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Abstrakt

Hållbar utveckling och miljöfrågor är ett högst aktuellt tema, inom designområdet har man länge

jobbat  med dessa frågor, inom konsten händer inte lika mycket. Hur kan man arbeta med

hållbarhetsfrågor inom bildämnet? Ett av gymnasieskolans mål handlar om att varje elev ska visa

respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. Hur kan det målet

bearbetas och tolkas ur ett bildpedagogiskt perspektiv? Vilka strategier, metoder och material

användbara för bildämnet blir resultatet när målet används som utgångspunkt i undersökningen?

Utifrån ett lärarperspektiv skaffar jag mig genom undersökningen kunskaper som möjliggör det

för mig och andra bildlärare att bidra till att det målet går att uppfylla.

I arbetet används målet som utgångspunkt när material, metoder och strategier undersöks ur

konstnärligt och miljömässigt perspektiv. Empirin i form av den praktiska och konstnärliga

undersökningen, samt en studiecirkel där hållbarhetsfrågor kopplat till konstnärligt arbete

diskuteras, analyseras med hjälp av hållbarhetsteorier.

Utöver att analyseras i uppsatsen så visas också den praktiska och konstnärliga

undersökningens resultat på Konstfacks vårutställning. Föremålen som visas är resultatet av de

strategier, metoder och material som har undersökts. Jag har bland annat tillverkat och arbetat

med biologiskt nedbrytbara material som trolldeg och återvunna material som pappier maché

gjort av papper från skräpinsamlingen på Konstfack. Jag har undersökt strategier för att minska

material och jobbat med återanvänt material som till exempel uttjänta strumpbyxor, men också

med material som är möjligt att återanvända om och om igen som vax. Flera av de objekt som

visas i utställningen är sammanfogade på så sätt att de är möjliga att plocka isär och använda på

andra sätt eller återvinna, också det en hållbarhetsstrategi. Själva utställningsformen är ett försök

till effektivt materialanvändande på så sätt att ett stort utrymme tas i anspråk genom användande

av relativt lite material.

Omsorg om miljön har varit  genomgående i arbetet, i undersökning och gestaltning men

även genom valet att skriva uppsatsen i ett typsnitt som använder lite trycksvärta.

Syftet är att undersökningens resultat ska inspirera och bidra med kunskap om hur man kan

arbeta med och tänka kring bild- och designundervisning utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Nyckelord: hållbar utveckling, miljö, bildpedagogik, material
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1 Inledning

1.1 Introduktion

Att klimatet förändras och att det beror på människans handlingar är stora flertalet forskare

överens om. Framtiden ser mörk ut om vi inte ändrar vårt livsmönster. Min erfarenhet är att

frågor om hållbar utveckling inte behandlas i någon större grad i bildundervisning. Det är min

uppfattning att det finns mycket att arbeta med, och att det är viktigt att dessa frågor får plats i

alla ämnen i skolan. Att det dessutom är ett av skolans mål att eleverna bland annat ska visa

respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv gör det till ett av

bildlärarens uppdrag att kunna förhålla sig till hållbarhetsproblematiken.1 Att bearbeta material

och skapa till exempel objekt eller bilder är alltid mer eller mindre förenat med en viss miljö-

påverkan, därför är det viktigt att bildlärare har kunskap om hur miljöpåverkan kan minska och

hur man kan arbeta med frågor om hållbar utveckling.

Jag har varit intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor under en lång tid och har bland annat

under min studietid varit engagerad i the Sustainability group at Konstfack.2 I många år har jag jobbat

som keramiker och dragits med ett dåligt samvete över min egen småskaliga produktion. Trots

funderingar kring meningen med att tillverka fler föremål i en värld som redan är överfull är det

omöjligt för mig att sluta, arbetsglädjen är för stor. Erfarenheten av dessa dubbla känslor inför

konstnärligt arbete ser jag som en tillgång såväl i detta självständiga arbete som i ett framtida

läraryrke.

Hållbarhetsfrågorna är stora och komplexa, många gånger är det näst intill omöjligt att lösa

problemen. Det här arbetet erbjuder inte heller någon lösning på problematiken men det visar på

konstruktiva förslag och bidrar med hållbarhetsperspektiv på bildpedagogikens område.

1.2 Bakgrund

Bildpedagogik är ett mångfasetterat område. Enligt kursplanen för bild i gymnasieskolan ska

ämnet ge grundläggande kunskaper inom samtliga områden som återfinns i den visuella kulturen.

Där står också att läsa att med bilder avses visuella två- eller tredimensionella framställningar som

finns inom till exempel konst, formgivning och populärkultur.3

1 Skolverket (2011), Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 s.11.
2 Studentgrupp som arbetar med hållbarhetsfrågor på Konstfack
3 Kursplan för bild
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Kursplanen för ämnet bild säger ingenting om hållbar utveckling eller miljöfrågor, däremot

finns det på flera ställen i läroplanen avsnitt som handlar om dessa frågor. Under rubriken Skolans

uppdrag finns ett avsnitt som heter Miljöperspektivet och där står att:

Undervisningen ska ge eleverna insikter så att de kan dels själva medverka till att hindra skadlig
miljö-påverkan, dels skaffa sig ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala
miljöfrågorna. Undervisningen ska belysa hur samhällets funktioner och vårt sätt att leva och
arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling.4

Vilken definition av hållbar utveckling som Skolverket stödjer sig på framgår inte här, men under

rubriken Hållbar utveckling på Skolverkets hemsida hänvisas till Brundtlandrapportens defintion

och jag drar därför slutsatsen att det är den definitionen som Skolverket stödjer sig på.5

I avsnittet Övergripande mål och riktlinjer läser jag under rubriken Normer och värden att ett av

skolans mål är:

Att varje elev visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare
perspektiv6

I Skolans värdegrund och uppgifter under rubriken Grundläggande värden står det att:

Var och en som verkar inom skolan ska också främja aktning för varje människas egenvärde och
respekt för vår gemensamma miljö.7

Mot ovanstående utdrag ur läroplanen blir det tydligt att det ingår i samtliga lärares uppdrag att

bidra till ett miljöperspektiv på undervisningen och att en av lärarens uppgifter är att främja

respekt för vår gemensamma miljö.

Inom designvärlden har hållbarhetsfrågor diskuterats ett tag och det finns många exempel på

bland annat designers och arkitekter som jobbar med hållbarhetsperspektiv. Form, ett nordiskt

arkitektur- och designmagasin introducerade i nummer 5 2015 Cirkulär ekonomi i en artikel.8

Återanvänt material finns det flera konstnärer och designers som jobbar med, till exempel

Katarina Brieditis och Katarina Evans i projektet Re Rag Rug  där de tillverkar mattor av

återbruks- och spillmaterial.9 På Eskilstuna Folkhögskola finns återbrukslinjen där eleverna får

lära sig att arbeta med återanvänt material.10

4 LGY 11, s.7.
5 Skolverket http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/hallbar-utveckling 2016-03-16
6 LGY 11, s.7.
7 LGY 11, s.5.
8 Form, nr 5, 2015
9 Re Rag Rug http://reragrug.blogspot.se/ 2016-04-06
10 Eskilstuna Folkhögskola http://www.eskilstunafolkhogskola.nu/recycle-design-aterbruk.html 2016-05-15



7

Inom konstfältet förekommer inte diskussioner om hållbarhet i samma utsträckning som

inom designfältet, det beror förmodligen på att problematiken inte finns på samma sätt. Helt

händelselöst är det dock inte på konstfronten. Ett exempel som behandlar hur man kan jobba

med konst på ett mer miljövänligt sätt är broschyren Hållbar konst som Stockholms Stad har tagit

fram. I texten framkommer att det finns få miljövänliga material och att all produktion påverkar

miljön på något sätt. Därför är de viktigaste principerna att minska materialanvändningen,

återanvända och återvinna. Vidare skriver de att det första steget mot hållbar konst är ökad med-

vetenhet och kunskap om alternativ till energikrävande och miljöbelastande verksamheter.

Författarna menar att det handlar till stor del om att använda sin kreativitet och hitta nya sätt att

tänka kring det konstnärliga arbetet.11 De tre principerna som beskrivs i Hållbar konst förekommer

flitigt i litteratur om design och går ofta under benämningen 3R – Reduce, reuse och recycle.

Ett annat exempel är projektet Green Lab om material och miljö i konstnärliga verksamheter

som drevs av Art Lab Gnesta för några år sedan. På Green Labs websida finns materialguider för

måleri och skulptur där information om materials miljöpåverkan och om hur material är mer eller

mindre bra för miljön finns samlat. 12

Flera arbeten på Konstfacks vårutställning13 2015 belyste hållbarhetsfrågor, de flesta av dem

var av studenter från programmet för industridesign. Också 2016 fanns flera sådana projekt, nu

från också andra programm. Bland konstnärer som jobbar med miljöfrågor kan konstnärsduon

Bigert och Bergström nämnas, de jobbar bland annat med klimatfrågor. I till exempel utställningen

The Freeze visas dokumentation från duons aktion för att rädda Kebnekaises sydtopp. 14

Arts-based environmental education är en rörelse inom bildpedagogiken, bland annat bedrivs

forskning på Aaltouniversitetet i Finland om konstbaserad undervisning om miljön. Forskar-

gruppen vill öka förståelsen för det värde som finns i att använda konstnärliga metoder inom

utbildning om miljö.15

Trots att det händer en del är forskning och vetenskaplig litteratur med hållbarhetsperspektiv

inom konst och bildpedagogik mycket knapp, designlitteratur om hållbar utveckling är dock

rikligare. Konst och design har mycket gemensamt, men på många sätt står de oerhört långt ifrån

varandra. Det blir tydligt när man ser på de båda områdena ur hållbarhetsperspektiv. Det rådande

kapitalistiska systemet är beroende av överkonsumtionen och en stor del av designen, men långt

ifrån all, blir ur det perspektivet en bidragande orskak till att vi står inför ett klimathot. Men

11 Stockholm Stad, Hållbar konst En kreativ utmaning! s.5.
12 http://www.artlabgnesta.se/projekt/green-lab/materialguide/ 2016-05-22
13 Konstfack är Sveriges största konstnärliga högskola. På vårutställningen visar avgångsstudenterna varje år sina
examensarbeten.
14 Bigert och Bergström http://www.bigertbergstrom.com/ 2016-05-15
15 Nature-Art-Education http://www.naturearteducation.org/ 2016-04-05
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design kan också innebära utveckling i en mer hållbar riktning, till exempel genom att bidra till

förändring av beteenden. Konsten rör sig inte inom samma problematik, och kanske kan den

heller inte lösa problem på samma kraftfulla sätt som designen kan göra. Jag hoppas dock på mer

forskning och litteratur som behandlar konstnärligt arbete ur hållbarhetsperspektiv, då jag menar

att även om problematiken inte är lika stor finns det ändå förbättringspotential.

