, vill jag se dem som ett verktyg för idéraffinering och ett redskap för lärande. 

 
 

Lådprojektet, en överblick 
Projektet började med promenaden från fritids till Skärholmens torg, där vi sedan samlade ihop 

vårt huvudsakliga arbetsredskap: lådorna. Vid första tillfället jobbade vi direkt på torget. Vid 

andra och tredje tillfället valde vi att gå inomhus på grund av osäkert väder, platsen var då en 

avkrok av gallerian, en bred passage som förbinder Skärholmens biblioteket med en bakgata. Vid 

första tillfället hade vi ca 25 lådor till vårt förfogande. Till en början var det olika typer av 

fruktlådor men barnen valde snabbt bort de andra lådorna till bananlådans fördel, vid andra 

tillfället hade vi 15 lådor som vi sparade och återvände vid tredje tillfället. Vid andra tillfället 

hade barnen också tillgång till tejp och snöre, något de lagt fram som önskemål. Saxar tillkom 

också vid tredje tillfället. Uppgiften barnen fick var densamma under hela projektet, att 

undersöka lådorna och vad man kan göra med dem.   

      

 

 
Att låna ett material, att låna ett redskap 
Jag hade innan projektets start besökt torget och frågat 

torghandlarna om det var möjligt att låna lådor vilket de var 

positiva till. Vid första tillfället jobbade barnen snabbt,  

lådorna fungerade då som byggklossar. Att lämna tillbaka  

dem för återvinning efteråt kändes då självklart för alla.  



 

 16 

Efter att ha bearbetat en låda under en längre tid, som vid andra tillfället, var det inte alls lika 

självklart. Barnen ville då ta med sig lådorna hem. Jag påtalade att idén var att vi skulle prova 

olika saker och att vi sparade minnet som fotografier, men att lådorna skulle lämnas tillbaka. En 

praktisk aspekt som de själva kunde förstå var att det skulle bli orättvist om någon skulle få ta 

hem det gemensamma arbetet. Att spara och fortsätta med samma lådor vid det tredje tillfället 

blev lösningen efter förhandlingar i gruppen. Samma fråga kom upp nästa gång. Till slut kunde 

de låta mig ta hand om lådorna eftersom var och en skulle få välja ut fotografier som de skulle få 

i stället.  

 
 
Lådan och kroppen  
Lådans förhållande till kroppen var den första aspekten som utforskades. Barnen tänjde på 

gränsen för hur många lådor de kunde förflytta samtidigt. En tom låda väger inte så mycket men 

är otymplig. Barnen provade olika metoder som att bära en i varje hand, några stycken på hög, 

sparka fram lådor, trä över huvudet och benen.  De använde också lådan att sitta på vilket gick 

utmärkt så länge den var komplett. Miley ramlade vid ett tillfälle av en låda och blev liggande en 

stund på golvet skrattandes. Nelli upptäckte att det bara var en av de två delarna, ”locket”, och att 

det nog var därför den inte var så stadig. De jämförde med en hel låda och det stämde. Hon lyfte 

till och med fötterna från golvet för att kontrollera att benen inte hade någon inverkan.  

Lådan blev också en förlängning av kroppen, när armarna inte längre räckte till kunde barnen 

genom att kliva upp på lådorna nå högre upp. 

 
Att bygga 
Nästa steg blev en utveckling av det rumsliga och vidare utforskande av lådans möjligheter. 

Barnen började med att bygga en hög stapel av bananlådor. De upptäckte tidigt att det inte 

fungerade bra att blanda in andra typer av lådor, utan höll sig till enbart bananlådor. Man använde 

andra lådor att kliva på för att nå högre och raset blev ett avslut. En dubbel stapel blev nästa 

projekt. Jag ser en utveckling mot en stabilare konstruktion. Därefter tog trappan form. Från att 

ha använt lådor att kliva på för att nå upp till bygget blir klivandet det centrala och barnen bygger 

just den funktionen, man tar fasta på något och förädlar det. Förutom höjd kommer längd in som 

komponent och det tredimensionella blir här tydligare. Barnen jobbade nu i flera riktningar: först 
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en låda, sedan två på hög vid sidan av den första, därefter tre och så vidare. Trappbygget pågick 

tills jag som ansvarig vuxen ansåg att det var för farligt. 

 
 

När det var fikadax placerade barnen ut ett möblemang av lådor, dimensionerna längd och bredd 

användes. När vi fikat färdigt vid låd-möblemanget reste sig ett par av barnen för att bygga en 

fåtölj. Alla tre dimensionerna höjd, längd och bredd användes nu i samma projekt. 

 

Barnen experimenterade också vidare med tyngdlagen genom att utveckla trappan. Den här 

gången använde man sig av halvförskjutning och lät den bli symmetrisk likt en platt pyramid. I 

stället för att kliva på den fortsatte man genom att testa hur många lådor man kunde ta bort utan 

att den rasade. 

 

  

Att skapa mening  
Barnen kommunicerade med lådan och kommunicerade genom lådan med omgivningen.   

