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Abstrakt 
 
Uppsatsens syfte är att utforska hur deltagande design kan möjliggöra samlärande mellan 

elever i gymnasieskolan. Underlaget för studien är ett designpedagogiskt projekt som jag 

utformat vid namn Design Lab. Inom Design Lab arbetade en grupp gymnasieelever med 

pedagoger och barn på en närliggande förskola. Design Lab är utformat efter metoden 

deltagande design och ramverket participatory prototyping cycle. Undersökningen har ett 

elevperspektiv och försöker svara på frågorna: På vilka olika sätt sker samlärande inom det 

deltagande designprojektet Design Lab? Hur möjliggör ramverket participatory prototyping 

cycle samlärande för eleverna inom det deltagande designprojektet Design Lab? 

 

Pia Williams myntade begreppet samlärande och menar att begreppet innefattar lärandet 

mellan människor, mellan kollektiv, kulturer, miljöer och diskurser. Då forskning kring 

elevers samlärande främst inriktats på naturvetenskapliga ämnen och inom läs- och 

skrivinlärning ämnar jag studera elevers samlärande inom det avgränsade designområdet 

deltagande design. Jag hoppas därmed att undersökningen lyfter hur samlärande kan förstås 

utifrån ett vidgat kunskapsbegrepp. Undersökningen avser även introducera hur participatory 

prototyping cycle kan användas som didaktiskt förhållningssätt inom designundervisning. 

Resultatet visar att elevernas samlärande inom det deltagande designprojektet Design Lab 

består av ett växelspel av olika verktyg som: bild, praktiska handlingar, skrift, tal och rörlig 

bild. Eleverna intog olika läranderoller inom projektet vilket skapade situationer för 

samlärande mellan elev-elev, elev-barn, elev-förskolpedagog och elev-artefakter. 

Undersökningen synliggör samlärandets praktiska dimensioner genom att visa hur eleverna 

samlär tillsammans med andra medverkande aktörer när de designar och formger artefakter 

och tjänster.  

Den gestaltande delen av examensarbetet består av två utställningar. Den första utställningen 

presenterades på ett bibliotek i närheten av gymnasieskolan där projektet drevs. Den andra 

utställningen visades i januari 2015 under examensutställningen på Konstfack. Min intention 

var att visa elevernas arbetsprocess i installationsform. 

Engelsk titel: Participatory design in school  
- A study on peer interaction in a participatory design project in upper secondary school. 
 
Nyckelord: Samlärande, deltagande design, designpedagogik, co-creation, praktisk kunskap 
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1. Inledning 
 

Under min studietid till lärare och konstnär har dialogen mellan människor och mellan 

människa- materialitet varit ett självklart förhållningssätt för att lösa olika formmässiga och 

konceptuella problem. Samtalen och samarbeten mellan mig själv och andra studenter är det 

jag främst minns som givande och utvecklande. Jag har en bakgrund som konstnär och under 

flera år drev jag tillsammans med en kollega ett forum för modeskapare och konstnärer där 

samarbeten stod i centrum för vår praktik.1 Med detta som bakgrund har jag inom 

examensarbetet valt att undersöka hur elever i samarbete med andra aktörer samlär med 

varandra. Som blivande designpedagog intresserar jag mig för hur samtida designteori och -

metodik kan praktiseras i skolan. Internationellt växer det fram interdisciplinära kurser på 

olika högskolor och universitet där designmetodik används som verktyg i arbetet att lösa 

komplexa samhällsfrågor. Ett exempel är Open Lab där studenter, lärare och forskare från 

Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Södertörns högskola arbetar med 

utmaningar inom Stockholms stad.2 Jag anser att designmetodik även på gymnasieskolan kan 

fungera som en knutpunkt för samarbeten mellan olika ämnen, program och aktörer utanför 

skolan i syftet att visualisera lösningar på samtida samhällsutmaningar. I denna uppsats 

undersöker jag hur metoden deltagande design kan iscensättas och praktiseras i en 

gymnasieskola i Stockholm. Jag hoppas examensarbetet kan verka som exempel på hur lärare 

kan använda sig av samtida designmetodik i skolan. 

1.1Bakgrund  
 

Ett begrepp för hur elever och barn lär av varandra är samlärande. Begreppet introducerades 

av Pia Williams, docent i pedagogik, som menar att samlärande handlar om lärande mellan 

människor, mellan individ och kollektiv, inom och mellan miljöer, diskurser och kulturer. När 

människor delar sin verklighet med varandra skapar människor mening, innebörd och 

förståelse för hur man förhåller sig till kunskap och varandra. Williams anser därför att 

samlärande är en av skolans viktigaste uppgifter och ser samlärande kompetenser som ett 

demokratisk värde som ständigt måste erövras.3 Williams nämner att det är främst inom 

1 http://www.fashionplay.org/ 
2 http://openlab.se/vad-ar-openlab/ 2014-11-23 Open Lab studenterna arbetar med utmaningar inom områdena: 
Hållbar stadsutveckling, hälsa och sjukvård och den åldrande befolkningen. 
Andra exempel är: http://www.amplifyingcreativecommunities.org/#p1c, http://designtoimprovelife.dk/, 
http://medea.mah.se/about/  
3 Williams, Pia (2006), När barn lär av varandra – samlärande i praktiken, Stockholm: Liber, s.25. 
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naturvetenskapliga ämnen och inom läs- och skrivinlärning som barns samarbete har 

studerats.4 Jag avser att undersöka samlärande mellan elever och andra aktörer inom det 

estetiska ämnesområdet design. Då ämnesområdet design vilar på praktiskt kunnande 

undersöker jag samlärande ur ett vidgat kunskapsbegrepp. 

Underlaget för studien är ett designpedagogiskt projekt vid namn Design Lab som jag 

utformat efter metoden participatory design eller deltagande design. Det är inom denna 

kontext som jag undersöker elevernas samlärande. Deltagande design är en metod som avser 

involvera framtida ”användare” i designprocessen. Enkelt uttryckt kan man säga att 

deltagande design är inte bara design för utan med människor. Designforskarna Elizabeth B.-

N Sanders, Eva Brandt och Thomas Binder har arbetat fram ett ramverk för deltagande 

designaktiviteter vid namn participatory prototyping cycle.5 Utifrån detta ramverk har jag 

utformat det designpedagogiska projektet Design Lab. Examensarbetet utforskar därmed även 

hur ramverket participatory prototyp cycle möjliggör samlärande för eleverna inom det 

deltagande designprojektet Design Lab.  

 

Design Lab grundar sig på samtida designforskning om deltagande design. Även Birgitta 

Ramdell som är chef för Form/Design Center i Malmö menar att designbegreppet breddats då 

fokus har förflyttats från skapande av föremål till att handla om processen och skapandet av 

tjänster. Denna förändring anser Ramdell bör påverka undervisning i design och att det 

behövs utvecklas metoder för hur designpedagogik med utgångspunkt i ett vidgat 

designbegrepp kan se ut.6 I rapporten Dax för designpedagogik ges exempel på 

designprocessen som metod för kunskapsinlärning och kreativt skapande.7 Rapporten är 

inspirerande men saknar verktyg som lärare praktiskt kan använda sig av i skolan. Jag hoppas 

att examensarbetet lyfter hur samlärande inom det estetiska ämnesområdet design kan 

gestaltas och iscensättas i olika lärsituationer men även fungera som exempel på hur 

participatory prototyping cycle kan användas som didaktiskt förhållningsätt inom 

designundervisning i skolan.  

4 Williams, Pia & Sheridan, Sonja & Pramling Samuelsson, Ingrid (2000), Barns samlärande – en 
forskningsöversikt, Stockholm: Skolverket. s.16. 
5 Sanders, Elizabeth B.-N (2013), Perspectives on Participation in Design, s.69-70. 
http://www.maketools.com/articles-papers/Sanders2013Perspectives.pdf 2014-11-02 
6 Ramdell, Birgitta (2013), Dax för designpedagogik -en förstudie av Form/Designcenter, december 2013,s.9-10. 
http://www.rhefab.se/wp-content/uploads/2014/01/dax-f%C3%B6r-designpedagogik_final.pdf 2014-11-02 
7 Ibid., s.12f 
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1.2 Syfte 

Undersökningens syfte är att utforska hur deltagande design kan möjliggöra samlärande 

mellan elever. 

Undersökningen har ett elevperspektiv med fokus på hur en deltagande designmetod öppnar 

för samlärande och undersöker den lärprocess som eleverna genomgår. Underlaget för studien 

är ett designpedagogiskt projekt vid namn Design Lab som genomförts av mig i en 

gymnasieklass inom kursen Design 2. Det övergripande syftet är att bidra till den praxisnära 

forskningen inom det designpedagogiska fältet genom att visa på vilka samlärande processer 

som möjliggörs inom en deltagande designmetod och koppla detta till ett didaktiskt perspektiv 

på designämnet. 

1.3 Frågeställning 
 
– På vilka olika sätt sker samlärande inom det deltagande designprojektet Design Lab? 

– Hur möjliggör ramverket participatory prototyping cycle samlärande för eleverna inom det 

deltagande designprojektet Design Lab? 
 

1.4 Empiri 

Undersökningen bedrevs på en gymnasieskola i Stockholm under sex lektioner som var två 

timmar och fyrtio minuter långa. Klassen bestod av fjorton elever. Empirin består av 

elevernas artefakter i form av skisser, video, prototyper och iscensättningar samt informella 

intervjuer, fältanteckningar, ljudupptagningar och fotografier. Jag har fotograferat elevernas 

arbeten och gjort ljudupptagningar under processens gång. Ljudupptagningarna är totalt ca 

fyra timmar lång. Efter varje lektion skrev jag minnesanteckningar då jag upplevde det svårt 

att anteckna under lektionstid på grund av att jag var undervisande lärare. Dataproduktionen 

inom undersökningen är därmed både visuell och verbal.  
 

1.4.1 Forskningsetik 

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer informerades eleverna om syftet 

med undersökningen samt att det var frivilligt att delta och att de fick avbryta sin medverkan 

när de ville.8 Informationen gavs både skriftligt samt under lektionstid. Samtliga elever som 

8 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s.7-15. 
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 2014-11-02 
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deltog i undersökningen har samtyckt till detta. Eleverna samt betygsättande lärare är 

anonyma och deras riktiga namn förekommer inte i uppsatsen. I bildmaterialet som 

presenteras är elevernas ansikten inte synliga. Eleverna är över 15 år så det har inte varit 

nödvändigt att få samtycke av föräldrarna.  

Gruppen som jag följt i undersökningen har samarbetat med en förskola. I de fotografier som 

jag och eleverna tagit är barnens ansikten inte synliga. Barnens föräldrar informerades om 

projektet och gav samtycke till barnens medverkan. 

