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1. Inledning 

Jag blev klar med min lärarutbildning i England år 1987. Sedan dess har jag arbetat som lärare 

i grund- och gymnasieskolor eller ansvarat för pedagogik på museer i England och Sverige. 

Alltid inom ramen för design eller närliggande områden. Jag har även haft turen att få 

möjligheten att skriva läromedel för grund- och gymnasieskolor och museer.1 Jag är och har 

under tiden också varit verksam som designer. Jag har alltid försökt att hålla mig uppdaterad 

inom ramen för pedagogiska idéer och utveckling, men det blev dock inte mer än en översikt 

som jag hann skaffa mig. När man är verksam som lärare får man nästan aldrig tid att stanna 

upp och reflektera över sina erfarenheter i klassrummet. Som designer har man inte tid att 

fundera på vilka processer man använder sig av. Jag känner att jag har mest arbetat genom 

intuition eller genom ”trial and error” i klassrummet och i designsammanhang. Jag har länge 

önskat att ta ett steg vidare i min professionella utveckling som lärare. Jag har varit speciellt 

intresserad av hur design som process kan användas i pedagogiska sammanhang. Jag har 

upplevt en underanvänd potential för design i skolan men har också sett hur processer kan lätt 

leda till styrning och även hindra elevens utveckling. Det är just därför att jag sökt mig till 

magisterprogrammet i bildpedagogik på Konstfack. Jag har haft många funderingar omkring 

hur design används i skolan och nu har jag med denna uppsats chansen att tar en eller två av 

funderingarna ett steg vidare. 

 

2. Introduktion 

Under de senaste10 till 15 åren har design lyfts fram i Sverige på olika nivåer, både inom 

produktion av föremål och som metod i skolan. Arkitekturåret 2003 följdes av Designåret 

2004 där design lyftes upp av många institutioner i samhället. Design som begrepp har börjat 

ersätta det tidigare svenska begreppet formgivning på flera plan. Exempelvis har industriell 

ersatt industriell formgivning som begrepp. Inom ingenjörskonsten har designern ersatt 

konstruktören, i konsthantverk har slöjdaren och formgivaren blivit ersatt av designer-maker. 

Konstfack kallar sig for University of Arts, Crafts and Design. Det finns Designhögskolor och 

ett flertal gymnasieskolor i flera städer som har introducerat Design och de som specialiserar 

sig som Designgymnasier.  

På skolnivå har det funnits flera försök att introducera design som pedagogisk metod i flera 

praktisk estetiska ämnen som exempelvis; bild, slöjd och teknik.  I andra länder som England, 

U.S.A. och Israel m.fl. ha utvecklingen lett till att design som process har hittat en plats på 
                                       
1 Powell D och Norkvist H (1997) Försök med Teknik, Alqvist och Wiksell, Powell D och Norkvist H (1999) Husdetektiven, 
Richter Förlag, Powell D och Hagelqvist S (2004) Stadsplaner i Sverige, Arkitekturmuseet, Powell D (Red) Arkitektur i Sverige 
(2003), Arkitekturmuseet, Powell D m.fl. (2005)Trials in Visual Litteracy, Sauerlander Vorlag. 
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respektive läroplan sedan ett 20 tal år tillbaka. Centralt i den pedagogiska modellen är 

processer som härstammar från produktion, s.k. designprocesser. Flera författare har försökt 

översätta processerna till pedagogiska modeller för studenter och elever. Viktor Papenek var 

en av de första med Design for the Real World2 där han utvecklar en process för design och 

designundervisning baserade på ”problem” och inte enbart estetik. Det finns många exempel 

på pedagogiska böcker från England som jag har använt mig av för att utveckla min egen 

undervisning i ämnet, Kimbell, R., Stables, K. & Green, R. Understanding Practice in Design 

and Technology3 t.ex. undersöker lärarens roll i designprocessen. Flera professionella 

institutioner har också bidragit till debatten om designprocessen i skolan t.ex. IDSA Industrial 

Designers’ Society of America, Design Secrets: Products: 50 Real-Life Projects Uncovered 4 

visar hur design och produktion går till och vem gör vad i processen.  

Genom arbete med en designprocess hävdas det att eleven t.ex. får möjlighet att utveckla sin 

förmåga att ta initiativ, ansvar och att lösa problem både enskilt och tillsammans med andra.5 

Design som pedagogisk modell används därför även som en problemlösningsmetod där 

eleven utvecklar en rad kunskaper och skickligheter, i synnerhet när ”problemet” som ska 

lösas härstammar från ett ”riktigt” problem i samhället. 

 

3. Bakgrund  
När jag har diskuterat ordet och begreppet Design genom åren har det ibland lett till 

missförstånd. Design är ett gammalt ord som har fått ny mening. Egentligen är det lika 

omöjligt att definiera Design som det skulle vara att försöka att ge en helhetsdefinition på 

konst, teknik eller vetenskap. Jag bedömer att jag ändå behöver ge vissa förklarningar till 

begreppen design och designprocesser i detta sammanhang som bakgrund till undersökning. 

 
 
3.1 Design, designprocesser och uppdrag 
 
3.1.1 Design 

Design som ord används som substantiv och verb. Ordet används som begrepp inom konst, 

hantverk, teknik och vetenskap för att beskriva en konstnärlig-, teknisk-, ekonomisk-, 

industriell-, eller vetenskaplig (eller en kombination av de olika områdena) produkt eller 

                                       
2 Papanek, V. (1985), 2nd Ed. Design for the Real World: Human Ecology and Social Change. Thames & Hudson Ltd 
3 Kimbell, R., Stables, K. & Green, R. (1996), Understanding Practice in Design and Technology, Buckingham: Open University 
Press. 
4 IDSA Industrial Designers’ Society of America (2003), Design Secrets: Products: 50 Real-Life Projects Uncovered. Rockport 
Publishers, 
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process. Ordet kom till svenska från det italienska ordet disegno som användes redan under 

1500 talet för att beskriva en teckningsprocess. Vasari (1511-1574 ), Västvärldens första 

”konsthistoriker”, skrev: disegno som betyder att teckna utifrån en kontext ……. design var 

grunden till (fin) konst i den filosofiska meningen att konstnären, genom sitt skapande har en 

idé (planterat i sina tankar av Gud) av föremålet som han ska reproducera. Figuren han skissar 

eller skulpterar måste reflektera både vad han ser och den perfekta formen eller designen som 

han har in sina tankar.6 

 

I denna uppsats är det designbegreppet inom ramen för konst, hantverk och industriell 

produktion samt pedagogik som utgör min tolkningsram. Här finns ett enormt urval av 

definitioner, speciellt inom ramen för design och designpedagogiska teorier. Nicholas Pevsner 

i sin Pioneers of Modern Design7 (först publicerad 1936 med titeln Pioneers of the Modern 

Movement) propagerar för modern design. Det ville säga den rörelse som börjar med Arts and 

Crafts, Deustcher Werkbund, Herbert Read, De Stilj, Walter Gropius m.fl., genom varje så 

kallad –ism; konstruktivism, futurism, kubism etc. och som avslutas någon gång under 1970 

talet med International Stile, oftast kallad för Modernism. Alla olika rörelser har haft sin egen 

teori rörande design och flera har haft teorier om design och pedagogik. Pevsner lyfter fram 

designskolan Bauhaus i Weimar som om modell för designundervisning. Reynar Banham 

bekräftar Pevsner i sin Theory and Design in the first Machine age 8 och lyfter också fram 

Bauhaus. Grundkursen på Bauhaus i Dessau, Weimar och senare i USA har haft enorm 

påverkan på de flesta designskolor därefter fram till 1980 talet och har påverkat hur 

designundervisning ser ut i grundskolor. Efter1970-talet sker ett ifrågasättande av 

Pevsner/Banham eller modernistisk, traditionalistisk syn på design och designpedagogik.  

Fokus sätts på design inom ramen för en postmodernistisk syn där förhållandet mellan design 

och sociokulturella faktorer lyfts fram. Inom pedagogiska sammanhang utvecklas 

designprocessen som en socio-konstruktivist problemlösningsmetodik, en process för lärande.  

Victor Margolin i Design Discourse 9 belyser flera av de diskurser som ägde rum mellan 1970 

och 1990 talen.  Med utgångspunkt i postmodernistisk designteori lyfter han fram olika 

oppositionsmoment till modernistisk designteori. Författarna betonar förhållandet mellan 

design, teknik och social organisation för att diskutera hur design har blivit en komplex och 

mångfaldig process som täcker flera områden.  De 20 artiklarna i boken visar på nya 
                                       
6 Vasari G (1568), Lives of the Most Eminent Painters, Sculptors & Architects. Engelsk översättning DeVere G C, (1912/1915), 
London: Philip Lee Warner 
7 Pevsner, N (1949), Pioneers of Modern Design, Penguin. 
8 Banham, R (1960), Theory and Design in hte First Machine Age, MIT Press 
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tolknings- och undersökningsmetoder för design såsom retorik och semiotik. Det sista kapitlet 

visar på nya förhållanden till designhistorien. Bort från den modernistiska designhistorien - en 

berättelse om ”hjältar” som skapade ”ikoniska” föremål utifrån sin egen kreativitet till 

designhistorien i ett ideologiskt ramverk, t.ex. kapitalism och patriarkism, som har skapat 

gränser för vad som produceras och hur design används.  

