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Abstract 
 
This licentiate thesis is based on visual art didactics and the school subject 
visual art, but focuses on the design process in a college design education. 
The aim is to explore and understand the innovative and exploratory 
learning processes and the importance of visual mediation in this context. 
With a phenomenological approach the study focuses on design students 
experiences in this context. These experiences are made subject on reflection 
and formulation, through phenomenology and visual semiotics. The 
empirical materal of the study consists of interviews and sketches and 
images collected from student workbooks. 

The results of the study show that the design process does not occur by 
itself among the students. It must be learned. The need for learning probably 
also applies to the processes of creative learning in other fields. Furthermore, 
the results indicate that the process is best understood and appropriated in 
pragmatic learning situations. 

Three kinds of visual representations of the basic aims of process work are 
identified in the analysis: images for communicative purposes, images for 
reference and discussion purposes and images as a support for one s own 
thinking. 

From the perspective of visual art dididactics the results of the study 
reveals four important dimensions, wich may be of relevance as a 
fundamental didactic structure in efforts to promote understanding of a 
practice-oriented learning in context of visual mediations. Together with a 
split vision guiding principles, existing premises and action-based learning 
processes may provide a supporting unit in this structure. Based on the 
results, it seems important that pupils and students have the opportunity to 
learn to master and appropriate the creative process in order to use it in an 
investigative purpose. Considering the structure of the process, a didactic 
model can facilitate learning and at the same time provide a valuable 
complement to the subjective approach of inspiration in the aestetic learning 
process. 

In summary, the results of the study indicate that the fields of design and 
didactics are related to each other and that the field of design training can 
bring knowledge and experience of exploration and creative learning 
processes to the school subject visual art. 
 
 
Keywords: design process, learning processes, sketches, visual mediations, 
visual art, visual art education, design education. 
  



Förord 
 
Samtidigt som jag har varit fokuserad på att utforska och förstå 
designprocessen som en lärprocess har jag själv befunnit mig i en lärprocess 
som har handlat om att bemästra och appropriera ett vetenskapligt tänkande 
och förhållningssätt. Jag har varit involverad i två lärprocesser samtidigt. 
Beröringspunkterna processerna emellan är många och flera gånger under 
arbetets gång har jag kunnat känna igen mig i studenternas erfarenheter och 
resonemang. Informanten Siv får exemplifiera denna igenkänning i följande 
citat. ”Man lär ju sig inte så här att design är en stol, utan man lär sig hur 
man ska tänka. Man designar vad det än är liksom. Det är ju det som är 
fördelen, att man kan projicera det [processtänkandet. Min anm.] på så 
mycket”.  

Innan jag tackar de personer som varit en del i min lärprocess i 
forskarutbildningen vill jag rikta ett tack till Fakulteten för konst och 
humaniora, Nämnden för lärarutbildningen och Institutionen för musik och 
bild vid Linnéuniversitetet för finansiering av mina studier. 

Inledningsvis vill jag uppmärksamma designstudenterna i studien. Utan 
era erfarenheter av designprocessen hade det inte blivit någon empiri att 
analysera. Tack för att ni ställde upp! Vidare vill jag rikta ett varmt tack till 
mina handledare Anders Marner, Johanna Rosenqvist och Margareta 
Havung. Tack Anders för dina kloka tankar och välbetänkta kommentarer 
och för ditt ständigt lugna och tålmodiga bemötande. Tack Johanna och 
Margareta för alla genomläsningar, lärorika synpunkter och uppmuntrande 
ord. Jag vill också rikta ett tack till personalen på Institutionen för estetiska 
ämnen för ert alltid lika trevliga bemötande och för alla givande och 
stundtals uppsluppna diskussioner i personalrummet. Det har inte varit 
svårt att trivas i denna miljö. Tack också till Erik Sigurdson och alla 
doktorander i pedagogiskt arbete för inspirerande och lärorika diskussioner 
under utbildningens gång. Vidare vill jag framföra ett stort tack till Ulla Lind 
för opponentskapet på mitt  slutseminarium. Tack Ulla för alla värdefulla 
synpunkter som framkom i samband med detta tillfälle.  

Licentiatarbeten måste också språkgranskas, sammanställas och 
förpackas. Tack Lena Carlsson för korrekturläsning och värdefulla 
kommentarer. Tack Bo Uggla för ovärderlig hjälp med textlayout och 
inpassning av bilder. Tack också till Gabriel Fager Ferrari för omslagets 
grafiska formgivning.  