1.3 Syfte

Som ovanstående avsnitt visar händer det en del på hållbarhetsfronten inom konst, design och

bildämnet, men inte tillräckligt i min mening, jag menar också att det är viktigt att området

utforskas mer. Ett syfte med min uppsats är därför att bidra till utvecklingen inom bild-

pedagogiken men också närliggande områden som designämnet och konstnärlig verksamhet i

stort.

Ett av skolans mål är att varje elev ska visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön som

miljön i ett vidare perspektiv.16 I denna studie undersöker jag utifrån ett lärarperspektiv hur jag

skulle kunna arbeta utifrån det målet i bildundervisningen. Hur kan arbetet i bildsalen bidra till att

respekt för vår gemensamma miljö främjas? Jag undersöker detta genom att pröva olika strategier,

metoder och material för konstnärligt arbete med omsorg om miljön som utgångspunkt, samt

genom att tillsammans med några studenter diskutera och studera hållbarhetsfrågor i en studie-

cirkel. Syftet med arbetet är att det som kommer fram ur det ska kunna användas i bild-

undervisningen så att målet om att varje elev ska visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön

som miljön i ett vidare perspektiv ska kunna uppnås.

1.4 Frågeställning

Ett av gymnasieskolans mål handlar om att att varje elev ska visa respekt för och omsorg om

såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.

-Hur kan det målet bearbetas och tolkas ur ett bildpedagogiskt perspektiv?

-Vilka strategier, metoder och material användbara för bildämnet blir resultatet när målet används

som utgångspunkt i undersökningen?

16 LGY 11, s.11.
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2 Empiri

Empirin består av den praktiska och konstnärliga undersökningen som görs med material och

dokumentationen av denna process, samt av dokumentation av träffarna med studiecirkeln.

I ateljén på Konstfack har jag undersökt material, strategier och metoder konstnärligt och ur

miljösynpunkt. Jag har både arbetat med färdiga material och tillverkat egna. Alla val i den

konstnärliga processen har haft omsorg om miljön som utgångspunkt.

Jag har också genomfört en studiecirkel om hållbarhetsfrågor kopplat till konstnärligt arbete

med studenter från olika program på Konstfack. Cirkeln har undersökts både som hållbarhets-

strategi och som ett sätt att få syn på hur deltagarna resonerade och tänkte kring hållbarhets-

frågor.

3 Urval och avgränsning

Studiecirkeln bestod av tre studenter från Konstfack samt jag själv som cirkelledare. Maria från

textil, Eivor från bildlärarutbildningen och Mimmi från inredningsarkitektur och möbeldesign.

Mimmi och Maria går sitt tredje och sista år på kandidatprogrammen och höll under studie-

cirkelns genomförande på med sina examensarbeten båda kopplade till hållbarhetsfrågor, Eivor

går i årskurs två. Vid den första träffen deltog endast Maria och Mimmi, vid de övriga två

närvarade samtliga.

Studiecirkelns deltagare bjöds in genom ett mejl till samtliga studenter på skolan. I inbjudan

framgick det att även deltagare som inte var intresserade av hållbarhetsfrågor var välkomna, alla

de tre som kom till cirklarna visade sig dock ha stort intresse för dessa frågor. I mejlet till

Konstfacksstudenterna skrev jag också att det gärna fick spridas bland konstnärer, formgivare,

bildlärare och liknande som skulle kunna tänkas vara intresserade, denna invit ledde dock

ingenstans. En inbjudan gick också ut genom två olika grupper riktade till bildlärare och

bildlärarstudenter på facebook, min förhoppning var att få med yrkesverksamma bildlärare i

studien. Denna kanal gav heller inget napp. Studiecirkeln kom på detta sätt att bli en mer

homogen grupp av människor än vad jag från början hade tänkt mig. Fler perspektiv som kanske

hade stått emot varandra hade troligtvis gett upphov till andra typer av diskussioner där de egna

åsikterna kanske hade fått prövas av andra synsätt och erfarenheter.

Det didaktiska syftet var att vi skulle lära oss tillsammans och av varandra genom att tänka

kring och diskutera det studiematerial jag förberett till varje träff.
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Frågor om hållbar utveckling är ett stort ämne som behandlar bland annat ekonomisk,

ekologisk och social hållbarhet. En avgränsning har gjorts mot den ekologiska hållbarheten

genom att arbetet till stor del handlar om bearbetning av material och dess miljöpåverkan.

Hållbar utveckling kan behandlas på många olika sätt i bildämnet. Det kan också handla om

att jobba med hållbar utveckling som tema i olika uppgifter eller att titta på konstnärer som

jobbar med klimatfrågor. Jag menar att det är viktigt att det finns utrymme för att jobba på olika

sätt och vid olika tillfällen med frågor om hållbar utveckling, dock saknas utrymme att ta upp

ovanstående perspektiv i detta projekt.

Undersökningen med material, strategier och metoder har till stor del kommit handla om

form. Jag har testat en del tvådimensionella tekniker men arbetet styrdes oplanerat mot det

tredimensionella. Det hänger troligtvis ihop med min bakgrund i keramiken och med mitt stora

intresse för form, men också att jag upplevde det som att det fanns mer att utforska på form-

området.

Det som kommer fram i arbetet kan vara användbart i såväl grund- som gymnasieskolan, de

styrdokument som jag tittat på i arbetet är dock gymnasieskolans på grund av att jag utbildar mig

till lärare med inriktning mot gymnasieskolan.

Till avgränsningen hör också att jag inte har testat materialen eller strategierna med elever.

Arbetet bör ses som en förundersökning vars resultat kan användas i bildundervisning.

Som tidigare nämnts skiljer sig konst och design mycket åt när det kommer till hållbarhets-

frågor, därför är det inte helt okomplicerat att använda designlitteratur i den här undersökningen.

Trots detta har jag i brist på konst- och bildpedagogisk litteratur bland annat använt mig av

litteratur från designens område.

4 Metod

Undersökningen har genomförts med två metodgrepp, dels konstnärliga praktiska metoder som

jag använt för att undersöka hur omsorg om miljön kan användas som utgångspunkt i en

konstnärlig process, detta främst genom att tillverka och pröva olika material. Dels en didaktisk

metod i form av en studiecirkel med en grupp studenter från Konstfack där vi diskuterat och

bearbetat frågor om hållbar utveckling och material.

Inspiration från konstnärlig forskning
Den konstnärliga metoden i materialundersökningen hämtar inspiration från den konstnärliga

forskningen där konstnärliga metoder används för att nå kunskap. I Artistic Research - Theories,
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Methods and Practices läser jag att konstnärlig forskning bland annat behöver vara självreflexiv,

självkritisk och kunna kommuniceras utåt. Vidare skriver författarna att den konstnärliga

forskningens syften bland annat kan handla om att producera praktiskt användbar information,

utveckla metoder för till exempel kreativt arbete och producera kunskap för att kunna utveckla

konstnärliga aktiviteter som till exempel utbildning, livsmiljö eller livskvalitet.17 Dessa syften

skiljer sig kanske inte så mycket från den vetenskapliga forskningens annat än i metoderna som

används.

Eftersom reflektion är en viktig del av den konstnärliga forskningsmetoden har jag under

projektet hela tiden fört en dagbok18 där jag reflekterar över det som kommer fram både i

undersökningarna med materialen och i studiecirkeln. Jag har också dokumenterat processen

genom fotografi samt sparat alla materialprover och föremål. Hela undersökningen har också ett

kritiskt perspektiv inspirerat av den kritiska designen och jag avser att bidra med praktiskt

användbar kunskap och kommunicera det i såväl text som gestaltning. På så sätt är mitt arbete

besläktat med den konstnärliga forskningen.

Studiecirkel
Studiecirkeln påminner i sin form om en fokusgrupp. I en fokusgrupp undersöks attityder,

uppfattningar, känslor och idéer inom ett speciellt ämnesområde. Fokusgruppen är ett särskilt sätt

att utnyttja gruppdynamik. Forskaren fungerar som en moderator vars roll är att underlätta

gruppinteraktionen och att uppmuntra deltagarna till att tala med varandra. Diskussionerna sätts

igång av ett stimulus, det kan till exempel vara något som moderatorn presenterar eller någon

gemensam erfarenhet.19

Synneve Dahlin-Ivanoff skriver i kapitlet ”Fokusgruppdiskussioner” i Handbok i kvalitativa

metoder att ny kunskap byggs upp genom samspelet mellan fokusgruppdeltagarna och att fördelen

med fokusgruppen är att deltagarna uttrycker flera förståelser och meningar samt förser forskaren

med ett antal olika perspektiv med egna ord, utmanande och svarande varandra i en diskussion.20

Inspirationen till hur studiecirkeln genomförts kommer från folkbildningens studiecirklar,

dessa är en speciell pedagogisk form där man träffas i små grupper för att lära sig tillsammans.

17 Hannula, Mika, Suoranta, Juha, Vaden, Tere (2005), Artistic Research - Theories, Methods and Practices, Göteborg:
ArtMonitor, s.20-21.
18 I uppsatsen kallad Materialdagboken
19 Denscombe, Martyn (2009), Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, Lund:
Studentlitteratur AB, s. 237.
20 Dahlin-Ivanoff, Synneve (2015) ”Fokusgruppdiskussioner” i Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red.) Handbok i
kvalitativa metoder, Stockholm: Liber AB, s. 82.
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Alla i gruppen, både ledare och deltagare, bidrar med kunskap, nyfikenhet, erfarenheter och

frågor för att påverka inriktning och resultat i cirkeln.21

Studiecirkeln i denna undersökning är till stor del en fokusgrupp med tillägget att forskaren

deltar i gruppen både som moderator och som cirkelledare i studiecirkelns form. Jag själv är alltså

delaktig i gruppen och tar fram studiematerialet samtidigt som jag håller i trådarna och kastar in

frågor i diskussionen.