 

3.1.2 Designprocesser i skolan 

Designprocesser i skolan kan beskrivas på olika sätt. Jag vill avskilja två distinkta sätt att 

tolka begreppet designprocess. En som har rötter i modernistisk teori och en med rötter i den 

post modernistiska oppositionen. Victor Margolin menar att ”Indeed, design is an art of 

communication on two levels: it attempts to persuade audiences not only that a given design is 

useful, but also that the designers premise or attitudes and values regarding practical life or 

the proper role of technology are important, as well”.  Jag använder begreppet 

”designprocessen” i detta sammanhang som en produktutvecklingsprocess och för att beskriva 

en problembaserad pedagogisk metod. Denna designprocess som pedagogisk modell har sina 

rötter i postmodernistisk designteori.  Jag har bara hittat en uppsats på C nivå som behandlar 

designprocessen i ett postmodernistiskt perspektiv. 10 Uppsatsen ställer frågan om hur 

designprocessen kan implementeras i en lärande miljö och antyder att designprocess utifrån 

en postmodernistisk syn på design inte används i någon större utsträckning på grundskolan i 

bild- och formundervisning i Sverige.  

 

3.1.3 Designprocess 

Eftersom begreppet ”designprocessen” i ett pedagogiskt sammanhang kan tolkas på flera olika 

sätt vill jag förtydliga min tolkningsram omkring designprocessen som pedagogisk metod. 

Design är förknippat med människans förmåga att lösa problem för att stöpa om eller ändra 

sin miljö och för att fylla materiella eller andliga behov. Design som pedagogisk metod är 

därför en problemlösningsmetodik som är välanpassad för skolans värld med målet att 

utveckla denna förmåga hos eleverna.  

Designprocessen som jag vill undersöka är således en ”problemlösningsprocess”. Där 

upptäcks eller finns ett tydligt eller detaljerat problem som väntar på sin lösning eller 

utveckling. I en designprocess finns ett antal stadier som följer på varandra. 

 

                                       
10 Nyström Ana-Lena (2006), Designprocessen – En studie om hur designprocessen kan implementeras i en lärande miljö, 
Växjö Universitet 
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3.1.4 Processer med rötter i produktion 

Föreningen Svensk Industri Design SVID föreslår följande modell som designprocess 11  

1. Utgångspunkter. Vår omgivning präglar oss liksom vår samtid och historia. Design 

berör allt och alla och är ett kraftfullt verktyg för att påverka, och för att förmedla 

nytänkande och omtanke om människan. Tekniska-, ekonomiska- och personella 

resurser samt tidsaspekter är förutsättningar för arbetet som måste definieras. 

2. Användarstudier Behovs- och funktionsanalys. genomförs genom omvärldsstudier, 

t ex kvantitativa och kvalitativa studier, samt samtal och tester med berörda 

användare. Även kontakter med berörda nätverk och media bör göras. Dessa uppgifter 

analyseras inför det konstruktiva arbetet. 

3. Koncept och visualisering. Med utgångspunkterna och användarstudierna som 

plattform utvecklas ett eller flera konceptförslag som presenteras och testas. Arbetet 

sker ofta i nära samarbete med andra kompetenser utifrån ett produktions- 

marknadsperspektiv. 

4. Utvärdering och konceptval. Utvärdering sker genom olika prioriteringar, 

beräkningar, marknadsvärderingar och tekniska avgöranden. Alternativa förslag ställs 

mot varandra. Ett eller flera koncept väljs att arbeta vidare på. Förberedande 

aktiviteter inför presentationer påbörjas. 

5. Justering och genomförande. Det valda förslagen vidareutvecklas och förankras hos 

olika nyckelpersoner. Det slutliga förslaget presenteras, testas och utvärderas. Arbetet 

kräver samarbete med andra kompetenser, bl a för framtagning av ett 

produktionsunderlag. När eventuella osäkerheter är eliminerade kan 

produktionsprocessen påbörjas. 

6. Uppföljning och utvärdering. Efter produktionsstart utvärderas alla parametrar för 

att optimera framtida förbättringar. Uppföljningsarbetet inkluderar även nya 

användarstudier och tester som styr identitet. Marknadsföringens argumentation 

anpassas till resultaten så att designarbetets fördelar framhävs. 

 

I SVIDs modell gäller det för en designer att testa och att värdera och prova fram till en 

optimal lösning – den bästa eller mest lönsamma produkten. Begränsningar i materialval och 

självkritik och marknad är en effektiv broms som ökar farten fram till slutmålet genom att få 

                                       
11 Från SVID hemsida www.svid.se 
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designern att tänka till lite extra och prova en gång till. Just dessa faser i designprocessen ger 

eleverna kunskaper ”på vägen”, processen i sig är ibland viktigare än slutprodukten.  

 

Design som metod kan användas för att beskriva, analysera och förhoppningsvis förbättra i 

stort sett all mänsklig aktivitet, men framförallt de aktiviteter som leder till produkter, miljöer 

eller olika serviceområden som kan förbättra samhället. Designprocessen innehåller 

framförallt en logisk, rationell analys, men det måste alltid finnas utrymme i processen för 

konstnärlighet, intuition och infall, att kunna gissa och ta vara på slumpmässig utveckling.  

Det är kanske denna mångdimensionella aspekt till design som gör det svårt att definiera. 

 

Design som pedagogisk metod handlar om att man ger eleven möjlighet att utveckla en 

kombination av praktiska och intellektuella kunskaper, skicklighet och uppfattningar genom 

att de följer en mer eller mindre förutbestämd process. Det handlar alltså inte om att ge 

yrkesträning, att eleven ska bli ”Designers”. Eleven måste använda en bred kunskapsbas och 

många ”intelligenser” för att nå lösningar till olika designproblem. Det finns förstås en del 

kunskaper och färdigheter som är specifika för Designområdet, men mycket av de kunskaper 

som behövs finns i andra ämnen bl.a. bild och form, NO, matematik, teknik och slöjd, 

dessutom behövs kunskap inom IT, ekonomi och samhällskunskap. Designprocessen har som 

deluppgift att ge sammanhang, koppla ihop och konkretisera element från de andra ämnena.  

I denna studie undersöker jag min egen designprocess som utgår från ett samhällsbaserat 

problem. Det gäller ändringar i begravningsritualer som har skapat en ”marknad” för 

begravningsurnor. I den del där jag undersöker elevernas processer finns exempel på 

designövningar som temat ”design för alla”, där eleverna gör uppgifter, med anknytning till 

samhället.  

En sammanfattning av den process som föreslås av SVID insatt i ett pedagogisk sammanhang 

ger en linjär process med följande: 

 

Identifiera Forskning Utveckla Välja och       Genomföra/Utvärdera 

Problem  Idéer detaljera en idé           Tillverka produkt 

 

Den enkla linjära designprocess som föreslås av t.ex. SVID har i min mening flera svagheter 

En linjär process visar inga möjligheter på att stanna upp, ompröva, göra om, starta från 

början, varför en cirkel som modell kanske är att föredra. Modellen nedan har jag översatt 
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från National Curriculum for England and Wales ämnet Design. 12 I denna process visas hur 

eleven forskar, värderar, gör om och utvärderar under hela processen. 

 

Observera          Utvärdera 

ett sammanhang 

i samhället 

 

  

              Genomföra/ tillverka 

 

 

  Undersöka                       Bygga prototyper 

Skapa uppfattning 

Definiera problem 

     Utveckla idéer                                             Finputsa  idéer 

 

För att använda denna designprocess krävs pedagogisk insikt av läraren. Eleverna behöver få 

egna erfarenheter av alla delar i processen utan att spontaniteten försvinner. Läraren ska skapa 

en pedagogisk linje som innehåller alla delar av designprocessen, men vara flexibel nog för att 

acceptera att det finns många olika inlärningssätt. Med min erfarenhet bör man inte tvinga 

eleven igenom en process som inte tillåter några avsteg.  

 

3.1.5 Mitt designuppdrag - begravningsurnor 

Begravningsritualer håller på att ändras i vissa delar av Europa, särskilt i katolska länder där 

det sedan ett tiotal år tillbaka, är tillåtet att kremera.  En brist på begravningsplatser har gjort 

att begravningsritualen håller på att gå över till kremering och därefter lägger man askan i en 

urna som begravs eller muras in. 

  

Mitt designuppdrag definieras på följande sätt: Urnorna ska anpassas för människor från olika 

samfund och tro: humanister, katoliker, protestanter mm. I fortsättningen kan Designconceptet 

"A Personal Cathedral " användas för människor från olika etniska och religiösa bakgrunder.  

Jag vill ta fram en enkel men "värdig" form anpassad till industriell produktion. Formen ska 

                                       
12 National Curriculum for England and Wales ämnet Design. (DfEE and QCA, 1999: 15) 
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helst inte kunna förväxlas med någon annan förvarings- eller brukskeramik. En symbol ska 

kunna tryckas in i locket till urnan. Här gäller det att ta fram ett symbolspråk som är grundat 

på traditioner men insatt i ett modernt sammanhang. Symbolerna ska också vara värdiga och 

jag vill undvika trivialisering i bildspråket. 

     

4. Syfte  
Syftet med detta arbete är att undersöka hur designprocesser används för produktutveckling 

inom ramen för mitt eget designarbete och som pedagogisk metod med elever i grund- och 

gymnasieskolan. Undersökningen av produktutvecklingen genomförs med en analys av vilka 

processer och diskurser som jag använder mig av under framtagningen av en produktserie av 

begravningsurnor. Syftet är att försöka nå en djupare insikt i mitt eget skapande i förhållande 

till designprocessen. Syftet med att dokumentera produktionen av begravningsurnan är att se 

vilka diskurser som uppstår i processerna, för att lättare kunna identifiera liknande processer i 

designarbete i skolan.   

