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Abstrakt
Nyckelord: Inkludering, genus, deltagande, diskursanalys, kollektiv designprocess. 

Engelsk titel: You Don’t Want My Participation 

I det här examensarbetet undersöktes hur biblioteksbesökare kan delta i en kollektiv designprocess. 
Under tre dagar genomfördes ett designpedagogiskt projekt på Dieselverkstadens bibliotek i Sickla, 
Stockholm. Där erbjöds besökarna att delta i formgivningen av en bordsduk. Med en sorts textiltejp 
fick de på duken uttrycka sig om temat demokrati.

Frågeställningarna som undersökningen utgick från var:

På vilka sätt sker deltagandet i en kollektiv designprocess med handarbete och demokrati i fokus? 
Hur framträder genusdiskurser i ett sådant projekt?

Undersökningen har genomförts med ambition om att öka förståelsen för deltagares villkor i peda-
gogisk verksamhet. Det kan i sin tur bidra till en större förståelse för inkluderande och exkluderan-
de undervisning i skolan.

Det designpedagogiska projektet har genomförts med metoder inspirerade av etnografi, participato-
ry design samt craftivism. Empirin har analyserats utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv 
där en diskursanalys har gjorts för att urskilja genusdiskurser. Det för att försöka synligöra de vill-
kor som deltagandet skedde på.

Resultatet visade att barn visade mest benägenhet till att delta. Små barn hade dock svårt för att för-
stå projektets syfte vilket gjorde det svårt för dem att genomföra uppgiften. Att inkludera vuxna var 
mer problematiskt. De som hade barn med sig deltog dock i större utsträckning där barnet kan ha 
legitimerat det egna deltagandet. Av dessa föräldrar deltog ett antal män men förutom de så deltog 
varken män eller pojkar. Kvinnor deltog i större utsträckning, även de som ej hade barn med sig.

De personer som avstod valde olika strategier för att motivera detta. Häri kunde genusdiskurser ur-
skiljas. Kvinnor var ofta benägna att förklara sitt val med personliga brister gällande till exempel 
hantverksfärdigheter. Männen gav inte samma typ av personliga motiv och avböjde ofta på ett rakt 
sätt.

Undersökningen kommuniceras både genom en gestaltning och genom en uppsats. Gestaltningen 
visar duken som biblioteksbesökarna formgav och kommunicerar de hinder som uppstod för besö-
karnas deltagande.
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Inledning

Introduktion

Hur behandlar vi varandras olikheter? Hur tillgodoser vi våra gemensamma behov? En pedagogisk 

verksamhet som innefattar mer än en person ställs inför problem. Hur bedrivs verksamheten så att 

så många som möjligt förstår den? En skolklass består ofta av fler än trettio elever som alla har ett 

visst sätt att ta till sig kunskap på, men alla ska uppnå samma mål. När jag har undervisat i bild på 

skolor så har jag märkt hur olika en lektionsform kan fungera för olika klasser och elever. Elever 

som har någon form av diagnos har till exempel ofta behov av en viss typ  av inlärningsform. Utan 

resurslärare som bör finnas till för elever som behöver det ligger det på läraren att finnas till då det 

behövs. En skolklass är komplex och en dynamik av sociala subjekt.

     Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni uttalade sig i ett nyhetsinslag om barngruppers storlekar i 

förskolan där hon förklarade att eftersom barngrupper består av individer som har olika behov så 

går det inte att lagstifta fram kvalitet genom att  sätta en övre gräns för hur stor en barngrupp får va-

ra. Att det då alltså skulle finns barn som har ett  behov av stora barngrupper, som en reporter frågar, 

svarade hon blankt nej på men fortsatte med att  så fort man lagstiftar om något sådant så har man 

gjort barnen en otjänst.1 

     För en väl fungerande skola krävs en väl inkluderande undervisning. En av de större svårighe-

terna med detta är att skolklasserna växer. Hur färre lärare på fler elever ska bidra till en högre ut-

bildningskvalitet är svårt att få ihop. 

     Medier skildrar hur vår tid präglas av en individualism där högt värde sätts vid det autonoma Ja-

get. Individen som sin egen lyckas smed. Högerextrema partier växer sig starkare och frågan är hur 
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1 Svt (2012-12-05) http://www.svtplay.se/klipp/891627/sabuni-till-attack-mot-kommunerna, hämtad 
2012-12-12.
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skolans uppgift att  förmedla demokratiska värden fungerar idag. En statistisk surveyundersökning 

som nyligen gjorts visar att mer än var fjärde ung svensk tycker att det vore ”ganska eller mycket 

bra” om Sverige var odemokratiskt och styrdes av en stark, diktatorisk ledare. Många skulle även 

kunna tänka sig att sälja sin demokratiska röst för en mindre summa pengar.2 Med avstamp i den 

här realiteten ser jag ett intresse i att genomföra ett designpedagogiskt projekt som utgår från ett 

kollektivt görande, som en sorts motvikt till detta. Ett sätt att pedagogiskt arbeta med att förmedla 

demokratiska kunskaper och värderingar vilket är ett av skolans uppdrag. Skolverket skriver på sin 

hemsida under avsnittet Demokrati som uppdrag: 

Arbetet med värdegrunden ska vara en del av undervisningen. Förskolan och skolan har i uppdrag att 
förmedla kunskaper om demokrati och mänskliga rättigheter, förankra grundläggande demokratiska vär-

deringar, tillgodose och utveckla barns och elevers rätt till inflytande och delaktighet samt möjliggöra 

utvecklandet av demokratisk kompetens.3             

Den här undersökningen handlar om deltagande, inkludering och konventioner. Ett designpedago-

giskt projekt  har genomförts med besökare på Dieselverkstadens bibliotek. Hur besökare har delta-

git i projektet och hur de inte har gjort det är undersökningens kärna.

Bakgrund

En problematik som all pedagogisk verksamhet ständigt måste ta sig an är hur den kan bedrivas på 

ett  så inkluderande sätt som möjligt. Hur genomförs den så att så många som möjligt kan ta den till 

sig och skapa nya kunskaper? Människor med olika socio-kulturell bakgrund och individuella fär-

digheter deltar ju ofta i samma pedagogiska situation. Det  här är ofta fallet i en skolklass. Hur in-

kluderande undervisningen bedrivs kan avgöra en elevs prestation och i förlängning, hela dess skol-

gång.
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2 Lindberg, Staffan (2011) 

http://www.dn.se/debatt/demokrati-inte-sa-viktigt-for-dagens-unga-svenskar, hämtad 2012-12-19.

3 Skolverket (2011), http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/demokrati-som-uppdrag, 
hämtad 2012-12-12.

http://www.dn.se/debatt/demokrati-inte-sa-viktigt-for-dagens-unga-svenskar
http://www.dn.se/debatt/demokrati-inte-sa-viktigt-for-dagens-unga-svenskar
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/demokrati-som-uppdrag
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/demokrati-som-uppdrag


     I Läroplanen för grundskolan från 2011 beskriver Skolverket under rubriken Skolans värdegrund 

och uppdrag, de mål som är satta för en likvärdig utbildning.4

Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta 
lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och 

kunskaper.5

Skolverket fortsätter med att beskriva målen för att främja jämställdhet mellan män och kvinnor på 

följande sätt6:  

Skolan ska aktivt och medvetet främja kvinnors och mäns lika rätt och möjligheter. Det sätt på vilket 

flickor och pojkar bemöts och bedöms i skolan, och de krav och förväntningar som ställs på dem, bidrar 
till att forma deras uppfattningar om vad som är kvinnligt och manligt. Skolan har ett ansvar för att mot-

verka traditionella könsmönster. Den ska därför ge utrymme för eleverna att pröva och utveckla sin för-

måga och sina intressen oberoende av könstillhörighet.7

Skolan har alltså ett lagstadgat  ansvar för att aktivt arbeta utifrån ett normkritiskt genusperspektiv.  

Av egen erfarenhet som lärarstudent så har jag upplevt att elevers adaption till traditionella könsrol-

ler ständigt är ett närvarande element i klassrummet, både vad gäller hur uppgifter utförs och hur de 

interagerar med varandra. Genusproblematiken ser jag som en viktiga fråga för hur undervisnings-

former ska kunna utvecklas mot en mer inkluderande karaktär.   