Redan vid första tillfället kommenterade barnen att lådan såg ut som en gubbe från kortändan 

sett. Detta togs sedan upp igen vid tredje tillfället och gubbarna fick bland annat hår av snöre och 

tänder av silvertejp.  Detta ser jag som kommunikation med lådan. Barnen observerar något och 

använder detta som en utgångspunkt, och kommunicerar i detta fall tillbaka genom att förstärka 

uttrycket de funnit.  

 

Vid ett annat tillfälle började barnen forma bokstäver på marken, vilket jag i stället ser som 

kommunikation genom lådan. Viljan att kommunicera med omgivningen blev tydlig när en 

polisbil syntes på andra sidan torget, diskussionens tempo stiger:     
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K  – Nej vi skriver polisen här, sen kollar han bara yeah 

Alla  – Ha ha, ha! 

A – Det går inte för det är för många,   

I – Nej 

A – Men vi har för lite bokstäver 

M – Där är polisen! 

K – Polisen, anmäler mig! 

I – Hej hej polisen!  

M  –Nej vi skriver p 

K  –Vi har redan gjort de 

M –Ja men så han ser20 

 

Idén att kommunicera med polisen dök upp, ett annat barn insåg begränsningen, mängden lådor 

skulle inte räcka till hela ordet polis. Bokstaven P hade de redan skrivit en gång men några av 

barnen ville ändå göra den igen, nu fanns det ju en anledning. Detta ser jag som ett tydligt 

exempel på att intryck från omgivningen och nya syften som att kommunicera med omgivningen 

kan tillföra energi i en process. Det blir här tydligt att barn fungerar olika. Ett barn får en idé och 

ropar ut den direkt medan ett annat tänker igenom ifall det är genomförbart. Flera av barnen 

deltog vid det här tillfället i diskussionen men några av dem valde att i stället ta ett steg tillbaka 

för att senare vara med och delta genom att göra.  Ett annat förslag som kom upp var: ”– Vi gör 

något svårt, vi gör en hamburgare!” vilket fick bli uppsatsens titel. 
 

Lådan blev också en TV. K.K. trädde lådan runt huvudet så att den sett framifrån ramade in 

huvudet. En antenn hade fästs i ett av de övre hörnen och Nelli räckte en ”mikrofon” som 

tillverkats av papp och tejp . Ur TV:n strömmade en väderleksrapport på skånska (min dialekt). 

Här fick lådan kommunicera TV och fungera som verktyg för att rama in/iscensätta ett budskap 

framfört med den egna kroppen.  Att vara med i TV var ett önskemål som tidigt kommit upp och 

här löste barnen det på egen hand. Detta menar jag är ett sätt att göra projektet till sitt. 

 
 

 
                                                
20 Ur diskussionen under arbetet på torget 2011.10.05, beteckningarna står för barnens alias: Antonia, Isabela, K.K 

och Miley.  
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Andra dynamiska redskap i processen 
 
Samarbetet i gruppen 
De sex barnen kom från två olika klasser vilket visade sig tydligt genom att det snabbt blev två 

klungor när vi gick till torget. I arbetet med lådorna var detta däremot inget framträdande när 

arbetet satt igång. Då riktades fokus mot lådorna och barnen samlades runt dem som en grupp. 

Barnen intog olika roller. Det var tre tydliga karaktärer: K.K. Antonia och Nelli. K.K. ropade ofta 

ut spontana förslag. Antonia tänkte ofta igenom metoden, hur det kunde göras, vad som borde 

fungera och kom med den typen av förslag. Nelli sa inte så mycket men var desto mer aktiv i 

görandet. Miley, Issabela och Isabelas roller var inte lika tydliga utan kunde växla under tidens 

gång. Det var tydligt hur man i gruppen tillförde olika saker och tillsammans nå mycket längre än 

var och en på egen hand kunnat nå.  

 

Lådornas storlek var en viktig förutsättning för arbetet i en gemensam grupp. Genom deras 

relativt stora volym var det möjligt för sex barn att samlas runt lådorna och tydligt se vad som 

hände. Alla kunde vara närvarande och delaktiga i det tredimensionella skissandet. Det var med 

”bara lådor” ute på torget som barnen kom närmst det gemensamma tredimensionella skissandet 

som var lådprojektets intention. Ett gemensamt lärande genom olika typer av språk. 

 

När jag vid ett senare tillfälle träffade Nelli för att överlämna några fotografier frågade jag under 

tiden vi tittade på bilderna vad det egentligen var vi gjort ”–Vi har samarbetat” svarade hon och 

jag instämmer.  
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Verbal kommunikation 
Samtalet fungerade som ett komplement till görandet.   

– Vi gör bokstäver 

– Ja!  

– Ja, vi gör bokstäver, vi gör bokstäver!  

– Nere på marken  

– Ja vad ska vi göra för bokstav då?  

– L! 

– Ok L är lättast  

– Börja här  

– Nej Nelly inte där  

–Nneeej  

– Sär så! 21 

Idén att bygga bokstäver kom upp och fick positiv respons. Det kom förslag på hur det skulle 

göras (på marken) och man enades om att börja med ”L” som verka vara enkel att göra. Ofta gavs 

det både positiv och negativ respons, och ofta sa barnen samma sak två gånger (som i exemplet 

ovan) vilket jag uppfattar som att de verkligen menade det och ville att vi andra skulle höra. 