Vid studiecirkelns första träff upplyste jag informanterna om de forskningsetiska principerna

samt bad dem välja varsitt alias. Till varje tillfälle tog jag med studiematerial i form av citat ut

litteratur, definitioner och fysiska material. Vi diskuterade sedan kring dessa. Det som sägs i

studiecirkeln blir då reflektioner och tankar som kommer upp dels av det som jag tagit med mig,

men också av det samtal som sker. Det som sägs blir därför i viss mån påverkat av situationen på

ett helt annat sätt än i enskilda intervjuer.

Studiecirklarna har dokumenterats genom ljudupptagning och sedan transkriberats. När jag

använt citat från informanterna i uppsatsen har jag i vissa fall bearbetat språket genom att ta bort

utfyllnadsord, samt raderat eller ändrat ordning på ord för att det ska bli lättare att läsa.

Analysmetod
Empirin analyseras sedan med en kvalitativ innehållsanalys. Jag analyserar och kategoriserar

material-undersökningen och studiecirkeln utifrån begreppen hållbar utveckling, 3R med tillägget

Rethink och Vagga till vagga. Det som framkommer analyseras sedan utifrån hur det är förenligt

med gymnasieskolans styrdokument.

5 Teori och tolkningsram

Hållbar utveckling
Det finns många definitioner av hållbar utveckling, i undersökningen utgår jag från den mest

spridda som finns i FN-dokumentet Vår gemensamma framtid, ett dokument som härstammar från

Brundtlandskommissionen 1987. Definitionen lyder: ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Begreppet

bygger på konceptet ”behov” med vilket speciellt menas de grundläggande behoven hos världens

fattiga vilket bör ges högsta prioritet, samt idén om att tekniken och social organisation begränsar

21 Studieförbundet Vuxenskolan http://www.sv.se/om-sv/starta-en-egen-studiecirkel/vad-ar-en-studiecirkel/ 2016-
03-04
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miljöns möjligheter att möta nuvarande och framtida behov. I rapporten framgår att den sociala

miljön är viktig för en hållbar utveckling, men också ekonomi, teknik och miljö.22

Man brukar skilja på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.  I Hållbar utveckling. Livs-

kvalitet, beteende, teknik menas med social hållbarhet ett samhälle som är rättvist, jämlikt,

inkluderande och demokratiskt. Ett hållbart samhälle garanterar en rimlig livskvalitet för

nuvarande och kommande generationer. Författarna menar att ett hållbart samhälle är nödvändigt

för att ekonomiska och ekologiska hållbarhetsåtgärder ska fungera.23

Ett exempel på ekonomisk hållbarhet skulle kunna vara den ekologiska ekonomin, den sätter

upp mål om ett långsiktigt hållbart samhälle med fokus på att tillgodose våra grundläggande

behov och bevara naturresurser. Man menar inom denna gren av ekonomin att eftersom

tillgångarna på materia och energi är begränsade är ökad tillväxt baserad på ökat uttag av natur-

resurser inte möjligt hur länge som helst. Målen är hållbar ekonomisk aktivitet, rättvis fördelning

och ett effektivt resursutnyttjande. 24

Det finns ingen allmänt accepterad defintion på ekologisk hållbarhet men ofta nämns till

exempel att den biologiska mångfalden, vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga

ska bevaras och att påverkan på naturen och människans hälsa begränsas till vad ekosystemet

klarar av att hantera eller att återhämta sig från.25

Vagga till vagga
Vagga till vagga  är ett designparadigm, och nu också ett eget varumärke, som utvecklats av

kemisten Michael Braungart och arkitekten William McDonough. Begreppet har stora likheter

med Cirkulär ekonomi som handlar om att designa produkter för att de ska kunna återanvändas

med lika hög kvalitet, eller återvinnas i ett tekniskt och/eller biologiskt kretslopp. Produktion och

transport ska ske med förnyelsebara bränslen.26 I boken Cradle to cradle, som ligger till grund för

rörelsen, beskriver McDonough och Braungart en cirkulär design som hämtar inspiration från

naturens kretslopp, en design som inte bildar skadligt avfall, utan snarare lämnar näringsämnen

efter sig. 27 I denna undersökning används begreppet Vagga till vagga och teorin hämtas från boken

Cradle to cradle.

22 Gulliksson, Håkan, Holmgren, Ulf (2015), Hållbar utveckling. Livskvalitet, beteende, teknik, Lund: Studentlitteratur AB.
23 Gulliksson, Holmgren (2015), s. 69.
24 Ibid., s. 170-173.
25 Ibid., s. 133.
26 Form, nr 5, 2015.
27 Braungart, Michael, McDonough William (2008), Cradle to cradle Remaking the Way We Make Things, London:
Vintage.
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3R - Reduce, reuse, recycle
Begreppet 3R beskriver tre metoder för att verka i hållbar riktning. Reduce, reuse, recycle, eller på

svenska minska/reducera, återanvända, återvinna. Begreppet kan användas på många områden,

Gulliksson och Holmgren beskriver de tre r:en som tre sätt att leva. Att vara återhållsam genom

att köpa mindre och resurssnålt, miljövänligt och solidariskt, att återanvända genom att slänga

mindre och att återvinna genom att slänga på rätt sätt.28 Det handlar då om hur vi kan bete oss i

vårt vardagliga liv och som konsumenter för att minska vår påverkan på miljön.

Matilda Tham beskriver i sin avhandling tre principer för förbättringar på miljöområdet inom

design, den mest fördelaktiga är den första – reduce, sedan följt av reuse och recycle. Principerna

har underkategorier med mer specifika verktyg eller principer och ofta överlappar de varandra.29

Mitt arbete handlar egentligen vare sig om design eller livsstil men jag hämtar inspiration från

principerna och applicerar dem på bildpedagogikens område.

Rethink
I The shape of green skriver Lance Hosey om hur designen behöver nya strategier för att reducera

miljöpåverkan, ytterligare en princip föreslås– rethink.30 Även om det inte alltid skrivs ut som ett

tillägg till den 3R:en så är det en princip som är högst närvarande i den litteratur och forskning

som jag har läst i  denna undersökning.

Kritisk design
Undersökningen är inspirerad av den kritiska designen som är ett begrepp som myntats av

Anthony Dunne och Fiona Raby. Den kritiska designen ifrågasätter varför saker och ting är som

de är och som arbetar fram alternativ på hur det skulle kunna vara istället.31 I Switch! skriver

Ramia Mazé och Johan Redström att konceptuell och kritisk design reflekterar över designens

förhållanden och processer, men ställer också nya frågor.32 Vidare skriver de att centralt för både

kritisk praktik och praktikbaserad forskning är att design ses som en metod för kunskaps-

produktion, objekten blir materialserad forskning.33 Kopplingar finns här till den konstnärliga

forskningen. Denna undersökning har sin utgångspunkt i ett ifrågasättande av rådande ordning i

världen, inom bildämnet och inom konsten och designen. Jag undersöker sedan alternativa

28 Gulliksson, Holmgren (2015), s. 333.
29 Matilda Tham (2008) Lucky people forecast – A systemic Futures perspective on fashion and sustainability, Doctoral thesis,
Goldsmiths, University of London, s.48.
30 Hosey, Lance (2012), The shape of green. aesthetics, ecology and design, Washington: Islandpress, s. 33.
31 Dunne, Anthony, Raby, Fiona (2013), Speculative Everything, Massachusetts: The MIT Press, s. 34.
32 Mazé, Ramia red. (2013), SWITCH! Design and everyday energy ecologies, Kista: Interactive Institute Swedish ICT, s.
204.
33 Ibid., s. 206.
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förhållningssätt, en kritisk handling. Jag menar att det också kan vara ett pedagogiskt arbete att

kritiskt ifrågasätta och materialisera alternativ. Designen och pedagogiken går här hand i hand.

Styrdokument
Till skolans styrdokument räknas skollagen, förordningar, läroplaner och kursplaner.34 Resultatet

av denna undersökning tolkas mot vad som står i bildämnets kursplan samt avsnitten Skolans

värdegrund och uppgifter samt Normer och värden ur läroplanen. Framför allt är det målet att Varje elev

visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv som fungerar som en

tolkningsram i undersökningen.

6 Tidigare forskning

Lucky people forecast – A systemic Futures perspective on fashion and sustainability, är en doktorsavhandling

av Matilda Tham från 2008 som handlar om mode och hållbar utveckling.35 Tham arbetar som

professor vid Linnéuniversitetet, är gästprofessor vid Beckmans Designhögskola i Stockholm och

är också verksam vid Goldsmiths i London där hon skrev sin doktorsavhandling. I avhandlingen

fokuserar hon på hur stratgeier och intelligens hämtade från hållbarhetsområdet kan användas  i

modeindustrin.36 Avhandlingen tjänar som inspiration på så sätt att i mitt arbete använder jag

hållbarhetstrategier men i en konstnärlig process.

Avhandlingen Överläggningar om hållbar utveckling En studie av studiecirkelsamtal  av Martin Lundberg

på Linköpings universitet sätter ljus på teori om deliberativ demokrati med hjälp av empiri från

en samtalsstudie.37 Centralt för deliberativ demokrati, även kallad samtalsdemokrati eller

diskussionsdemokrati, är att människor genom att prata med andra skapar mening och bildar

åsikter om företeelse och ämnen som avhandlas.38

Switch! Design and everyday energy ecologies39 är ett exempel på kritisk design inom den praktikbaserade

forskningen. I boken redovisas forskningsprojekt av internationella designers, konstnärer och

forskare inom data och samhälle på Interaktiva Institutet i Stockholm. De olika projekten

34 Lärarnas riksförbund
http://www.lr.se/yrketsforutsattningar/skolansstyrdokument.4.3cb716391262c05111b800075.html 2016-05-20
35 Tham, (2008).
36 Ibid, s. 31.
37 Lundberg, Martin (2008), Överläggningar om hållbar utveckling [Elektronisk resurs] : En studie av studiecirkelsamtal. Diss.
Linköping : Linköpings universitet, 2008.
38 Ibid., s. 10-11.
39 Mazé, red. (2013).
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utvecklar föremål och metoder för att kunna påverka föreställningar och värderingar kring

energikonsumtion i vardagen. Det är exempel på ett ifrågasättande av rådande situation och ett

konstruktivt förändringsarbete som inspirerar mig i mitt eget projekt.