Syftet med undersökning i skolan är att försöka nå en djupare insikt om eleverns arbete i 

förhållande till designprocessen och en bättre förståelse för själva processen som metod i 

skolan. Jag vill undersöka hur elever i grund- och gymnasieskola använder designprocesser 

och vilka diskurser som tas i bruk. Jag dokumenterar ungdomarnas bruk av hela eller delar av 

designprocessen. En förstudie utifrån tidigare arbete hjälper mig att definiera vissa vanliga 

processer på grundskolan.   

 
5. Frågeställning 
Mot bakgrund av ovanstående stycken är min frågeställning i detta magisterarbete:  

Vilka diskurser uppstår under processen i mitt arbete som designer.  

En följdfråga är: Hur kan jag använda en analys av diskurserna för att bättre belysa 

vilka kunskaper och färdigheter som utvecklas hos eleverna i designundervisning i 

skolan?  

     

6. Urval och avgränsning 
I min egen designprocess ritar och framställer jag en eller flera prototyper till en eller en serie 

begravningsurnor. Jag undersöker begravningsritualer med utgångspunkt i 

kremeringsceremonier, liksom symboler som representerar död/återfödelse. Jag dokumenterar 

min personliga designprocess och de diskurser som aktualiseras under framtagning av urnan. 
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Som urval i studien om design i skolan undersöker jag hur elever i åk 6 i grundskolan, åk1 

och åk 3 i gymnasiet hanterar designprocessen och dess resultat. Jag gör en analys på 

resultatet av designundervisningen gentemot de dikurser som uppstår i mitt eget designarbete.  

 

7. Metod 
Jag dokumenterar de processer och diskurser som jag använder under framtagningen av en 

produktserie av begravningsurnor. Jag dokumenterar vilka problem som uppstår, hur jag 

behandlar problemen, hur man kommunicerar med andra i processen genom skisser, 

konceptutveckling, skriftliga och muntliga diskussioner, vilka problem som ska lösas, vilka 

beslut som ska fattas, vilka kunskaper som jag behöver och hur jag utvärderar resultatet. Den 

egna designprocessen undersöks som en diskurs eller flera diskurser. Dokumentation sker i 

form av skisser, modeller, prototyper, samtalsanteckningar och dialog med teknikerna som 

ska tillverka urnorna. Jag genomför en analys av egna processer utifrån litteraturen. (Se teori 

och tolkningsram). 

 

Metoder för att följa den egna Designprocessen kan spaltas upp enligt följande: 

- Dokumentation i form av skisser, modeller, prototyper, anteckningar och dialog med 

teknikerna som ska gjuta själva urnorna 

- Analys av egna processer utifrån kursens litteratur 

- Litteraturanalys inom området designprocessen 

Metoder för dokumentation av Designprocess i skolan:  

- Analys av tidigare dokumenterat arbete med åk 6 i grundskolan 

- Fältstudier på en gymnasieskola åk 1 och 3  

- Fotodokumentation av elevens bilder på skisser, modeller, prototyper 

- Samtalsanteckningar på dialog med läraren  

- Intervjuer med två elever i åk 3 på gymnasiet 

- Analys av elevens arbete utifrån litteraturen om diskursanalys 

- Litteraturanalys av designprocess i skolan. 

 
6. Teori och tolkningsram  
Den teori- och tolkningsram som jag använder för uppsatsen ligger inom omvalet 

diskursanalys. Främst använder jag mig av Gillian Rose, Visual Methodologies 13 och Simon 

Lindgren Populärkultur. 14 Rose presenterar en översikt av fältet visuell metodologi och ger 

                                       
13 Rose Gillian (2007), Visual Methodologies, Sage 
14 Lindgren, Simon (2005), Populärkultur, Liber Ab 
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praktiska råd om hur man kan använda en rad analystekniker. Lindgren för samman en rad 

teoretiska och metodologiska angreppssätt i en övergripande analysmodell för populärkultur. 

Båda hänvisar till teorier av Michel Foucault för att förklara begreppet diskurs. ”The notion of 

discourse is central to both Foucault’s theoretical argument and to his methodology. 

Discourse has quite a specific meaning. It refers to groups of statements which structure the 

way a thing is thought, and the way we act on the basis of that thinking. In other words, 

discourse is a particular knowledge about the world which shapes how the world is 

understood and how things are done in it. ”15 

I denna uppsats undersöks diskursen design och designprocessen. Huvuddiskursen kan delas 

in i två distinkta och separata diskurser. En inom ramen för designprocessen i produktion och 

en diskurs inom ramen för designprocessen och pedagogik. Diskurserna har sina egna 

fackspråk och specialiserad kunskap inom de institutioner och sammanhang där diskurserna 

äger rum. De har sina egen subjekt t.ex. läraren, eleven och bildämnet eller designer, företag 

och produkten. De olika ”roller” läraren eller eleven spelar gentemot ämnet, eller som en 

designer eller ett företag spelar gentemot produkten står för subjektetspositionering.  

Jag använder en teoretisk analys av diskurserna inom produktion för att bättre belysa 

diskursen inom pedagogiken. 

 
 
7. Tidigare forskning  
Den pedagogiska forskningen som jag har läst de senaste åren och som har påverkat mig i min 

egen undervisning och formgivning härstammar från kognitionsforskningen. Intresset har 

påverkat mig i mina tankar om designprocessen. Jag har sett designprocessen som ett verktyg 

för eleverna att utveckla och använda sig av sina olika intelligenser. Jag använder, på ett 

medvetet sätt, en rad inlärningsstilar/intelligenser när jag brukar designprocessen i mitt eget 

arbete. Det är Howard Gardners kända teorier om ”multiple intelligences ” där han föreslår att 

intelligens kan ta följande former: 16  

• Linguistic Intelligence  
• Musical Intelligence  
• Logical-Mathematical Intelligence  
• Spatial Intelligence  
• Bodily-Kinesthetic Intelligence  
• Interpersonal Intelligence  
• Intrapersonal Intelligence 
• Naturalist Intelligence. 

                                       
15 Rose,Gillian (2007) s. 142 
16 Gardner Howard (1993), Multiple Ingelligences, Basic Books 
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Gardner påstår att människor har olika sätt att lära sig som; språklig, logisk, spatial, musisk, 

rörelse, interpersonal, intrapersonal, naturalistisk och existentiell.  För att använda 

designprocessen är det olika kombinationer av intelligenser vid olika faser i processen som är 

intressant för undersökningen. För att arbeta genom hela processen behövs inte enbart 

kognition men att man är beredd att ändra sina attityder, föreställningar och även beteende. 

Gardner definierar kreativitet som en problemlösningsprocess där man måste använda sig av 

olika intelligenser. Inom en sådan pedagogisk ram blir designprocessen ett sätt att orientera 

sig. Genom t.ex. observationer, kontextanalys, att leta efter likheter och olikheter, att ställas 

inför verkliga och abstrakta problem, så kan eleven utveckla förmågan att konstruera visuell 

mening. Jag är intresserad av forskning som är fokuserad på idéen att människor förstår 

genom aktion och handling och inte enbart genom tänkande och kontemplation.  Trots att 

Gardners forskning har ifrågasätts och dekonstruerats har den fortfarande en stor betydelse 

inom dagens pedagogisk forskning. 

 
De följande referenser kommer från en rad konferens papers publicerade av olika 

universiteten på DATER17 under 2000 talet. DATER är ett Internet baserat arkiv för forskning 

inom ”Design Education”. 

 

Den senaste forskning från 2000 talet i Storbritannien har visat på så kallad ”fixation”, ett 

begrepp som definierar problem som har uppstått när design processen används i skolan. Bob 

Nichol och Ross Maclean skriver att”Creation cognitive litterature suggests a lack of 

creativity in design work is partly the result of ”fixation” (difficulty in generating novel ideas 

due to imagination being ”structured” by pre- existing knowledge)”. 18 Forkningens mål är:  

”to shed light on how students generate design ideas and how a particular teaching approach , 

product analysis, influences these processes”. 19 

I denna forskning antyds det att designarbete kan sakna kreativitet när designidéer oftast är 

grundade på avbildningar från populärkultur och är könsstereotypiska.  Eleverna leds genom 

en process där de använder och utvecklar en rad kunskaper och skickligheter men möjligtvis 

på bekostnad av kreativitet. 

Forskning i Israel av David Mioduser ställer frågan ”Do we have an Alternative Methodology 

for Teaching Design?  The study reported here is a research project aimed to examine the 

relationship between alternative approaches to teaching design (structural and functional) and 
                                       
17 www.dater.org.uk 
18 Nicholl Bob, McClean Ross (2007) The contribution av product analysis to fixation in Student’s design, University of 
Cambridge 
19 Nicholl Bob, McClean Ross (2007) s. 2 
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the student’s mental modelling of the design process”. 20 ”Structural” definieras som ett 

stegvis (step by step) sätt att definiera och använda designprocessen i undervisning och är det 

som är vanligast inom skolvärlden utanför Sverige. ”Functional” definieras som en 

undervisningsmetod där olika ”design functions” sätts i fokus. Eleven lär sig de olika delarna 

av processen var för sig: ”problem identification, decision-making, planning, making, 

evaluation”. Eleven har därefter vid varje steg i processen möjligheten att ta fram en eller 

flera ”functions” för att nå en lösning till problemet. Bilden nedan visar hur två elevgrupper i 

åk 8 själva har definierat sina problemlösningsprocesser. En grupp fick undervisning grundad 

på en ”Structural” process och den andra på en ”Functional” process 

”Finite Linear Model” och ”Cyclic Linear Model” visar hur elever som har följt en 

”Structural” undervisningsmetod beskriver processen. Tre ”Branching Models” visar hur 

elever som har följt en ”Functional” undervisningsmetod beskriver processen. ”Branching 

Models” visar en friare mer spontant sätt att tacka problem där flera lösningar har prövats och 

inte varje del av processen har använts. 