 

1.5 Urval och avgränsning 

Undersökningen bedrevs på en gymnasieskola i Stockholm inom kursen Design 2. Genom 

kontakter fick jag möjlighet att bedriva undersökningen under en längre sammanhängande 

period på skolan. Elevernas arbeten inom det designpedagogiska projektet skulle även 

bedömas. Detta innebar att jag och den betygsättande läraren Anna under en längre period 

planerade och diskuterade projektet tillsammans. Anna var även på plats i klassrummet under 

undersökningen. Vi kom överens om att jag skulle vara den undervisande läraren men att 

Anna skulle vara med och handleda eleverna. Det var viktigt att undersökningen bedrevs i en 

skolkontext samt inom designämnet då undersökningen grundar sig på hur elever i 

gymnasieskolan samlär inom det avgränsade designområdet deltagande design. Klassen 

delades upp i fyra grupper som arbetade med varsin samarbetspartner bestående av: Förskola, 

bibliotek, mataffär samt gymnasieskolan som eleverna går på. Då undersökningens tidsram 

och storlek var begränsad avgränsade jag undersökningen till att enbart följa en av grupperna. 

Gruppen bestod av fyra elever som samarbetade med förskolepedagoger samt förskolebarn på 

en närliggande förskola. Jag valde att följa denna grupp då gruppen bestod av flest elever. Jag 

begränsar även studien till att koncentrera analysen till tre delar av designprocessen: 

Workshop, prototyp och iscensättning. Detta val beror även på examensarbetets tidsram och 

storlek.  
 

2. Metod 

2.1 Etnografiskt inspirerad metod 
Undersökningen är en fallstudie som inspireras av etnografin. Enligt Christer Stensmo, docent 

i pedagogik, är en fallstudie en avgränsad studie som kan gälla tid, aktörer, rum och innehåll 

där informanternas handlingar studeras.9 I detta fall är undersökningen begränsad då den 

9 Stensmo, Christer (2002), Vetenskapsteori och metod för lärare, Uppsala: Kunskapsförlaget i Uppsala, s.67f. 

4 
 

                                                           



undersökta elevgruppen är liten och undersökningen pågått under en sexveckorsperiod. 

Insamling av data har skett efter metoder från etnografi. Jag har under undervisningen försökt 

agera som deltagande observatör. Birgitta Kullberg, filosofie doktor i pedagogik, nämner att 

en deltagande observatör måste kunna skifta mellan att vara en i ”gruppen” som intar 

undersökningspersonernas perspektiv till att kunna se på undersökningsgruppen utifrån. 

Forskaren måste därmed ha ett vidvinkelperspektiv och kunna inta olika roller.10 Då jag 

bedrivit undervisningen inom det designpedagogiska projektet har det varit viktigt att växla 

mellan att vara aktivt deltagande och kunna ta ett steg tillbaka för att iaktta och lyssna. Jag har 

i högsta mån försökt föra informella samtal med eleverna under arbetsprocessens gång. 

Kullberg skriver att den vanligaste intervjuformen i etnografiska studier är att intervjuaren 

försöker följa informanternas talande och i mitt fall skapande och forma frågorna efter de 

situationer och händelser som utvecklas under arbetsprocessen.11 Jag valde att spela in våra 

samtal istället för att anteckna på plats för att kunna vara uppmärksam på de olika skeenden 

som utvecklades.12  

Det fanns för- och nackdelar med att utföra undersökningen som undervisande lärare även om 

jag inte var den betygsättande läraren. Det var en fördel att aktivt delta i elevernas 

arbetsprocess och därmed bygga en relation till eleverna vilket jag tror påverkade elevernas 

interaktion och samtal med mig. Jag upplevde dock att det var svårt att behålla fokus på att 

observera då jag som lärare handledde samtliga grupper i deras arbeten. Jag valde därför att 

efter en lektionernas slut skriva ner mina reflektioner och observationer i form av 

fältanteckningar. 

2.2 Designpedagogisk metod 

Jag har valt att arbeta med deltagande design både som teori och som metod för 

genomförandet av min undersökning. Då jag undersöker på vilka olika sätt samlärande sker 

inom det deltagande designprojekt Design Lab och hur modellen participatory prototyping 

cycle möjliggör samlärande inom projektet för eleverna redogör jag nedan för utformningen 

av Design Lab. I designen av det didaktiska innehållet och utformningen av Design Lab har 

jag använt mig av metoden deltagande design, co-creation samt ramverket participatory 

prototyping cycle. Nedan beskriver jag begreppen, jag avslutar med att beskriva projektets 

upplägg och tillvägagång.  

10 Kullberg, Birgitta (2004), Etnografi i klassrummet, Lund: studentlitteratur, s. 96-97. 
11 Ibid., s.115 
12 Ibid., s.95 
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2.2.1 Deltagande design 

Deltagande design är en metod där framtida "användare" involveras genom hela 

designprocessen. Designforskarna Toni Robertson och Jesper Simonsen menar att deltagande 

design drivs av sociala interaktioner där användare och designers samarbetar och skapar idéer 

och visioner. En deltagande designprocess består av "reflektion - genom - handling" mellan 

flera deltagare. Det som designas är både artefakter samt processen som möjliggör samarbetet 

mellan olika deltagare.13 Deltagande design har under de senaste åren blivit en populär 

arbetsmetod som applicerats på designutvecklingen av konsumtionsprodukter, industriella och 

medicinska produkter och tjänster. Sanders anser att det inte finns ett gemensamt samförstånd 

kring innebörden av deltagande design på grund av alla olika metoder och begrepp som 

florerar.14 Därför vill jag klargöra min definition av begreppet inom denna undersökning 

genom att referera till Robertson och Simonsen: 

a process of investigating, understanding, reflection upon, establishing, developing, and supporting 
mutual learning between multiple participants in collective "reflection-in-action". The participants 
typically undertake the two principal roles of users and designers where the designers strive to learn 
the realities of the users situation while the users strive to articulate their desired aims and learn 
appropriate technological means to obtain them.15 

Enligt Robertson och Simonsen visar ovanstående citat på två viktiga aspekter av deltagande 

design. Den fösta är att ge de tänkta användarna en röst inom designprocessen genom att 

involvera användarna i att skapa och interagera med prototyper som visualiserar framtida 

system och produkter. Den andra aspekten lyfter designprocessen som en plattform för en 

gemensamma lärprocesser där både designers och användares förmågor och kunskaper 

synliggörs och samverkar i formandet av framtida produkter och tjänster.16 Inom deltagande 

design ifrågasätts även uppdelningen mellan designer och användare då rollerna i praktiken 

ibland suddas ut. 

Den kollektiva lärprocessen sätts i centrum inom en deltagande designprocess. Därför anser 

jag att det är en intressant metod att undersöka och arbeta med i skolan. Ytterligare en viktig 

aspekt som Robertson och Simonsen lyfter fram är att deltagande design inte definieras efter 

regler och strikta definitioner. De metoder och verktyg som utvecklats utifrån en deltagande 

designram bör användas och utvecklas i förhållande till den specifika designkontext som 

13 Sanders, Elizabeth B.-N & Stappers Pieter, Jan (2008), Co-creation and the new landscapes of design, s.8. 
http://www.maketools.com/articles-papers/CoCreation_Sanders_Stappers_08_preprint.pdf 2014-11-25 
14 Sanders (2013), s.62. 
15 Simonsen, Jesper & Robertson, Toni (2013), Routledge International Handbook of Participartory design, New 
York: Rutledge AB, s.2. 
16 Ibid., s.2-3 
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anses undersökas.17 Jag har inspirerats av några verktyg som utvecklats inom deltagande 

designområdet men valt att designa det didaktiska innehållet i förhållande till en skolkontext 

samt utifrån de möjligheter och ramar som den undersökta gymnasieskolan erbjöd.  

2.2.2 Co-creation 

Det finns många olika sätt att praktisera deltagande design.18 Inom Design Lab arbetade 

eleverna med att idégenerera och visualisera framtida prototyper tillsammans med en 

förskolepedagog och förskolebarn. Ett begrepp för kollektiva skapandeprocesser inom 

deltagande design är co-creation. Sanders definierar co-creation som en kollektiv kreativitet 

vilken upplevs och delas mellan flera människor.19 Att arbeta med kollektiva visualiseringar 

där många olika åsikter uttrycks, lyssnas till och diskuteras är en viktig del inom en co-

creationprocess.20 Grunden för den deltagande designprocessen inom Design Lab var 

kollektiva visualiseringar. Eleverna skapade och visualiserade olika designlösningar i form av 

prototyper, filmer, bilder och skapande workshops tillsammans med förskolepedagogen och 

barnen på förskolan. 

2.2.3 Participatory prototyping cycle 

Det växande intresset för deltagande design har resulterat i en mängd olika verktyg och 

tekniker som kan användas i samarbetet mellan designers och användare. Designforskarna 

Sanders, Brandt och Binder har arbetat fram ett förslag på ett ramverk för deltagande 

designaktiviteter vid namn participatory prototyping cycle. Ramverket består av: Making, 

telling och enacting aktiviteter.21  

 

 

 

 

 

MAKING: Refererar till verktyg där deltagarna skapar fysiska artefakter såsom kollage, 

kartor, modeller, prototyper och mock-ups. Vilka artefakter som produceras varierar under 

designprocessen. Artefakter som produceras i början av processen visualiserar oftast 

17 Ibid., s.3 
18 Ibid., s.145 
19 Sanders (2013), s.62. 
20 Sanders, Elizabeth B.-N & Simons, George (2009) A Social Vision for Value Co-creation in Design, s.2-3. 
http://www.maketools.com/articles-papers/Social_Vision_for_Value_CoCreation_in_Design.pdf 2014-11-02 
21 Sanders (2013), s. 69. 
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upplevelser medan artefakter som produceras i slutet av processen oftast liknar objekt.  

TELLING: Refererar till verbala verktyg. Deltagarna berättar om sina erfarenheter, idéer och 

upplevelser kring framtida scenarier. Verktygen kan bestå av loggar, kortspel som används för 

att organisera idéer tillsammans i en grupp samt olika intervjutekniker.22 

ENACTING: Refererar till verktyg som stödjer ageranden med kroppen i olika miljöer för att 

uttrycka och utforska idéer om framtida upplevelser. Agerande tekniker kan bestå av rollspel, 

improvisation och verktyg som involverar rekvisita som dockor.23 

 

I figuren ovan visar Sander att making, telling och enacting påverkar varandra i en cyklisk 

process. Man kan börja med att skapa saker, eller berätta historier eller agera upplevelser 

och gå i vilken riktning som helst.24 I utformandet av Design Lab utgick jag från ramverket 

för skapa ett undervisningsmaterial som baserades på deltagande design.  