Ett arbete som behandlar material i bildundervisning är Isabelle Anderssons MATERIAL - vad,

hur och varför? - En undersökning om material i bildundervisningen.40 Det är en designpedagogisk

undersökning med ett normkritiskt perspektiv. Genom empiri bestående av diskussioner och en

workshop undersöker Andersson hur bildlärare och bildlärarstudenter ser på material i sin bild-

undervisning utifrån ett normkritiskt och designdidaktiskt perspektiv. Tillsammans med studiens

deltagare ifrågasatte hon hur ett material är tänkt att arbeta med och genom att hitta andra sätt att

dekonstruera och omförhandla blev arbetets resultat en förskjutning av materialets funktion och

meningspotential. Arbetet tjänar som inspiration på så sätt att det ifrågasätter både vilka material

vi arbetar med i bildundervisning och hur vi gör det, samt att alternativa arbetssätt framkommer.

Saaida Hussain har i sin designpedagogiska undersökning Lekotek – En studie i att använda och

återanvända leksaker precis som jag gör i min studie använt sig av begreppen reduce, reuse och

recycle. 41 Syftet med hennes arbete var att förstå och förändra situationen för barns behov och

möjligheter till lek och leksaker, men också att visa hur design kan bidra till ett samhälle som rör

sig i en mer hållbar social, ekonomisk och ekologisk riktning. Hon anordnade några workshopar

med förskolebarn utifrån de tre grundläggande stegen i reduse, reuse och recycle. Under recycle-

workshopen fick barnen transformera insamlade leksaker. Temat för nästa workshop var reduce,

barnen fick då uppdraget att rensa bland sina leksaker och ta med till nästa workshop. Sista

workshopen hade temat reuse och Hussain diskuterade tillsammans med barnen om lekoteket

skulle kunna vara en plats för återanvändning. Hon kommer fram till att bland informanterna

fanns ett stort intresse för en plats där man kan låna hem och köpa leksaker, samt att leksakerna

kan transformeras och på så sätt återanvändas.

På Malmö högskola har Maryam Javidi Rad gjort examensarbetet ”Hållbar utveckling i ämnet bild –

Tre bildlärares utsagor om hållbar utveckling”42 Hon undersöker tre bildlärares föreställningar om

fenomenet hållbar utveckling samt hur de omsätter detta till en konkret verklighet i klassrummet.

40 Andersson, Isabelle (2013), MATERIAL – vad, hur och varför? –En undersökning om material i bildundervisningen.
Konstfack, Institutionen för bildpedagogik.
41 Hussain, Saaida (2009), Lekotek – En studie i att använda och återanvända leksaker, Konstfack, Institutionen för
bildpedagogik.
42 Javidi Rad, Maryam (2013), Hållbar utveckling i ämnet bild – Tre bildlärares utsagor om hållbar utveckling, Malmö högskola,
Fakulteten för lärande och samhälle.
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Hon kommer fram till att ämnesövergripande utbildning skulle kunna bidra till utbildning för

hållbar utveckling, men också att en hållbar bildundervisning hänger samman med ändamåls-

enliga lokaler samt lagom stora klasser och bättre kommunikation mellan lärare och elever.

Som jag ser det är ämnesintegrering  ett av flera sätt att jobba med hållbar utveckling i

skolan, men att det också är viktigt att undersöka vad bildämnet specifikt kan bidra med. Två av

de tre lärarna i Javidi Rads studie uttrycker också att de tycker att det är viktigt att använda skräp

till konst.43 Bildundervisning med hållbarhetsperspektiv kan innebära så mycket mer än att arbeta

med skräp menar  jag och enligt teorin som används i min undersökning kommer åter-

användning inte högst upp i hierarkin, det är istället viktigare att jobba med reducering. Javidi

Rads uppsats ger en bild av hur tre bildlärare ser på hållbar utveckling i bildundervisning och mot

bakgrund av vad som framkommer blir det tydligt att det behövs utveckling inom bild-

pedagogiken.

7 Bearbetning och analys

I följande avsnitt kommer jag att bearbeta empirin utifrån principerna reduce, reuse och recycle

med tillägget rethink, samt begreppen hållbar utveckling och Vagga till vagga .

7.1 Reduce – reducering

Den första och viktigaste principen är att reducera.44 Enligt Matilda Tham kan det i en mode-

kontext handla om att ersätta material med ekologiska alternativ, att minimera användningen av

farliga kemikalier och att designa för att minimera spillmaterial.45 I en konstnärlig kontext har jag

undersökt minimering av material, positiva skulpteringmetoder och effektivt utnyttjande av

material.

7.1.1 Materialminskning i måleri
Den 21 februari börjar jag att pröva principen om minskning av material i måleri. I Material-

dagboken skriver jag:

Jag målar några små plywoodplattor som är ca 8x8cm. Men de är inte små nog, det går att minska
materialanvändnigen ännu mer. Jag sågar till bitar på ca 1,5cm x 1,5 cm istället. Mycket mindre än så
här kan jag inte göra om jag vill att det fortfarande ska bli något. Någonstans går en gräns mellan lite

43 Ibid., s. 32.
44 Hosey (2012), s. 33; Stockholms stad, s.5; Tham (2008) s.48.
45 Tham (2008), s. 48.
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material och uttryck. Men om man bara tar bort lite grann från en ganska liten målning så märks det
kanske ingen skillnad, uttrycket blir kanske inte lidande? Många bäckar små, och så vidare. Det är
inte helt rimligt att hålla på så här. Det blir lätt skrattretande, det går för långt, jag överdriver, jag är
övernistisk. Samtidigt upptäcker jag hur roligt det är att måla, har inte gjort det på flera år, det är kul,
jag blir glad. Det blir något. Det är också ett värde. Ett värde som kan ställas mot materialåtgång och
miljöpåverkan. Ett argument.46

I Experimental Eco -> Design läser jag om fem krav för

hållbar design, det är att den är cyklisk, säker, effektiv, drivs

av solenergi och är socialt ansvarsfull. Kravet på effektivitet

beskrivs som att det finns ett behov av att maximera

användningen av resurser i en ändlig värld. Produkter idag

behöver förbruka 90 % mindre energi, material och vatten

än vad produkter med samma användningsområde gjorde år

1990. Att använda mindre är alltid en bra idé.47

En effektiv material - och energianvändning inom den industriella designproduktionen ter sig

oerhört angeläget ur detta perspektiv, men hur angeläget är det egentligen inom konsten och bild-

ämnet? Materialåtgången i exemplet med målningarna blev förvisso minimal och således också

miljöpåverkan. I materialdagboken framgår det att ur ett konstnärligt perspektiv gick det för långt

och det konstnärliga uttrycket blev lidande, att använda mindre var här inte en bra idé. I dag-

boken framkommer ett argument för att inte låta miljöhänsynen gå för långt: både att det finns

ett värde i själva skapelsen och att det kan finnas glädje i skapelseprocessen.

7.1.2 Materialminskning i lera
Den 17 mars fortsätter jag med minskandet av material, denna gång i stengodslera. I Material-

dagboken skriver jag:

Är tveksam till lera som material i detta projekt. Det är ju inget vidare ur miljösynpunkt på grund av
att det är så resurskrävande, men samtidigt vill jag ju problematisera hållbarhetsfrågor, och inte ska
man väl behöva lägga av med alla material som är mindre bra ut miljösynpunkt? Jag jobbar efter
principen minimera material, det blir extremt luftiga former, pinnar av lera som sitter ihop. Det är den
svarta leran som jag tror kommer ifrån Spanien, den har färdats långt, det är inte bra. Men å andra
sidan så ska jag inte glasera den, så jag sparar in på en bränning och en massa farliga material. Att
arbeta hållbart kan också innebära att förhålla sig kritiskt och nytänkande till gamla material som inte
är så miljövänliga. Detta blir leran ett exempel på. Sedan är frågan om jag inte kan göra exakt samma
sak med ett mindre miljöfarligt material. Jo, det kanske jag kan, men finns det inte ett värde i leran
ändå som är värt att plocka fram? Funderar på att försöka att bygga liknande former med korvar av

46 Materialdagboken, s. 3.
47 Brower, Cara, Mallory, Tachel, Ohlman, Zachary, Ohlman (2005), Experimental Eco => Design Architecture / Fashion
/ Product, Mies: RotoVision, s.9.

Bild 1. Minimala tavlor
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pappersmassa. Men de kommer inte att bli lika tåliga. Här gäller det att argumentera för lerans
positiva egenskaper. 48

I försöket med leran menar jag att resultatet blev bättre

eftersom minimeringen av material mer kom att

användas som en konstnärlig utgångspunkt, och inte som

i målningarna där minimeringen handlade om att göra

samma sak som annars fast med mindre material. I

dagboksfragmentet skriver jag återigen om andra värden

än omsorg om miljön, jag undrar i texten om det inte

finns ett värde i leran trots att den inte är särskilt miljövänlig och söker efter argument igen.

Försöken här ovan kan tyckas banala, samtidigt belyser de problematiken i den första

principen i de 3R:en. Så lite material som möjligt är positivt ur miljösynpunkt men det kan

samtidigt innebära begränsningar ur konstnärlig synpunkt. Andra värden kan också gå förlorade,

som lerans värde eller värdet av att göra något kul.

7.1.3 Materialminskning i utställningsdesign
Principen om minimering av material har också varit utgångs-

punkten i formgivningen av de trappor som materialproven är

placerade på i gestaltningen. Trapporna tar mycket plats i

rummet och många föremål kan placeras på dem, men de består

av relativt lite material. Samtidigt hade det kanske blivit ännu

mer miljövänligt om jag hade ställt föremålen direkt på golvet.

Principen om minimering av material kan alltid dras lite längre.

Att följa principerna om reducering, återanvändning och

återvinning handlar enligt författarna till Hållbar konst! ofta om att tänka till lite extra redan från

början och att se sitt arbete i ett längre perspektiv. Kan en smart konstruktion eller en nogrann

beräkning minska mängden material eller spill frågar man sig.49 Att jobba med principen om

reducering blev ett kreativt hjälpmedel i fallet med utställningsformen.

7.1.4 Minskning av material genom metodval
Ett annat sätt för effektivt materialuttnyttjande i konstnärliga tekniker är att använda sig av

positiva skulpteringsmetoder. Det innebär att man arbetar genom att lägga till material som till

48 Materialdagboken, s. 6.
49 Stockholms stad, s. 5.

Bild 2. Minimering av material i stengodslera

Bild 3. Mycket volym lite material
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exempel vid modellering i lera, vax eller papier-maché. Negativa skulpteringsmetoder däremot är

mer miljöbelastande eftersom material tas bort och spill uppstår, till exempel i stenhuggeri, och

vid arbeten i trä eller frigolit.50 I projektet har huvudsakligen positiva skulpteringsmetoder

använts, som i trolldegen, leran och pappersmassan, spillmaterialet har på så sätt blivit minimalt.