 
                                       
20 Mioduser David (2004), ”Do we have an Alternative Methodology for Teaching Design?  Tel Aviv University and Osnat Dagan, 
Moshinsky Peadagogical Centre 
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En intressant forskning genomförs av Marion Rutland som ställer frågan ”What can we learn 

about creativity from the practice of professional designers to inform design in classrooom 

practice? 21 Huvudfrågan är: ”To what extent is it possible to teach creativity in design 

classrooms”? Forskningsprojektet gör en modell med de olika faktorer som kan påverka 

kreativitet i designundervisning. 

 
1. ”Domain relevant features – a set of practices associated with an area of knowledge 

 
2. Creativity-relevant features- influencing controlling the direction and progress of the 

process 
 

3. Social, environmental features and cultural issues”. 
 
I denna Forskning har flera professionella designers undersökts för att ta reda på de olika 

faktorer som påverkar deras kreativitet. Alla designers har nämnt en cirkulär designprocess 

som ett verktyg som de använder för att hjälpa dem att sätta en struktur på sin kreativitet. Det 

finns ett försök att avmystifiera kreativitetsbegreppet och forskningen hänvisar till Mihály 

Csíkszentmihályi. 22  Han anser att kreativitet utgår från individen, men att kreativitet måste 

studeras i sin kontext och alltid befinner sig i en kontext. Han föreslår att kreativitet utgår från 

en individ som har kunskap inom ett område, därefter bedöms kreativiteten utefter hur ny eller 

användbar kunskapen är och om det ska anslutas till domänen, och därmed utveckla domänen. 

Det finns alltså ett samspel mellan existerande kunskap, domän, och domänens experter, fält 

och individen som verkar inom domänen. Och det är i detta samspel som kreativitet utvecklas.  

 

”Fixation” är ett problem som jag själv har upplevt i min undervisning. Elevernas kan 

begränsa sig själva i bild, form eller design arbete genom att endast använda avbildningar från 

populärkultur. Typiska exempel kan vara så kallade graffiti tags, fotbollslagslogo, ”girl” eller 

”boy” band. I min undersökning av skolans designprocess vill jag se om jag kan identifiera 

begreppen ”fixation” i elevens arbete. Jag vill också försöka identifiera vilka modeller läraren 

använder, är det en ”Functional” eller ”Sturctural” modell. Undersökningen kommer inte att 

behandla kreativitet i klassrummet men jag kommer att beröra min egen kreativitet inom 

ramen för min egen designprocess nedan.          

 

                                       
21 Rutland Marion (2005), What can we learn about creativity from the practice of professional designers to inform design in 
classrooom practice? University of Surrey Roehampton 
22 Csíkszentmihályi, Mihaly (1996 ), Creativity: Flow and the Psychology of Discovery and Invention, New York: Harper Collins 
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8. Bearbetning och analys  

8.1 Undersökning Urnan 
 

Ur företagets 

produkt serier 

 

 

 
 

Första skisser 

Designprocessen under arbete med begravningsurnor. 

Skiss- och fotoserien ger en visuell bild över designprocessen i utvecklingen 

av begravningsurnan för en keramikverkstad i Liechtenstein.  

Uppdraget från företaget var att framställa koncept och skisser till en serie 

begravningsurnor. Företagets nuvarande serie visas till vänster. 

Jag hade tidigare arbetat med företaget, en mellanstor keramikverkstad i 

Liechtenstein som tillverkar brukskeramik, kakelugnar och begravningsurnor. 

Företaget har haft ekonomiska problem p.g.a. konkurrens från billiga importer 

från Kina och östra Europa och försöker nu att omstrukturera produktionen. 

För tio år sedan fanns det ett tiotal keramikfabriker i området, nu finns det bara 

två kvar. Försäljning sker främst i ett område omkring sjön Bodensee, 

Vorarlberg i Österrike, tysktalande Schweiz samt Liechtenstein. Regionen har 

satsat hårt på arkitektur, design och kultur som ett led i förnyelsearbetet och 

utveckling. Ett nymodernistiskt formspråk är typiskt för området med 

råbetong, trä och långsmala rektangulära byggnader. 

Arkitekter som Peter Zumthor har lett vägen med nytänkande inom design 

kopplad till en känsla för material som visas i t.ex. Konsthallen i Bergentz och 

badhuset i Vals. Företagets produktserier matchade inte denna estetiska 

utveckling. 

 

Begravningsregeln som gäller för urnan är att när askan är placerad i urnan ska 

den inte kunna gå att öppna igen. Locket limmas fast med beständig silikonlim 

som går in i keramiken och försluter locket. En utgångspunkt var därför att 

serien måste kunna utvecklas i framtiden för användning inom 

begravningsritualer med olika etniska bakgrunder och tro. Ett stort ekonomisk 

utvecklingsområde är att människor också vill ha urnor till sina husdjur; katt, 

hund, fåglar mm.  

 

När jag fick uppdraget var jag bortrest i Toscana. Jag är mycket intresserad av 

renässansens arkitektur och tittade på flera palats och kyrkor i Florens och 

Siena. Jag blev lite trött på de kända städerna där arkitekturen är fantastisk 
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Lucca Katedral 

 

 
Santa Maria della 

Carceri 

 

 

 

men med lite utrymme för reflektion mitt bland alla turister. Jag tog mig till 

Prato en närliggande stad och fastnade för domkyrkan och en liten 

renässanskyrka, Santa Maria della Carceri. Här skulle jag leta lite inspiration.  

Domkyrkan var en äldre meddeltidsbyggnad omskapad under renässansen och 

på en sidodörr hittade jag en serie geometriska symboler inristade i stenramen. 

Vad skulle de här symbolerna betyda?  

 

Kyrkan Santa Maria della Carceri visade nästan fulländad utformning 

avrenässans designteori. Under renässansen var det viktigt att alla delar av 

huset skulle höra ihop med helheten och med varandra. Precis som en 

människas kropp har olika lemmar och alla lemmar är nödvändiga för att man 

ska kunna kalla den välskapt. Var man än stod i byggnaden skulle man kunna 

uppleva och ana hur de andra rummen låg, den strikta geometrin, runda rum, 

kvadratiska rum och avlånga rum. En del rum är små och mysiga med låg 

takhöjd medan andra är stora salar och har höga välvda tak. Idén att den 

”perfekta” människokroppens proportioner är grunden till ”perfekta” rum är 

grundläggande inom Renässansens arkitektur. Leonardo da Vinci, Alberti och 

Palladio gjorde alla tolkningar av teorier grundade på idén om det ”perfekta 

nummer” eller Pi.  Utifrån den perfekta människokroppens proportioner – 

huvudens bredd och längd, kroppens bredd och längd får vi proportioner 3 : 5 

eller 6 : 10. Tanke var att man skulle känna sig bekväm och harmonisk i ett 

rum med proportioner 6 : 10 därför att det är samma proportioner som den 

egna kroppen. Nummer 16 var tänkt som det mest perfekta numret därför att 

det var summan av 6 + 10.  Jag bestämde mig att använda samma proportioner 

som under renässansen. Askan skulle kännas harmonisk i en urna med 

”perfekta” proportioner! 

 

Jag tycker om musik och jag brukar lyssna mycket på musik på resor. Under 

denna resa hade jag en slinga som gick runt i huvudet, ”My own personal 

Jesus”, originalet var av Depeche Mode men jag lyssnade på en version av 

Johny Cash. 
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Volym modeller och 

prototyper i papp 

och gips 

 

 

Justeringar 

Texten löd: 
”My own personal Jesus 
Someone to Love 
Someone to hear my prayer 
Someone to care” 
 

Idén om en ”own personal Jesus” fastnade. Varför inte en ”own personal urn” 

eller en ”own personal cathedral” – inte en urna men en personlig katedral som 

den sista boningen. 

  

”En personlig katedral” 
Design konceptet "En personlig katedral " växte fram. Syftet var att ta fram 

en enkel men "värdig" geometrisk form, grundad på den gyllene rektangeln. 

Enkelheten skulle lätt kunna anpassas till industriell produktion, formen helst 

inte kunna förväxlas med någon annan förvarings- eller brukskeramik. En 

symbol skulle kunna pressas in i locket till urnan. Här gällde det att ta fram ett 

symbolspråk som hade grund i traditioner men kunde fungera i ett modernt 

sammanhang. Symbolerna skulle vara värdiga och undvika trivialisering.  

I slutet av resan tog jag mig till Lucca och katedralen. På väggen nära 

ingången fanns en liten stenlabyrint. I guideboken stod det att den var från 

medeltiden och efterliknar en labyrint från Chatres. Symboliken sägs vara den 

långa vägen med många hinder till Jerusalem eller frälsning. Här var 

någonting som jag skulle kunna använda. Jag började undersöka andra typer 

av labyrinter och hittade en från antiken och en från keltiska formspråket. 

Gemensam för dem alla var att de symboliserar evighet – en fin tanke. 