Ibland förhandlade man sig fram innan arbetet satte igång och ibland diskuterade man sig fram 

under tiden, vilket kan bero på projektens grad av komplexitet och ifall det var en lång eller kort 

process. Vid några tillfällen gav man varandra förslag på uppgifter för att på så sätt involvera 

andra och få igång gruppen. Det hände också att någon stod på avstånd och kunde genom att få 

överblick ge förslag på förändringar.  

 

Andra frågor som inte rörde det konkreta arbetet, till exempel konsumtion och återvinning, 

försökte jag på olika sätt ta upp några gånger, men fick då inga eller i några fall korta svar. Detta 

tolkar jag som att de var uppslukade av processen som pågick och inte alls intresserade av att 

diskutera något annat än just det som pågick. 

 
Pedagogen 
Den pedagogiska metoden var stor frihet inom en begränsad ram och förutsättningar för 

samarbete. Jag förklarade för barnen att jag var forskare och ville ha deras hjälp för att undersöka 

lådorna. Jag som pedagog hade satt upp många riktlinjer och valt ut de flesta av redskapen innan 
                                                
21 Ur diskussionen under arbetet på torget 2011.10.05 
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arbetets början, för att sedan under arbetes gång kunna lämna stor frihet till barnen. Att bygga in 

begränsningar, till exempel fanns bara en tejprulle att tillgå, var ett sätt att styra mot samarbete. 

Kniv var för mig ett av de självklaraste redskapen i lådprojektet, men på grund av barnens ålder 

och att jag valt att arbetet skulle ske på offentlig plats blev jag ändå tvungen att välja bort just 

kniven. Under arbetes gång blev en viktig uppgift att vara ”ansvarig vuxen”, vilket innebar att se 

till att barnen stannade kvar på platsen och att ingen kom till skada, såväl psykiskt som fysiskt. 

Vid ett tillfälle ansåg jag det vara det nödvändigt att gripa in och avbryta arbetet, barnen staplade 

en hög trappa och klev högre och högre upp. Beslutet var svårt att ta på grund av entusiasmen, 

men nödvändigt. Emellanåt spred sig en negativ stämning i gruppen. Även då ingrep jag för att 

vända trenden eftersom jag inte anser det vara rätt att lägga ansvaret för stämningen på barnen. 

Under arbetet gav jag ibland förslag på vad barnen kunde prova. Vid dessa tillfällen gavs flera 

förslag på en gång för att öppna upp och vidga perspektivet i stället för att styra arbetet i en viss 

riktning. 

 
Det offentliga rummet  
Vi lämnade skolan för lådornas plats, torget, där vi också inledningsvis arbetade med materialet. 

Det offentliga rummet skiljer sig i flera avseenden från den vanliga skolmiljön. Fler yttre faktorer 

påverkar arbetet, vilket kan var en utmaning för pedagogen, men det finns också många fördelar. 

 

Torget innebar att vi behövde förhålla oss till väderleken. Projektet genomfördes i oktober men 

det var ännu inte så kallt, inget regn och ingen kraftig blåst. Ljudnivån varierade kraftigt. En stor 

del av tiden hade vi en slagborrmaskin som bakgrundsljud och under en period smöriga ballader 

från en musikanläggning andra sidan torget. Detta var inget som verkade påverka barnens 

aktivitet konkret, men det blev svårare för alla att göra sin röst hörd. Att rummet inte hade någon 

tydlig gräns kan ha bidragit till viss oro (åtminstone för mig som pedagog). Men lådorna hade 

också en förmåga att avgränsa rummet likt koner. Vanligtvis är det den egna kroppen som intar 

det offentliga rummet, men genom att placera ut lådor märkte vi ut en större yta som ”tillfälligt 

vår”. Detta gav sannolikt viss trygghet och frihet.  

 

En passage mellan biblioteket och gallerian blev vår plats vid andra och tredje tillfället på grund 

av att det hade blivit kallare ute och regnet hängde i luften. Rummet kan liknas vid en gigantiskt 
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bred och tom korridor, ett rum med stora glaspartier ut mot en bakgata. Här fanns det väggar och 

tak vilket gjorde det lättare att överblicka. Några av barnen reagerade på att folk kunde se oss där 

och uppmärksammade när någon tittade. Jag påtalade att folk faktiskt kunde se oss på torget 

också. Jag ser dock en likhet emellan platsen vi använde och ett skyltfönster. På torget arbetade 

vi i ett myller av folk och vår grupp syntes kanske inte lika tydligt i uppståndelsen, inomhus 

arbetade vi som grupp mellan ett stort glas och en vägg, vilket kan upplevas som en scen. Trots 

detta kom barnen igång med sitt arbete även här.  Arbetets karaktär var här lugnare. Till viss del 

kan detta vara en konsekvens av att rummet var mindre, varmare, att det kändes naturligt att sätta 

sig ner och av att man helt enkelt brukar ta det lite lugnare inomhus. Från att till en början varit 

en något obekväm plats kände sig barnen mot slutet mer hemma och frågade om vi inte kunde 

fortsätta på samma plats även nästa gång. 