Att klippa och sy i bioplasten får räknas till de negativa metoderna, så bra då att spillet kan

komposteras.

7.1.5 Studiecirkeln och reducering
På studiecirkelns första träff diskuterar vi materialminskning, Mimmi och Maria pratar båda om

att när man till exempel gör färgblandningar eller materialprov i textil kan det vara bra att minska

på materialet.

Mimmi - Samma när man gör små prylar och sådant att det ska upp i fullskala, man kan ju
använda pappgrejer för att få upp det. Men sedan blir det bara en del av att det ser fint ut i en
process, och att man ser att den här prylen har växt och sedan blivit någonting. Alltså det är ju
bara i skolsyfte att vår lärare kan säga att vi förstår hur en process går till, men att det många
gånger inte behövs, utan att vi gör det för att det är required liksom. Så där tycker jag verkligen
att man hade kunnat minska på materialanvändningen, iallfall i lärandesyfte.51

Den typ av materialminskning som Mimmi pratar om här ovan har skulle innebära positiva

effekter för miljön men det konstnärliga uttrycket skulle inte begränsas i någon större grad.

Mimmi ifrågasätter, kritiserar och diskuterar hur man skulle kunna göra istället. I Green Labs

materialguide läser jag att en förändring är nödvändig och att den ligger framför allt i

konstnärernas, konstskolornas och uppdragsgivarnas händer. Kompetenshöjning och kritiskt

tänkande av största vikt. Konstskolorna bör lära ut hållbara metoder så att konstnärer får bättre

förutstättningar att göra kloka val.52 I studiecirkeln framkommer vid flera tillfällen att det finns

mycket att jobba med när det gäller hållbarhetsfrågor på Konstfack. Men deltagarna i cirkeln är

upplysta och sunt kritiska, de är en del av förändringen.

7.2 Reuse – återanvändning

Att återanvända kan som Tham skriver i sin avhandling handla om design som går att reparera,

design som är flexibel och som går att anpassa, design som kan åldras och har en lång livscykel. I

50 Ibid
51 Studiecirkel 1 mars.
52 Green Lab http://www.artlabgnesta.se/projekt/green-lab/materialguide/ 2016-05-22
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detta arbete har jag undersökt strategin om återanvändning genom att omarbeta ett material om

och om igen och genom att återanvända ett förbrukat material i ett nytt sammanhang.

7.2.1 Att använda om och om igen
Tidigt i projektet började jag jobba med vax, vaxet blir

mjukt och formbart när man värmer det med händerna,

sedan stelnar det igen. På så sätt är det möjligt att om-

arbeta och återanvända materialet. I början gjorde jag en

form varje dag med ett grågrönt modellvax och fotade av

den, nästa dag gjorde jag något nytt med klumpen.

Föremålen fanns till i ungefär en dag, det enda som blev

kvar var processdokumentationen. Snart tröttnade jag på det, var det kanske för att det kändes

meningslöst att göra dem när de ändå bara skulle förstöras dagen därpå? Jag köpte ett ljusgult

skulpturvax i en konstnärsaffär istället och färgade in det i olika färger genom att smälta det till-

sammans med giftfria vaxkritor. Jag gjorde några former, men de blev inte bra, så några dagar

senare mjukade jag upp vaxet igen och gjorde nya former. Så höll det på, jag blev aldrig nöjd.

Sista vaxformen omarbetade jag kvällen innan vårutställningens öppning. Materialet i vax-

formerna i gestaltningen är således redan återanvänt ett antal gånger.

7.2.2 Återanvända gammalt material
Exemplet med vaxet visar på ett material med extremt lång livscykel, men återanvändning

innebär ofta betydligt kortare cykler. Inom textil till exempel finns stora möjligheter att åter-

använda material, det behöver inte ens märkas att en textil form till exempel är virkad med garn

från en upprepad tröja. I projektet har jag återanvänt material genom att använda gamla strump-

byxor klippta i remsor i flera objekt. Det är ju bra att de gamla slitna strumpbyxorna kommer till

användning, men det bästa hade naturligtvis varit om livslängden på strumpbyxor hade varit

längre. Att återanvända strumpbyxorna kommer dock högre upp i hierarkin än att återvinna dem,

så under rådande omständigheter är det kanske det bästa öde som kan drabba dem.

7.3 Recycle – återvinning

Den tredje av principerna handlar om att återvinning. Ann Thorpe skriver i Design för hållbar

utveckling att det är den vanligaste men också ett av de mest ytliga anspråken för ”miljövänliga”

Bild 4. Vaxfigurer som mjukas upp i varmvatten
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föremål. Ofta innebär återvinning att materialens kvalitet försämras, så kallad ”down-cycling”.

Föremål är också ofta gjorda av flera olika material som kan vara svåra att skilja från varandra.53

Matilda Tham skriver att förhålla sig till återvinning inom modevärlden kan handla om att

märka olika komponenter med information om hur de ska återvinnas, att designa för att det ska

gå att demontera genom att undvika sammansatta material och göra det lätt att plocka isär eller

att använda biologiskt nedbrytbara material.54 Mot bakgrund av vad Thorpe och Tham skriver

blir det tydlig att sopsortering inte är lösningen på problemen utan att det i deras exempel snarare

handlar om att designa för minskad miljöpåverkan redan i första steget.

I projektet har principen om återvinning undersökts genom att jag själv återvunnit material,

tillverkat och arbetat med biologiskt nedbrytbara material samt gjort demonteringsbara objekt.

7.3.1 Att återvinna själv
Ett återvunnet material jag har tillverkat består av papper från sopsorteringen på Konstfack. I

boken Materialens magi skriver författarna Kerstin Sylwan, Johanna Stål och Sara Danielsson att

det är ca tio gånger mer energieffektivt att återanvända än att återvinna55. Det är naturligtvis olika

beroende på vilket material det gäller, till exempel går det åt mer energi att återvinna glas än plast

till exempel på grund av att glaset har högre smältpunkt. Att det går åt mer energi att återvinna

blir ändå tydligt när jag själv med mina egna händer återvinner papper genom att riva det i små

bitar, lägga det i blöt, och sedan efter några dagar finfördelar det först med händerna och sedan

med en elvisp. Det går åt väldigt mycket av min egen tid och energi. Hade jag istället använt

papperna precis som de var när jag plockade upp dem ur soporna (återanvändning) hade jag

sparat mycket kraft. Å andra sidan så uppstod genom återvinningen en ny sorts material som har

helt andra egenskaper än vad pappersark har, till exempel att det är formbart och att det blir

stenhårt när det torkar.

53 Thorpe, Ann (2008), Design för hållbar utveckling. Ekologi – ekonomi – kultur, Stockholm: Raster Förlag, s. 49-50.
54 Tham (2008) s.48.
55 Sylwan, Kerstin, Stål, Johanna, Danielsson, Sara (2012) Materialens magi. Design för en skräpfri värld, Göteborg:
Camino Förlag, s. 10.

Bild 5. Tillverkning av pappersmassa Bild 6. Uppblötta papper                    Bild 7. Pappersmassa pressad i gipsformar
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Det uppblötta och sönderdelade pappret kan formas direkt utan några tillsatser, men dess

egenskaper kan förändras om man blandar det men olika ingredienser. Jag testade olika massor

med tillsatser av tapetklister, vetemjöl och krita. Det blev papier maché, ett mycket gammalt

material som började användas i Kina runt år noll.56 Flera professionella formgivare arbetar med

pappersmassa för att tillverka till exempel möbler eller lampor. Till exempel har den svenska

arkitekt- och designbyrån Claesson Koivisto Rune gjort barnstolen Parupu av en blandning av

pappersmassa och en bioplast gjord av majsstärkelse. Den är 100% biologiskt nedbrytbar.57

Min pappersmassa tryckte jag sedan ner i gipsformar som jag klätt in med plastfolie så att

massan inte skulle fastna på gipsväggarna. Jag prövade också att forma den med händerna och

rullade bland annat korvar av den, jag tryckte också ut platta ark som jag sedan skar till bitar av

som jag klistrade ihop med tapetklister.

I Green Labs materialguide läser jag att gips är ett ett av de miljövänligaste materialen som

finns. Samtidigt så läser jag att formtagning, som jag alltså ägnat mig åt när jag gjorde gips-

formarna, ofta innebär en miljöbelastning och att det bästa ur miljösynpunkt är om originalet och

slutprodukten är samma objekt.58 I och med formtagningen måste jag använda mer material och

ett visst spill är svårt att undvika. Naturligtvis hade jag kunnat minimera material och miljö-

påverkan om jag hade modellerat pappersmassan direkt utan att använda gipsformar. Resultatet

hade då blivit ett annat, mångfaldigande av samma form hade inte varit möjlig.

Till studiecirkelns andra träff tar jag med några material som vi testar tillsammans, det är

trolldegen, pappersmassan, vaxet och gamla strumpbyxor. Vi pratar om pappersmassan.

Maria - Men jag tänkte på en sak med hemgjorda material, att jag upplever att folk liksom inte
tror på att det är bra. Typ som lim som man kan göra själv, det är minst lika bra som vilket annat
lim som helst att limma papper med, men eftersom man aldrig... ingen någonsin gör någonting
själv längre... eller man köper allt, så tänker folk att det inte går, att det inte blir lika hållbart av
det.

Eivor för in en annan dimension av att göra saker själv kopplat till konsumtion.

Eivor – Det läste jag i någon text också, det här att när man har gjort någonting själv, typ när man sitter
och slipar på en jäkla sked i flera timmar så tror jag inte... då stod det att man får liksom inte behov av
att köpa en ny hela tiden. 59

Om minskad konsumtion är ett led i en hållbar utveckling, så som flera forskare menar, kan att

tillverka själv istället för att köpa, vara ett steg i den riktningen. Ann Thorpe skriver att när vi

56 Nationalencyklopedin.
57 Claesson Koivisto Rune http://www.claessonkoivistorune.se/projects/parupu 2016-05-25
58 Green Lab.
59 Studiecirkel 8 mars 2016.



24

tillägnar oss något som vårt eget kan det få verklig mening för oss, vi kan bry oss mer om

artefakter och vad som händer med dem i framtiden.60 Att göra själv blir då en hållbarhetsstrategi.