 

Tillbaka i Sverige började jag skissa former grundade på den gyllene 

rektangeln och letade fram olika varianter av labyrinter. Här hade jag några 

diskussioner med företaget inom ramen för ekonomin. Formen skulle kunna 

produceras industriellt och här gällde det att hålla delarnas mängd nere till ett 

minimum.  Vi bestämde att hålla oss till de renaste geometriska formerna utan 

valvmotiv.  Labyrint mönstret på locket skulle bestå av en klassisk labyrint en 

keltisk labyrint och den kristna labyrinten från Lucca/Chatres. Jag började 

också att titta på symboliken på olika gravstenar och kyrkogårdar. På Maria 

Magdelenas kyrkogård på Stockholms Södermalm hittade jag en minneslund 
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välj glasyr 

 

justera skisserna 

 
Olika volymer 

 

från 2000. Minneslunden var i form av en stor labyrint. Här fick jag en 

bekräftelse på att symbolen skulle fungera än idag. 

 

Urnans storlek bestämdes av gyllene rektangelns proportioner samt mängden 

aska från en människokropp. Teknikern och jag gjorde volymformer i papp 

och sedan i gips. Det första försöket att gjuta urnan fungerade inte teknisk då 

sidorna inte blev raka och kvadratiska. Här fick teknikerna jobba med att göra 

den nedre delen av urna lite tjockare på insidan för att kunna hålla den raka 

linjen på utsidan. Den första rektangulära labyrinten som jag ritade var för kort 

för locket och fick ritas om i förlängd form.  

 

Jag åkte ner till Liechtenstein för att kontrollera formerna. Jag såg direkt att de 

runda locken inte passade på urnorna. Något var fel med proportionerna. Här 

gällde det att justera diametern med 10 mm men behåller samma höjd. Detta 

gjorde jag med ögonmått eller utifrån min erfarenhet och 

förtrogenhetskunskap. 

Vi valde glasyr som skulle passa med konceptet. Viss glasyr som jag skulle 

vilja använda fungerade inte på stora ytor. Teknikern påstod att man inte 

kunde hålla en jämn produktion dvs. att alla urnor inte skulle bli lika efter 

bränning. Jag tyckte att det bara var bra men företaget ville ha annat så jag fick 

ge mig.  Jag hade skissat en färgskala som påminde mig om marmor från 

kyrkorna i Toscana. Vi valde glasyr som efterliknande Serpentin- och 

Carerramarmor i färgskala. Lite längre fram visade det sig för svårt att få alla 

glasyr precis lika och jag fick som jag ville i alla fall. 

 

Under arbetet med den första serien började jag skissa på ett annat koncept 

utifrån samma idé ”en personlig katedral”. Jag hade varit på skogskyrkogården 

och gillade de raka enkla linjerna av Gunnar Asplunds arkitektur och det 

vackra stenkorset. Jag hade också tittat på rå betong arkitektur, speciellt badet i 

Vals av Peter Zumpthors och fick en idé om en källa. Det sägs att om man 

gräver under många katedraler, hittar man lämningar av en tidigare kyrka, om 

man gräver under kyrkan hitta man lämningar av ett tidigare hednisk tempel 

eller offerplats och under templet hittar man en helig källa. Jag tänkte på 
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Badet i Vals 

 

 

 

nya skisser 

 

vatten som motiv och mönstret på en stående urna. Under handledning på 

Konstfack pratade vi om hur man kan associera vissa former t.ex. att en långt 

smalt liggande rektangel associeras med döden som sarkofag, likkista eller 

gravsten. Urnan blev liggande. 

 

I skivandets stund håller företaget på att bränna första serien urnor 

  

Analys 
Designprocessen under produktion av urnan ”En Personlig Katedral” kan 

beskrivas som flera diskurser. De diskurserna som lätt går att identifiera är: 

”Teknisk diskurs”, en diskurs om vad som är tekniskt möjligt att producera, 

om hållbarhet, materialval, glasyrval, mängden aska från en människokropp, 

volym mm. 

”Ekonomisk diskurs”, en diskurs om vad som är ekonomiskt möjligt, bästa 

bruk av material, bästa lösning med minsta delar, produktionskostnader, break- 

even mm. 

”Färg, form, funktion diskurs”, en diskurs om förhållande mellan vilken färg 

och form som passar bäst och deras förhållande till urnans funktion, 

upplevelser etc.  

Utöver dessa finns det en annan diskurs som är svårare att identifiera eller 

definiera. Jag skulle kunna döpa den till den ”konstnärliga diskursen”. Den 

konstnärliga diskursen handlar om associationer, inspirationer och att kunna 

leka med kontexter, både medvetet och i det undermedvetna för att hitta nya 

lösningar. Inom ramen för denna uppsats vill jag inte behandla en diskurs om 

vänstra/höger hjärnan utan att säga att jag har en känsla av att man använder 

olika delar av hjärnan för de olika fyra diskurserna. De första tre diskurserna 

fördelar jag till erfarenhet, logik, kronologi och problemlösningsförmåga. Den 

konstnärliga diskursen verkar använda andra förmågor. Jag tror också att om 

jag stannar upp och reflekterar att jag kan identifiera när jag använder mig av 

de olika diskurserna och respektive del av hjärnan och kan identifiera samtalet 

emellan. 

Vilka inlärningsstilar eller intelligenser har jag använt mig av? 

Den främsta inlärningsstil som jag använt mig av i den gestaltande processen 

är en slags kombination av kinetiska/rörelse och det taktila som är svåra att 
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beskriva. Inspiration kommer från att fysisk vara på plats i en viss stad, kyrka, 

begravningsfält. Att låta platsens intryck komma in i kroppen och tankarna 

genom att helt enkelt gå omkring bland gravstenar och känna på dem. Att 

försöka koppla bort logik, erfarenhet, kronologi och låta idéer flyta runt. För 

att sedan koppla tillbaka på ett medvetet sätt de intryck och idéer som har 

uppkommit. Den andra intelligensen som har varit viktig är en ”interpersonal” 

förmåga att kommunicera idéer till andra. 

 

Design processen i detta fall är förstås inte fyra separata diskurser som går 

parallellt med varandra men en serie av diskurser som ibland går in och ut, 

korsar och påverkar varandra. 

 

Inom kurslitteraturen började jag läsa Populärkultur av Simon Lindgren23.  

Han skriver ” Som Foucault ser det, leder diskursen till en maktimpregnerad 

uttryckt föreställning om något – ett givet sätt att tänka om, tala om och 

förhålla sig till bestämda fenomen. Foucaults maktbegrepp är inte emellertid 

traditionellt i den bemärkelsen att den betraktar makt som något som kan 

utövas av en aktör, eller som något som utstrålar från ett maktcentrum. Makt 

är för honom snarare något som genomsyrar och präglar alla sociala relationer.  

En diskurs innebär med andra ord en uppsättning av utsagor och antaganden 

som tillhandahåller ett språk för att tala om en given företeelse i en given 

kontext.”24  

Diskurserna om urnan påbörjas med en kontextanalys. T.ex. hur ska den se ut, 

hur mycket aska ska den kunna innehålla given flera olika förutsättningar? 

Kontextanalysen och diskurserna leder till justering av subjektspositionen. 

Urnan blir en ”interpellation”. Phillips, Louise och Jörgensen, Marianne 

Winther i Diskursanalys som teori och metod beskriver begreppet 

interpellation: ”Interpellation betecknar den process varigenom språket 

konstruerar en social position för individen och därmed gör henne till ett 

ideologiskt subjekt.” 25  Här skulle vi kunna byta ut social position för form 

och individen för föremålet (urnan). Kallar man föremålet för en urna från 

                                       
23 Lindgren, Simon (2005), Populärkultur – teorier. Metoder och analyser, Liber Ab 
24 Lindgren (2005), s. 126 
25 Winther Jörgensen, Marianne och Phillips, Louise (1999), Diskursanalys som teori och metod, Studentlitteratur S.22 
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nya former växer 

fram 

 
 

 
klar för glasyr 

 

början av processen kan resultatet lätt bli som en urna alltid har gjorts: en vas 

med handtag och lock. Begravningsurnor har sett lika ut i hundratals kanske 

tusentals år. Kalla man föremålet för en ”Personlig Katedral” från början får 

det en annan identitet och tilltal. Om man använder en diskurs om en personlig 

katedral i stället för en urna kan man utveckla nya former för föremålet. 

 

Lindren skriver ”Man kan säga att varje diskurs bär på olika 

subjektspositioner, d.v.s. givna roller och identiteter i relation till specifika 

former av diskursiv kunskap och diskursiva praktiker.” 26 

 

I urnan/en Personlig Katedral och design process/diskurs menar jag att det är 

den konstnärliga diskursen som spelar en ledande roll. Den konstnärliga 

diskursen i mitt fall är en koppling mellan språk med speciellt förbindelsen till 

musik eller dikter samt koppling mellan en fras och föremålet. En urna 

kommer alltid att se ut som en urna, men en ”Personlig Katedral” kan bli vad 

som helst! 

 

Har jag följt designprocessen? 

Man kan säga att för urnans produktion som helhet har jag följt design 

processen beskrivit tidigare.  

 

Ett behov i samhället har identifierats och en designprocess har genomförts för 

att hitta den optimala lösningen utifrån givna förutsättningar. Produkterna ska 

produceras och därefter ska processen fortsätta med test mot eventuella 

kunder. Går de att marknadsföra, sälja, göra vinst med? Feedback från den 

processen ska tillbaka till mig för fler justeringar. Det kan handla om att t.ex. 

justera nyansen på en färgskalan. Det är inte jag som designer som har 

genomfört hela processen, jag ingår in ett team och vi samarbetar och följer en 

förutbestämd process. 