 

En av tjejernas fiollärare kom förbi och sa ” Hej, vad fint, gör ni konstverk ?” hon fick svaret  ”Ja 

typ.” Bekräftelsen som denna typ av kommentarer gav var ett positivt inslag, det gick nästan att 

se hur barnen växte. Oftast hade något av barnen en relation till personen som kom fram men inte 

varje gång.  

 

Brist på toaletter var ett problem. I skolan kan en elev slinka ut i korridoren för att komma 

tillbaka efter en liten stund, medan ett toalettbesök i ett centrum blir ett helt projekt. Arbetet 

avbröts och alla fick känna efter om de behövde gå med eller ville stanna kvar. Det blev toaletten 

på McDonald’s följt av en massa tjat om milkshake, vid andra tillfället blev det biblioteket och 

tredje gången teatern där vi förvarade lådorna.  

 
Tiden 
Projektets tidsram var på förhand fastställd utifrån när på dagen barnen hade möjlighet att delta. 

Det visade sig att det inte var riktigt så enkelt på grund av att många av barnen hade hemspråk 

som inföll just på eftermiddagarna. Vi fick välja dagar när så många som möjligt kunde. Att vi 

sågs på eftermiddagarna kl 14-16 som är en tid på dagen när barnen slutat skolan och är vana vid 

lite friare aktiviteter kan ha påverkat arbetet, men eftersom jag inte följt barnens skoldag är det 

inget jag med säkerhet kan uttala mig om. Det offentliga rummets karaktär förändras över dagen 

vilket gjorde att tiden även påverkade oss indirekt genom rummet.  
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Eftersom vi både skulle hinna gå till torget, arbeta med lådorna, plocka undan och gå tillbaka på 

två timmar blev det faktiska arbetet ca 1 timme vilket var kortare än vad jag hade önskat. Det 

visade sig däremot vara helt lagom för barnen som var vana vid korta arbetspass. En annan aspekt 

av tiden är den upplevda tiden, vilken indikerar arbetets intensitet, ”det går snabbt när man har 

roligt” brukar det heta. Vid första tillfället hann aldrig tiden börja ”gå långsamt” medan den vid 

andra och tredje tillfället verkade börja gå långsamt för många av barnen när det var dags att 

plocka undan. 

 
Slumpen  
Allt går inte att styra, detta menar jag är något det också går att dra nytta av. Ofta var barnen 

fokuserade på vad de ville åstadkomma, men några av dem intog ibland en mer tillbakalutad 

attityd. De såg ut att gå och dra benen efter sig för att så småningom börja sysselsätta sig med 

något som såg ut att vara mest för sakens skull. Jag som pedagog grep då ibland in och gav något 

förslag eller frågade vad de gjorde, vilket de inte kunde svara på.  Just vid de här tillfällena var 

barnen också öppna för att använda sig av slumpen. Vid ett tillfälle utbrister K.K.: ”–Titta det 

blev en väska”. En bit tejp under en sko hade blivit till formen av en väska. Detta blev startskott 

för en stunds väskproduktion. För att kunna använda slumpen som redskap i en process krävs 

öppenhet. Ofta försöker vi bortse från slumpen och fortsätta framåt, men i kreativa processer kan 

slumpen och uppmärksamheten på den ibland vara avgörande. Ett litet misslyckande kan vara 

den input utifrån som behövs. I fallet med ”tejpväskan” ledde det till att den andra gruppen 

ifrågasatte slösandet på tejpen, det var ju faktiskt lådorna vi skulle jobba med. Diskussionen om 

konsumtion, som jag tidigare eftersträvat, kom här spontant igång utifrån slumpen och görandet. 

Att det var just väskor som producerades blev för mig en extra krydda, eftersom det för några år 

sedan pågick en debatt rörande konsumtion i Dagens Nyheter, där just dyra väskor som fenomen 

diskuterades.  
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Fasta redskap i processen 
 
Pennan    
Pennan var en del av det ”forskar-kit” som delades ut: några ark med nedskrivna frågor och några 

blanka, fastklämt på en kartongbit. Vid första tillfället svarade barnen på några av frågorna i text 

och bild. Det första bladet var av personlig karaktär och var ett sätt att skapa en relation till 

barnen. Texten löd:   Jag heter:     Men i lådprojektet vill jag bli kallad:    Jag gillar: 

Alla barnen besvarade dessa frågor, de verkade tycka att det var roligt att någon var intresserad 

av dem och att det var spännande att få hitta på ett eget alias. Många av dem valde att rita saker 

de gillade, exempelvis choklad. Medan de skrev vilken typ av aktiviteter de gillade, till exempel 

träslöjd, pyssel, åka flygplan. Frågor besvarades redan på skolgården innan vi gick till torget där 

vi skulle arbeta. Blad två innehöll frågorna:  Vad är det här?  Vad skulle det kunna bli?  