7.3.2 Kretsloppsmaterial – trolldeg
I naturen finns inget skräp, alla material går tillbaka till naturens kretslopp, det är en modell som

Michael Braungart och William McDonough inspireras av i boken Cradle to cradle för att hitta ett

nytt sätt att tänka kring material.61 Skräp är inte heller något som existerat för oss människor

längre än 150 år, tidigare sågs avfall som en resurs. 62 Så ett nytt, eller nygammalt sätt att tänka

kring material är att låta dem ingå i ett kretslopp. Enligt författarna är principerna reduce, reuse,

recycle inte tillräckliga, eftersom det är fel på systemet. De presenterar istället ett annat sätt att se

på problematiken och tar upp myrstacken som ett exempel på en population vars produktion inte

är ett problem för resten av världen, allt myrorna gör och använder återvänder till naturens krets-

lopp, eller ”cradle-to-cradle cycles of nature” som de kallar det. Myror hanterar sitt eget avfall, de

framställer sin mat samtidigt som de vårdar ekosystemet, de bygger av material som kan åter-

vinnas, de tillverkar mediciner som är biologiskt nedbrytbara och de hjälper till att bevara marken

frisk.63 Författarna menar att det går att hämta inspiration från naturen till hur vi arbetar med

material och design, som att jobba lite mer som myrorna till exempel.

Inspirerad av Braungart och McDonoughs bok började jag

tänka på biologiskt nedbrytbara material att tillverka själv.

Trolldeg är ett material som jag använde mycket som barn,

det består av vetemjöl, vatten, salt och lite olja och blir hårt

när det bränns i några timmar i ca 100 grader, materialet är

komposterbart. 10 februari skriver jag i materialdagboken:

Testar trolldeg. Eller det har jag ju gjort förut förstås, men det var när jag var liten, länge sedan nu. Går
det att fortfarande ha glädje av ett så enkelt material?

Hittar ett recept på internet och blandar till, det är enkelt, vatten, salt, vetemjöl och lite olja. Färgar
också in några bitar med gurkmeja, paprikapulver och rödbetsspad. Det blir fina gula, brun-röda och
rosa nyanser. Hur kommer de att se ut efter bränning?

Börjar leka med trolldegen. Den är svårbearbetad när man är van vid keramisk lera som jag är.
Men då får man jobba med det tänker jag. När materialet beter sig på det här viset, hur kan man
hantera det då?

60 Thorpe (2008), s.173.
61 Braungart, McDonough (2008).
62 Sylwan, Stål (2012), s. 6.
63 Braungart, McDonough (20085), s. 79-80.

Bild 8. Trolldeg
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Det är mycket ”dagiskänsla” över materialet. Kommer det att bli ”dagiskänsla” över resultatet
också? Kan man få ett högt konstnärligt resultat av ett så enkelt material?

Det blir ingen direkt miljöskada med att använda trolldeg, det går åt lite  energi i bränningen. Men
är det moraliskt försvarbart att leka med mat när det finns folk som svälter? Måste man tänka så?

Jag trodde att det skulle bli jättekul att jobba med leran, men när jag väl är igång tvivlar jag över
projektet. Trolldeg, hallå?! Ska bli spännande att se resultatet dock, håller färgerna i ugnen? Blir det
torrt och trist? Kan man bearbeta på något sätt sedan? Akrylfärg, då kommer det inte synas vilket
simpelt material som finns under? Men då blir det genast mindre miljövänligt. Hur övernitisk ska man
vara? Känner mig inte särskilt seriös. Är det materialet som gör om man känner sig seriös eller ej?

Trolldegen kom att bli ett material som jag jobbat väldigt mycket med i projektet. Till slut började

jag lära känna materialet, eller återuppta kontakten med det kanske. Jag lärde mig att jobba med

dess brister och möjligheter, jag lät materialets egenskaper styra processen.

På studiecirkelns andra träff är trolldegen ett av materialen cirkeln testar tillsammans. Eivor

börjar att prata om trolldegens status.

Eivor - Jag tänkte på vad som anses fint att hålla på med i konstvärlden, att trolldeg är inte det
första jag tänker på som ska vara häftigt och coolt.

Vi pratar om trolldegen som lågstatusmaterial, Maria tillägger att hon gillar att den är det. Strax

innan vi ska sluta för dagen och jag undrar om gruppen har några reflektioner från dagens träff

kommer trolldegen på tal igen.

Eivor - Jag tror att det är dags att höja trolldegens status.

Maria – men det behöver ju inte heta trolldeg

Mimmi – Jag tänkte faktiskt på det, rebranda det.

Länge funderar jag också på om jag ska kalla trolldegen något annat, men kommer till slut fram

till att den får heta trolldeg iallfall. Kanske kan det vara ett sätt att faktiskt höja trolldegens status

att kalla den för vad den länge har hetat. Under cirkeln pratar vi om komposterbara material, jag

undrar om man ska behöva tänka att det är komposterbart när man väljer material.

Mimmi- Det skulle väl vara bra om det kunde vara det, men sedan är det väl helt upp till vad
man håller på med eller var man gör.

Hon utvecklar resonemanget lite senare.

Mimmi - Men om man skulle utgå från ett material istället och liksom se vad det kan göra och
hur det vill bli, då kan ju säkert detta vara jättebra att jobba med, om man liksom förstår
materialet först innan man kommer på vad man ska göra med det. 64

64 Studiecirkeln 8 mars.

  Bild 8 Trolldeg
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7.3.3 Kretsloppsmaterial – bioplast
Efter att ha jobbat ett tag med trolldegen gav jag mig på att koka olika sorters biologiskt ned-

brytbar plast. Tidigare har jag och säkert många med mig tänkt på plast som ett miljöfarligt

material, men plast behöver inte vara en råoljeprodukt. Det kan tillverkas av ofarliga saker som

majsstärkelse, potatisstärkelse eller komjölk, tre ingredienser som jag har experimenterat med.

Det första plastmaterialet jag tillverkade var baserat på komjölk efter ett recept jag hittat på

internet.65 Plasten består av kasein som går att utvinna ur mjölk genom att man hettar upp den

och tillsätter ättika. Materialet jag fick fram var skapligt formbart, men jag önskade mer av ett

skulpturmaterial och var inte särskilt nöjd. Av samma massa gjorde jag också ett lim genom att

tillsätta bakpulver upplöst i vatten till kaseinet. Det fungerade hjälpligt när jag försökte limma

ihop några träbitar, att limma ihop trolldegen gick inte alls. Däremot gjorde jag senare ett lim av

gelatin och socker som fungerade utmärkt att limma trolldeg med. Kaseinlimmet blandade jag

också med röd karamellfärg, vars färg kommer från cochinillöss, och fick på så sätt en färg som

fungerade bra att måla pappersmassa och trolldeg med.

Senare började jag att experimentera med stärkelse, av utrymmesskäl kan jag inte gå närmre in

på det, men det har blivit många försök vid spisen, somliga lyckade, somliga mindre lyckade. Jag

har utgått från recept funna på internet och sedan utvecklat dem vidare själv. Mina bästa material

är gjorda av potatismjöl, vatten, ättika och glycerin.

Det har varit skönt att arbeta med material som jag vet är giftfria, som man inte behöver

skyddsutrustning för att hantera. Studiecirkeln kom att prata om material som är skadliga för

miljön men också för den egna hälsan, som fogskummassa och frigolit. Sådana material ska man

bara låta bli menar cirkeln. Frigolit som man skär med varm tråd till exempel, det är inget man

ska hålla på med menar de därför att ångorna som bildas när man skär är hälsovådliga. Jag har

sett det göras både i gymnasieskolan och på Konstfack. Men borde man sluta med det undrar jag.

Mimmi - Ja, men vissa sådana grejer tänker jag att, men vad fan, alltså, hallå.

65 Skolkemi Umeå Universitet http://school.chem.umu.se/Experiment/37 2016-05-22

Bild 9. Kokning av plastmassa Bild 10. Knådning av plastmassa Bild 11. Materialprover olika sorters plast
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Både Mimmi och Maria är negativt inställda till att skära i frigolit med varm tråd. Samtalet om

farliga material fortsätter. Lite senare kommer vi in på skillnaden mellan farliga material och

farliga arbetsprocesser.

Maria - Men jag tycker att det är skillnad på sådant som bara är rent farligt och att man använder,
alltså...

Mimmi – När processen är farlig eller när materialet är farligt?

Maria – Alltså när materialet är farligt. För det borde ju inte vara lagligt.66

Studiecirkelns deltagare är här bestämda och tydliga, giftiga material är aldrig en bra idé.

7.3.4 Att plocka isär
En princip både för återvinning och återanvändning är att göra objekt som är möjliga att

demontera, delarna kan sedan antingen återanvändas eller återvinnas. Det kan också finnas en

miljövinst i att föremål går att plocka isär under transport så att de tar mindre plats.

Ann Thorpe skriver i sin bok att ett problem med mycket design idag är att den är samman-

satt av många olika material som inte går att separera. För att kunna återvinna dem behöver man

ofta tillsatser för att materialet ska fungera. När dessa återvunna material börjar användas på nytt

finns det risk för att de släpper ifrån sig gifter.67 Detta problem kan avhjälpas till exempel genom

att delar sys ihop istället för att limmas som Matilda Tham beskriver i sin avhandling.68

I undersökningen har jag tillverkat flera objekt genom att sätta ihop dem så att de går att

plocka isär. Jag har bundit eller sytt ihop delar med tråd och med förbrukade strumpbyxor  som

jag klippt i remsor, för att de ska gå att plocka isär. I gestaltningen blandas till exempel trolldeg

med vax eller stengodslera med pappersmassa, alla dessa former är demonteringsbara.

Men det finns naturligtvis kritik mot denna strategi också, för så är det med dessa frågor, de

går att angripa på många olika sätt, och det finns inget enkelt svar. Stuart Walker skriver i

Designers, visionaries + other stories att i en produktdesignkontext vore det bättre att utveckla en

strategi där demontering inte behövs. Att demontera är dyrt, tar tid och kan vara tekniskt

avancerat. Ett alternativ är då att använda produkterna som de är och ge dem ett nytt värde

genom design. 69

66 Studiecirkeln 1 mars.
67 Thorpe (2008), s. 50.
68 Tham (2008), s. 48.
69 Chapman, Jonathan, Gant, Nick (2007), Designers, visionaries + other stories. A collection of sustainable
design essays, London: Earthscan, s. 63.
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7.4 Rethink

På flera ställen i litteraturen läser jag om hur ett nytt sätt att tänka är nödvändigt. I Switch! skriver

författarna till exempel att ett nytt sätt att tänka och agera i ljuset av miljöförändringar behövs,

och att det är en uppgift för designen. 70 Lance Hosey skriver i The shape of green. Aesthetics, ecology

and design att det behövs nya strategier för att minska miljöpåverkan innan konsumentledet, åter-

vinning har tagit över som den mest framträdande principen som ett sätt att minska den egna

livsstilens miljöpåverkan, Hosey vill lägga till ett fjärde R till de tidigare tre - Rethink.71

Vi behöver tänka nytt, vi kan inte nöja oss med att sopsortera. Ett sätt kan vara att tänka

tillsammans och dela kunskap. Jag menar att strategin Rethink behöver vara närvarande hela tiden

för att vi ska kunna verka i en hållbar riktning. Studiecirkeln som form passar bra för att diskutera

komplexa frågor som är svårlösta, och dit hör hållbarhetsfrågorna. Här finns stor potential ur

hållbarhetssynpunkt, nya tankar och kunskap kan bildas och delas.