      

Syfte

Examensarbetet ämnar undersöka på vilket  sätt biblioteksbesökare kan delta genom handarbete i en 

kollektiv designprocess och vad det är som gör ett  deltagande möjligt eller svårt? Hur påverkar so-

ciala strukturer som genus, individers benägenhet till att delta i en sådan situation? Syftet med att 

försöka reda ut  det är att skapa större förståelse för deltagandets villkor utifrån ett socialkonstruk-
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4 Skolverket (2011): Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. Edita: Väs-
terås, s. 8.

5 Ibid., s. 8. 

6 Ibid., s. 8.

7 Ibid., s. 8.



tionistiskt perspektiv. För att  kunna bedriva en mer inkluderande undervisning är det här relevant 

inom alla pedagogiska fält, inte minst för lärare.

Frågeställning

Mot bakgrund av syftet ställs följande frågor:

På vilka sätt sker deltagandet i en kollektiv designprocess med handarbete och demokrati i fokus? 

Hur framträder genusdiskurser i ett sådant projekt? 

Empiri

Insamlande av data har gjorts på ett etnografiskt inspirerat tillvägagångssätt. Jag har låtit biblioteks-

besökare på Dieselverkstaden i Sickla, Stockholm vara med och formge en bordsduk med el- och 

wasitejp (en tejp av textil med olika färg och mönster). Besökarna erbjöds att uttrycka sig på duken 

angående temat demokrati. I projektet har 31 informanter figurerat. Jag har genom deltagande ob-

servation dokumenterat den här processen genom att föra fältanteckningar av skeenden och samtal 

mellan deltagare och mig som pedagog. Jag har även fotograferat delar av processen och det  varje 

deltagare gjorde på duken. Jag har gjort två ljudupptagningar av samtal mellan deltagare. Jag be-

handlar bordsduken i sig som ett empirisk data varpå deltagarnas uttryck kan avläsas.      

Urval och avgränsning

Fältstudien har genomförts på ett bibliotek. Det passade undersökningens syfte med tanke på att 

bibliotek har ett  demokratiskt uppdrag att erbjuda fri tillgång till information, mångfald i utbud, bi-

dra till yttrandefrihet etcetera. Bibliotek är en offentlig plats där besökare rör sig obehindrat och fri-

villigt vilket är en förutsättning för att  kunna undersöka hur deltagande kan ske. Därför arrangera-

des ett pedagogiskt projekt av drop-in karaktär där deltagandet  blev självvalt och spontant till skill-

nad från till exempel en lektion inom skolans ramverk där skolplikten samt maktpositionen mellan 

lärare och elev omöjliggör ett valfritt deltagande. Jag valde att  genomföra projektet  på Dieselverk-

stadens bibliotek som jag kände till sedan tidigare. Det är ett privat finansierat bibliotek beläget i 

Sickla. Det ligger i anslutning till ett konstgalleri, ett  kafé och restauranger. På biblioteket erbjuds 
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regelbundet pedagogisk verksamhet för barn.8 Jag såg det därför som lämpligt att genomföra pro-

jektet där då en pedagogisk verksamhet inte skulle verka främmande och ett större deltagande po-

tentiellt skulle kunna ske.   

Metod och tillvägagångssätt

Undersökningen grundar sig på etnografisk  inspirerade metoder. En etnograf försöker förstå männi-

skors uppfattning om omvärldens fenomen. En etnografisk undersökning kallas för fältstudie, vilket 

innebär att forskaren rör sig i den miljö, det  fält som hen avser att undersöka. Det som undersöks är 

ett  naturligt flöde av händelser och processer. Etnografiska texter är ofta beskrivande, berättande, 

analyserande och tolkande.9 

     Med denna etnografiska utgångspunkt har jag genomfört en kvalitativ undersökning vilket är 

vanligast inom humanvetenskapen och som skiljer sig från kvantitativ  undersökning som är vanli-

gast inom naturvetenskapen. Benämningarna kvalitativ och kvantitativ har ingenting med under-

sökningens kvalitet att  göra utan beskriver endast metoden. Den kvalitativa forskningen följer upp-

täcktens väg till skillnad från bevisets(kvantitativ). Det innebär att inga förutbestämda hypoteser 

görs och att  ord och bilder används för att beskriva resultatet istället för siffror. Min kvalitativa un-

dersökning består av en fallstudie där jag under tre dagar har genomfört ett designpedagogiskt pro-

jekt på ett bibliotek i Sickla, Stockholm. En fallstudie är en intensivstudie av ett väl avgränsat om-

råde, till exempel en skolklass, ett system, en händelse etcetera.10  

     I undersökningen har jag använt mig av deltagande observation. Det syftar till att få att undersö-

ka ett fält ”inifrån”. Genom att delta i verksamheten få syn på perspektiv och social verklighet. Jag 

strävar efter att  ställa mig främmande och förundrande till vad jag ställs inför och annars skulle 

kunna ta för givet.11 Då jag har rört mig i fältet har jag fört anteckningar, fotograferat  samt gjort 

ljudupptagningar av dialoger. I undersökningen har jag strävat att arbeta utifrån forskningsetiska 

9

8 Dieselverkstaden, http://dieselverkstaden.se/om-dieselverkstaden/, hämtad 2012-12-19.

9 Kullberg, Birgitta (2004) Etnografi i klassrummet. Studentlitteratur: Lund, s. 13-15.

10 Stensmo, Christer (2002) Vetenskapsteori och metod för lärare - en introduktion.Uppsala: Kun-

skapsföretaget i Uppsala AB, s. 25.

11 Ibid., s. 116-118.

http://dieselverkstaden.se/om-dieselverkstaden/
http://dieselverkstaden.se/om-dieselverkstaden/


principer där deltagarna ska vara väl informerade om vad deltagandet innebär, vad det ska användas 

till, och att deras medverkan kommer att vara anonym.12  

     Undersökningen har inkluderat metoder som är hämtade från Participatory Design-fältet vilket 

kortfattat går ut på att med ett deltagarperspektiv kunna inkludera användaren i designprocessen. 

Deltagare med varierande erfarenheter och kunskaper agerar formgivare i en mer öppen designpro-

cess. Jag har använt mig av så kallade ”low-tech”-material som förespråkas inom Participatory De-

sign för att göra en designprocess mer inkluderande.13 Med low-tech-material menas enkla material 

som inte ska kräva för mycket förkunskaper att arbeta med. 

     I utformningen av undersökningen har jag inspirerats av metoder hämtade från Craftivism-rörel-

sen som använder hantverk på ett aktivistiskt sätt för att ta ställning, uttrycka sig och lyfta 

sakfrågor.14 Författaren och etnologen Betsy Greer har grundat hemsidan craftivism.com. Där be-

skriver hon Craftivism som en form av aktivism som använder sig av hantverk för att  verka. På 

hemsidan skriver Greer:

Why craftivism? Because we create to connect beyond ourselves. Whether it's next door or across the 
globe. Craft and activism both take and inspire passion. When used as a joint force, they can quite pos-

sibly begin to slowly challenge and change things.15

Hon berättar här om craftivismens förmåga att nå ut till och föra samman människor både lokalt och 

globalt. Att långsamt utmana och förändra saker och ting genom den inspiration som handarbete 

kan ingjuta. I boken Knitting for Good! beskriver hon hur man genom praktiskt  görande kan ut-

rycka känslor, skapa gemenskap och vidga vyer inom till exempel sin egen närmiljö, globalt  eller på 

ett  personligt plan. Att handarbete kan vara ett viktigt sätt att förmedla känslor eller meddelanden då 

vi inte kan uttrycka oss verbalt eller genom text på grund av till exempel censur eller 

språkbarriärer.16 
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12 Ibid., s. 26-27.

13 Mazé, Ramia (2007): Occupying time. Stockholm: Axl Books, s. 145-146.

14 Greer, Betsy (2008): Knitting for Good!, Boston: Trumpeter Books, s. 115-135.

15 Greer, Betsy, http://craftivism.com/what.html, hämtad 2012-10-29.

16 Greer, Betsy (2008) s. 115-135. 

http://craftivism.com/what.html
http://craftivism.com/what.html


     Jag har valt att betrakta deltagarnas görande i det designpedagogiska projektet som ett textilt 

handarbete även om det inte är ett traditionellt hantverk. Därför kan kopplingar ändå dras till histo-

riska och kulturella konventioner om textilt handarbete. 