Dessa frågor var tänkta att besvaras när vi samlat ihop lådorna, att barnen skulle reflektera över 

materialet innan vi satt igång att arbeta med lådorna. Detta för att kunna se om arbetet gav en 

förändrad syn på materialet. Barnen var däremot inte alls intresserade av att besvara några frågor 

när vi satt på torget med en stor hög lådor framför oss. I stället besvarade några av barnen 

frågorna efter att vi avslutat arbetet.  

 

Sista frågan  löd: Vad har det blivit?  Nu satt barnen tillsammans och hjälptes åt att tolka 

frågorna, diskutera vad de skulle svara och inspireras av varandras teckningar. Som svar på 

frågan vad är det här? ritade många en kartong där ”gubben” de tidigare upptäckt var 

framträdande. Frågorna vad skulle det kunna bli? och vad har det blivit? flöt ihop, de ritade och 

skrev olika saker vi byggt som trappan pyramiden och bokstäver.   

Vid andra och tredje tillfället fick barnen tillbaka sina forskar-kit kompletterade med nya frågor 

(se bil1). Ett av barnen knycklade ihop och slängde anteckningarna från första tillfället. Eftersom 

materialet inte längre var komplett och av respekt för barnen lade jag nu inte så mycket kraft på 

att få dem att svara. Jag valde ändå att dela ut dem med nya frågor med tanken att plantera 

frågorna och att barnen på något sätt kanske ändå arbetade med dem parallellt med görandet. 

 

Antonia använde sig också av skissande på papper när ord och gester inte räckte till för att få oss 

andra att förstå. Vid ett tillfälle gällde det att övertyga mig om att det gick att bygga en koja utan 

tejp och snöre. En annan gång gällde det att få en kamrat att förstå hur en hatt kunde göras.  
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En ny metod att mäta med hjälp av pennan kom till. När en låd-docka skulle få hår i rätt längd 

valde tjejerna att skissa direkt på lådan hur långt det skulle gå. Därefter höll den ena upp snöret 

mot lådan medan den andre klippte snörena som föll till golvet likt hårlockar hos frisören för att 

sedan samlas ihop och tejpas fast på lådan.   

 

Pennan användes också för signering av vissa lådor, vilket jag upptäckte först efteråt. Detta 

indikerar arbetets värde, barnens stolthet över vad som åstadkommits.  

 

Snöre och silvertejp 
Också silvertejpen verkade vara ett nytt redskap för många av barnen, ett material som behövde 

undersökas grundligt innan arbetet började, först mot kroppen och sedan mot lådan. Om man inte 

tryckte till så hårt blev det heller inget märke efter den på lådan när man drog bort den igen 

visade ett av barnen, varpå ett annat barn strök med handen över tejpen till dess att tejpen 

lämnade märke.  

 

Vad som tidigare varit en arbetsgrupp blev när tejp och snöre kom in till två mindre grupper, 

dock inte enligt klassindelning. Från att ha varit ett arbete som aktiverade hela kroppen och hela 

gruppen, satt nu några barn runt en låda och jobbade med händerna. Två förändringar hade gjorts, 

vi hade gått inomhus och barnen hade tillgång till tejp och snöre. I det här fallet är det därför 

svårt att avgöra vad det var som egentligen påverkade arbetssättet, kombinationen av de båda är 

för mig det mest troliga.  

 

Låda, tejp och snöre – paket! En grupp kom på att man kunde använda sig av det kraftiga pappret 

som låg inuti lådan för att göra ett paket. Att det blev ett paket utan innehåll verkade inte vara 

något som helst problem. Man hjälptes åt att hålla och tejpa, snöre skulle det vara med stor rosett. 

Tjejerna kämpade länge för att få de olika öglorna lika stora, till slut kom en av dem på idén att 

man kunde göra ett litet trassel i stället, som på köpta paket. Man skrev namnens 

begynnelsebokstäver med tejp i de olika rutorna som bildades av snöret och i den fjärde rutan 

hjälptes man åt att tejpa en stjärna, paketet var klart.  
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När Antonia tittade in i paketet såg hon ljuset som silade in vilket hon berättade för oss, varpå jag 

frågade om man kunde jobba vidare på det där med att kika in i lådan. Issabela kom på att de 

kunde rulla rör av ”bottenpappen” och sedan trä in dem genom de större hålen på sidorna. När 

K.K. som inte varit med i processen såg detta delade han med sig av iden att det kunde bli en bil 

om de satt på hjul.  Den här processen kommunicerar den lilla gruppen som jobbar med projektet 

med lådan, medan det också blir kommunikation genom lådan och vi andra som inte deltog i 

arbetet kom med verbala förslag på hur man kunde fortsätta. När tejpen och saxen kom in i 

projektet ökade komplexiteten i processen. 

 

Tejpen bidrog också till en ny erfarenhet av tyngdlagen och en rumslig förändring. En stor mängd 

”häftkuddar” tillverkades av ihoprullade tejpbitar, dessa fästes sedan på kortändan av en låda som 

sedan trycktes fast på väggen. När lådan började glida neråt förstärkte man med mer tejp på 

väggen och lådans alla sidor (inklusive insidan). Det var för mig svårt att hålla distans och låta 

barnen prova sig fram och till slut, när lådan trots tejp ”överallt” började åka ner, hjälpte jag dem 

att palla upp med lådor underifrån.  