 

 
 
 

                                       
26 Lindgren (2005), s.130 
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Slutsats 
Under arbetet med designen av urnorna kan man säga att det finns minst två 

distinkta designprocesser. En designprocess där jag ingår i ett team som kräver 

vissa förmågor och kunskaper och följer relative förutbestämda diskurser. 

Utöver det finns en designprocess där jag på egen hand utvecklar 

design/konstnärliga idéer som kräver andra typer av kunskaper och förmågor.  

I denna process använder jag mig av justeringar av subjektspositioner för att 

komma fram till nya former.   
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8.2 Undersökning åk 6 i grundskolan 
Bakgrund till denna undersökning är stolmodeller gjorda av elever på grundskolan åk 6 inom 

ramen för mitt tidigare arbete som Lektor på Arkitekturmuseet i Stockholm. Eleverna besökt 

en utställning, arbetade i klassrummet och ställde sedan ut modellerna på museet. För att 

kunna närmare diskurserna inom designundervisning i grundskolan har jag valt att som ett 

exempel göra en innehållsanalys av ett bildmaterial från dessa arbeten. 27  

  
Stolmodeller ställdes på Arkitekturmuseet 

Studiematerial 
Bilderna visar 44 olika stolmodeller som jag analyserar och diskuterar efter den visuella 
presentationen. 
 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 5. 

                                       
27 Rose, Gillian (2007), Visual Methodologies: kap 4.Sage 



 25

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 10. 

 
11. 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
16. 

 
17. 

 
18. 

 
19. 

 
20. 

 
21. 

 
22. 

 
23. 

 
24. 25. 



 26

 
26. 

 
27. 

 
28. 

 
29. 

 
30. 

 
31 

 
32. 

 
33. 

 
34. 

 
35. 

 
36. 

 
37. 

 
38. 

 
39. 

 
40. 

 
41. 

 
42. 

 
43. 

 
44. 

 
 

 

Uppgiften började med ett besök på en utställning på Arkitekturmuseet i Stockholm. 

Utställningen hette ”Dimensions of Design” och producerades av Vitra Design Museum i 

Tyskland. Utställningen visar ”ikoniska” stolar under ca 100 år av designhistoria. Stolar ritade 
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av t.ex Le Corbusier, Mies Van Der Rohe, MacIntosh. Utställningen följde den traditionella 

designhistorien och presenterade en modernistisk syn på design. Utställningen kompletterades 

av stolar ritade av samtida svenska formgivare.  

 

Eleverna fick därefter i klassrummet fritt skapa egna stolmodeller inom ramen för ett 

förutbestämt mått på 20 cm höga stolar. Inga regler eller processer ingick, bara att använda sig 

av sin egen fantasi och inspirationer. Därefter ställdes resultatet ut på Arkitekturmuseet.  

 

När jag först tittade på helhetsbilden på stolmodellerna, blev jag imponerad av de divers 

lösningarna. Ingen stola verkade vara den andra lik. För att komma lite närmare 

designbegreppet i grundskolan och börja undersöka vilka processer eleverna har gått igenom 

har jag först delat in stolarna i tre grupper eller ”coding catagories”.28 

 

1. De första 18 stolarna i serien visar tydlig inspiration eller påverkan från utställningen 

om stolar. Eleverna har experimenterat med material och här råder ett tydligt 

modernistisk eller minimalist formspråk där en färgskala och ett material används i 

alla stolar.  

 

2. Följande stolar i serien 19 till 27 visar en mängd inspirationskällor, ett ägg, en struts, 

dataspel, en blomma, hockey, ett årtal, segling, en mus. Eleverna i denna serie har i 

flera fall genomfört en subjektspositionsjustering. En stol kan vara en struts, ett ägg 

mm. 

 

3. Följande stolar 27 till 41 verkar ha genomförts med form och färgexperiment direkt i 

materialet utifrån elevernas egen fantasi och materialets begränsningar. 

 

Hela serien visar hur olika inspiration använts till tre olika design- eller konstnärliga 

processer. Eleverna har varit på en utställning för att få inspiration, gjorde modeller som 

sedan ställdes ut på ett museum. Däri finns också en designprocess, men hur mycket eleverna 

deltog i den är svårt att säga. De har inte genomfört någon annan del av designprocessen 

förutom modellarbete. Det som jag kan säga är att eleverna verkar har fått sina inspiration 

från (minst) tre olika typer av källor. Därefter har eleverna genomgått lite olika typer av 

                                       
28 Gillian Rose (2007), s. 65-67 
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formutvecklingsprocess. Det är svårt att definiera vilka processer eleverna har gått igenom. 

Det enda beviset är slutprodukten, dvs. stolmodellerna. Eleverna har dock inte deltagit i den 

designprocess som jag beskriver som pedagogisk modell ovan. Processen för eleven börjar 

och slutar med modellbygge. Jag skulle kunna definiera elevens arbete som en 

formgivningsprocess. Formgivningsprocessen är en viktig del av en designers arbete dock inte 

det hela. 

 

8.2 Fältstudie åk1 gymnasiet industridesign 
Elevarbetet består av ett projekt i åk 1 på gymnasiet inom ramen för kursen Design och 

Fackteckning på Industridesignlinjen. Projektet hade pågått i fyra veckor och jag fick ta del av 

resultatet. 

Fältanteckningar 
Fältstudie genomfördes på en gymnasieskola med designinriktning. Första lektionen som jag 

undersökte var i åk 1 som hade fått uppgiften att rita om ett föremål efter egen smak. 

Uppgiften gick ut på att omvandla ett befintligt föremål efter egen personlig smak. Eleverna 

hade fått bilder av olika föremål. Eleverna var klara med uppgiften och skulle redovisa. 

Skisserna ställdes ut på en skärm och läraren och eleverna hade en kort redovisning.  

Elever hade valt; träningsskor, bägare, dataskärm, hörlurar, mikrofon, solglasögon, joystick. 

Två elever hade valt spelkonsol. Tretton elever hade valt datamus. Det var dessa 

datamusritningar som intresserade mig mest, vissa hade fått namn och jag undrade varför. 

Sju elever hade gett sin datamus hade ett namn enligt följande. 

1.Queops 

2. Rat 

3. Greenish 

4. The Maus 

5. Sngl 

6.”Moln” 

7. DAMM 

Sex elever gav inte sin datamus något namn. (Bilder 8 – 13). Jag undrade om och hur 

processen av att namnge föremålet hade påverkat utformningen. Jag funderade på om det 

fanns någon skillnad mellan de föremål som hade fått namn och de som inte hade namn. Jag 

frågade eleverna som hade namngett sitt föremål om det hade fått namn innan de började rita 

eller efter. Alla svarade att namnet hade kommit i efterhand. Min tanke var att se om namnet 

hade påverkat föremålet eller hade namnet växt ur föremålets form. 
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Fotodokumentation 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 
7. 

 
8. 

 
9. 
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10. 

 
11. 

 
12. 

 
13 

  

 

 

8.2.1 Fältstudie åk 1 del 2  

Fältanteckningar 
Nästa del av lektionen gick ut på att eleverna delades i grupper och de fick göra en 

brainstormingövning runt ett ”drömprojekt”. Projektet om föremål som de verkligen vill rita. 

De ritade tillsammans ”mind maps” eller listor över tänkbara ämnen.  

Efteråt pratade jag med läraren om designprocessen. 

Läraren sade att i åk 1 övade de en ”mini” designprocess eller olika delmoment av processen. 

De två övningarna representerade två delar av designprocessen och övningen är ett vanligt sätt 

att påbörja en designprocess. 

Del 3 av lektionen gick ut på att eleven fick genomföra ”research” som bestod av att googla 

på Internet för att hitta förebilder av sin drömprojekt. 

 

Analys 

Eleverna hade fått följande instruktioner: 

”Meningen med uppgiften är att du ska utifrån material och teknik som vi har gått igenom 

förmedla din idé om produktion, dess form och funktioner. Du ska försöka göra din 

presentation trovärdig och tilltalande för betraktaren och arbeta så självständigt som möjligt. 

Försök utnyttja det du har lärt dig under kursen och andra kurser. T.ex. Vad krävs det för att 
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beskriva en produkt? Det är viktigt att du visar de nödvändiga detaljer som gör din produkt 

rättvisa och håller betraktaren intresserad. 

1. Research 

2. Skissa din idé 

3. Presentera. ” 

 

Som nämts ovan beskrev läraren under vårt samtal att eleverna skulle gå igenom en ”mini” 

designprocess och genomföra en produktanalys. Produktanalysen bestod av följande 

information till eleverna. 

 

”Meningen med den här uppgiften är att du ska börja analysera befintliga produkter omkring 

dig. Utifrån frågorna som ställs till den produkten kan du senare ställa till din egen produkt 

idé. 

Beskriv produkten utifrån: Material, Funktion, Form, Färg 

Försök förklara varför formgivningen har gjort dessa val 

Vad är det som utmärkande för denna produkt? 

Vad tror du tilltalas av denna produkt, målgrupp? 

Vad tror du det är för sorts produkt, status, prisklass? 

Vad tycker du är bra respektive dåligt med denna produkt, motivera varför? 