2.3  Upplägg och tillvägagång 

Jag beskriver här kortfattat uppgiften och de olika stegen i designprocessen. Då jag avgränsat 

studien analyserar jag enbart de tre stegen: Workshop, prototyp och iscensättning men anser 

att det är av relevans att synliggöra hela designprocessen kort för att sätta analysen i ett 

sammanhang. Jag redogör även för hur eleverna arbetat med making, telling och enacting 

inom workshop, prototyp och iscensättning. 

Inom Design Lab undersöktes sambandet mellan design, livsstil, konsumtion och hållbar 

utveckling. Elevgruppen jag följde arbetade tillsammans med en förskola. Eleverna och en 

förskolepedagog utvecklade tillsammans en produkt som skulle hjälpa förskolan i deras 

vardagliga arbete med miljöfrågor. Designprocessen såg ut som följande: 

1. Introduktion 
Vi diskuterade vad hållbar utveckling är samt våra tre teman som vi skulle arbeta med. Utifrån de 
diskussioner som uppstod skrev vi ner olika rubriker/teman som relaterade till hållbar utveckling. 
Elevgruppen valde förskolan som samarbetspartner och formulerade frågor inför fältundersökningen.25 

2. Fältundersökning 
Elevgruppen utförde en rundvandring på förskolan. Eleverna ställde förberedda frågor och tog 
individuellt tre bilder under rundvandringen på olika plaster/händelser/objekt som intresserade dem ur 
ett miljöperspektiv. De skrev även individuellt ner tre problem som de noterat under samtalen. Efter 

22 Ibid., s. 70-71 
23 Ibid., s.6-7 
24 Ibid., s.70 
25 De tre teman som uppgiften baserades på var: 1: Bytesverksamheter (Från konsumtion till delande av resurser) 
2: Kunskapsutveckling (Pedagogiska verktyg eller workshops som förmedlar kunskaper om hållbara 
miljöbeteenden) 3: Informationstjänster (Teknologiska applikationer som främjar användaren/konsumenten att ta 
hållbara beslut) 
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fältundersökningen samlades gruppen och bestämde gemensamt tre teman som de ville arbeta vidare 
med och skissade på tre designlösningar. 

3. Workshop 
Elevgruppen arbetade med en förskolepedagog som de träffat under fältundersökningen i en workshop 
på skolan. Workshopen började med att eleverna visade sina designskisser från fältundersökningen. 
Workshopen resulterade i en kort film kring en berättelse om en produkt/tjänst som skulle underlätta 
förskolans arbete med miljöfrågor. 

4. Prototyp 
Elevgruppen arbetade och byggde en prototyp tillsammans.  

5. Iscensättning 
Elevgruppen presenterade sin prototyp på förskolan. Eleverna, förskolepedagoger och barn interagerade 
med prototypen. 

6. Utställning 
Elevernas arbeten ställdes ut på ett närliggande bibliotek. 

Workshopen grundades på en workshop utarbetad av Interaktiva Institutet och 

designforskaren Brendon Clark.26 Clark lät mig ta del av materialet från workshopen New 

mobile business opportunities på Bonnier Grid13. Materialet har fungerat som underlag och 

inspiration till workshopen inom projektet Design Lab. Clark har under de senaste åren 

undersökt hur designers kan organisera aktiviteter där deltagare tillsammans med designers 

visualiserar/konkretiserar designlösningar i korta videoscenarier. Workshopen på Bonniers 

Grid13 bestod av ett designspel som resulterade i att deltagarna iscensatte en framtida 

mobiltjänst. Deltagarna visualiserade sin idé med hjälp av dockor och en liten scen bestående 

av tre bakgrundsbilder, scenariot filmades med mobiltelefoner.27 Inom workshopen i Design 

Lab utformade och filmade elevgruppen och förskolepedagogen en berättelse/scenario om en 

produkt/tjänst som skulle underlätta förskolans vardagliga arbete med miljöfrågor. 

Workshopen bygger på både telling, making och enacting aktiviteter. Workshopmaterialet till 

Design Lab bestod av fyra uppgifter som var tidsbegränsade:  
 
Uppgift 1: Prata om designskisser, fotografier och teman (10min) 
1. Varje elev visar och berättar om en designskiss, fotografi och tema som de utvecklat efter intervjun. 
Uppgift 2: Utveckla en karaktär. (20min) 
1. Välj ett tema/designskiss som ni vill arbeta vidare med.  
2. Utveckla en person som kan tänkas behöva använda er produkt/tjänst. 
3. Använd ”EN DAG I ” och beskriv hur tre olika situationer i personens vardag kan se ut. Använd post-it 
lappar, teckna och/eller skriv. 
Uppgift 3. Fantisera ihop en ny produkt eller tjänst. (30min) 
1. Alla i gruppen skriver individuellt ner ”Vad händer om” förslag på post-it lappar. 
2. Dela era idéer med varandra och skapa tillsammans en produkt/tjänst som kan hjälpa er karaktär att agera 
miljövänligt i sitt vardagliga liv. 
3. Välj tre bakgrundsbilder eller rita egna som visualiserar ert scenario. 
Uppgift 4. Spela in en film.(35min)  

26Workshopen New mobile business opportunities utvecklades av Brendon Clark samt Jakob Rubenson, Sara 
Reinholtz, Mahdis Aliasgari & Kajsa Davidsson. 
27 https://www.tii.se/case-workshop-at-bonniers-grid13 2014-09-19  
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1. Skriv ett 3-scen manus om hur er karaktär använder er produkt/tjänst. Använd bakgrundsbilderna och rita, 
bygg och formge rekvisita för att utveckla er berättelse.  
2. Rita en titelsida och hitta på en medryckande titel till er produkt/tjänst som introducerar filmen. 
3. Använd mobilkamera för att spela in en 90sekunders video som visar er idé och fördelarna med er 
produkt/tjänst. 
 
Under prototyplektionen samarbetade elevgruppen med att formge prototyper som främst 

bygger på making aktiviteter. Prototyper har används av designers genom designhistorien som 

ett sätt att visualisera produkter innan de sätts i produktion. Sanders menar att designers idag 

använder prototyper som en deltagande aktivitet inom designprocessen. Om designers ska 

kunna arbeta med sociala och kulturella frågor anser Sanders att prototyper bör vara ett 

verktyg för kollektivt tänkande och agerande.28 Iscensättningslektionen byggde på enacting 

aktiviteter då eleverna utforskade prototypen genom att agera och testa den med sina kroppar 

tillsammans med förskolebarn och förskolepedagoger.  

3. Teori 
3.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Det sociokulturella perspektivet har bland annat utvecklats genom pedagogen och filosofen 

John Dewey och psykologen och teoretikern Lev S. Vygotskijs syn på lärande som en social 

och interaktiv process. Pia Williams belyser att det är samspelet mellan kollektiv och individ 

som är i centrum inom sociokulturell teori. Hur en person lär sig beror på vilken situation 

personen befinner sig i, lärandet ses därmed som situerat och kontextbundet.29 Även Roger 

Säljö, professor i pedagogik och pedagogisk psykologi och Olga Dysthe, professor i 

pedagogik, menar att kommunikationen är en central del i lärprocesserna. Lärande sker 

genom samspel, språk och kommunikation mellan människor. Enligt sociokulturell teori sätts 

språket i centrum för lärande och förbinder individuella mentala processer och sociala 

läraktiviteter. Man kan säga att vi blir till genom språklig interaktion eller genom dialoger 

med andra människor. Enligt Dysthe är det genom att tala, lyssna och skriva som det mesta 

lärande sker.30 Inom min undersökning ansluter jag till förståelsen av språk ur ett vidgat 

perspektiv där även bilder, kroppsspråk och andra praktiska handlanden ses som viktiga 

läraktiviteter. 

28 Sanders (2013), s.1. 
29 Williams (2006), s.48. 
30 Dysthe, Olga, red. (2003), Dialog, samspel och lärande, Lund: Studentlitteratur, s.10. 
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3.2 Praktisk kunskap 
Då undersökningen fokuserar på hur elever samlär när de formger produkter och tjänster 

inriktas även studien på praktiska kunskapsformer. Enligt Bengt Molander som är docent i 

teoretisk filosofi har det praktiska kunskapsområdet underordnats det teoretiska då praktiska 

förmågor setts som mindre värda de ”intellektuella” teoretiska förmågorna.31 Denna 

uppdelning mellan teori/praktik och kropp/själ kan spåras till Platons definition av kunskap. 

Platon menade att den ”sanna” kunskapen får människan genom själens och intellektets 

verksamhet medan kroppsliga verksamheter inte påverkar hur vi tänker, handens arbete blir 

därmed underordnad.32 Inom forskning om praktisk kunskap hänvisar man till Aristoteles 

vidgade förståelse av kunskap, då Aristoteles presenterade kunskapsformer som utgår från 

handling och praktisk verksamhet.33 Teoretikern Donald A. Schön har haft stort inflytande i 

forskning om praktisk kunskap och menar att praktikern tänker i handling och motsätter 

därmed uppdelningen mellan teori och praktik. Tanken att handling och reflektion är förenade 

kan spåras till den pragmatiska traditionen. En känd pedagog och filosof inom pragmatismen 

är John Dewey som förespråkade att människans tänkande utgår från handling. Bernt 

Gustavsson, fil.dr. i idéhistoria, menar att det västerländska skolsystemet bygger på Platons 

dualistiska kunskapsbegrepp, där intellektuellt och manuellt arbete åtskiljs.34 Det är viktigt att 

elevernas kunskapsproduktion inte enbart ses, diskuteras, dokumenteras och bedöms utifrån 

ett traditionellt ensidigt kunskapsbegrepp i skolan. Jag anser därför att det är av relevans att 

undersöka elevers samlärande utifrån ett vidgat kunskapsbegrepp. 
 
3.3 Samlärande 
Samlärande är ett begrepp som introducerades genom forskningsrapporten Barns samlärande 

- en forskningsöversikt av Pia Williams, Sonja Sherigan och Ingrid Samuelsson Pramling. 

Begreppet härstammar från det engelska begreppet peer-interaction som på svenska kan 

översättas till kamratsamverkan, kamratsamarbete eller kamratlärande. Samlärande sker när 

människor lär av varandra; det är i samarbetet och mötet mellan människor som kunskap 

utvecklas och lärande sker. Williams menar att samlärande står för något mer än 

kamratsamverkan då begreppet innefattar lärandet mellan människor, mellan kollektiv, 

kulturer, miljöer och diskurser.35 Enligt Williams är elevers samlärande en av skolans 

viktigaste frågor. När elever får ta del av andra elevers idéer och verklighetsuppfattningar 

31 Molander, Bengt (1996), Kunskap i handling, Göteborg: Daidalos AB, s.9. 
32 Gustavsson, Bernt (2004), Kunskap i det praktiska, Malmö: Studentlitteratur, s.11. 
33 Ibid., s.9 
34 Ibid., s.10-11 
35 Williams (2006), s.16. 
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synliggörs olikheter och andra perspektiv än elevernas egna.36 Att elever får erfara olikheter 

som något positivt är enligt Williams, Sherigan och Pramling en viktig del av skolans 

demokratiska arbete. 