     Undersökningens empiri kommer att  bearbetas och analyseras med hjälp av diskursanalys. En 

närmare redogörelse av detta görs i avsnittet Teori och tolkningsram.

Teori och tolkningsram

Socialkonstruktionism

Undersökning har utgått från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket innebär en kritisk syn på 

vad vi uppfattar som verkligt, sant och självklart. Inom psykologin letar man efter förklaringar till 

sociala fenomen inuti människan genom att titta närmare på kognition eller personliga motiv.17  So-

cialkonstruktionismen föreslår dock att verklighet är en social överenskommelse där sanning och 

mening reproduceras genom språk och handlingar.18 Språket beskrivs som mer än bara ett direkt 

uttryck för kommunikation av tankar. Det är också  en social handling. Det är då vi pratar med var-

andra som vi tillsammans förhandlar och konstruerar vår omvärld.19 

     Det socialkonstruktionistiska perspektivet ger undersökningen en grund för att tolka de sociala 

interaktioner och skeenden som skett under projektet.                 

Diskursteori

Diskursteori är ett  socialkonstruktionistiskt angreppssätt som behandlar diskurser. Begreppet dis-

kurs kan beskrivas som ett bestämt sätt att tala om och förstå världen inom en viss domän. Man kan 

tala om till exempel en politisk diskurs, en vetenskaplig diskurs och så vidare. Språket ses som 
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17 Burr, Vivien (2003): Social Constructionism, second edition, London och New York: Routledge, 
s. 8.

18 Ibid., s. 3. 

19 Ibid., s. 8.



strukturerat i olika mönster inom varje diskurs vilket påverkar socialt agerande och 

meningsskapande.20 Enligt  diskursteorin konstruerar diskursen den sociala världen som alltid om-

formas i och med språkets grundläggande instabilitet.21 

      Analysen av empirin sker med hjälp av diskursspykologi  som diskursanalytiskt angrepp. I mot-

sats till att analysera övergripande diskurser behandlar diskurspsykologin istället hur människor i 

konkreta sociala interaktioner, strategiskt använder diskurser för att framställa sig själva och värl-

den på ett fördelaktigt sätt.22  Diskurspsykologin skiljer sig från strukturalistiska och poststruktura-

listiska diskursteorier som inte tar hänsyn till den konkreta sociala interaktionen.23 

     Det här avser jag att använda i min analys av deltagandet då valet  att  delta oftast har skett i inter-

aktion med mig som pedagog.       

Genusperspektiv

Könsbegreppet kan delas upp i två olika betydelser. Den biologiska och den socialt konstruerade 

könsdefinitionen. Genusteorin behandlar det socialt konstruerade könet, vilket avser de mönster av 

manligt och kvinnligt som skapas genom sociala, kulturella och psykologiska sammanhang. Att 

könsstereotypa roller och strukturer inte är genetiskt nedärvda utan konstruerade, och inlärda genom 

sociala system. Ett genusperspektiv innebär en kunskap  om den här processen och vilka hierarkiska 

konsekvenser den skapar.24 Genusperspektivet är en viktig utgångspunkt i analysen eftersom det 

designpedagogiska projektet har inneburit textilt  hantverk, som har en traditionell koppling till det 

kvinnliga genuset.25  
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20 Winther, Jörgensen, Marianne och Phillips, Louise (2000): Diskursanalys som teori och metod, 

Lund: Studentlitteratur, s. 7-9. 

21 Ibid., s. 13.

22 Ibid., s. 13-14.

23 Ibid., s. 97-98.

24 Franck, Olof (2007): Genusperspektiv i skolan, Lund: Författarna och Studentlitteratur, s. 110.

25 Greer, Betsy (2008) s. 14-15.



Designteoretiskt perspektiv

Nedan redogör jag kort för de designteoretiska angreppssätt som används i bearbetningen av empi-

rin men också för att utveckla ett designpedagogiskt perspektiv.

Transformationsdesign

Det brittiska designorganet The Design Council  beskriver transformationsdesignen i rapporten 

RED PAPER 02.26 RED är en filial av nämnda organ och beskrivs som en samling av personer med 

olika typer av kunskapsspecialisering. De arbetar med design och innovation på ett  okonventionellt 

sätt i nya kontexter med för att behandla områden inom sociala tjänster och offentlig sektor. Det kan 

röra sig om till exempel att förbättra inlärningsmöjligheter i skolor eller minska återfall i brott för 

kriminella.27  Idén är att använda sig av en designprocess för att skapa samarbete mellan expertis 

från olika discipliner och samhällsdelar och att skapa praktiska lösningar på svårlösta familjära 

problem.28 

     Ett exempel är hur RED har arbetat med att  hjälpa diabetespatienter med att  lyckas hålla en sun-

dare livsstil för att förhindra att sjukdomen förvärras.29  RED satte sig först in i patienternas var-

dagsperspektiv. Det ledde efter en del efterforskning till att man förstod att brist på information om 

en god livsstil inte var problemet. Genom att bedriva workshops med patienter och deras anhöriga 

kunde man bättre ringa in deras behov. Patienternas bidrar med konkreta idéer, deltar i och utvärde-

rar prototyper. Det här resulterar i en sorts samtalskort som ska underlätta dialogen mellan patient 

och sjukvårdspersonal. Man gör också tester med coacher som ska hjälpa patienter med motivation 

till att leva sundare. Det  här ska inte bara ha hjälpt patienterna att förhålla sig till sin livsstil på ett 

bättre sätt utan också fått vården en ny infallsvinkel på hur sjukvård kan bedrivas30            
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Participatory design       

I Ramia Mazés Occupying time behandlas olika angreppssätt för Participatory Design, eller delta-

gande design vilken är en ideologi som ämnar att inkorporera slutanvändaren för en produkt direkt i 

designprocessen och på så sätt öppna upp den samt dra nytta av användarens expertis. Mazé redo-

gör för ideologins ursprung i den skandinaviska arbetsplatsdemokratiseringen under sjuttiotalet då 

projekt genomfördes ihop med facken för att inkorporera teknologin på arbetsplatser för att förhöja 

arbetarnas färdigheter istället för att ersätta dem.31 

Craftivism

Författaren och etnologen Betsy Greer, myntade 2003 begreppet Craftivism som beskrivs som ett 

aktivistiskt sätt att använda kreativitet och hantverk för att behandla sociala och politiska frågor.32 I 

boken Knitting for Good - A Guide to Creating Personal, Social, and Political Change, Stitch by 

Stitch, beskriver Greer metoder som hantverk(craft) kan användas för att påverka diverse områden 

och sammanhang. Hon talar bland annat om hur hantverket kan användas för att skapa gemenskap i 

bostadsområden och samhället i stort för att öppna upp det isolerade moderna storstadslivet.33 Vida-

re utvecklar hon hur man genom praktiskt görande kan utrycka känslor, skapa gemenskap och vidga 

vyer inom till exempel sin egen närmiljö, globalt eller på ett personligt plan.

Tidigare forskning

Utformande av metod för det designpedagogiska projektet  har huvudsakligen inspirerats av delta-

gande design och craftivism. Nedan sammanfattar jag dessa perspektiv och ger sedan ett par exem-

pel på uppsatser som har undersökt liknande områden. Denna tidigare forskning tar min undersök-

ning avstamp i. 
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     Författaren och etnologen Betsy Greer, myntade 2003 begreppet Craftivism som beskrivs som 

ett aktivistiskt sätt att använda kreativitet och hantverk för att  behandla sociala och politiska 

frågor.34 I boken Knitting for Good - A Guide to Creating Personal, Social, and Political Change, 

Stitch by Stitch, beskriver Greer metoder som hantverk(craft) kan användas för att påverka diverse 

områden och sammanhang. Jag har valt att översätta engelskans ”craft” till svenskans hantverk då 

jag anser det vara mest närliggande. Ordet craft har dock fler betydelser i engelskan jämfört med 

vad hantverk har i svenskan. Craft kan betyda list, och en person kan beskrivas som crafty vilket 

betyder slug, listig. Det  involverar på så sätt det innovativa tänkandet i det hantverksmässiga göran-

det.  Hon talar bland annat om hur hantverket kan användas för att skapa gemenskap i bostadsområ-

den och samhället i stort för att öppna upp det isolerade moderna storstadslivet.35 Vidare utvecklar 

hon hur man genom praktiskt görande kan utrycka känslor, skapa gemenskap och vidga vyer inom 

till exempel sin egen närmiljö, globalt  eller på ett personligt  plan. Att handarbete kan vara ett viktigt 

sätt att förmedla känslor eller meddelanden då vi inte kan uttrycka oss verbalt  eller genom text på 

grund av till exempel censur eller språkbarriärer.      