Jag vill också passa på att framföra ett tack till mina kollegor på 
Linnéuniversitetets bildavdelning för visat överseende alla de gånger jag har 
försvunnit in i min läs- och skrivbubbla. Tack Maria Stam, Lena Richert, Bo 
Uggla, Eva Cronqvist, Ann Olbers-Croall, Anders Olsson, Lars Nordblom, 
Magnus Törnqvist, Johanna Rosenqvist, Margareta Wallin Wictorin, Hans 



Sternudd, och alla andra kollegor på institutionen för musik och bild. 
Särskilt tack till Maria Stam för allt stöd och alla givande bilddidaktiska 
diskussioner och studierelaterade frågeställningar som vi hunnit med att 
avhandla under våra gemensamma studieår och på resorna mellan Kalmar 
och Umeå.  

Avslutningsvis vill jag tacka min familj för all support och alla 
uppmuntrande tillrop. Tack Cecilia, Marcus och Gabriel! Och tack Melker för 
alla återhämtande hundpromenader på Stensö. 

 
Kalmar i mars 2017  
Lars Fager 

 



i 

Innehåll/Table of Contents 

Abstract ii	
Förord iii	
Innehåll/Table of Contents i	
Kapitel 1 1	
Inledning och bakgrund 1	

Designbegreppet 5	
Studiens syfte och frågeställningar 7	
Studiens disposition 7	

Kapitel 2 9	
Kunskaps- och forskningsöversikt 9	

Kunskap, lärande och estetiska lärprocesser 9	
Sociokulturella perspektiv på lärande 10	
Estetiska lärprocesser 13	
Teoretiska perspektiv på estetiska lärprocesser 16	
Medierat lärande och pedagogisk teori 18	
Lärande i utbildningssammanhang  och den kunskapsteoretiska 
praktikvändningen 19	
Tyst kunskap 20	
Designteorins uppbyggnad och forskningsteman 21	
Designteoretiska forskningsteman 21	
Designteorins uppbyggnad i den första generationen 23	
Designteorins uppbyggnad i den andra generationen 24	
Designteorins uppbyggnad i den tredje generationen 25	
Den reflekterande praktikern 25	
Restriktioner och förbehåll 27	
Systematiska och heuristiska metoder 27	
Bilden, det visuella och tänkandet 28	
Visuellt tänkande och undersökande skisser 30	
Visuella representationer i designprocessen 30	

Kapitel 3 33	
Teoretiska perspektiv och analysverktyg 33	

Fenomenologi som teori och metod 33	
Centrala begrepp i den fenomenologiska ansatsen 35	
Fyra konstituerande begrepp 37	
Bildsemiotisk teori och begreppsapparat 38	
Studiens visuella medieringar 41	
Syntetisk modell över estetiska lärandestrategier 42	
Mediering, bemästrande och appropriering 44	
Mediering och medierande resurser 45	
Bemästrande och appropriering 47	



ii 

Främmandegöring som begrepp 48	
Kapitel 4 51	
Metod 51	

Översiktsbeskrivning av studien 51	
Metodansats 51	
Urval, avgränsningar och genomförande 52	
Intervjuer, positionering och förhållningssätt 54	
Analysförfarande - intervjuer 55	
Analysförfarande - visuella medieringar 57	
Reflektion över forskarrollen 57	
Etiska överväganden 57	

Kapitel 5 59	
Resultat 59	

Delstudie 1: tre enskilda intervjuer 59	
Projektarbetenas inriktning 60	
Projektarbetenas genomförandeprocess 61	
Kartläggning och kunskapsuppbyggande förarbete 61	
Vidgade perspektiv och återhållsam attityd 62	
Avgränsning och artikulerad interaktion 62	
Kunskapsuppbyggnad och visuella referenser 63	
Resurser och handlingsbaserade processer 64	
Undersökande CAD-bearbetningar 66	
Erfarenheter och lärdomar från projektarbetet 67	
Portfoliometoden som resurs 67	
Sammanfattning 68	
Delstudie 2, två gruppintervjuer 69	
Erfarenheter av designprocessen 69	

Struktur och centrala faser 69	
Metoder, strategier och vägledande principer 71	
Kontrollerad otrygghet och kreativa processer 72	
Motsatser och integrerande helheter 74	
Sammanfattning, erfarenheter av designprocessen 77	