Satt i ett designpedagogiskt perspektiv synliggörs värdet av samarbeten mellan elever i 

examensmål för det estetiska programmet: ”Utbildningen ska ge eleverna möjlighet att arbeta 

skapande. Både individuellt och i samverkan med andra ska eleverna ges möjlighet att 

utveckla förmågan att kommunicera tankar och idéer med estetiska uttrycksmedel.”37 

Lärande genom samarbete är ingen ny idé. Ett flertal pedagoger har under tiderna lyft vikten 

av att lära genom samarbete. I Sokrates undervisning var dialogen och människors 

interaktioner i centrum. I början av 1900-talet framhöll Dewey att inlärning genom samverkan 

gynnar mångsidiga resultat.38 Vygotskijs teorier om att kulturen och sociala interaktioner 

ligger till grund för människans intellektuella och emotionella utveckling har haft stort 

inflytande på forskning om barns lärande. Det centrala i Vygotskijs teori är att barn lär sig 

bättre om de handleds av ett annat barn som kan mer än de själva inom det aktuella 

ämnesområdet. Det är genom socialt samspel som barn kan lösa problem tillsammans och 

med hjälp av mer erfarna kamrater, detta brukar kallas zonen för möjlig utveckling. Vygotskij 

menar även att nyckeln till socialt lärande är att kommunicera och imitera varandra.39 

3.3.1 Samlärandemetoder 

Från begreppet kamratsamverkan har det vuxit fram en rad olika modeller för hur barn kan 

samarbeta och lära av och med varandra i undervisningssammanhang. Williams beskriver tre 

former för kamratsamverkan: Peer tutoring, cooperative learning och peer collaboration. 

Peer tutoring refererar till när ett barn som anses ha mer kunskap inom ett område tränar och 

lär ett annat barn något. Den teoretiska grunden för detta kommer från Vygotskij teori om 

zonen för möjlig utveckling. Modellen kan beskrivas utifrån perspektivet mästare-lärling men 

där barnet istället för den vuxne intar mästarrollen. Skillnaden ligger dock i att barn inte har 

samma auktoritet över ett annat barn som en vuxen har vilket kan leda till att det lärande 

barnet intar en mindre passiv roll och därmed vågar föra fram sina egna åsikter och 

kunskaper.40 Cooperative learning refererar till olika sorters strukturerade elevsamarbeten i 

36 Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000), s.106. 
37 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 
Stockholm: Fritzes, s. 43. 
38 Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000), s.14. 
39 Williams (2006), s. 40-41. 
40 Ibid., s. 61-62 
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grupp. Modellen innebär att undervisning ska ske i små grupper och har sitt ursprung i 

amerikansk forskning från 1980-talet. Läraren intar en handledarroll och undervisningen styrs 

av eleverna som arbetar tillsammans med problemlösning där olika kunskaper och 

erfarenheter synliggörs. Uppgifterna är ofta komplexa så att många svar kan utarbetas vilket 

anses vara en god grund för samverkan. I modellen Peer collaboration arbetar barn 

tillsammans utifrån samma kunskapsnivå. Eleverna måste därmed kommunicera lösningar på 

olika problem vilket anses stimulera ett utforskande och experimentellt lärande.41  

Williams forskning visar att när barn samarbetar kombineras ovanstående modeller och att 

barnen pendlar mellan olika roller när de samarbetar med varandra. Williams ställer sig även 

kritisk till att se barn som noviser eller experter genom att framhålla att varje barn är 

kompetent på sitt sätt i olika situationer. Willams anser att det är viktigt att barnens tankar 

synliggörs och att den sociala interaktionen betonas i undervisningssammanhang.42 Jag vill 

poängtera att det inte alltid fungerar väl med samarbetaren i skolan. I kamratgrupper kan barn 

bli mobbade och utestängda från gemenskap och delaktighet. Som pedagog är det viktigt att 

betrakta detta när man organiserar grupparbeten.43 
 

3.4 Dialog  

För att elever ska kunna lära av och med varandra krävs det att det förs en dialog där 

kunskaper delas, ifrågasätts och konkretiseras. Enligt Dysthe är dialogen ett mål som måste 

eftersträvas i samarbetssituationer då dialogen är grunden för allt mänskligt samspel. Genom 

dialog kan olika perspektiv synliggöras och ny förståelse skapas. Dysthe förespråkar vad hon 

kallar ett flerstämmigt klassrum som bygger på skriftliga och verbala dialoger.44 Min 

uppfattning är likt Anders Marner, professor i pedagogik, att dialoger även kan ske i samspel i 

praktiskt handlande mellan elever.45 
 

41 Ibid., s. 64f 
42 Ibid., s. 68-69 
43 Ibid., s. 26 
44 Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000), s. 65-66. 
Dysthe har genom sin forskning definierat två olika dialogiska arbetssätt, den monologiska (lärarcentrerade), 
och det dialogiska eller flerstämmiga (lärare och elever delar utrymmet och flera olika arbeten utförs samtidigt).  
45 Marner, Anders & Örtegren, Hans (2003), En kulturskola för alla, estetiska ämen och läroprocesser i ett 
mediespecifikt och medieneutralt perspektiv, Kalmar: Lenanders grafiska AB, s.54. 
Marner vidgar Dysthes dialogicitetsbegrepp till att förutom tal och skrift innefatta andra medieringar som: bild, 
konst, dans, design och artefakter. Marner förespråkar att sociokulturell teori bör utgå från ett holistiskt 
medieringsbegrepp där kroppen, språket, bilden, föremål och datorer är olika medier som samverkar och skapar 
kunskaper och betydelser i lärsituationer. Se Marner & Örtegren (2003), s. 15 och s. 129. 
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4. Tidigare forskning  
Nedan lyfter jag forskning som varit betydelsefull för mig i denna undersökning inom 

samlärande och design. Då samlärande är ett relativt nytt begrepp som presenterades av 

Williams, Pramling och Sheridan i rapporten Barns lärande - en forskningsöversikt finns det 

begränsade undersökningar inom det specifika begreppet samlärande. Rapporten har varit av 

stor betydelse för denna undersökning då jag använder mig av begreppet samlärande och även 

delar författarnas syn på kamratsamverkan i utbildningssammanhang. Jag har studerat ett 

examensarbete inom det estetiska ämnesområdet från Kungliga Musikhögskolan med titeln 

Samlärande i musikundervisning av Elinne Leanderson-Andréas. Leanderson-Andréas 

undersöker genom intervjuer och observationer hur barn gör när de lär sig av varandra inom 

musikämnet.46 Det finns dock mycket forskning kring grupparbeten och barns samarbeten i 

skolan. I doktorsavhandlingen Hur elever kan arbeta i en grupp - om ambitionsnivå och 

interaktionsmönster i samarbetssituationer undersöker läraren och forskaren Karin Forslund 

Frykedal elevers upplevelser av grupparbeten i skolan. Forslund Frykedal menar att det kan 

vara svårt att arbeta med grupparbeten i skolan men att en väl utvecklad arbetsmetod kan 

utveckla elevers sociala förmågor, reflekterande tankesätt samt ämneskunskap. Forslund 

Frykedal anser att det är viktigt att lärare har goda kunskaper om grupparbete som 

arbetsmetod då elever har olika kunskaper och ambitionsnivåer vilket läraren måste hantera.47 

I en bildpedagogisk kontext har Maria Taljo inom kandidatuppsatsen Runda mattan från 

Konstfack, Institutionen för Bildpedagogik undersökt hur barn i grupp samarbetar genom att 

tillsammans tillverka en matta.48 

 

Inom designområdet har jag använt mig av boken Routledge International Handbook of 

Participartory design av Toni Robertson och Jesper Simonsen. Boken samlar samtida 

designforskning om deltagande design och presenterar metoder och verktyg som designers 

använder sig av i interaktion med användare. I boken beskrivs ramverket participatory 

prototyping cycle utförligt samt i relation till designers praktik. Jag har inte hittat någon 

undersökning kring hur ramverket participatory prototyping cycle kan användas i 

46 Leanderson-Andréas, Elinne (2013), Samlärande i musikundervisning  
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:695396/FULLTEXT01.pdf 2014-11-02 
47 Forslund Frykedal, Karin (2008), Elevers tillvägagångssätt vid grupparbete - om ambitionsnivå och 
interaktionsmönster i samarbetssituationer, Upplaga 1:1 Linköpings Universitet, Institutionen för 
beteendevetenskap och lärande Linköping, s.2. 
48 Taljo Maria (2011), Runda mattan - En undersökning om att arbeta i grupp med ett gemensamt mål 
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:461393/FULLTEXT01.pdf 2014-11-02 
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designpedagogiska sammanhang. Denna undersökning inriktar sig på elevers samlärande 

inom det avgränsade designområdet deltagande design.  

5. Bearbetning och analys 
Under denna rubrik bearbetar och analyserar jag materialet från de tre delmomenten i 

designprocessen: Workshop, prototyp och iscensättning. Jag har följt en elevgrupp bestående 

av fyra elever under tre lektionstillfällen. Elevgruppen samarbetade under designprocessen 

med en förskola som låg i närheten av gymnasieskolan där undersökningen genomfördes. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka på vilka olika sätt samlärande sker inom det 

deltagande designprojekt Design Lab samt hur ramverket participatory prototyping cycle 

möjliggör samlärande för eleverna. Jag analyserar därför olika situationer som belyser 

samlärandet mellan elever och andra medverkande aktörer.  

Under workshopsdelen koncentreras analysen på samlärandet mellan elever och 

förskolepedagog, under prototypdelen analyseras elevernas samlärande i praktiska handlingar, 

under iscensättning analyseras elevernas samlärande med förskolebarn.  

5.1 Workshop  
Lektionen före workshopen hade eleverna besökt förskolan. Förskolepedagogen Peter samt en 

annan pedagog gav eleverna en rundvandring, de samtalade om hur förskolan kunde förbättra 

sitt miljöarbete och vad de hade för behov inom detta område. Efter besöket skissade eleverna 

på tre designlösningar. Peter var den pedagog som kom till elevernas gymnasieskola och 

samarbetade med eleverna under workshopen. Workshopen syftade till att eleverna och Peter 

gemensamt skulle vidareutveckla en av elevernas designlösningar. Workshopen varade under 

en och en halv timme och resulterade i att eleverna filmade en berättelse om hur deras 

produkt/tjänst fungerade i interaktion med en fingerad karaktär.  