 
Saxen  
I stället för att vara att redskap att dela lådor med blev den ett redskap för att lära känna 

materialet. Att klippa i lådorna var inte lätt för barnen, detta ledde till att ett par av dem fortsatte 

att prova andra metoder som att hugga och såga med saxen, ta bort småbitar och vika. Genom 

dessa experiment synlig gjordes kartongmaterialets slitstyrka. Saxen fungerade som ett 

mätredskap utan måttenheter, ett mätredskap som gav erfarenheter om kartongmaterialets 

egenskaper. Saxen ingick också i arbetet att dekorera lådor genom att klippa snöre och klippa ut 

olika former av tejp som sedan applicerades på lådorna.    
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Kamera o fotografier   
Kameran blev ett redskap för avslut i arbetet med lådorna som byggstenar, en bild blev ett avslut. 

Jag fotograferade under hela processen, men när barnen kände sig färdiga med ett projekt bad de 

mig ta en bild för att sedan kunna använda lådorna till något annat. Vi var tvungna att riva ner för 

att kunna bygga upp något nytt och genom att ta en bild kunde vi ändå spara det som byggts upp i 

någon mening.  

 

”– Lisa ta en bild nu!” Genom att be mig ta en bild kunde barnen också visa mig vad de tyckte 

var värt att spara. På ett annat plan var kameran också ett hinder. Ett av barnen utbrast ”–Men kan 

du inte ta på våra huvuden?!” (med andra ord: kan du inte fotografera oss?). Jag hade förklarat 

för barnen att de inte var i fokus utan att det var vad de gjorde med lådorna som skulle 

dokumenteras, vilket verkade ovant för barnen. Emellanåt hade de fullt upp med att vara 

fotomodeller. Fokus förändrades från att ha varit riktat mot lådorna till ett iscensättande av jaget.  

 

Av de 500 fotografierna valde jag sedan ut 150 att visa för barnen, detta för att tålamodet skulle 

räcka hela vägen. När vi gemensamt gick igenom materialet var det bilder där hela gruppen 

poserade och bilder där de själva var med och agerade som oftast skapade diskussion. Det 

handlade mest om hur ”jag ser ut på bilden”. Man använde samma blick som vid betraktande av 

”vanliga foton”. När jag ställde frågor om hur barnen gjort kunde några av dem gå tillbaka till 

processen och beskriva arbetet. 
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Tolkning och resultat  
 

Genom att låta barnen få tillgång till olika sätt att uttrycka sig med hjälp av ett returmaterial, blev 

lärande med låg miljöpåverkan möjligt. Genom att kartongerna fungerade som ett inkluderande 

redskap som inbjöd till många olika typer av kommunikation blev också ett gemensamt skissande 

möjligt.  

 

Barnen har i undersökningen visat att bananlådan är vad jag vill kalla ett dynamiskt redskap med 

många möjligheter. 

 

De andra redskapen jag fann ha betydelse i arbetet var: det offentliga rummet, gruppen, verbal 

kommunikation, pedagogen, tiden, slumpen, pennan, snöret, silvertejpen, saxen, kameran och 

fotografierna. Några av dem var på förhand utvalda medan några av dem upptäcktes längs vägen. 

Dessa verktyg kunde på olika sätt verka och samverka i arbetet. 

 
Processen  
Gemensamt skissande i större grupp fungerade som bäst när förutsättningarna var som enklast: 

endast en hög bananlådor och uppgiften att undersöka vad som är möjligt med dem. Att 

bananlådorna var enkla att arbeta med, gick att arbeta med på olika sätt och inte krävde tidigare 

erfarenheter, gör dem till ett inkluderande verktyg. Lådornas storlek gjorde det möjligt för alla att 

se vad som hände och följa med i den gemensamma processen. De olika individernas kvaliteter 

som spontanitet, nyfikenhet, logiskt tänkande och förmåga att ge positiv respons kom här till sin 

rätt. En stor grupp innebar också en stor mängd idéer snabbt i en brainstorm baserad på ett fysiskt 

rumsligt arbete, där den verbala kommunikationen fungerade som ett komplement. Detta ser jag 

som ett forum där ett utvidgat språkbegrepp kom i bruk. 22 

 

I det traditionella skissandet ser jag att redskapen papper, penna och ögon används. I dess process 

kan jag se en pendling mellan handens praktiska görande och det mentala bearbetandet som går 

via seendet. Samma typ av pendling gick också att uppleva på torget. Där rörde sig pendlingen 

mellan fysisk förflyttning av lådor och mental bearbetning och däremellan fanns olika vägar. 

Förutom att se resultat kunde man också se andras görande och på så sätt ta del av deras tysta 
                                                
22 tas upp på s. 7 och s. 11 
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kunskap. En ny väg var att kunna höra olika typer av tolkningar som levererades verbalt av någon 

annan i gruppen, det kunde vara spontana utrop och ibland mer genomtänkta förslag eller 

kommentarer som ledde arbetet vidare. Detta bidrog till en öppen process där det var möjligt för 

flera att delta. Kvar efter processen fanns inga ”fysiska skisser” som vid traditionellt skissande 

utan i stället fotografier där processen blev synlig i flera steg och det slutgiltiga resultaten blev 

mindre framträdande. 