Synneve Dahlin-Ivanoff skriver i Handbok i kvalitativa metoder att i fokusgruppdiskussionen

kan göra deltagarna medvetna om saker de aldrig tänkt på tidigare, de kan lyssna på åsikter från

andra innan de uttrycker sin egen personliga åsikt, de kan påverka varandra och i samband med

diskussionen kan åsikten ändras, diskussionen kan bekräfta eller motsäga deras sätt att tänka men

också skapa nya sätt att tänka, deltagarna lär sig av varandra och omvärderar sin egen förståelse.72

Vid första studiecirkelträffen börjar vi att prata om Brundtlandkommissionens hållbarhets-

defintion och vi kommer snart in på konsumtion. Alla är kritiska till hur konsumtionen ser ut nu.

Vi pratar mycket om Möbelmässan som både Mimmi och Maria nyligen har besökt. 73 Maria

70 Mazé (2013), s. 1.
71 Lance (2012), s. 33.
72 Dahlin-Ivanoff (2015), s.84.
73 Årlig mässa  även kallad Stockholm Furniture and Light Fair

Bild 12. Objekt i gestaltningen                   Bild 13. Samma objekt demonterat
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berättar hur det verkar som att det blivit trendigt och används som ett säljknep av företagen att

skriva sustainability på sina montrar.

Maria - Men för mig handlar det fortfarande om att det är konsumtionen som är problemet, så
att använda ordet för att sälja mer blir så himla motsägelsefullt.

Mimmi - Men hela den mässan, jag var också på den, alltså äckligt.

Båda är väldigt kritiska till att det att företag på Möbelmässan marknadsför sig som hållbara när

konsumtionen av deras produkter inte är förenligt med hållbarhet.

Maria - Att man pratar om hållbarhet, eller sustainability som att det är samma sak som
ekologiskt, men egentligen så betyder ju det att det som vi gör nu, vi ska kunna fortsätta att göra
exakt samma sak och inte förstöra någonting för framtiden. Men om vi fortsätter att konsumera
lika mycket som vi gör nu så spelar det ingen roll hur ekologiskt odlat det är, eller vilka
tillverkningsprocesser med mindre kemikalier som har använts, det spelar ingen roll, det kommer
ändå att gå åt helvete.74

Maria beskriver en bild som många delar, men inte alla. I Hållbar utveckling läser jag att ett hot mot

hållbarheten är överkonsumtionen och att konsumtionen av resursförbrukande produkter måste

minska från dagens läge. I boken diskuteras alternativet att inte slänga saker utan behålla dem

under längre perioder, kanske ett helt liv, färre produkter skulle då köpas. Går det att få lön-

samhet på dessa villkor undrar författarna. Men de kan inte riktigt ge något svar på den frågan.75

Ett nytt samhällssystem är nödvändigt, men hur ska det gå till? Alla menar dock inte att

konsumtionen måste minska. Ett annat perspektiv som berörs i boken är det att miljöfrågorna

endast kan lösas med marknadsekonomi och ekonomisk tillväxt. Marian Radetzki tas upp som ett

exempel på en författare som menar att med ekonomiskt välstånd räcker resurserna till miljö-

åtgärder och konsumtion av hållbara produkter.76 Den här frågan är komplex och svårlöst, studie-

cirkeln har inte heller något enkelt svar, men den blir ett sätt att ventilera frågor som vi känner

stor frustration inför.

När studiecirkelns tredje och sista träff är på väg att lida mot sitt slut berättar jag halvt på

skämt om en idé jag haft:

Sophia – Jag hade någon idé från början när jag skulle göra arbetet om att ordna någon slags
gruppterapi för klimatångest.

Mimmi – Det har det varit lite kanske, har det inte typ varit det?

74 Studiecirkel 1 mars 2016.
75 Gulliksson, Holmgren (2015), s. 332 f.
76 Ibid., s.158.
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Maria - Ja, men jag tycker att det är jätteskönt. För att jag ofta känner att jag överdriver så himla
mycket när jag pratar om sådana här grejer. För att folk tänker inte så mycket på sådana här
saker, och då blir det som att jag är så svart i mitt sätt att se på världen typ.77

Informanterna har tyckt att det varit värdefullt att få träffas och prata om hållbarhetsfrågor med

likasinnade då det ofta upplevs som att omvärlden inte bryr sig särskilt mycket. Studiecirkeln har

nästan upplevts som terapi.

Vid cirkelns första träff kom vi in på typsnitt och dess miljöpåverkan. Det var ingen i

gruppen som tidigare hade refleketerat över att olika typsnitt har olika påverkan på miljön, jag

själv hade fått kunskap om det bara några veckor tidigare. Vid den sista och tredje träffen kom vi

in på typsnitten igen. Mimmi berättade att hon hade påpekat det där med typsnitten för sin

låtsaspappa som sedan tagit upp det i styrelsen på företaget där han arbetar. Ovanstående är ett

exempel på hur vi tillsammans lärde oss på studiecirkeln och delade erfarenheter, och inte bara

det, informationen spreds också vidare.

Brödtexten i denna uppsats är skriven med typsnittet Garamond och rubrikerna i Century

Gothic. På bokutgivarförlaget Seriffs hemsida läser jag att Garamond är ansedd som ett av de

mest miljövänliga typsnitten eftersom den använder väldigt lite trycksvärta.78 Typsnittet är

tunnare än till exempel Times New Roman men jag menar att det ändå är lätt att läsa. Century

Gothic sägs också vara mer miljövänligt.79 Typsnitten i uppsatsen är valda för att miljöpåverkan

ska minimeras om man skriver ut den. En uppsats spelar kanske inte så stor roll, men om man

tänker på alla uppsatser som skrivs på Konstfack, eller på alla uppsatser som skrivs på universitet

och högskolor världen över, då kan vi börja prata om att göra skillnad. Förändring är möjlig!

8 Tolkning och resultat

Ett av gymnasieskolans mål handlar om att att varje elev ska visa respekt för och omsorg om

såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv. I projektet har jag undersökt hur det målet kan

bearbetas och tolkas ur ett bildpedagogiskt perspektiv. Vilka strategier, metoder och material,

användbara för bildämnet, som blivit resultatet när målet används som utgångspunkt i

undersökningen kommer jag nu att redogöra för. Resultatet kommer också att kopplas till

läroplan och kursplan.

77 Studiecirkel 5 mars.
78 Bokutgivaresällskapet Seriff http://seriff.se/fem-bra-typsnitt-till-bocker/ 2016-05-19
79 Cap & Design http://capdesign.se/byt-typsnitt-spara-black/ 2016-05-22
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8.1. Material

8.1.1 Komposterbara material
Med hjälp av trolldegen och bioplasten har jag undersökt hur

konstnärliga material skulle kunna ingå i ett kretslopp. Det blev ett sätt

att praktiskt ta sig an teorier om hållbar utveckling med bildämnets

metoder. Trolldegen är kanske inte ett material som kommer att rädda

världen men den är ett exempel på ett biologisk nedbrytbart material

som går att använda konstnärligt, även om man får kämpa lite med

det. I bildundervisning skulle man kunna diskutera kring Vagga till

vagga-teorin, material och kretslopp genom att arbeta med trolldeg

eller bioplast.

Bioplasten är ett material på frammarsch, och det är inte komplicerat att göra själv. Jag menar

att arbete med de testade materialen är väl förenligt med det syfte i bildämnets kursplan som

handlar om att utveckla färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och

konstnärliga uttryckssätt.80 Formuleringen är öppen för tolkning och skulle lika väl kunna handla

om trolldeg eller bioplast som frigolit.

Att använda material som trolldeg och bioplast kan innebära konstnärliga utmaningar som till

en början kanske upplevs frustrerande, det fick jag erfara i mina egna undersökningar, men när

jag lärde känna materialen blev det lättare att arbeta med dem även om uttrycket till stor del kom

att styras av materialets egenskaper. Det utvecklade mitt sätt att tänka kring konstnärligt arbete

och möjliggjorde uttryck som kanske inte hade varit möjliga om jag arbetat i material som jag var

mer van vid. Detta är naturligtvis inget specifikt för miljövänliga material, utan vilket främmande

material som helst kan ta tid att bekanta sig med, även till exempel miljöfarliga material.

Många gånger under projektet har jag frågat mig vad som egentligen är poängen med

komposterbar konst, ska man behöva tänka så? En av vårutställningens sista dagar har jag ett

informellt samtal med en av mina informanter. Hon berättar att hon måste slänga sitt verk efter

utställningens slut, det finns ingen plats att förvara det på. Helt plötslig är komposterbar konst en

väldigt bra idé. Ibland måste konst eller bilder slängas av olika anledningar, är den då

komposterbar kan den ingå  i  ett kretslopp och bli till jord och i det långa loppet andra material.

80 Kursplan för bild, s. 1.

Bild 14. Trolldeg
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8.1.2 Återanvändningsbara material
Återanvändningsbara material som har undersökts i projektet är vax och

strumpbyxor. I konstnärliga sammanhang är det vanligt att man åter-

använder material, kanske inte alltid av miljöskäl utan av kostnadsskäl.

En fördel med återanvända material i bild-undervisningen kan alltså vara

att det går att spara mycket pengar på det. Pengar som kanske kan

användas till att köpa in dyrare material som är bättre för miljön, som till

exempel alginat som är dyrt men miljövänligt, eller naturmaterial istället

för syntetiska.

Att jobba med återanvända material eller material som kommer att bli möjliga att återanvända

menar jag även det skulle kunna stämma överrens med det syfte som handlar om att utveckla

färdigheter i att framställa bilder med hjälp av olika material, tekniker och konstnärliga uttrycks-

sätt.81 Det samma gäller för återvunna material som behandlas under nästa rubrik.