     I Ramia Mazés Occupying time behandlas olika angreppssätt för deltagande design. Här beskrivs 

hur aktivistiska perspektiv på design utmanar och därför bidrar till deltagande design-fältet. Delta-

gande design är en ideologi som ämnar att inkorporera slutanvändaren för en produkt direkt i de-

signprocessen och på så sätt  öppna upp den. Mazé redogör för ideologins ursprung i den skandina-

viska arbetsplatsdemokratiseringen på sjuttiotalet då projekt genomfördes ihop med facken för att 

inkorporera teknologin på arbetsplatser för att förhöja arbetarnas färdigheter istället för att ersätta 

dem.36

     Mikaela Saint Just Ribeiro är examinerad bildlärare och skriver i sitt examensarbete Orminge i 

mitt hjärta, om hur hon låtit  biblioteksbesökare på Orminges Bibliotek delta i ett designpedagogiskt 

projekt. Syftet med undersökningen förklaras vara att skapa en mötesplats för de boende i området 

där de kan ta plats genom ett kollektivt  skapande. Syftet var även att undersöka hur en designpeda-
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gogisk workshop kan inbjuda till delaktighet genom handarbete.37 På biblioteket lät hon besökarna 

”måla med tråd”38 på en linneduk och genom denna fria brodyr uttrycka sig visuellt. Saint Just Ri-

beiro beskriver att barn och ungdomar och unga vuxna var den största deltagargruppen och lättast 

att  engagera. I dessa grupper var könsfördelningen någorlunda jämn, men började skilja sig högre 

upp i åldrarna. 

     Saint Just Ribeiro uttrycker en förvåning över att äldre män visade stort  motstånd mot att delta i 

projektet, och beskriver här materialet som väldigt laddat för den här målgruppen. ”Nål och tråd var 

ett  laddat material och något de inte ville ta i.”39  Saint  Just Ribeiro visar här hur deltagande i en 

workshop sker på olika sätt för olika sociala grupper.

     Jessica Lindblom Brice har även hon genomfört ett designpedagogiskt projekt med biblioteksbe-

sökare som hon behandlar i examensarbete, Vad ryms i en ask?. Även hon beskriver en problematik 

med att inkludera män i projektet och pekar på genusstruktur och handarbetets koppling till tradi-

tionella kvinnoroller som en trolig orsak. Lindblom Brice använde sig av papper som materialstra-

tegi för att inte använda sig av till exempel textil som kan uppfattas som genusbundet. Att män ändå 

var en svår grupp att inkludera kopplar hon till att  själva handarbetet i sig uppfattas som bundet  till 

ett kvinnligt genus.40     
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Bearbetning och analys

Designpedagogiskt projekt på Dieselverkstadens bibliotek

Projektet ägde rum under tre dagar i anknytning till bibliotekets tidningsavdelning och ingång. Det 

gick ut på att låta biblioteksbesökare uttrycka sig genom form på en bordsduk om temat demokrati. 

Materialet de erbjöds att arbeta med var en textiltejp med olika färg och mönster. På ett lågt kvadra-

tiskt bord låg duken och tejprullarna uppdukade. I denna uppsats kallas den här platsen för projekt-

bordet. 

Projektbordet på biblioteket.

Den första projektdagen tog jag som pedagog aktivt kontakt med förbipasserande för att förmå dem 

att delta. Andra projektdagen ändade jag strategi och ställde istället  ut  en skylt  vid bordet som för-

klarade vad deltagare erbjöds att göra. Det blev betydligt enklare att få besökare att delta då de själ-

va fick en chans att visa intresse för projektet varpå jag då kunde gå in och förklara närmare vad det 

innebar. De var nu redan något införstådda med projektets syfte när de konfronterades med valet att 

delta eller ej. Det kan ha minskat upplevelsen av risktagande med att delta i projektet. 

Genusdiskurs 

Här presenteras bearbetning av den empiri där en genusdiskurs har urskiljts. Följande rubriker be-

står av citat ur samtal med och mellan informanter. Dessa rubriker avgränsar varje händelse och ger 

en inblick i dess innehåll. 
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Det låter jättespännande men jag är inte på humör för det

En medelålders man sitter och läser en dagstidning några meter från projektbordet. Han tillfrågas 

om han är intresserad av att delta i projektet och sätta sin prägel på duken. Han tackar artigt nej och 

förklarar att  han inte vet hur man gör, att han inte kan. Han säger att det låter jättespännande men att 

han inte är på humör för det.41 

     Betsy Greer beskriver det textila handarbetets koppling till det kvinnliga genuset och hur det har 

sett ut genom åren. Hon skriver att innan 2000-talet fick textilt handarbete oss att associera till gam-

la farmödrar och hushållsliv, men att tack vare vad hon kallar för den nya uppståndelsen av hant-

verk kan vi nu ta till oss stickningen och omforma konventionerna som kommer med den. Det texti-

la handarbetets koppling till det kvinnliga genuset menar Greer har rötter flera tusen år tillbaka, 

men kan till stor del förstås av nittonhundratalets första hälft, innan andra världskrigets utbrott som 

gjorde det möjligt för kvinnor att anställas utanför hemmet. Innan denna skiftning investerade 

många kvinnor mycket i en karriär som hemmafru där husliga hantverkskunskaper förmedlades från 

en generation till den andra. Dessa kunskaper slutade dock att förmedlas i och med att fler kvinnor 

började arbeta vilket Greer menar fick dessa kunskaper att associeras med husliga tanter från det 

förflutna.42 

     Det textila handarbetet associeras nog till samma kulturella konventioner av många människor. 

Den här mannens avståndstagandet är direkt men förklaras ändå med att  han inte vet hur man gör. 

Den huvudsakliga orsaken som han framhåller verkar dock vara att han helt enkelt inte är på humör 

för det. Deltagandets vara eller icke vara kan därför kopplas mer till hans vilja än praktiska förkla-

ringar.  

Nej jag är inte duktigt på sådant där men vad spännande! hoppas att andra vill 

vara med

En kvinna som kan tänkas vara i sjuttiofem-års åldern tillfrågas om att delta i projektet men hon ler 

hjärtvänligt och tackar vänligt nej medan hon raskt tar sig mot utgången. Hon säger att hon inte är 

18

41 Fältanteckningar under det designpedagogiska projektet på Dieselverkstaden, Stockholm. 2012-
10-18.

42 Greer, Betsy (2008) s. 14-15. 



duktig på sådant men att det låter spännande och att hon hoppas andra väljer att delta.43 Den här 

kvinnan ursäktar även hon sitt avståndstagande med att hon inte är tillräckligt skolad inom ämnet.

Vad kul! Jag kommer tillbaka

En kvinna i trettio-års åldern som arbetar i receptionen kommer fram och tittar på duken och ut-

rycker   entusiasm för projektet. Hon säger att det låter kul och att  hon ska komma tillbaka när hon 

har tid att vara med. Det gör hon dock inte.44 

     Könsfördelningen mellan de anställda på biblioteket är relativt jämn. Det är dock ingen man som 

jag pratar med som visar intresse för ett  eget deltagande som den här kvinnan(och den anställda 

kvinnan som deltog). Männen frågar mer om mig som person än om vad projektet handlar om, vil-

ket kvinnorna är mer benägna att intressera sig för. Ett  deltagande verkar för männen ligga långt 

borta. 