 

När tejp och snöre tillkom öppnades andra möjligheter. Tidigare erfarenheter av hur tejp och 

snöre brukar användas kan här ha påverkat och styrt in på spåret att sitta ner och jobba en längre 

tid med en låda. En annan bidragande orsak kan vara att vi på grund av kylan nu befann oss 

inomhus. Barnen jobbade nu i mindre grupper vilket kan vara en följd av att arbete i det lilla 

formatet inte var lika lätt att överblicka. En annan aspekt var den ökade komplexiteten på grund 

av ännu fler möjligheter som innebar att det blev lite svårare att bestämma vad som skulle 

utforskas. Att då jobba i mindre grupp med färre viljor kunde göra det något enklare. I barnens 

arbete låg nu fokus mer på tillverkning av betydelsebärande objekt än skissande.  

 

En annan väg  
Att barnen skulle sätta sig ner och mera långsiktigt jobba med betydelsebärande objekt var en 

vändning som inte funnits med i min planering. Vägen jag trodde var tydligt utstakad i valen av 

redskap var att när barnen använde enbart lådor skulle det leda till byggande och utforskande av 

lådan, rummet och kroppen. När tejp och snöre kom in var tanken att nya möjligheter att trotsa 

tyngdlagen skulle göra det möjligt att bygga helt nya typer av rum. Saxen var tänkt att ge ännu 

mer frihet genom att också kunna ändra byggenheternas format och att närmare bekanta sig med 

kartong som material. Barnen såg däremot friare på redskapen och fokuserade inte lådan lika 

tydligt, utan kombinerade i stället ”hjälpredskapen” på nya sätt. 

 

Vändningen i processen ledde till att det fysiska arbetet också ledde in på frågor som jag inte fått 

gehör för i mina försök att starta en diskussion. Det bidrog också till att några barn lyfte 

konsumtionsaspekten genom att ifrågasätta andra barns slöseri av tejp.  När barnen skapat 

betydelsebärande objekt, som inte heller varit med i min planering, blev det svårare att lämna 

tillbaka lådorna. Skillnaden mellan att låna och äga blev konkret vilket skapade mycket känslor 

och diskussion.    
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Redskapen 
I bearbetningen har jag försökt urskilja alla de redskap som kommit till bruk i lådprojektet. Dessa 

benämns alla som redskap trots sina olikheter. De har sedan staplats på varandra likt lådor, vilket 

kan vara missvisande eftersom flera redskap i praktiken ofta var verksamma i kombination med 

varandra. Jag anser att en pedagogisk situation är uppbyggd av redskap som på olika sätt, mer 

eller mindre direkt, är med och för processen framåt.  Liksom Säljö påtalar har det i processen 

varit tydligt att de olika redskapen samverkar.  Vi ett tillfälle kunde till exempel slumpen påverka 

tejpen vilket gav en idé som sedan påverkade gruppen och den verbala kommunikationen. 

 

Utifrån min ingång att undersöka hur de olika redskapen kan verka i en process har jag valt att 

dela in dem som dynamiska och icke dynamiska. Det visade sig dock att de redskap jag definierar 

som fasta redskap i undersökningen används på flera olika sätt och därför också har viss 

dynamik. Men i relation till de jag kallar dynamiska redskap kan jag ändå se en gradskillnad. 

Indelningen visar sig också till viss del samanfalla med Vygotskijs uppdelning i fysiska och 

intellektuella redskap vilken jag ville ta avstånd ifrån.23 Mitt syfte att dela upp redskapen är 

däremot inte att kategorisera redskapen generellt utan att som pedagog bli mer medveten om 

deras karaktär i en pedagogisk situation där även andra redskap bidrar till processen.  

I uppbyggande av pedagogiska situationer ser jag också tanken om mer eller mindre dynamiska 

redskap som fruktbar och väljer därför att behålla dem. Hur dynamiskt ett redskap var i just det 

här projektet anser jag bero på uppgiftens utformning och grad av styrning, vilka andra redskap 

ingick samt hur många samt den tyst kunskap som finns hos deltagarna.  

 
Hållbarhetsaspekten 
 
Jag ser olika miljövinster i projektet.  Genom att vi i arbetet lånade vårt material på vägen mellan 

förbrukad bananlåda och återvunnet emballage, arbetade vi konkret sett med låg miljöpåverkan. 

I arbetet fick barnen också prova att praktiskt jobba med en metod inspirerad av upcycling. Detta 

var inget jag försökte beskriva för barnen, utan ansåg det var fullt tillräckligt att få med sig 

erfarenheten från projektet.    

                                                
23 detta diskuteras på s. 12 
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Slutdiskussion 
 

Jag ser det som konstruktivt att använda sig av tanken att många aspekter i en situation kan ses 

som redskap. Min bild av hur redskapen skulle verka i lådprojektet sammanföll inte alltid med 

hur det blev, vilket gör att jag ser det som än mer intressant. Som pedagog ser jag tankar om 

redskapens karaktär (mer eller mindre dynamiska) som ett analysredskap, vilket kan användas för 

reflektion i samband med de pedagogiska situationerna. På så vis skulle man kunna lära känna 

olika redskap bättre och bli mer medveten om hur de påverkar varandra och processen.   