5.1.2 Undersökande samtal 
 

 
Bild 2 och 3 

Workshopens första uppgift bestod av att eleverna presenterade sina tre designskisser för 

Peter. De satt i en cirkel runt ett bord och eleverna Emilia, Johan och Malin presenterade 
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varsin designskiss genom att argumentera för idéns relevans för förskolan och hur förskolan 

skulle kunna använda deras designlösning. Under presentationen var de andra i gruppen tysta 

och när eleven som presenterade designskissen var klar gav Peter respons på idén och de 

andra eleverna gav även sina synpunkter. Under samtalet var bilden av designskissen i 

centrum för diskussionen, eleverna förklarade sina idéer genom att referera, peka och visa 

skissen.  

Johan: När vi var uppe hos dig pratade ni ganska mycket om odling. Ni pratade om att ni vill ha närodlat 
och visa hur grönsaker blir till. Då tänkte vi att man kan designa en planteringslåda som man kan placeras 
på hyllor. Som kan ställas ute på gården och så kanske man har hjul på den så man kan flytta in den. 
Peter: Vi pratade om det att det är sällan vi får ha saker i fred. 
Johan: Man kan odla på vintern inne i hallen också, man kan ha olika fack i lådorna där barnen har egna 
plantor. 
Emilia: När jag var hemma kom jag på att barnen kan ha en egen kruka där de planterar sin grej så att 
barnen kan följa sin planta. Man kanske måste ha värmelampor. 
Peter: Bra att ha odlingslådan ute för det blir väldigt varmt o vindstilla. Det vore fantastiskt om barnen 
kunde sitta vid ett mellanmål, nu vill jag käka gurka och så går vi ut och hämtar en. Grymma idéer.49 

Under denna uppgift var eleverna ”designexperter ”och Peter ”expert” på förskolans 

verksamhet. Elevernas och Peters olika förkunskaper och erfarenheter ansågs värdefulla för 

att gruppen skulle kunna lösa uppgiften.  

 
Bild 4 och 5 

Under den andra uppgiften skulle eleverna och Peter gemensamt besluta sig för en designskiss 

som de ville vidareutveckla samt utveckla en karaktär/person som kunde tänkas använda 

deras produkt/tjänst. Avslutningsvis skulle de redogöra för tre olika situationer/händelser då 

deras karaktär interagerade med deras produkt/tjänst under en dag i karaktärens liv. Denna 

deluppgift kallades för ”En dag i”. 

 

Gruppen bestämde sig för att vidareutveckla idén om odlingslådan då det var den idé som 

Peter trodde skulle fungera bäst på förskolan. De ville att deras karaktär skulle vara ett barn 

vid namn Kim och att det skulle vara Kims perspektiv de skulle utgå ifrån i sin berättelse i 

uppgiften ”En dag i ”. Peter intog en lärarroll då han gav exempel på hur förskolans 

verksamhet kunde se ut och hur odling på förskolan med barn skulle kunna fungera. Det sker 

49 Ljudupptagning, workshoplektion, 17 oktober 2014 
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därmed ett skifte i utvecklingen av idén om odlingslådan då gruppen går från att fokusera på 

formgivningen av odlingslådan till att fokusera på vilka kunskaper som odlingslådan kan 

generera hos barnen på förskolan. Det förekommer dock cykler av argumentation då eleverna 

framhåller sina ståndpunkter. Eleverna bryter då Peters lärarroll och lyfter fram sina 

kunskaper och erfarenheter.  

Peter: Kim går till förskolan med sina föräldrar och på vägen dit berättar Kim för sina föräldrar att det 
hänt något med våra plantor. 
Malin: Jag tänker att saker vi kan ta upp är att vi vill engagera barnen, få dem att bli insatta i ämnet, 
kanske ska få med det i dagen, vad de lär sig, att de blir engagerade och sedan gör något praktiskt, att 
plantera. Kanske kan skriva ner det under dagen, att de lär sig något. 
Peter: Att nå engagemanget, tänkte du då att man kanske har en samling då man pratar hur saker och ting 
växter? Eller? 
Malin: Jag menar, att när vi pratar om hur dagen går, så kan vi få med det, först blir man engagerad och 
sen odlar vi. 
Peter: Att det är flera delar, att det finns ett djupare syfte än att bara plantera? 
Malin: Ja precis, det är det jag tror är väldigt viktigt.50 

Williams menar att arbetsformer som bygger på respons och argumentation främjar barns 

samarbeten och kunskapsproduktion.51 Under uppgiften observerade jag några situationer där 

eleverna och Peter både argumenterade och responderade på varandras idéer. När en elev 

argumenterade försköts lärare- och läranderoll. Beroende på uppgiftens innehåll och vem som 

hade kunskap inom det specifika ämnesområdet pendlande eleverna och Peter mellan olika 

roller. 

Uppgiften ”En dag i” bestod av att gruppen skulle skriva eller rita på post-it lappar som de 

fäste på ”En dag i” mallen. Uppgiftens materialitet resulterade i att gruppen enbart skrev sin 

berättelse på post-it-lapparna vilket styrde dialogen till att bli textuellt inriktad. Skrivandet på 

post-it-lapparna utgjorde en grund för gruppens dialog och överenskommelser. Gruppens 

dialog bestod återkommande av fraser som: ”Du kan skriva”, ”eller skriv så här”, ”kan man 

skriva så här”.52 Alice tog på sig rollen att skriva och summera vad gruppen kommit överens 

om.  Alice som tidigare inte varit aktiv i diskussionerna fick nu en mer framträdande roll 

genom att hon frågade de andra i gruppen vad hon skulle skriva. På detta sätt skapades ett 

samtal där Alice ifrågasatte och vidareutvecklade de tankar de andra i gruppen tidigare 

diskuterat.  

50 Ibid., workshoplektion 
51 Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) s. 62-64. 
52 Ljudupptagning, workshoplektion, 17 oktober 2014 
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Bild 6 

Den tredje uppgiften bestod av att gruppen individuellt skulle fundera ut olika ”vad händer 

om” frågor som de sedan skulle diskutera tillsammans. Syftet var att vrida och vända på 

gruppens idé om odlingslådan och på detta sätt se odlingslådan ur nya perspektiv. Varje 

person presenterade sina ”vad händer om” frågor för gruppen vilka sedan diskuterades i 

gruppen. Likt första uppgiften uppstod en mer jämlik fördelning av talutrymmet då eleverna 

först framförde och argumenterade för sina tankar som gruppen sedan gav respons på. Johan 

som under den andra uppgiften inte deltagit eller fått ta del av talutrymmet fick nu utrymme 

att framhålla sina kunskaper inom formgivning och därmed argumentera för vikten av 

odlingslådans form. 

Johan: Vad händer om ställningen välter? Man måste tänka på stabilitet, att lådorna blir lätta att dra ut, 
tänka på en barnvänlig modell. 
Johan: Vad händer om ställningen är för liten för växterna. Vad händer om tomaterna växer så mycket, 
måste tänka på att det inte är en låda över så det blir för lite utrymme. 
Emilia: Jag tänker att det kanske ska finnas på hyllan att man kan reglera hyllorna, så de får olika höjd?53 

Johans tankar om odlingslådans form togs inte vidare i detta moment men diskuterades senare 

i bygget av odlingslådan. Att Johans idéer inte togs vidare samt att hans talutrymme minskade 

under denna uppgift lyfter betydelsen av en närvarande pedagog. Williams poängterar vikten 

av lärares närvaro i samarbetssituationer och menar att lärare bör uppmärksamma att problem 

kan lösas på olika sätt vilket kan bidra till att den mångfald av kunskap som eleverna 

tillsammans har synliggörs för dem.54  

5.1.3 Dockfilmer 
 

 
Bild 7,8 och 9 

53 Ibid., workshoplektion 
54 Williams (2006), s.27. 
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Gruppen avslutade sitt samarbete med att sammanfatta sina idéer i form av en filmad 

berättelse om Kim och hur Kim användede sig av odlingslådan på förskolan. Uppgiften gick 

ut på att gruppen skulle skriva ett kort manus till deras film samt tillverka rekvisita som 

visualiserade deras berättelse. De avslutade med att filma en 90 sekunders film i en tagning 

med mobilkamera. Jag hade förberett en ”tre-scen konstruktion” bestående av tre 

sammankopplade kartonger. Gruppen valde tre bakgrundsbilder som de fäste på 

scenkonstruktionen. Bakgrundsbilderna var tagna av eleverna under deras fältundersökning på 

förskolan eller tecknade av eleverna själva. 

Det skedde en tydlig uppdelning i gruppen då Emilia och Peter arbetade tillsammans med att 

skriva manuset medan Johan, Alice och Malin arbetade med att bygga och rita rekvisitan till 

filmen. Emilia och Peter arbetade fram ramarna för berättelsen; vad som skulle sägas. Deras 

samarbete kretsade likt den andra uppgiften kring en dialog om vad som skrevs på 

manusmallen, under denna uppgift var det dock Emilia som intog en tydlig lärarroll och Peter 

som responderade. Johan, Alice och Malin började diskutera hur de skulle bygga och 

visualisera odlandet i filmen. Deras dialog kretsade kring vad de skapade, en växande tomat 

och odlingshyllan. De instruerade varandra genom att visa hur tomaten skulle kunna växa upp 

ur krukan. 

När eleverna började filma var Peter tvungen att gå då workshopen dragit över tiden. Under 

början av filmningen kom Johan på att de kunde lägga på ljudeffekter i presentationen av 

filmens titel: Plantera mera. En lekfull inställning till filmarbetet utvecklades efter att de 

skämtat och provat olika ljudeffekter. Då eleverna skulle spela in filmen synliggjordes att de 

inte diskuterat filmens manus tillsammans. De bestämde då att filma ett test. Under 

testfilmningen agerade eleverna med dockorna efter Emilias berättelse men agerandet med 

dockorna påverkade även hur berättelsen tog form. Samliga elever fick i detta moment både 

inta en lärarroll och en läranderoll i utvecklingen av berättelsen om Kims dag på förskolan. 

5.1.4 Problemlösning genom idégenerering 

Då uppgiften syftade till att utveckla en ny produkt eller tjänst som skulle hjälpa förskolan i 

deras vardagliga arbete med miljöfrågor var uppgiften i grunden problemlösningsinriktad. 

Workshopens upplägg var inriktad på både, telling (berätta och argumentera för idéskisser, 

berätta om förskolans verksamhet och skapa en berättelse om Kims dag på förskolan) making 

(bygga rekvisita och rita bakgrundsbild) enacting (agera en berättelse och filma denna). 