8.1.3 Återvunnet material
I projektet har jag själv tillverkat ett återvunnet material av papper från soptunnorna. Under

tillverkningen fick jag själv kroppsligt erfara hur mycket energi det krävs för att återvinna

material, och det blev då tydligt att återanvändning är ett bättre alternativ då det är möjligt.

Trots tidsåtgången menar jag att papier maché är ett billigt,

lättillverkat och mycket användbart material i bildundervisning.

Hjälps man åt att tillverka massan går det dessutom mycket

snabbare. Papier maché är ett material som används såväl på

förskolor som av professionella formgivare, presenteras materialet

med referens till de senare tror jag att det är lättare att få eleverna

med sig.

Att tillverka egna material i skolan, till exempel komposterbara

eller återvunna material, skulle kunna vara ett sätt att göra dem till sina. Kanske skulle det kunna

påverka hur man ser på material och materialanvändning ur ett hållbarhetsperspektiv.

81 Kursplan för bild, s. 1.

Bild 15. Vax med träpinnar

Bild 16. Papier maché
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8.2 Strategier och metoder

8.2.1 Minimering
Flera av försöken i arbetet har handlat  om

minimering och reducering. Minsking av material i

måleri, keramik och utställningsdesign har prövats,

samt minskning av material i form av positiva

skulpteringmetoder. Att minska material kan handla

om att tänka till och inte använda mer material än vad

man behöver och kanske ta bort material som inte är

nödvändiga. Men som framkommer i undersökningen

kan en överdriven miljöhänsyn gå ut över såväl

konstnärliga värden, som värden som finns i

materialens egenskaper eller som handlar om att finna glädje i det man gör. Det gäller att använda

principen kreativt, poängen ska inte vara att göra så blaskiga akvareller som möjligt eller

rationalisera bort väsentliga delar av en konstruktion. Ett förhållningssätt skulle kunna vara att

minska material där de inte syns eller fyller någon funktion, det konstnärliga uttrycket skulle då

inte påverkas. Men som uppsatsen visar kan principen om reducering också bli ett kreativt

hjälpmedel i processen och bidra till former som kanske inte hade blivit till annars. Ur konstnärlig

synvinkel anser jag att utställningsformen blev det mest lyckade exemplet på principen om

minimering av material mycket därför att principen kom att användas som ett hjälpmedel i

processen.

Att arbeta med principen om reducering kan vara väl förenligt med det av bild-ämnets syften

som handlar om att ge eleverna förutsättningar att utveckla förmåga att arbeta nytänkande, idérikt

och med personligt uttryck.82 Kreativiteten sätts på prov när man arbetar med principen om

reducering.

82 Kursplan för bild, s. 1.

Bild 17. Minimering av stengodslera
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8.2.2 Demontering
Flera av de objekt som visades i gestaltningen på vårutställningen är

möjliga att plocka isär så att de olika delarna kan sättas ihop på nya sätt

eller återvinnas var och en för sig. Jag ser också det som en kreativ

princip som kan möjliggöra nya former. Vad kan hända när limmet ställs

undan i bildsalen och ersätts av snören, rep och tråd? Spännande saker

kan jag tänka mig. Föremålet här intill består av trolldeg och papier

maché, ihopsatt med tråd så det går att demontera.

8.2.3 Positiv skulptering
Många tekniker som används i bildsalen tillhör de positiva skulpteringsmetoderna. Ett sätt att

arbeta med miljöperspektiv i undervisningen kan vara att diskutera positiva och negativa

skulpteringmetoders miljöeffekter i samband med att man anväder dem. Fokus behöver då inte

läggas på miljöfrågor, utan det kan bli en del av diskussionen i klassrummet.

8.2.4 Rethink
Uppsatsen har visat att den viktigaste principen kanske är rethink, att tänka om. Enligt min

mening är ett hållbarhetsperspektiv väl överensstämmande med det av bildämnets syften som

handlar om att ge eleverna förutsättningar att utveckla förmågor att arbeta både nytänkande och

idérikt. 83 Jag menar att det går att jobba med alla de principer som framkommit i undersökningen

så att de kan bidra till nya tankar, nya uttryck och nya idéer. Jag tror också att arbeta med dessa

principer i skolan, både i bilden och i andra ämnen kan ge en ökad medvetenhet kring miljöfrågor

och i någon mån bidra till en hållbar utveckling även utanför bildämnets värld.

8.2.5 Studiecirkeln
Som studiecirkeln visade kan det finnas ett behov av att prata om hållbarhetsfrågor i en tid där

framtiden kan upplevas mörk. Bland cirkeldeltagarna framkom åsikter om att det var skönt att få

prata med andra om dessa frågor. Det visade sig också att kunskapen som utvecklades i gruppen

kom att spridas också utanför den, gruppens träffar hade inte bara påverkan på oss själva. En

studiecirkel eller liknande, till exempel diskussioner i skolan, skulle alltså kunna vara ett sätt att

dela och sprida kunskap om hållbarhetsfrågor, men den skulle också kunna ge möjligheter att

ventilera sådant som känns tungt och oroande.

83 Kursplan för bild, s. 1.

Bild 18. Demonteringbart
objekt
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Under utställnings-perioden hade jag flera intressanta samtal med besökare vid min

gestaltning. Jag kunde stå mitt i empirin och utifrån objekten diskutera hållbarhetsfrågor

tillsammans med besökarna. Hållbarhetsstrategin från studiecirkeln om delande av kunskap och

tankar kunde fortsätta.

9 Slutdiskussion

Om vi utgår från Brundtlandkommissionens defintion av hållbar utveckling innebär det att vi bör

arbeta för en utveckling som gör det möjligt för människor att ha ett bra liv både nu och i

framtiden. För att detta ska kunna uppnås innebär det att flertalet av oss måste förändra vårt sätt

att leva. Fortsätter vi som vi gör kommer framtiden att bli svår. I gymnasieskolans uppdrag ingår

bland annat att ha ett miljöperspektiv. Ett sätt att undervisa i hållbar utveckling i bildämnet kan

vara att arbeta med målet om att alla elever ska visa respekt för och omsorg om såväl närmiljön

som miljön i ett vidare perspektiv.

Jag menar att det som kommer fram i undersökningen skulle kunna användas i bild-

undervisning på många sätt och vara förenligt både med skolans mål och med bildämnets

kursplan. Ett sätt att uppfylla målet om att eleverna ska visa respekt för och omsorg om miljön

skulle kunna vara att arbeta med de strategier, metoder och material som har bearbetats i

projektet. En sådan undervisning skulle kunna ge eleverna insikter så att de själva kan medverka

till att hindra skadlig miljöpåverkan, vilket är ett av skolans uppdrag. Det skulle också kunna

belysa hur vårt sätt att leva och arbeta kan anpassas för att skapa hållbar utveckling, ytterligare ett

uppdrag som skolan har.

Vi måste tänka vidare kring vad en hållbar utveckling i bildämnet skulle kunna vara. Det får

inte stanna vid att man sopsorterar eller gör dubbelsidiga utskrifter. Jag menar att ett hållbarhets-

perspektiv ständigt bör  vara närvarande i bildundervisningen, det ska inte handla om att man vid

något tillfälle har uppgifter med miljöfokus eller en temadag om miljö, det är ett tankesätt som

alltid kan vara närvarande. Detta är nödvändigt för att bildämnet ska vara delaktigt i en hållbar

utveckling. Att bedriva en miljövänligare bildundervisning behöver inte innebära någon tråkig

begränsning utan kan bli ett kreativt sätt att arbeta både för lärare och elever.

Trots mina ambitioner att göra bildämnet miljövänligare vill jag poängtera att jag menar att

miljöhänsyn inte får gå alldeles för långt i vare sig skolans bildundervisning eller i konstnärlig

verksamhet i stort. Med inspiration från den kritiska designen har jag kritiskt ifrågasatt och

undersökt alternativa förhållningssätt i såväl uppsats som gestaltning. Objekten jag ställer ut på

vårutställningen kan sägas vara både materialiserad undersökning och materialiserad kritik.
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Det som framkommer i undersökningen är förvisso praktiskt genomförbart och användbart i

skolans bildämne, men bör inte först och främst ses som en lösning utan som konkreta

inspirerande exempel på hur man skulle kunna göra, inte som man alltid bör göra. Jag menar inte

att man alltid behöver jobba med biologiskt nedbrytbara material eller göra arbeten som är

demonteringbara, men man kan göra det som ett sätt att arbeta med och undersöka

hållbarhetsfrågor.

Exemplet med de små målningarna visar att överdriven miljöhänsyn kan påverka det

konstnärliga uttrycket negativt. Jobbar man för hårt enligt principen om reducering kan vissa

uttryck omöjliggöras som till exempel svulstiga och organiska former, kvar blir bara ett strikt

minimalistiskt uttryck. Men frågan är var gränsen ska dras för vad man ska låta bli av miljöskäl,

skära frigolit med glödtråd som studiecirkeln menade, eller trycka tyg, jobba med keramik? Det är

en fråga som är ytterst svår att besvara, men jag menar att det är en diskussion som bör vara

levande bland bildlärare, konstnärer, designers och andra som jobbar med att material och

konstnärliga verksamheter.

Som detta arbete visat finns det stora möjligheter att göra bildundervisningen mer miljö-

mässigt hållbar. Det som behandlas i uppsatsen har ännu inte testats med elever i skolan, men det

är min fasta övertygelse att det är fullt möjligt att använda arbetets strategier, metoder och

material i bildundervisningen. Det bör inte vara några problem att  jobba med kreativa principer

och nya uttryck i bildämnet.

Hållbarhetsfrågorna är som påpekats i uppsatsen komplexa, det finns så många spår att gå

vidare med. Ett som inte har behandlats i detta arbete är tid. Jag har inte nämnt att det  material i

denna undersökning som garanterat kommer att finnas kvar under längst tid är stengodsleran.

Det finns naturligtvis ett värde i det också. Samtidigt är leran det  mest resurskrävande och miljö-

skadliga materialet som använts i projektet, och likaså en av anledningarna till att jag tänkt så

mycket på detta genom åren. Kan materialets beständighet kompensera för dess negativa miljö-

påverkan? Hållbarhetsaspekten som finns i långsam tillverkning har heller inte berörts i detta

arbete. Det finns så mycket att jobba vidare med och jag hoppas att både jag själv och andra

kommer att göra det.
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