Försök hitta information om produkten och form givaren. ”29 

 

Elevuppgiften visar ett tydligt exempel på elever som följer en ”Funktionell” modell30 som 

undervisningsmetod där olika ”designfunktioner” sätts i fokus först innan elever övar på en 

helhetsprocess. Eleven lär sig de olika delarna av processen var för sig; research, skissa, 

presentera, produktanalys. Eleven har därefter, när de har behärskat delmoment i processen, 

möjligheten att ta fram en eller flera ”designfunktioner” för att nå en lösning till ett 

designproblem. 

Eleverna hade fått tydliga uppgifter. Research bestod av att googla på Internet efter liknande 

produkter. Det som kallas research (forskning) blir här mer ett samlande av bilder av liknande 

produkter. Risken med denna typ av ”research” är att den kan leda till ”Fixation”31 eller att 

elevens kreativitet stanna upp då de exponeras för tidigare kunskap och idéer på området som 

leder till att de ritar stereotypiskt designförslag tagna direkt från populärkultur. Det finns en 
                                       
29 Skriftliga uppgiften som eleverna hade fått från läraren 
30 Mioduser (2004) 
31 Nicholl Bob, McClean Ross (2007) 
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liten tendens till detta i vissa arbeten men det kan också ha att göra med att målgruppen för 

produkten var tonåringar. Arbetet ”The Maus” refererar t.ex. till en hip hop grupp med 

stereotypiska graffititypsnitt. De flesta arbeten visar dock diverse inspirationskällor. 

Vissa elever har genomfört en förändring av subjektspositionering genom att namnge sina 

produkter. Musen hade blivit pyramider, sniglar, moln. När jag frågade eleverna om de hade 

namngivit produkterna innan eller efter att skissen blev färdiga svarade alla att namnet kom i 

efterhand. Efter reflektion kände jag att frågan var felställd. Jag försökte komma åt om de 

hade fått sin inspiration från t.ex. löv, sniglar mm eller om namnet hade växt ur formen. Jag 

gjorde ett försök att dela datamusarbeten i två grupper, en med namn och en utan namn för att 

se om det fanns något skillnad i t.ex. utformning. De namngivna föremålen visade en större 

användning av olika former och färgskala. Detta kan jag tolka som att eleverna har genomgått 

en formgivningsprocess, några har genomfört subjektspositioneringsjusteringar och några har 

använt olika inspirationskällor.  

Elevernas formgivna produkter har växt ur och sedan placerades i ett större sammanhang som 

en del av en designprocess. Eleverna har genomfört analyser på befintliga produkter utifrån 

material, funktion, form och färg. De har gjort egna val av nya användningsområden, tilltal 

och målgrupper. De har ställts framför vissa frågor: Vad är det som är utmärkande för denna 

produkt? Vad tror du det är för sorts produkt, status, prisklass? De har också ombetts att 

”forska” och hitta information om produkten och formgivaren.  

 

8.3 Fältstudie åk 3 gymnasiet del 1 
Elevuppgiften heter ”Design för Alla” och ingick i en fackteckningskurs på Åk3 

Industridesign linje på gymnasiet.  

 
Fältanteckningar ”Design för alla” 
Jag pratade med de två lärarna innan lektionen on Designprocessen. 

En lärare var industridesigner, en inredningsarkitekt. Både tyckte att processen var vikigare än 

resultatet. Jag fick ta emot lektionplaner och kursbeskrivningar. Projektet ”Design för alla” 

gick ut på att ta fram redskap för funktionshindrade.Projektet hade börjat med en 

upplevelseövning där eleverna har ”övat” sig på att ha olika funktionshinder. Därefter hade de 

genomfört ”research” genom att googla och söka på Internet. Eleverna hade gjort flera 

idéskisser. Jag pratade med alla elever individuellt om deras arbete. 

Sju elever hade något arbete att visa upp på dessa områden. 

1.Kopp  

2.Bestick 
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3.Överfallslarm 

4.Fjärrkontroll 

5.Dusch 

6.Handikappanpassade hus 

7.Trehjuling 

 

Fotodokumentation 

 
1. 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

 
5. 

 
6. 

 

 
7. 
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8.3.1 Fältstudie åk 3 del 2 

 
Fältantackningar 
Eleverna övade fackteckning. Det fanns inga läroböcker på kursen men lösa blad med olika 

teckningsmoment; konstruktionsritningar, sprängskisser, presentationsteckningar. En del av 

lektionen gick ut på redovisningar av arbete med ett CAD ritningsprogram ”Rhinoserous” , 

där eleverna visade stor skicklighet i tekniken. 

 

Bakgrund för analys 

Elevuppgiften hette ”Design för alla” och ingick i en fackteckningskurs på åk 3 Industridesign 

linjen på gymnasiet.  

 

Projektet beskrevs enligt nedan: 32 

”Behovet för designade och formgivna hjälpmedel är stort. Som handikappad vill man inte bli 

sedd som någon med funktionsnedsättning utan som vem som helst. Ex. en rullator får inte en 

att få känslan att känna sig ung och frisk direkt. Det finns många fall av hjälpmedel som det 

verkligen lyser hjälpmedel/sjukhus om. 

 

Uppgift: 

Ni ska individuellt skapa en produkt/hjälpmedel/tjänst/hus som finns inom området ”Design 

för Alla”. Produkten ska hjälpa/underlätta ett behov eller lösa ett problem för folk med 

funktionsnedsättning/handikapp. Din uppgift är också att formge/designa så att vi får bort 

”handikappskänslan”. Krav är att projektet ska gå igenom designprocessen och du ska ha 

genomfört följande steg: 

• Behov/Problemanalys 

• Marknadsanalys/Research/ 

• Brainstorming 

• Konceptgenerering 

• Konceptpresentation 

• Modellarbete 

• Utvärdering/test med målgruppen 

                                       
32 Skriftlig projektbeskrivningen som eleven hade fått från läraren 
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• Förändringsfas 

• 3D-utskrift/Prototyp 

• Produktionpresentation 

Betyget på projektet kommer både att bygga på er innovativa och kreativa förmåga samt ert 

sätt att uttrycka er illustrativt och kreativt. Samt att ni hat följt processen”. 

 

Bearbetning av fältbesök 
Projektet hade börjat med en upplevelseövning där eleverna hade övat i att t.ex. vara blind, 

döv, rullstolbunden. Därefter hade eleverna genomfört ”research” genom Internet och tagit 

reda på fakta om handikappade. Eleverna hade hållit på med projektet i en termin när jag kom 

på besök.  Sju elever hade arbete med sig i sina foldrar. En elev hade t.ex. fått fram 

byggnadsreglerna för ett handikappanpassat hus, gjort skisser och sedan ritat huset på ett 

CAD program. En annan hade gjort på liknande sätt med en dusch och en med bestick. Vissa 

elever hade fått andra uppgifter. Nästa steg för de elever som hade arbetat med uppgiften var 

att skapa en modell och därefter redovisa för klassen. Ingen elev av de sju som jag pratade 

med hade gjort studiebesök eller haft direkt kontakt med funktionshindrade. 

Av erfarenhet kan jag säga att uppgiften är svårgenomförd på skolnivå. Om det ska göras bör 

det göras i direkt kontakt med funktionshindrade människor. Det blir annars lätt abstrakt och 

eleven kan hamna i en återvändsgränd eller arbetet kan stanna upp. 

Eleven som inte har tränat designprocessen, har ofta en liten bild eller ”film” i sitt huvud som 

tydligt visar hur det ska fungera och se ut när man startar ett designarbete (likadant i 

skrivande, bild, slöjd, teknik, musik, all skapande verksamhet). Inspirationen och önskan att 

sätta igång är stor. I detta läge är det viktigt för läraren att se till att kräva att idéer 

”visualiseras”. Detta är en mycket viktig del i en skapandeprocess särskilt i processer som ska 

betygsättas.  

Även elever som är vana måste visualisera sina tankar och idéer. Den där bilden eller filmen 

som visas i huvudet hur allt ska se ut kommer snart att ändras när de börjar rita, skissa och 

göra beräkningar, då upptäcks de svaga punkterna, den klara tanken visar sig ofta vara vagare 

än vad man trodde.  Om jag översätter lärarens uppdrag till ett diagram skulle det se ut 

ungefär så här: 

                   

 

 

 



 36

                Elevens tankar                                            Hjälpmedlen 

Vag idé    Diskussion, skisser, 

    diagram, anteckningar, 

mm 

 

                         vision    

Göra modell, tre-dimensionell 

    Representation för att 

    förutspå verkligheten 

                  Klargöra och 

                         värdera     

                                                                                          

                                                                                      Gör en Prototyp 

 

                 Testa på målgruppen  

                   

                                                                                    Bygga om prototypen, ändra 

                  Utsätta och testa igen    

                    Potential till mer utvecklade lösningar 

                                                            Osv 

 

I uppgiften kunde jag spåra att fyra elever hade gjort första skisserna och tre hade tagit 

processen ett steg vidare. Visualisering av idéerna var svagare hos fyra av eleverna och något 

bättre i de andra tre. Några skulle ha svårt att komma förbi skiss eller modellstadiet. Det är 

svårt att se hur någon elev kunde genomföra en test mot målgruppen.  

Betyget skulle utgå ifrån elevens illustrativa uttrycksförmåga, kreativitet samt att de hade följt 

processen.  Eleverna i klassen visade goda förmågor att utrycka sig illustrativt. De hade tränat 

i fackteckning i både traditionella metoder och digitala metoder med olika CAD program 

(Rhinoserous) och visade stor skicklighet. Fackteckning är ett väldigt viktigt element i 

designarbete som en träning i ett icke verbalt sätt att kommunicera idéer till andra. Därmed 

kan kvaliteter och idéer förmedlas som inte framgår enbart med verbal beskrivning. 