Samarbetet i gruppen stärktes inom de uppgifter (uppgift ett och tre) där gruppen fick börja att 

själva resonera och sedan diskutera i helgrupp samt under uppgift fyra då det fanns göromål 
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till samtliga i gruppen. Under den andra uppgiften försämrades förutsättningarna för 

samlärande då Johan och Alice blev tysta och inte fick plats att delta i diskussionerna. 

När jag och eleverna diskuterade workshopen frågade jag hur de upplevt workshopen. I 

diskussionen nämnde Johan att han tyckte det var roligt att det var lite ”halvbarnsligt” då de 

lekte med dockorna men att det var kul. Malin ansåg att även om det var lite ”halvbarnsligt” 

så fyllde det en viktig funktion: ”Även om det var lite barnsligt så fattade man sen, hur ska 

andra tolka vår produkt. Vad det är vi egentligen vill.”  Jag frågade då om de tyckte att 

dockfilmen fyllde en funktion för dem och Johan svarar: ”Ja, det är som bättre än att försöka 

skriva eller skissa så, man fattar ju på en gång och så blir det kul att titta på.”55 Talet om 

”halvbarnsligt” samt mina observationer framhåller att elevernas lek med dockorna under 

filmandet upplevdes som både roligt och utvecklande.  

Lektionen avslutades med att samtliga grupper i klassen visade sina dockfilmer för varandra. 

Detta moment var inte planerat utan uppstod då jag noterade att eleverna gärna ville titta på 

sina egna och de andra gruppernas dockfilmer. De samtal som uppstod under ”filmvisningen” 

visade sig bli betydelsefulla för elevernas förståelse för hur grupperna samarbetat och hur 

grupperna skulle kunna gå vidare i sitt arbete. Förutom att verka som ett 

idégenereringsverktyg fyllde dockfilmerna även funktionen som pedagogisk dokumentation. 

Under ”filmvisningen” fungerade dockfilmerna som material för reflektioner om vad som 

hände under workshopen men även hur eleverna skulle kunna gå vidare i sitt arbete.56 

5.2 Prototyp 
Jag förberedde lektionen genom att ta upp en bräda, två plastbackar och en trälåda som jag 

fått av vaktmästaren på gymnasieskolan. Tanken var att eleverna skulle ha ett material att utgå 

ifrån i arbetet med prototypen. Uppgiften gick ut på att gruppen tillsammans skulle skapa en 

prototyp efter idén om odlingslådan som de utvecklat tillsammans med Peter under 

föregående lektion. De hade lektionen på sig att bli klara då de nästa lektion skulle presentera 

sin prototyp på förskolan.  

55 Ljudupptagning, workshoplektion, informell gruppintervju, 24 oktober 2014 
56 Lenz Taguchi, Hillevi (2009), Varför pedagogisk dokumentation, Stockholm: 08 Tryck, s. 69-70. 
 Pedagogisk dokumentation är ett arbetsverktyg som utvecklats inom den pedagogiska filosofin Reggio Emilia. 
Lenz Taguchi menar att pedagogisk dokumentation är ett förhållningsätt som ger barnen möjlighet att ta makten 
över sitt eget lärande samt ger pedagogen möjlighet att utveckla och utvärdera sin pedagogiska praktik. 
Dokumentationen fungerar som ett underlag för elevers och lärares reflektioner och ger underlag för hur eleverna 
kan ta ”nästa steg” och vidareutveckla sin lärprocess. Se: Lenz Taguchi,(2009), s.32-34. 
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5.2.1 Skissbygga 

Emilia och Malin hade tagit med sig mjölkförpackningar och petflaskor till lektionen då de 

ville experimentera med att formge individuella odlingskrukor till barnen. Materialet 

samlades på ett gemensamt bord och eleverna började genast titta och känna på träplankan, 

plastbackarna, mjölkförpackningarna och petflaskorna. 

 
Bild 10 

Johan började skissa på hur odlingslådan skulle kunna se ut med hjälp av brädan och 

plastbackarna. Malin, Alice och Emilia hjälpte Johan att bygga upp hans förslag på en 

hyllkonstruktion. Johan tyckte att det var viktigt att odlingslådan kom upp i höjd så att 

pedagogerna och barnen inte skulle behöva böja sig ner när de odlar. Med en konstruktion på 

höjden ansåg Johan att alla avdelningar på förskolan skulle få plats med plantor, på så sätt 

skulle hela förskolan kunna använda odlingslådan. Under tiden de skissbyggde Johans förslag 

på en hylla kommenterade de andra i gruppen att de inte skulle hinna bygga en hylla, att de 

måste hitta en enklare lösning. Gruppen placerade brädan och plastbackarna på golvet; 

tillsammans skissade de snabbt fram olika tredimensionella förslag. Det var märkbart tyst 

under denna del av arbetet, de experimenterade med plastbackarna och fantiserade med 

gestaltning och tal hur odlingslådan skulle se ut med fler plastbackar:  

Malin: Sen kanske man kan lägga en till här så det blir som en liten trappa. 
Alice: Kan vi inte gå ner o kolla om det finns mer trägrejer. 
Johan: Helt ärligt känner jag att vi bör bygga upp den, annars blir det bara att man sparkar runt den lite.57 

 

 
Bild 11, 12 och 13 
 

57 Ljudupptagning, prototyplektion, 24 oktober 2014 
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Johan stod fast vid tanken på en hylla men gruppen bestämde sig för att hämta mer material 

hos vaktmästaren och att de kunde fortsätta skissbygga när de hade mer material. Tillbaka i 

klassrummet hade gruppen med sig ytterligare brädor och plastbackar. Stämningen och 

energinivån var hög, de började skissbygga på en gång. Jag hann knappt notera alla beslut 

som togs då gruppen snabbt byggde, ändrade och reagerade på varandras beslut och ändrade 

igen. När de talade med varandra var det främst i ordfraser i kombination med deras 

handlingar: ”om vi gör så här eller så här, eller kanske så här”.58 

När jag iakttog deras gemensamma skissbyggande skrev jag ner i mitt block: ”Det är som att 

de konverserar med varandra genom och med plastbackarna och brädorna, de iakttar varandra 

och svarar med ett nytt förslag.”59 

5.2.2 Dialog i handling 

Vid ett antal tillfällen noterade jag liknande händelser då eleverna antingen i helgrupp eller 

två och två konverserade genom praktiska handlingar. Att reflektera genom och under tiden 

man utför praktiska arbetsmoment beskriver Molander i termen reflektion-i-handling. 

Molander refererar till hur Donald A. Schön beskriver reflektion som en metafor för praktisk 

kunskap.60 I exemplet om byggskissandet synliggjordes hur tänkande och handling är 

sammanlänkade. Eleverna prövade sig fram för att hitta en lösning på hur odlingslådan skulle 

gestaltas och ta form, när en elevs skiss tagit form reagerade nästa elev på denna form genom 

att skissa på en ny form. En gestaltande dialog i handling uppstod. Detta samspel benämner 

jag i denna uppsats som samskapande dialog, avsikten är att lyfta gestaltande kollaborativa 

aspekter av samlärande mellan elever. Eller som Molander skriver: ”Designern vet inte vad 

hon har gjort eller vad hon strävar mot förrän det hon gjort har svarat, det visar henne vad hon 

gjort och vad hon strävar mot /.../. ”61 

När jag och eleverna pratade om hur de samarbetat under lektionen svarar Emilia:  
 
Jag känner att vi började med att ok hur ska den se ut. Så provade vi olika. Det här kanske är snyggt men 
det kommer inte att fungera på den här tiden och vi har inte det materialet. Men om vi gör såhär och såhär 
och såhär gud men det här funkar ju liksom och sen bestämde vi det här: Ni går ut och sprejar och hittar 
färg och vi skruvar fast det här i och med att det var sån tidspress.62 

58 Ibid., prototyplektion 
59 Fältanteckning, prototyplektion, 24 oktober 2014 
60 Molander (1996) s.145. 
61 Ibid., s. 147 
62 Ljudupptagning, prototyplektion, informell gruppintervju, 24 oktober 2014 
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Bild 14, 15 och 16 
 

När Emilia svarade och sa ”så här och så här och så här” visade hon med sina armar och 

kropp hur gruppen gemensamt byggskissade fram odlingslådan. Orden verkade inte 

kommunicera vad Emilia ville förmedla till mig så hon gestaltade med kroppen hur de 

samarbetade när de byggde. Vid de ovanstående tillfällena noterade jag hur eleverna 

konverserade och reflekterade med varandra genom praktiska handlingar. Den verbala 

kommunikationen mellan eleverna var även en viktig del av deras samarbete och hur de 

gemensamt kom fram till beslut om formgivningen av odlingslådan. Min tolkning av deras 

arbetsprocess är att samlärandet mellan eleverna utgick ifrån ett växelspel mellan kroppsliga 

handlingar, tal och sinnliga upplevelser.  

 

5.2.3 Problemlösning genom att skapa tillsammans  

Prototyparbetet bestod av making och enacting då eleverna formgav odlingslådan genom 

praktiska handlingar. Inom denna del av designprocessen synliggjordes Robertson och 

Simonsen definition av deltagande design som "reflektion - genom - handling" mellan flera 

deltagare. I samtal med eleverna efter lektionen frågade jag vad som fungerade bra med deras 

samarbete när de byggde prototypen: 

Alice: Vi delade upp arbetet. 
Johan: I de andra kreativa kurserna så är det ofta liksom att det inte finns aktiviteter för alla, det blir alltid 
någon att sitter bredvid. Man vill jobba i grupp men det är jäkligt svårt, eller så blir det som Emilia sa att 
alla vill göra på sitt eget sätt. I och med att vi skulle göra plantlådor så, så gör vi såhär och så testar vi, det 
känns som vi har testat ganska mycket, liksom och vridit och vänt på det. 
Malin: Det var bra att vi delade upp allt i början i och med att vi inte hade så mycket tid. 
Emilia: Men det var skönt att vi inte hade så mycket tid, då blir det liksom, ok nu kör vi, vi måste, det här 
kan vi liksom inte göra hemma.63 

Under prototyparbetet hade eleverna fria ramar förutom att de på utsatt tid gemensamt skulle 

bygga prototypen. Jag var under hela projektet fundersam över den korta tidsram som 

eleverna fick förhålla sig till. Eleverna i gruppen som jag undersökte upplevde dock tidsramen 

som positiv då det genererade snabba beslut och känslan av att de som grupp på kort tid 

63 Ibid., prototyplektion 
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skapat något tillsammans. Ytterligare en viktig faktor för samarbetet enligt eleverna var ett 

tydligt utsatt gemensamt mål.  

5.3 Iscensättning 
Under sista lektionen i projektet gick eleverna tillbaka till förskolan för att presentera sin idé 

för en barngrupp och förskolepedagoger. Uppgiften gick ut på att eleverna skulle testa sin 

prototyp på förskolan för att få reaktioner på hur de kunde vidareutveckla odlingslådan. 