     Mannen beskrivs inom genusteorin som norm och har genom den västerländska idétraditionen 

haft en överordnad hierarkisk position i samhället i förhållande till kvinnan.45  Det kan därför ses 

som lättare och mer acceptabelt för kvinnor att närma sig det manliga genusets norm än för män att 

närma sig det hierarkiskt lägre kvinnliga. Männen kan tänkas konnotera det textila materialet till 

den traditionellt kvinnliga könsroll som Greer beskriver(kopplat till stickning)46 och projektets ut-

formning till barnverksamhet vilket gör ett deltagande svårtillgängligt för de som förlikar sig med 

den traditionellt manliga genuskonstruktionen.
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Pappa, jag vill skriva mitt namn!

En man i trettiofem-års åldern ställer sig vid bordet tillsammans med en cirka sexårig flicka. Flick-

an utbrister att hon vill skriva sitt namn. Mannen säger då att han inte tror att det är riktigt det man 

ska göra. Jag presenterar då projektet för de båda och mannen säger att han tycker det låter som en 

kul idé. Båda börjar därefter jobba med tejpen. Flickan håller fast vid att skriva sitt namn, Tora. Hon 

frågar därefter sin pappa vad han gör. Han säger att han gör om att han inte vill ha nazister. Flickan 

frågar vad nazister är för något, och mannen säger då att  det är en sorts rasister. Rasister, det har vi 

ju pratat om vad det är för något, fortsätter han.47 Här uppstår ett lärande samtal om nazism till följd 

av deras deltagande. Att både förälder och barn utför uppgiften samtidigt är av stor vikt  för att ett 

sådant samtal ska uppstå. På egen hand hade inte barnet exponerats för rasism/nazism kommentaren 

eller symbolen.

     Det här är den första mannen som deltar i projektet. Han har en positiv inställning till projektet 

och deltar utan att behöva övertygas. Barnet kan här ha en stor betydelse för att ett deltagande över 

huvud taget sker. Projektets form som tidigare nämnts kan konnoteras till barnverksamhet gör bar-

net till en möjlig deltagare. I och med att  barnet på sätt och vis är huvuddeltagaren så blir risktagan-

det relativt litet för mannen som bideltagare. I rollen av pappa riskerar han inte att gå utanför ge-

nusnormer eftersom att det är barnet som deltagandet riktas mot.

     Den här situationen är intressant  utifrån ett designteoretiskt perspektiv då det är ett tämligen tyd-

ligt exempel på hur en kollektiv designsituation som inspirerad av craftivism och transformations-

design kan skapa en lärsituation mellan två personer av olika åldrar.
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Mannen och flickans resultat.  

Okej, det kan vi

Två flickor i tolv-års åldern ställer sig vid bordet och tittar på duken. De får då frågan om att delta 

och de säger lite blygt att okej, det kan de göra. De sätter sig och börjar tillsammans arbeta på ett 

hjärta i vilket de placerar en manlig och en kvinnlig könssymbol som överlappar varandra.48 När det 

här görs så finns redan fotbollsplanen med könssymboler som kvinnan under rubriken ”Jaha då gör 

jag det. Sätter mig och pysslar lite” gjorde på duken. Det är sannolikt att flickorna påverkas i sitt  val 

av uttryck av vad de ser på duken. Dessa informanter väljer att delta utan märkbara hinder, och pro-

jektet kan därför ses som relativt lättillgängligt för dem. Då de befinner sig i grundskoleåldern är de 

förmodligen vana vid att exponeras för handarbete i till exempel slöjd och bildundervisning, men 

också kanske också vid pedagogiska situationer som kan kännas igen i projektet. Risken för att bry-

ta genusnormer är för dem relativt liten i och med deras potentiella koppling till det kvinnliga genu-

set.     

Du vill inte att jag ska vara med

En flicka i gymnasieåldern ställer sig och tittar en stund på duken. Hon tillfrågas om deltagande 

varpå hon utrycker entusiasm för projektet, men säger därefter att hon inte är estetiskt duktig. Hon 

förklarar att jag inte vill att hon ska delta på grund av det. Jag frågar var hon går i skolan och hon 

berättar att hon går på estetiska programmet med fotoinriktning. Hon håller ändå fast vid att hon 

inte är duktigt på det hon ser i projektet. Efter lite övertygelse om att tekniska färdigheter inte är det 

väsentliga i projektet sätter hon sig till slut vid bordet. Hon funderar i några minuter innan hon be-
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stämmer sig för att skriva ordet ”respekt” med stora blå tejpremsor. (I slutet av de tre projektdagar-

na har hennes tillägg på duken förändrats av någon som har flyttat tejpbitar från det.)49 Här åter-

kommer ursäkten om att  inte vara tillräckligt duktig på vad som krävs av uppgiften. Till skillnad 

från tidigare personer som har uppgett samma orsak väljer den här personen ändå att  delta. Förkla-

ringen till detta kan ha att göra med deltagarens relativt låga ålder vilket innebär att det är andra 

riskfaktorer som gäller för henne jämfört med en äldre person. I och med textilslöjdsundervisningen 

i grundskolan är inte avståndet till ett textilt handarbete lika långt för henne som för en vuxen per-

son.

Flickans resultat efter att ha påverkats av andra deltagare.   

Nej nu drar vi

En tjej och en kille i gymnasieåldern går längs bordet då tjejen utbrister ”wow!” varpå hon ställer 

sig och betraktar duken. Tjejen sätter sig och börjar entusiastiskt arbeta med tejpen. Killen suckar 

och säger att han inte orkar. På duken formas en valfena och texten ”hjälp” med stora bokstäver 

placerad ovanför med blå plasttejp. Killen vankar av och an runt bordet  medan tjejen jobbar. Han 

frågar vid ett par tillfällen, om hon inte är klar snart. Hon ber honom att vänta en stund till. Till sist 

får han en mer irriterad ton och säger att, nej nu drar vi. Tjejen synar då sitt verk och lägger ifrån sig 

tejprullen och går med killen därifrån.50 Tjejen reagerar positivt på projektet och killen verkar mest 

besvärad över att  behöva vänta på sitt sällskap. Den här tjejen deltar på ett  spontant och självsäkert 
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sätt, medan killen inte gör några närmanden mot bordet som skulle kunna tolkas som ett  intresse. 

Han tittar heller inte på vad hon gör på duken. Ett deltagande från killen verkar på så vis vara helt 

otänkbart. 

     En detalj värd att notera är hur tjejen avbryter sitt arbete då killen ändrar ton och bestämmer att 

det är dags att sluta.    

 
Tjejens resultat.    

Jag vill att djuren ska få ha kvar sin päls 

En man i fyrtio-års åldern sätter sig med två flickor som kan uppskattas vara fyra till fem år gamla, 

den ena lite yngre än den andra. Pappan tar initiativet till att sätta sig vid duken och är först med att 

börja arbeta med tejpen. Han samtalar med barnen då ett av dem frågar vad det är han gör då han 

svarar att han skriver ordet ”päls” för att han vill att djuren ska få behålla sin päls. Efter att han for-

mat ordet med blå eltejp monterar han ett kryss över det med den röda eltejpen. Flickorna skriver 

sina namn och plockar tejp från andra personers bidrag för att göra detta.51 

     Den här mannen tar själv initiativ till att delta utan ett inledande samtal med mig. Det är dock 

troligt att det  är barnen som motiverar hans deltagande då han samtalar med dem om vad som hän-

der på duken. Det är dock bara han som genomför uppgiften och han verkar inte lägga någon större 

vikt om vad barnen gör. I och med det kan pappan ses som huvuddeltagaren där barnen på något 
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sätt blir bideltagare. Genomförandet är på så sätt inte lika riktat  mot barnet som pappan under rubri-

ken ”Pappa, Jag vill skriva mitt namn!”. Hur som helst så har närvaron av barn även i den här situa-

tionen en legitimerande effekt för mannen. I och med deras närvaro så riskerar han inte att bryta 

några könsnormer kopplat till vare sig textilt handarbete eller barnpedagogisk verksamhet.  

  
Mannens resultat. 