Kreativitet är svårt att betygsätta. Det krävs en djupare förståelse hos läraren om hur elever 

skapar idéer. Det krävs pedagogisk insikt om vilka strategier för lärande som behövs för att 

handleda elever vidare genom designprocessen. Med hänvisning till Marion Rutland, i ett 
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klassrumssammanhang är det samspelen mellan eleven (individen), läraren (experten) och 

domänen (ämnet) som står för kreativitet som ett system. 33 Jag menar att mer forskning 

behövs för att definiera undervisningsstrategier för att hjälpa läraren med kreativitetsdiskursen 

under designprocessen. Eleverna hade placerats inför ett ambitiöst problem att lösa och som 

verktyg fått en genomtänktedesignprocess som skulle fungera som en ram. 

  

- Behov/Problemanalys hade genomförts genom att eleverna har övat olika roller 

- Marknadsanalys/Research/ hade genomförts genom att de googlat på Internet och letat 

upp olika föreskrifter mm  

- Brainstorming. En visuell brainstorming hade genomförts med hjälp av skisser 

- Konceptgenerering. Några elever kunde visa upp en serie skisser som visade hur deras 

tankar hade utvecklats 

- Konceptpresentation. Några elever hade gjort presentationsritningar 

- Modellarbete skulle genomföras efter mitt besök 

- Utvärdering/test med målgruppen (Jag hade svårt att förstå hur denna fas skulle 

genomföras) 

- Förändringsfas (Även svårt att förstå hur denna fas skulle genom öras) 

- 3D-utskrift/Prototyp (Eleverna visade bra visuell kommunikationsförmåga även om en 

fungerande prototyp i vissa fall var tveksam) 

- Produktionpresentation (Eleverna visade bra visuell kommunikationsförmågor) 

 

I detta projekt kan jag säga att eleverna har försökt att genomföra en hel designprocess. Vissa 

delar av processen var svagt genomförda och detta blev ett hinder för helhetsprocessen och 

slutprodukten.  

 
8.4 Fältstudie åk 3 gymnasiet mode och design 

Fältstudien bestod av två korta intervjuer inspelade med kamera i anslutning till datorn, med 

två elever på mode och designlinjen i åk 3 på samma gymnasium som industridesignlinjen 

ovan. Eleverna visade en produkt var. Jag förberedde eleverna genom att be dem att i egna 

ord berätta om uppdraget och hur processen hade gått till. Målet var att dokumentera vilken 

eller vilka processer eleven hade gått igenom. Jag kallar eleverna för Eva och Katja. 

 

                                       
33 Rutland Marion (2005), What can we learn about creativity from the practice of professional designers to inform design in 
classrooom practice?, University of Surrey Roehampton 
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8.4.1 Utdrag av intervju Eva 

Eva inledde med att berätta om uppdraget som var Beckmans intagningsprov om att göra ett 

plagg med inspiration från arkitektur eller natur. 

Eva:- Jag valde arkitekturen i Mexico City, färgerna där är färgglada, blandade med 

Sydamerikas fåglar som är dramatiska. Jag började samla bildmaterial på Internet och på 

bibliotek och då satte jag ihop en ”modeboard”. Så började jag skisser några skisser, och 

utgångspunkten var ”modeboard” med starka färger och så.  

Eva pekar och visar på sitt modeboard här. 

Eva:- Den (klänningen) är mer tunn och ”flygande” material för att få in fågelinspirationen, 

den här också och den är en mer festklänning och mer fjäder. Och så är det den här, där jag 

försöker få in den mer grafiska med långa ? (ordet oklart) för att blanda inspirationskällor. Nu 

ska jag samla lite material och jag ska presentera för skolan. Jag ska köpa ett ”second hand” 

plagg och göra om det efter den här. Jag tänker köpa lite fjäder och färger och leka lite. 

 
8.4.2 Utdrag av intervju Katja 

Katja inledde med att berätta om uppdraget – ett projekt på två terminer där man fick välja sitt 

eget arbete. Katja hade valt att sy en kollektion. 

Katja :- Jag vill utveckla mitt eget formspråk så jag valde ett material som inte är tyg. Som här 

på bilden – det är makaroner som jag har färgat. 

Katja visar en rad foto av sin kollektion och berättar om inspirationskällor 

Katja :- Jag har gått runt i hemmet och affärer och blivit inspirerad av olika material, så den 

kommer från köket att använda makaroner i alla fall. Då började jag skisser på några skisser 

på hur jag kunde lägga upp hela klänningen. Och att det inte skulle vara så tungt och hur jag 

skulle få fast gemen och makaronerna. Först ha jag tagit en BH, sen har jag sytt på de här 

makaronerna för hand, sen har jag sytt på den första raden med gem för hand, sen har jag 

hakat fast fem eller sex gem i de här så det blir som fransar. Jag började jobba i materialet 

direkt (efter några grova skisser) och jag har tänkt väldigt mycket på hur jag kan få den klar. 

Ja, den här är den färdiga produkten, men (visar nya foto), den här - den är färdig. 

Jag har plåtat den här klänningen själv och sen har jag den här modellen och så ska jag 

förstora upp den till A3 format och så ska vi ställa ut den på skolan. 
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Analys  

Eleverna visar två olika ”approach” till liknande designuppdrag.  Uppdraget var att fritt välja 

en produkt som skulle framställas som ett sista projektarbete efter tre år på gymnasiet och 

skulle lägga grunden för en del av deras betyg. 

 

Eva visade upp en färg- och formanalys utifrån sin valda inspirationskälla: Mexiko och 

Sydamerikanska fåglar. Eva hade ritat ett kollage/”modeboard” och därefter detaljerade 

skisser av sin kollektion, alla med hänvisningar till fåglar.  Skisserna visade exempel av plagg 

i kollektionen på en människas kropp med fågelhuvud. Vissa klänningar hade fjädrar och 

andra hade linjer tagna från den Mexikanska arkitekturen. Hon hade genomfört en 

subjektspositionsjustering genom att tidigt i processen hänvisa till färgerna i Mexikanska 

städer och Sydamerikanska fåglars form, textur och färger. Formgivningsprocessen var väl 

dokumenterad i form av vackra skisser. Hon hade ingen färdig produkt att visa upp och 

produkten verkade vara mindre intressant för eleven. Den skulle sättas ihop i slutet med ett 

”secondhand” plagg med färg och fjädrar. Produkten var skisserna. 

 

Katja hade gjort några grova skisser som hon hade kastat och därefter jobbade direkt i 

materialet. Eleven visade att hon hade en stor förtrogenhetskunskap om materialet och 

tekniken och hur produkten skulle sättas ihop. Eva hade experimenterat direkt i materialet 

utan att följa någon förutbestämd process. Hon visade en färdig produkt i form av en klänning 

ihopsatt av färgade makaroner och gem. Därefter hade hon förberett en presentation genom att 

själv fotografera klänningen på en utvald modell. Foton skulle visas upp på ett en 

elevutställning på ett galleri på Kungsträdgården på Stockholm. 

 
 

9. Slutsatser 

En analys av diskursen designprocessen under min egen produktion av begravningsurnor 

visade att det finns minst fyra distinkta diskurser. Tre av diskurserna; teknisk, ekonomisk och 

funktion/färg/form/upplevelse, ryms inom ramen för den cirkulära designprocessen som jag 

beskriver på sidan 9.  Processen är det gemensamma verktyget för att alla aktörer ska kunna 

arbeta tillsammans genom produktionen. Det är viktigt att notera att de här första tre 

diskurserna ingår i en grupprocess. Utöver denna finns en annan process som jag döpte till 

”konstnärlig process” men den skulle också kunna heta formgivningsprocessen. Här arbetade 

jag ensam under större delen av processen. Jag upptäckte att jag använder mig av justeringar 
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av subjektspositioneringen under processen gentemot urnorna för att få fram nya former, 

färger, identiteter och tilltal. 

Jag har använt mig av analysen för att belysa designprocessen i skolan.  De olika 

designprocesserna som jag upptäckte har använts i pedagogiskt syfte och inte använts som en 

träning eller att eleverna skulle bli ”designers” efter utbildningen. Alla processer genomfördes 

individuellt av eleverna. 

Undersökningen i åk 6 i grundskolan liknade processen som jag har identifierat som den 

konstnärliga/formgivningsprocessen i mitt eget arbete. På gymnasiets industridesignlinje 

följde eleverna en process som härstammar från produktion och den liknade den cirkulära 

designprocessen som jag beskiver på sidan 9.  Däremot var undervisningen upplagd på olika 

sätt, i åk 1 följdes en ”functional” undervisningsmetod och åk i 3 följde en ”structural” 

undervisningsmetod.  

Undersökningen på mode och designlinjen visade att de två eleverna följt två olika processer. 

En process som lutade sig mot en formgivningsprocess (Katja) eller kanske som en ”designer-

maker”, där eleven arbetade direkt i materialet, den andra eleven lutade mot en mer formell 

och dokumenterad skissprocess och visualisering genom skisser (Eva). 

 

Min slutsats inom teoriramen för uppsatsen är att jag har identifierat två distinkta diskurser 

som kallas för designprocess i skolan. Den första liknar en konstnärlig eller 

formgivningsprocess, den andra liknar en modell för produktionsprocess och problembaserat 

lärande. Båda diskurser kan användas var för sig eller bredvid varandra men de har olika 

pedagogiska ändamål och resultat. 
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