 

–Vi har samarbetat. Så löd  Nellis reflektion över vad det egentligen var vi gjorde och jag 

instämmer.  I projektet jobbade barnen i stort sett hela tiden tillsamans, man observerade 

varandras sätt att bygga och exprimentera, tog intryck och gjorde egna tillägg. Barnen 

uppmärksammade varandras tillägg genom kommentarer, arbetet diskuterades och barnen fick 

ibland också argumentera för sin sak. Barnen fick lära av varandra, vara del av ett väl fungerande 

samarbete där kommunikation skedde på flera plan. Ett gemensamt lärande som till sin karaktär 

liknade skissande, ett gemensamt skissande. Detta grundar jag i att barnen, förutom att 

kommunicera verbalt med varandra också kommunicerade med varandra genom 

görande/visualisering av idéer i ett material och kommunicerade med materialet likt skissande. 

Lådans volym underlättade komunikationen eftersom dess storlek innebar att alla barnen kunde 

se vad som hände och vara delaktiga. På grund av att vi arbetade i det offentliga rummet kunde 

barnen också på olika sätt ta intryck av och kommunicera med en mer oförutsägbar omgivning, 

positiv respons från förbipasserande verkade som bekräftelse av arbetet. Ann Thorpe hävdar att 

vi för en hållbar framtid behöver tänka in även sociala aspekter. 24 I projektet fick barnen 

erfarenheter av ett samarbete där gruppen blev till en styrka och individernas olika kompetenser 

kom till sin rätt. Detta ser jag som projektets stora vinst. 

 

Genom att barnen själva var med och skaffade materialet/lådorna och sedan lämnade dem för 

återvinning, kunde projektet bidra till ökad inblick i återvinningcykeln, samt inspirera till ett 

friare tänkande kring konsumtion. Konkret innebar vårt arbetssätt också en låg miljöpåverkan.  

 

                                                
24  tas upp på s. 6 



 

 32 

Andra aspekter som genom lådorna bearbetades var upplevelsen av och möjligheterna att 

tillfälligt förändra det offentliga rummet. Bland annat tyngdlagen prövades och relationen mellan 

lådan och kroppen undersöktes. Under hela resans gång fungerade meningsskapande som en 

drivkraft och barnen tränade på att kommunicera via ett material. När  saxen och tejpen kom in 

kunde man börja frångå lådans form för att i stället utforska materialet kartong vidare.  

 

Flera av dessa kunskaper och erfarenheter anser jag vara svåra att få med sig på digital väg och 

anser därför fruktlådorna vara att utmärkt pedagogiskt redskap som komplement till datorn. Jag 

ser många möjligheter i att på olika sätt jobba vidare med just fruktlådor samtidigt som det 

sannolikt går att hitta många fler användbara material/verktyg på väg mot återvinning. För äldre 

elever som kan hantera kniv skulle lådan sannolikt fungera bra för att i mindre grupp jobba med 

olika typer av modeller. Förutom inom designfältet skulle fruktlådorna till exempel kunna 

synliggöra och låta hela kroppen vara delaktig i matematik. Jag ser också stora möjligheter att 

med lådornas hjälp jobba vidare med hållbarhetsaspekten genom synliggörande av 

återviningscykeln och genom att bidra till erfarenheter av enkla materials/skräpets möjligheter. 

 

Utöver lådans möjligheter är slumpens och begränsningarnas möjligheter i en pedagogisk 

situation, det som gjort starkast intryck på mig genom projektet. Att som pedagog kunna använda 

slumpen och det oväntade i den pedagogiska situationen är inte lätt. Men när jag blickar tillbaka 

på mina egna erfarenheter av skola är det ofta de lärare som snabbt kunde fånga upp det som 

spontant skedde och använda sig av det i undervisningen som ett redskap, också de lärare som jag 

i dag ser som pedagogiska förebilder. Att se det som händer som möjligheter i stället för problem 

anser jag bidra till en kreativ och tillåtande miljö där lärande uppmuntras. Att medvetet föra in 

dynamiska redskap i en lärandesituation ser jag också som ett sätt att rusta elever för en ny 

arbetsmarknad där behovet av flexibilitet bara ökar. 
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 Bil 1 

 
Frågor till barnen genom ”forskarkittet” 
 
Tillfälle ett 
 
Jag heter: 
 
Men i lådprojektet vill jag  
bli kallad: 
 
Jag gillar: 
 
 
Vad är det här? 
 
 
Vad skulle det kunna bli? 
 
 
Vad har det blivit? 
 
 
Tillfälle två 
 
vad kan det bli av kartonger + tejp och snöre? 
 
 
Hur känns det att använda lådorna såhär? 
 
 
Vad är det för skillnad på att bygga med lådor från torget och t ex lego  
som det är tänkt att barn ska bygga med? 
 
 
 
Tillfälle tre 
 
Vad kan det bli när vi delar? 
 
Vad blir det för skillnad när vi använder sax? 
 

 