Sätter mig och pysslar lite

En kvinna i trettiofem-års åldern ställer sig och tittar en stund på duken. Hon tillfrågas då om hon 

vill delta i projektet och svarar, då att ”jaha då gör jag det, sätter mig och pysslar lite”52. Hon sätter 

sig vid bordet och börjar arbeta. Efter cirka tio minuter har hon gjort en fotbollsplan. På varsin 

planhalva gör hon en manlig respektive en kvinnlig könssymbol.53 

     När hon säger att hon ”sätter sig och pysslar lite” definierar hon på vilket sätt hon väljer att delta 

samtidigt som hon avdramatiserar det. Det som kommer att  göras är något lättsamt och planlöst. Det 

hon väljer att  forma på duken är dock genomtänkt, och har en hög nivå av kommunikation och me-

ning. I och med att hon säger det här definierar hon även projektet, och placerar det i ett ”pyssel-

fack” som kan kopplas till förskolepedagogik och barnestetik. Att hon säger det här i samband med 

att hon väljer att delta visar att hon förlikar sig med projektets form.       
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Kvinnans resultat.

Nej, men min dotter vill säkert!

En kvinna i trettio-års åldern stannar till och tittar på duken. Hon tillfrågas om deltagande och sä-

gerdå att det vill hon inte men, hon ska hämta sin dotter som säkert vill vara med. Hon går iväg och 

kommer snart tillbaka med dottern som är i femårsåldern. De sätter sig vid duken och börjar att dis-

kutera vad de ska göra. De kommer överens om ett hjärta och börjar gemensamt att arbeta med 

det.54 

 

Mor och dotters resultat.

Det ter sig som att  för den här kvinnan är barnet projektets självklara målgrupp. När hon konfronte-

ras med projektet associerar hon direkt till sin femåriga dotter. Hon väljer ändå att själv arbeta med 

projektet när dottern är på plats. Kvinnan är också den som tar störst initiativ i utformandet av hjär-

tat. Barnet är på sätt och vis den tänkte huvuddeltagaren, medan kvinnan är den som i huvudsak ge-
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nomför uppgiften. Barnet blir också här en anledning samt legitimering till att delta och en kanal att 

rikta allt som kvinnan gör till. 

Vill du vara med?  -  Okej

En flicka i tolv-års åldern ställer sig vid bordet. Då hon tillfrågas om deltagande svarar hon, okej. 

Efter att ha fått  veta mer om projektets syfte sätter hon sig och formar ordet demokrati med blå 

eltejp.55 Deltagandet sker utan märkbara hinder för flickan och hon genomför på sätt  och vis uppgif-

ten.

Man ska tänka på djur

Två flickor och en pojke i tio-års åldern kommer fram till bordet och frågar vad man ska göra. De 

får projektet presenterat  för sig och väljer att delta. De diskuterar vad de ska göra på duken. Den 

ena flickan säger att  hon vill att det ska vara mer glitter i samhället och att hon ska göra om det på 

duken. Hennes första idé handlade om bullar men gick sedan över till glitter. Den andra flickan sä-

ger att hon ska skriva, tänka på djur, på duken. Pojken går från bordet utan att ha börjat göra någon-

ting. Han återkommer vid ett flertal tillfällen och diskuterar med kompisarna om vad de gör. 

     En stund senare då pojken inte befinner sig vid bordet När flickorna har arbetat en stund säger en 

av flickorna, ”Det här är kul! Erkänn!”56

Pojken kommer därefter och hör sig för om vad som sker. Han ifrågasätter på ett  lite retsamt sätt 

den ena flickans idé om att tänka på djur. Du tänker ju inte på djur, säger han. Flickan säger att det 

gör hon visst, fast  hon äter djur ibland men det gör ju han också, påpekar hon. Hon säger att när 

man tänker på det så känns det lite äckligt, att äta ett djur. 

”Du äter ju kyckling. Hur jävla taskig är inte du? Du äter din... Du äter någon annan!”57, säger poj-

ken.  
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     Flickorna förlikar sig med projektet  genom att uttrycka att de tycker det är kul. De försöker även 

få med sin kompis på detta tåg. De verkar på ett roat sätt ta sig an uppgiften utan märkbara hinder 

vilket gör att  projektet ter sig tämligen inkluderande för dem. För pojken verkar det mer svårtill-

gängligt. Han är onekligen intresserad för vad kompisarna gör på duken och har en hel del egna 

åsikter om det men ett eget deltagande verkar inte vara aktuellt. 

     Genuskonstruktion börjar i tidig ålder vilket beskrivs av en mängd etnografiska studier i Marie 

Nordbergs antologi Maskulinitet på schemat.58 Anette Hellman, förskollärare och doktorand vid In-

stitutionen för pedagogik och didaktik vid Göteborgs universitet beskriver hur pedagoger på en för-

skola bidrar till att konstruera barnens genustillhörighet genom språket. Hellman beskriver hur pe-

dagogerna använder ordet bebis för att  nedvärdera ouppskattat beteende hos barn medan begreppet 

”stor” pojke respektive flicka används för att  uppmuntra önskat beteende. Dessa begrepp användes 

dock på olika sätt  i olika situationer för flickor och pojkar. Hon beskriver hur pojkar ofta kallades 

för bebis i situationer då de inte orkade med kopplat till fysik och uthållighet medan flickorna fick 

höra det då de inte hjälpte till eller städade.59 Alltså stereotypa genusbundna beteenden. Det är på så 

vis ingen omöjlighet att pojken i den här situationen upplever projektet som genusbundet till tradi-

tionella könsroller vilket kan verka exkluderande.        

     Samtidigt som den här situationen fortlöper kommer ett par barn i sjuårsåldern kommer fram till 

bordet och frågar vad det kostar att vara med. De får veta att det är gratis men tappar snabbt intres-

set när de får höra mer om projektets syfte. Att  barnen frågar om deltagandet kostar pengar tyder på 

att  barnen tidigare varit i kontakt med pedagogisk verksamhet som inte är öppen för alla utan kräver 

en ekonomisk kompensation från deltagaren. 

     Att  barnen initialt  visar intresse för projektet men snabbt tappar intresse efter att ha hört dess syf-

te visar hur lockande projektets form är för dem, men att  innehållet  kan vara för avancerat alterna-

tivt för tråkigt för deras ålder.     
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De två flickornas resultat.

Diskurspsykologisk analys

Här presenteras bearbetning av den empiri där diskurspsykologiska kopplingar har kunnat göras. 

Som under föregående avsnitt består följande rubriker av citat  ur samtal med och mellan informan-

ter.

Du vill inte att jag ska delta

Den första besökaren som samtalas med är en pensionerad kvinna. Hon står och tittar på böcker ett 

par meter från projektbordet när jag närmar mig henne och frågar om hon vill delta i projektet. Hon 

är  mycket tillmötesgående och vi inleder ett samtal om demokrati. Det är ett ämne som hon gärna 

går in i och hon intresserar sig mer för projektet när hon får höra att  det är ett examensarbete för 

lärarprogrammet. Det menar hon ska stödjas! 

     Hon säger att det första hon tänker på när hon hör ordet demokrati är floskler. Men vi har väl den 

demokrati vi förtjänar, fortsätter hon sedan. När samtalet rör sig mot att handla om hennes praktiska 

deltagande motsätter hon sig detta med att hon inte är tillräckligt intellektuell. Som exempel hänvi-

sar hon till deckaren som hon till slut valde att låna istället för den ”finkulturella” roman hon tidiga-

re stått och hållit i. Hon förklarar att hon är intresserad av hantverk men att hon kan för lite och att 

det därför inte är henne jag är ute efter. Jag förklarar då att syftet med projektet är att få så många 

besökare att delta och att jag ser det som en fördel för undersökningen att hon inte är konstnärligt 

skolad, att det är just henne jag vill inkludera. Hon ändrar sig inte men tröstar mig med att hon ska 

tänka på det och möjligtvis komma tillbaka men det gör hon inte.60 
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     Då hon ursäktar sitt avståndstagande med att säga att hon inte är tillräckligt intellektuell eller 

hantverksmässigt skicklig, antyds att handarbete med en teoretisk koppling och syfte enbart bör ut-

föras av de som är ”behöriga” för detta. Som att det är en vedertagen ordning vilket borde förstås av 

mig som pedagog. Hennes val att avstå står kvar även efter att hon får veta att hennes orsaker till 

detta är till hennes fördel och att det är just henne jag vill inkludera i projektet. Diskurspsykologins 

socialkonstruktionistiska angreppssätt baseras på att  människor inte bara är bärare av diskurser utan 

aktivt använder dem som resurser.61 Tydligt är att hon inte vill delta, men är argumenten hon ger 

bara en metod för att så smidigt som möjligt ta sig ur situationen, att slippa någonting hon inte har 

lust med men utan att bryta sociala koder? Att till och med att strategiskt använda sig av dessa ko-

der och normer för att socialt framställa sig själv som den arketypiska anti-målgruppen för den här 

typen av aktivitet. 