Eleverna kom överens om att de ville hålla i en odlingsworkshop på förskolan. På så sätt ville 

de undersöka hur barnen reagerade på odlingslådan och vilka kunskaper som odlingslådan 

och odlandet på förskolan kunde generera. Gruppen hade även i detta delmoment barnen i 

fokus, barnens upplevelser och reaktioner på odlingslådan. Eleverna bestämde att de ville att 

barnen skulle tillverka egna personliga krukor av mjölkförpackningar som barnen sedan 

kunde odla i. Under prototyplektionen experimenterade eleverna med hur de kunde göra 

krukor av mjölkförpackningar och petflaskor genom att måla och klippa i dem. De bestämde 

att barnen skulle få dekorera och klippa sina egna mjölkförpackningar. 

5.3.1 Kruk- och odlingsworkshop 

 
Bild 17, 18 och 19 

På plats på förskolan samlade eleverna barngruppen som bestod av åtta barn i fyra till 

femårsåldern nere i foajén och visade dem odlingslådan. Malin förklarade att de skulle få göra 

egna personliga krukor av mjölkförpackningar. Barnen skulle få dekorera sin egen 

mjölkförpackning och sedan odla och plantera krasse i dem. Barnen var entusiastiska och tog 

varsin mjölkförpackning och gick upp till rummet där de skulle skapa. Alla slog sig ned runt 

ett gemensamt bord och eleverna spred ut sig runt bordet och satt sig mellan barnen. Då 

eleverna satte sig mellan två barn ledde detta till att samarbeten främst uppstod mellan eleven 

och de två barn som eleven satt bredvid. Malin och Emilia intog en tydlig lärarroll då de 

instruerade barnen vad de skulle göra under krukskapandet. Vissa barn fick problem med att 

klippa mjölkförpackningarna. Emilia sa då: ”Ett tips är: Om ni tar bort locket så kan ni vika 

dem så här så är det jättelätt att klippa rakt.”64 Ett förskolebarn vid namn Victor fick ändå inte 

64 Ljudupptagning iscensättningslektion, 7 november 2014 
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riktigt till det och tittade på kamraten bredvid hur han klippte och imiterade kompisens 

klippteknik. 

Malin satt bredvid Anton under hela workshopen och de samarbetade intensivt under en 

timme. När de började dekorera sina krukor observerade jag hur Anton dels imiterade Malin 

men även kamrater som satt bredvid. Under kruk- och odlingsworkshopen synliggjordes flera 

samlärande situationer där barnen och eleverna imiterade och iakttog varandra. Williams, 

Sheridan och Pramling anser att imitation och variation är viktiga verktyg för samlärande. 

Barn imiterar varandra för att bli lika sina kompisar men samtidigt som de imiterar varierar de 

även sätten att utföra det de lärt sig.65 I samarbetet mellan Malin och Anton började Anton 

imitera Malins kruka, hur hon limmade och satt fast paljetter. När Anton färdigställt sin första 

kruka och lärt sig hur han kunde klippa det färgade pappret och limma fast det på 

mjölkförpackningen ville han göra en egen kruka på sitt sätt. Anton visade då Malin hur hon 

kunde limma på ett annorlunda sätt genom att introducera ”sitt trick” 

 
Bild 20 

Anton: Jag har ett litet trick, när man liksom har redan satt på det där under, då har jag ett litet trick. 
Malin: Hur då, hur gör man då? 
Anton: Man tar upp den så.66 

Anton intar i denna situation även en lärarroll genom att visa Malin hur man kan limma. Vid 

slutet av krukskapandet bryter Anton mot elevernas uppsatta regler för hur barnen skulle 

skapa genom att skriva sitt namn på krukan. Anton höjde sin röst och visade sin kruka tydligt 

för hela gruppen genom att bokstavera sitt namn som han skrivit på sin kruka.  

 
Bild 21, 22 och 23 

65 Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000), s.61. 
66 Ljudupptagning iscensättningslektion, 7 november 2014 
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Anton: Bara så du vet det här är ett E! 
Malin: Ja, det ser ut som ett E 
Malin: Jag tycker det var jättefint! 
Anton: Så nu är mitt namn färdigt, A N T O N, Anton.67 

De andra barnen runt bordet iakttog och tog sedan efter Antons exempel, det spred sig en 

gemenskap bland barnen då alla tydligt visade och pratade om sina namn på krukorna. Malin, 

Johan, Emilia och Alice följde barnens förslag och skrev sina namn på sina krukor. Här lyfts 

det sociala samspelet mellan barnen och eleverna som grupp. Barnen visade att de hörde ihop 

och tillsammans kunde utmana elevernas instruktioner. Williams nämner vikten av en miljö 

där barn kan skoja, ifrågasätta och bryta regler som lärare satt upp för att skapa en 

klassrumskultur och miljö som uppmuntrar samlärande mellan barn. Ovanstående exempel 

visar att det uppstod en ”samarbetskultur” under kruk- och odlingsworkshopen där barnen 

fick utrymme att ifrågasätta och även bestämma och forma workshopens innehåll.68  

5.3.2 Krukor i symbios 
 

 
Bild 24, 25 och 26 

Det var inte enbart barn som imiterade eleverna. I samarbetet mellan Johan och Maja 

imiterade Johan Majas arbete på sin kruka, det uppstod ett dialogiskt handlande mellan dem. 

Vid ett tillfälle började Maja riva ett rosa silkespapper och Johan imiterade och började riva 

sitt silkespapper. De tittade och iakttog varandra, när deras krukor växte fram observerade jag 

hur deras krukor visualiserade deras gemensamma formspråk. Maja och Johan skapade även 

en tydlig gemenskap i sin skapandeprocess. Malin och Anton gav förslag på att alla kunde 

klippa de färgade papperna vilket Johan och Maja besvarade med att de inte ville göra, de vill 

riva sina papper, inte klippa. Under flera tillfällen markerade de sin gemenskap med tal och 

handlingar. Samarbetet visualiserar hur samlärande kan uppstå i samskapande dialog. 

5.3.3 Problemlösning genom att handla 

Kruk- och odlingsworkshopen bestod främst av enacting och making. Genom making 

utforskade eleverna odlingslådan och skapade krukor tillsammans med barnen. Inom 

67 Ibid., iscensättningslektion 
68 Williams (2006), s.17-18. 
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designfältet arbetar man på olika sätt med enacting, exempelvis genom att improvisera olika 

situationer tillsammans med framtida användare eller att användaren får utforska prototypen i 

sin vardagliga miljö.69 Under kruk- och odlingsworkshopen arbetade eleverna fram ett 

pedagogiskt förhållningssätt till enacting då de intog en lärarroll för att få kunskap om 

barnens interaktion med odlingslådan. Utifrån samarbetet med barnen under kruk- och 

odlingsworkshopen kunde eleverna sedan vidareutveckla sin idé och prototyp. Eleverna ansåg 

att odlingslådan var för stor och att det varit bättre att bygga en hyllkonstruktion som tagit 

mindre plats och därmed blivit lättare att flytta runt till de olika avdelningarna.  

6. Tolkning och resultat 
Under denna rubrik försöker jag svara på vilka olika sätt samlärande skedde inom det 

deltagande designprojektet Design Lab och hur modellen participatory prototyping cycle 

möjliggjorde samlärande för eleverna inom projektet. 

 

6.1 Samskapa form som samlärande handling 

En viktig faktor för samlärande som synliggjordes inom projektet Design Lab var det 

gemensamma praktiska handlandet inom kruk- och odlingsworkshopen, bygget av 

odlingslådan och filmandet av dockfilmen. Jag har valt att använda begreppet samskapande 

för att beskriva hur eleverna lärde av och med varandra när de gemensamt skapade 

odlingslådans form, krukor och dockfilm.70 Undersökningen visar även hur samlärande kan 

ske på olika sätt med verktygen: praktiska handlingar, bild, skrift, tal, och rörlig bild. 

När eleverna förberedde och filmade sin dockfilm under workshopen blev elevernas 

samarbete lekfullt och experimentellt. Samtliga elever kom med förslag på hur filmen kunde 

utvecklas med hjälp av kropp, tal, bild och rekvisita. Genom leken uppstod ett kollaborativt 

samarbete och samlärande mellan eleverna. Williams studier om samläran inriktar sig på 

förskolbarn där leken beskrivs som en vanlig förekommande situation där barn lär av 

varandra. Williams nämner att leksituationer gynnar samlärande då barn på ett ”naturligt” sätt 

lär av varandra genom lekar. En möjlig förklaring anser Williams kan vara att barn vet att de 

någon gång under leken själva kommer få vara den som lär andra något.71 Under filmningen 

69Simonsen & Robertson (2013), s.164-169. 
70 Samskapande korresponderar även med designbegreppet co-creation. När begreppet co- creation omsätts i 
pedagogisk praktik anser jag att begreppet samskapande är användbart för att beskriva elevers arbets- och 
lärprocess. 
71 Williams (2006), s.32. 
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uppstod en lekfull situation mellan eleverna som möjligjorde exprimentation vilket gynnade 

samlärandet mellan eleverna. 

Under bygget av odlingslådan observerade jag hur eleverna kollaborativt skissbyggde med 

plastbackarna för att komma fram till en lösning. Eleverna skapade gemensamt en form för 

odlingslådan. En dialog uppstod i elevernas skapande arbete, vilket jag i denna uppsats 

benämner som samskapande dialog. Williams, Sheridan och Pramling anser att dialogen är 

grundläggande för allt lärande. De menar att en dialog bygger på att elever med skrift eller tal 

ger respons på varandras inlägg vilket ger upphov till ett nytt inlägg.72 I forskningsrapporten 

Barn lär av varandra nämns ett antal undersökningar om hur barn kommunicerar och lär av 

varandra utifrån verbala och skriftliga dialoger. Williams har undersökt hur lärare aktivt 

arbetar med att låta elever ge varandra muntlig respons på nedskrivna berättelser. Ytterligare 

en undersökning baseras på samtalstexter då eleverna fick skapa berättelser genom nedskrivna 

dialoger.73 Exemplet om skissbyggandet visar att praktiskt handlande även ger upphov till 

dialoger vilket möjliggjorde samlärande. 

Jag noterade liknande dialogiska mönster under kruk- och odlingsworkshopen när Johan och 

Maja samarbetade med att skapa krukor av mjölkförpackningar. Johan och Maja imiterade 

varandra samtidigt som de reagerade på varandras handlingar vilket visualiserades i krukornas 

gemensamma formspråk.  