      Man kan fråga sig hur hon i en annan kontext, i en annan pedagogisk situation som hon av olika 

anledningar känt sig manad att delta i, valt att  framställa sig själv vad gäller intellektuell och hant-

verksteknisk förmåga. Inom diskurspsykologin beskrivs språket som handlingsorienterat och varie-

rar efter det sociala sammanhanget.62 ”Man kan inte förvänta sig att människor är konsistenta; sna-

rare ska man räkna med att  deras val varierar eftersom de bygger på olika diskurser i olika 

kontexter.”63

Jag vill lyfta det mjuka värdet

Den första personen som väljer att delta är en kvinna i tjugofem-års åldern. Hon berättar att hon är 

anställd på Nacka kulturcentrum som ligger i anslutning till biblioteket. Deltagandet sker strax efter 

öppning då det fortfarande är få besökare i lokalen. Efter att hon har informerats om projektet sätter 

hon sig vid bordet och funderar på vad hon ska göra på duken. Hon berättar att hon väntar på sin 

chef som inte har dykt upp för ett möte ännu, vilket ger henne tid till att delta. 

     Ett samtal om kulturpolitik och ekonomi inleds där hon lyfter vad hon kallar för ”det mjuka vär-

det”. Ett värde som inte är mätbart i siffror eller diagram och hur stor vikt  det har i kulturverksam-
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het. Hon bestämmer sig där efter för att göra ett  moln av tejpbitar som hon klipper ut i varierande 

storlekar. Hon klipper sedan ut ordet ”känslor” ur en tejpremsa som hon monterar under molnet. 

Framför molnet  gör hon ett dollartecken följt av ett likhetstecken och efter molnet gör hon ett 

frågetecken.64

                       
Anställd på Dieselverkstaden deltar.

     I och med att  den här deltagaren är anställd på Dieselverkstaden har hon en lojalitet till bibliote-

kets aktiviteter och varumärke. Potter & Wetherells modell för diskurspsykologi visar hur diskurser 

används som resurser för socialt  interagerande mellan människor. Resurser som används för att 

konstruera olika versioner av verklighet på.65  Människor beskrivs av Potter & Wetherell behandla 

varandra som agenter som kan dra fördel av sina handlingar. På så sätt står också något på spel i och 

med dessa handlingar.66 Det måste innebära att det sociala handlande som ett deltagande innebär 

också är ett risktagande. Eftersom att lokalen är den här deltagarens arbetsplats kan inte hennes del-

tagande ske på samma premisser som för en biblioteksbesökare och innebär därav inte ett lika stort 

risktagande. I och med kulturdiskussionen som fördes under deltagandet uppfattas hon som förtro-

gen med kultur och konsthantverk vilket också gör deltagandet mindre riskabelt.           

30

64 Fältanteckningar under det designpedagogiska projektet på Dieselverkstaden, Stockholm. 2012-
10-18.

65 Winther Jörgensen och Phillips (2000) s. 114.

66 Ibid., s. 115.



Jag har fan inte tid alltså

En man som kan tänkas vara i fyrtiofem-års åldern står och tittar på ett bord med böcker ett par me-

ter från projektbordet. Efter att jag sagt hej, tittar han snabbt upp och sedan ner i böckerna igen. Ef-

ter några sekunder besvarar han kort min hälsning, fortfarande med blicken ner på böckerna. Efter 

att  han tillfrågats om deltagande frågar han vad det rör sig om och slänger en kort blick på projekt-

bordet. Efter att ha blivit informerad säger han att, Jag har fan inte tid alltså.67 Här går besökaren 

rakt på sak och avslutar samtalet på ett kort och koncist sätt utan att förklara sig närmare än med 

tidsbrist. Tidsbrist är hur som helst en språklig förklaring men handlar inte om projektets innehåll. 

Det här skiljer sig från de kvinnor som förklarat  sitt uteblivna deltagande med hantverksmässiga 

brister.          

     Den diskurspsykologiska analysansatsen fokuserar bland annat på människors retorik kopplat till 

social handling för att visa hur de konstruerar egna versioner av världen för att  bemöta andras.68 Då 

förklaringen om tidsbrist  kommer först efter att han har frågat om projektets syfte så kan det tänkas 

att  det är en konstruerad orsak till varför han avstår. Ett sätt att på ett retoriskt konventionellt  sätt 

avstå från något. Ett deltagande verkar för den här informanten aldrig vara aktuellt  och ligger långt 

bort. Att formen kan uppfattas som genusbunden till en traditionell kvinnoroll kan också vara en 

orsak som verkar exkluderande för den här informanten.     

Tolkning och resultat

Undersökningens syfte har varit studera hur biblioteksbesökare kan delta i att  yttra sig genom hand-

arbete i en kollektiv designpedagogiskt projekt och vilka villkor som har gjort  deltagandet möjligt 

eller hindrat det.
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Villkor för biblioteksbesökarnas deltagande

Efter att projektet genomförts stod det klart att det var stor skillnad på olika besökargruppers benä-

genhet att deltaga, men även på vilket sätt de valde att göra det. På vilka sätt  skedde då biblioteks-

besökares deltagande i en kollektiv designprocess och hur framträdde genusdiskurs? 

Barn och ungdomar

Den här var den gruppen var den mest  benägna till att delta i projektet. Ungdomar och lite äldre 

barn kunde ta till sig projektets syfte och genomförde det ofta på ett utvecklat  och engagerat  sätt.  

Deltagandet skedde ofta på eget bevåg och krävde sällan någon mer övertygelse än en förklaring av 

projektets syfte. 

     Något som förvånade mig var att det inte var någon pojke som deltog, alla var flickor. Den enda 

pojken som figurerade i projektet engagerade sig i vad sina två kompisar gjorde på duken men val-

de att  inte själv delta. Intill projektbordet låg bibliotekets tv-spelshörna. Här befann sig ofta fler 

pojkar än flickor. Frågan är om det här kan ha påverkar könsfördelningen. Som jag tidigare nämnt 

beskriver Hellman hur små barn redan i förskolan uppmuntras till ett  könsnormativt beteende. Det 

går inte att bortse från genusproblematik vad gäller barnen som har figurerat i undersökningen. Att 

det inte var några pojkar som deltog talar ett rätt tydligt  språk vad gäller barns förankring i ge-

nusnormer och hur de använder sig av dem i sitt handlande.         

Vuxna kvinnor utan barn

Kvinnorna som deltog i projektet förlikade sig med dess form på olika sätt. Jag har tolkat att deras 

deltagande har inneburit ett risktagande som har skiljt sig mellan informanter. I Potter & Wetherells 

modell för diskurspsykologi som tidigare nämnts beskrivs människors sociala handlande som en 

företeelse där något står på spel. Det måste då innebära att varje social handling innebär ett riskta-

gande från subjektet. De anställda kvinnorna på Dieselverkstaden som deltog/visade intresse för 

projektet kan inte ha upplevt samma risktagande som biblioteksbesökarna gjorde. De var ju på sätt 

och vis en del av den institution som projektet producerades för. Att välja att delta i och intressera 

sig för projektet blev på så sätt ett relativt riskfritt handlande. 
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     De som valde att inte delta hade ofta en benägenhet att förklara sitt avståndstagande. Förklaring-

arna handlade ofta om avsaknaden av personliga färdigheter, personlighetsdrag och så vidare. Som 

att de var tvungna att legitimera sitt avståndstagande och redogöra för vilken ”sorts” kvinna de var. 

Det här tolkar jag som ett sätt att ta avstånd från den stereotypa hantverkskunniga kvinnorollen som 

Greer beskriver som genusbunden till textilt hantverk, ett sätt att säga att man inte identifierar sig 

med den. Genusnormen är på det här viset dock närvarande då det  kan tolkas som något man tar 

avstånd ifrån.  

Vuxna män utan barn

Vuxna män var den grupp som var minst benägen att delta. Inga män utan barn deltog i projektet.  

Att som kvinnorna förklara sitt avståndstagande med brist på individuella färdigheter vad gäller in-

tellekt och hantverk förekom inte på samma sätt för männen. Då de konfronterades med valet att 

delta så avisades detta ofta på ett tydligt och direkt sätt utan mer förklaring än till exempel tidsbrist 

eller en generell olust. Männens direkta nekande tolkar jag som en indikation på att de inte behövde 

göra samma redogörelse för könsroll. Det genus som de själva förmodligen identifierar sig med är 

inte bundet till en textil hantverkstradition. Det är på sätt och vis underförstått att de inte ägnar sig 

åt textilt hantverk.   

Män och kvinnor med barn

Den här gruppen var mycket benägen till att delta, och här ingick de enda männen som valde att 

delta och det var alltså de som hade med sig barn. Det var vid ett par tillfällen män som initierade 

deltagandet. Jag tolkar det som att barnet fungerar som en kanal för vissa män till att delta i den här 

typen av aktivitet. Att barnet gör deltagandet möjligt. Även kvinnor som till en början avstod ett 

deltagande deltog senare tillsammans med sitt barn. Det är troligt att föräldrar utöver den textila 

kopplingen till det kvinnliga genuset associerar projektets utformning till något som är menat för 

barn vilket förklara deras benägenhet att inkludera dem. Så länge de är närvarande så riskerar de 

inte att bryta några könsnormer i och med att deltagandet är kanaliserat genom barnet.
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Gestaltning

Undersökningen presenteras utöver den här uppsatsen även i en gestaltning som ställdes ut på 

Konstfack i januari 2013. I gestaltningen har jag lyft undersökningens resultat, alltså de deltagar-

villkor som har kunnat synligöras genom analysen, i relation till projektets materiella utformning.        

Bordsduken som deltagarna arbetade med placerades i gallerirummet för att representera det de-

signpedagogiska projektet och visa deltagarnas formbidrag. Duken placerades på ett tjugo centime-

ter högt ”bord” för att visuellt  överdriva och förstärka hur lågt duken var presenterad på biblioteket. 

På duken placerades materialet som deltagarna arbetade i, textiltejprullar och tre saxar.    

     För att kommunicera deltagarvillkoren som rådde under projektet så hängdes även ett antal skyl-

tar upp  över duken. Skyltarna var formgivna som triangulära varningsskyltar och skulle på olika sätt 

visa för galleribesökaren vilka villkor och svårigheter som biblioteksbesökarna hade för att delta i 

projektet. Två av skyltarna representerar genusproblematiken i projektet, en visar problematiken 

runt projektets barntilltalande form och en dess pysselkaraktär. För att använda skyltestetikens färg- 

och formspråk så gavs skyltarna starka och kontrasterande färger och igenkännbara symboler. Alla 

skyltar fick en cerisesrosa färg som är stereotypt kopplad till ett  kvinnligt genus, för att för att ytter-

ligare väva in genusproblematiken i gestaltningen.

        
Gestaltningen på Konstfack 2013.
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Designpedagogiskt perspektiv

Som designteoretiska angreppssätt för ett utvecklat designpedagogiskt perspektiv är transformations 

design och deltagande design (participatory  design) tämligen intressanta. Inom de här teoretiska fäl-

ten behandlas användardeltagande inom olika designrelaterade discipliner. Användaren av det som 

formges inkluderas direkt i designprocessen för att nyttja hens kunskaper om det bestämda 

området.69 

     Design kopplas lätt till traditionell industridesign, modedesign och arkitektur, alltså formgivning 

av materiella artefakter. Transformationsdesign och deltagande design erbjuder ett bredare perspek-

tiv på vad design kan vara och hur den kan verka inom större grupper av människor. Det innebär 

nya perspektiv för hur designen kan användas i skolundervisning och andra pedagogiska arbeten. 

     En grupp som arbetar utifrån det här bredare perspektivet på design är bildpedagoggruppen Den 

pedagogiska designbyrån som bland annat genomför designpedagogiska projekt och workshops 

med barn och vuxna.70 De skriver på sin hemsida om hur de ser på designprocessen kopplat till sin 

pedagogiska verksamhet.     

Designprocessen kan användas till att förstå och till att skapa mönster och metoder. Genom att använda 
designprocessen som en medskapande metod att kartlägga behov och se lösningar i redan befintliga struk-

turer kan vi omforma dessa efter användaren behov. Att se lösningar är något som vi arbetar med varje 

dag både i egna och i andras projekt.71    

Slutdiskussion

Det designpedagogiska projektets form har varit ett  problem för undersökningen vars syfte i viss 

mån har underminerats av den. Undersökningen har syftat till att se hur besökare kan delta i att ut-
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trycka sig genom form på en bordsduk om temat demokrati. De som tilltalats mest av projektet har 

dock varit för unga för att  kunna genomföra det. Små barn visade ofta intresse för bordet och det 

har successivt gått upp för mig hur projektets utformning måste ha tilltalat barn. De tog på något 

sätt för givet att det här bara måste vara någonting som är avsett för dem vilket inte i efterhand inte 

är så konstigt. Bordet som var cirka sextio centimeter högt(alla andra möbler var högre) var i per-

fekt höjd för dem. På det låg också en duk med massor färgglada tejprullar och en och annan sax. 

De måste ha känt  igen det så väl från sin egen förskolevardag. Besvikelsen som infann sig då de 

insåg att de inte förstod syftet med projektet och därför valde att avstå var smärtsam att bevittna.

     Den form som projektet tillslut fick grundar sig förmodligen till viss del på min egen förankring 

i skolan och traditionsbärare av pedagogisk verksamhet med barn. Det låga bordet, materialet och 

klipp  och klistra metoden måste ha varit svår att inte koppla till barnverksamhet. En form och ett 

material som är mer kopplat till vuxet uttryck skulle ha tjänat undersökningens syfte bättre och på 

så vis kunnat öka det vuxna deltagandet. 

     Formen har även varit exkluderande för äldre män där både den textila kopplingen till det kvinn-

liga genuset samt den barnsliga estetiken säkert har spelat in. Frågan är om användningen av ett  ma-

terial(vad nu det skulle vara) som är starkt kopplat till det manliga genuset skulle verka exkluderan-

de på ett omvänt sätt. Den här frågan ställer jag i kontext av det manliga genusets hierarkiska över-

ordning av det kvinnliga som Ambjörnsson talar om vilket inte gör ett  omvänt förhållande av ex-

kludering självklar.   

     Även om det var en del kvinnor som deltog i projektet så var även den gruppen svår att inkludera  

i projektet. Inte lika svår som män men ändå problematisk. Skillnaden i sättet som män och kvinnor 

valde att avstå på som jag presenterat i Tolkning och resultat  är främst språklig. Ett sätt  att framstäl-

la sig själv på för att motivera och förklara ett val. Slutresultatet är dock detsamma, de avstår ju bå-

da från att deltaga. Frågan är om inte båda sätten är olika uttryck för samma olust till något som 

dom helt enkelt inte är intresserade av. Att med bästa retoriska strategi motivera avståndstagandet. 

Det är i den här språkliga strategin som genusdiskursen blir synlig, inte i deltagarnas självkänsla.  

     Hur undersökningens resultat kan appliceras i skolvärlden är något komplex då de som enklast 

inkluderades var i skolåldern medan de som exkluderades mestadels var vuxna. I elevers identitets-

skapande är emellertid könskonstruktion en stor faktor som är viktig att vara medveten om i all un-
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dervisning. Det för att på ett så inkluderande sätt som möjligt kunna bedriva en verksamhet som är 

normkritisk och på så sätt erbjuder elever att utvecklas till sin fulla förmåga och kunna välja många 

olika vägar. Att inte hindras av konstruerade konventioner om hur man skall vara.       

     Klart är att en pedagogisk strategi kan te sig mer eller mindre inkluderande för olika människor. 

Ibland är lyckligtvis deltagande helt obehindrat och jag tänker på flickan i tolvårsåldern som ställde 

sig vid bordet, tittade på duken och då hon tillfrågas om deltagande svarar hon ”okej” och formar 

ordet demokrati med blå eltejp.72
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