Ett oväntat resultat från undersökningen är hur filmade berättelser kan fungera som 

pedagogisk dokumentation i designundervisning. Under projektet Design Lab blev 

dockfilmerna ett underlag för reflektioner, diskussioner och dokumentation över elevernas 

samarbeten och praktiska kunskaper. Detta var inget som jag och elevernas lärare Anna 

planerat, det uppstod då vi noterade ett intresse från elevernas sida att diskutera och titta på 

varandras dockfilmer vilket ledde till att dockfilmerna fick ytterligare funktioner i projektet, i 

form av pedagogisk dokumentation.  

6.2 Rollförskjutningar 

Genom att eleverna intog olika läranderoller inom projektet Design Lab skapades situationer 

för samlärande mellan elev-elev, elev-barn, elev-förskolpedagog och elev-artefakter. 

Undersökningen visar hur olika former av kamratsamverkan förekommer i ett växelspel 

72 Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000) s. 66. 
73 Ibid, s.67 
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mellan elever och andra aktörer beroende på vem som har kunskaper och erfarenheter inom 

det specifika innehållet som berörs.  

Under workshopens första uppgift skapade gruppen regler för hur presentationen av 

designskisserna skulle gå till. Varje elev fick börja argumentera för en designskiss vilket 

följdes av att förskoleläraren Peter och de andra eleverna responderade. Alla kom till tals och 

hade möjlighet att uttrycka sina åsikter. Eleverna och Peter hade olika förkunskaper om 

design och förskolepedagogik vilket gynnade arbetet med att utveckla idén om odlingslådan. 

Detta samarbete korresponderar med cooperative learning.74 

I uppgiften ”En dag i” fokuserade gruppen på att utveckla en berättelse om karaktären Kims 

dag på förskolan med fokus på vad odlingslådan genererade för kunskaper hos barnen. När 

gruppen lämnade diskussionerna om odlingslådans form intog Peter en lärar- och 

”expertposition”. Denna situation visar att peer tutoring förekom under workshopen.75 Med 

argumentation som verktyg skapades förutsättningar för rollförskjutningar, exempelvis då 

Malin bröt Peters lärarroll genom att argumentera för att berättelsen om Kim skulle ta en 

annan riktning.  

Williams anser att skolan bör skapa möjligheter för elever att växla mellan att vara lärande 

och agera lärare, då detta främjar samlärande mellan barn.76 Under kruk- och 

odlingsworkshopen på förskolan fick eleverna inta en lärarroll och förmedla de kunskaper de 

prövat under föregående lektion, det vill säga att visa hur barnen kunde skapa en kruka av en 

mjölkförpackning. Barnen och eleverna pendlade mellan att inta olika roller i samarbetet med 

att skapa krukorna. Eleverna agerade emellanåt som experter då de instruerade barnen hur de 

kunde klippa en mjölkförpackning vilket korresponderar med tanken om peer tutoring. Ur en 

annan synvinkel synliggjordes hur Anton gav Malin exempel på andra sätt att limma fast 

papper på mjölkförpackningarna. Anton och Malin samarbetade utifrån olika förkunskaper 

och gav varandra tips vilket kan ses som samarbete enligt modellen cooperative learning. Likt 

Williams anser jag att eleverna och barnen i olika grad pendlade mellan dessa lärar- och 

läranderoller under kruk- och odlingsworkshopen.77 Utifrån detta perspektiv på samlärande 

lär eleverna och barnen med varandra då de växlar mellan att vara lärande och lärare i olika 

74 Williams (2006), s.64. 
75 Ibid., s.61-62 
76 Ibid., s.31 
77 Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000), s.49-50. 
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situationer. Samtliga gruppmedlemmarnas kunskaper ses då som värdefulla och som en 

tillgång för gruppens gemensamma arbete.78  

6.3 Samlärande genom telling, making och enacting 

Projektet Design Lab utformades efter ramverket participatory prototyping cycle. Min slutsats 

är att ramverket gynnade samlärande för eleverna inom det deltagande designprojektet Design 

Lab.  

Eleverna ansåg att bygget av odlingslådan (making) främjades både av att de hade ett 

gemensamt mål att arbeta mot samt att tidsramen var snäv. Elevernas åsikter korresponderar 

med Forslund Frykedals undersökning om grupparbeten i skolan. Forslund Frykedal menar att 

samarbeten i grupp gynnas av tydliga mål.79 Målet med att formge odlingslådan stärkte 

gruppens sammanhållning och eleverna blev positivt beroende av varandra. Att idégenerera 

genom att leka och filma en berättelse med dockor (enacting) var den del av workshopen som 

uppskattades mest av eleverna. Det var även under denna uppgift som jag observerade att 

eleverna samlärde med olika verktyg och att samanhållningen i gruppen var hög. Under kruk- 

och odlingsworkshopen arbetade eleverna fram ett pedagogiskt förhållningssätt till enacting 

då de intog en lärarroll för att få kunskap om barnens interaktion med odlingslådan. Kruk- och 

odlingsworkshopen gynnade elevernas samlärande då workshopen med barnen möjliggjorde 

reflektion i handling. Då eleverna fick respons på odlingslådan av barnen och 

förskolepedagoger kunde de vidareutveckla odlingslådans form och konstruktion.  

De material gruppen arbetade med under workshopen skapade även ramar och förutsättningar 

för dialog och samlärande. Post-it lapparna påverkade gruppens handlingar då de enbart skrev 

på dem. Uppgiften ”En dag i” bestod av en mall i form av ett A3-papper där gruppen satt 

post-it lappar för att beskriva tre olika händelser under en dag i barnet Kims liv. Uppgiftens 

materialitet resulterade i att gruppens dialog kretsade kring skrivandet. Under dockfilmningen 

skapade dockorna möjligheter till lek vilket ledde till en god sammanhållning i gruppen som 

gynnade de samlärande aktiviteterna.  

Det som eleverna ansåg var mest givande med Design Lab var att komma ut och arbeta i 

”verkligheten” med ”riktiga” problem tillsammans med människor som skulle använda deras 

produkt/tjänst. Marner nämner att skolans bildundervisning ofta stannar vid produktion och 

78 Ibid., s.68-69 
79 Forslund Frykedal (2008), s.118. 
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inte samtalar utåt med samhället.80 I Design Lab öppnade deltagande design som metod och 

ramverket participatory prototyping cycle möjligheter för eleverna att samlära tillsammans 

med aktörer utanför skolans väggar och att med dem arbeta problemlösande genom att 

samskapa form.  

7. Slutdiskussion 
Om elever ska kunna utveckla samarbetsförmågor som finns inskrivna i examensmålen för 

det estetiska programmet bör pedagoger skapa organisatoriska förutsättningar för eleverna att 

söka kunskaper tillsammans i olika gruppkonstellationer. Projektet Design Lab har givit mig 

erfarenheter om hur jag som blivande designpedagog kan iscensätta lärsituationer där 

samlärande möjliggörs mellan elever, materialiteter och andra aktörer.  

7.1 Samskapandet som verktyg för kunskapsproduktion 

Williams, Pramling och Sheridan anser att samlärande är en viktig förmåga i en allt mer 

globaliserad värld då det är genom dialog och sampel med andra som vi utvecklar ny 

förståelse. Kommunikation i tal, skrift och med hjälp av olika medietekniker lyfts i rapporten 

Barns lärande - en forskningsöversikt fram som viktiga samlärande kompetenser.81 I denna 

undersökning har jag försökt visa hur elevers samarbete och samlärande sker i en dynamisk 

process bestående av olika verktyg som: praktiska handlingar, bild, skrift, tal och rörlig bild. 

Jag har valt att lyfta samlärandets praktiska dimensioner genom att använda mig av begreppet 

samskapande. 

Inom Design Lab synliggjordes vikten av att kontinuerligt utvärdera och samtala om hur 

samarbeten utvecklas och betydelsen av en närvarande pedagog som kan vägleda eleverna så 

att ingen elev utesluts eller tystas. Den elevgrupp som jag följde arbetade med en engagerad 

och intresserad samarbetspartner vilket skapade en positiv atmosfär i gruppen då deras åsikter 

och idéer togs på allvar. När elever samarbetar med externa aktörer finns det alltid en risk att 

de möter människor som inte är engagerade eller bemöter dem på ett negativt sätt. Därför är 

det viktigt att lägga tid på att samtala om elevernas upplevelser i mötet och samarbetet med 

externa aktörer.  

7.2 Designpedagogik i ett vidgat perspektiv 

Utformningen av Design Lab var ett försök att arbeta utifrån ett vidgat designbegrepp i 

80 Marner & Örtegren (2003), s.56. 
81 Williams, Sheridan & Pramling Samuelsson (2000), s.72-73. 
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skolan. Jag hoppas att projektet kan verka som exempel på hur deltagande design kan 

iscensättas och gestaltas i pedagogisk praktik. Inom Design Lab fungerade ramverket 

participatory prototyping cycle som ett didaktiskt förhållningssätt för att skapa möjligheter för 

elever att samarbeta med aktörer utanför skolan och att med dem utveckla och testa 

prototyper. Williams framhåller att barns samarbeten bör sättas i ett sammanhang där 

uppgiftens innehåll är viktigare än att följa olika modeller för kamratsamverkan. För mig 

verkar participatory prototyping cycle inte som en strikt modell utan som ett förhållningssätt 

som jag som pedagog kan arbeta med för att skapa en lärandemiljö där samlärande möjliggörs 

och synliggörs.82 

Elevgruppen som jag observerade ansåg att samarbetet med en extern aktör gav dem 

förutsättningar att reflektera över hur deras prototyp kunde vidareutvecklas och gav dem 

insikter i designens sociala dimensioner. Jag anser att det är av betydelse att 

designundervisning ger elever förutsättningar att omsätta designskisser till handling. Att få 

testa designlösningar i olika miljöer eller i interaktion med användare öppnar möjligheter för 

reflektion om produkten/tjänsten fungerade som eleverna tänkt sig eller om 

produkten/tjänsten behöver vidareutvecklas.  

Den arbetsform som eleverna tyckte var lärorik och utvecklande var att visualisera sin idé om 

odlingslådan i form av en filmad berättelse (dockfilm). Eleverna nämnde flera gånger att 

arbetsformen var lekfull samt att det gav dem insikter om designs inverkan på människors liv. 

Elevernas designlärare Anna uppskattade detta arbetssätt och vill fortsätta arbeta med filmade 

berättelser. Under arbetsprocessen framkom att dockfilmerna fyllde ytterligare didaktiska 

funktioner. När filmerna användes som grund för samtal i helklass väcktes frågor i klassen om 

samarbetsformer och hur elevgrupperna kunde komma vidare i sina arbeten. Jag ser här 

möjligheter att vidareutveckla dockfilmerna till att även verka som pedagogisk 

dokumentation. Hur filmade berättelser som dockfilmer kan verka som pedagogisk 

dokumentation i designundervisning är ett outforskat område som jag kommer undersöka i 

min kommande pedagogiska praktik.  

 

82 Williams (2006), s.74-75. 
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