Visuella medieringar som meningsskapande resurser 77	
Visuellt versus skriftligt och betydelsen av att kommunicera med tydlighet 77	
Visuella medieringars ändamål och betydelse i designprocessen 78	
Handgjort versus digitalt 80	
Sammanfattning, visuella medieringar som meningsskapande resurser 81	

Lärandeperspektiv på designprocessen 82	
Det mediespecifika och att lära sig om och i designprocessen 82	
Det medieneutrala och att lära sig med och genom designprocessen 85	
Det divergenta lärandet versus det konvergenta 87	
Sammanfattning, lärandeperspektiv på designprocessen 88	

Delstudie 3: bildsemiotiska analyser av visuella medieringar 88	



iii 

Visuella medieringar, exempel 1 89	
Visuella medieringar, exempel 2 91	
Visuella medieringar, exempel 3 92	
Visuella medieringar, exempel 4 94	
Visuella medieringar, exempel 5 96	
Visuella medieringar, exempel 6 98	
Visuella medieringar, exempel 7 100	
Visuella medieringar, exempel 8 102	
Visuella medieringar, exempel 9 103	
Bilden och det visuella i designprocessen 104	

Livsvärlden och den bildsemiotiska begreppsapparaten 104	
Visuella medieringar i olika syften 105	
Bilden som eget bollplank (Bild 5, 6, 7, 8) 105	
Bilden som referens och diskussionsunderlag (Bild 1, 2, 3, 4) 107	
Bilden som kommunikationsmedel (Bild 9, 10, 11, 12) 107	

Fyra integrerade innebördsteman 108	
Vägledande principer och erfarenhetsbaserade förhållningssätt 109	
Rådande premisser och anpassade förbehåll 110	
Handlingsbaserade lärprocesser och potentiella möjligheter 111	
"Split vision" och passande mönster 113	

Designprocessen och det visuellas roll ur ett fenomenologiskt och 
livsvärldsteoretiskt perspektiv 114	

Kapitel 6 117	
Sammanfattande slutdiskussion 117	

Bilden av designprocessen 117	
Med livsvärlden som grund 119	
Estetiska lärprocesser och skolans behov av handlingsbaserat lärande 120	
Split vision och skissen som medierande resurs 121	
Dimensioner av relevans för praxisbaserade lärprocesser 123	
Kartan och verkligheten 125	
Designprocessen som lärprocess i ett utbildningssammanhang 126	

Referenser 130	
Referenslitteratur 130	
Internetkällor 136	
Figurer 136	

Bildförteckning 136	
Bilagor 137	

Bilaga A 137	
Bilaga B 139	

 
  



 

1 

Kapitel 1  

Inledning och bakgrund 
 

Som nyanställd adjunkt på bildavdelningen vid Högskolan i Kalmar 1994 
utvecklade jag, tillsammans med min dåvarande kollega Jan Carlsson, en 
kurs i design om tio ”gamla” högskolepoäng. Bortsett från de etablerade 
designutbildningarna var design som begrepp fortfarande relativt okänt 
inom den svenska utbildningssektorn vid denna tidpunkt. Kursen, vars 
upplägg vilade på en bildpedagogisk grund där teori och praktik förenades 
genom ett kreativt reflekterande arbetssätt, var då en av få fristående kurser 
i design som erbjöds vid landets högskolor. I samband med kursens 
uppbyggnad läste jag Gustav Rosells avhandling Anteckningar om 
designprocessen.1 Förutom att avhandlingen kom att ingå som kurslitteratur 
i utbildningen fick den en avgörande betydelse för mitt fortsatta 
bilddidaktiska arbete och min syn på bilden och det visuellas roll i ett 
undersökande syfte. Rosell satte två mål med sin avhandling, att sätta fokus 
på design som process istället för design som egenskap och att visa på 
designprocessens likheter inom olika yrken. Detta och framför allt kapitlet 
om visuellt tänkande kom att göra intryck. Här aktualiserar Rosell skissen 
och det visuellas kvaliteter och förtjänster i en problemlösningskontext och 
påvisar samtidigt att logisk slutledning kan ske visuellt. I detta sammanhang 
hänvisar Rosell till Robert H. McKims bok Experiences in visual thinking2 

och dennes kategorisering av åtta olika tankeoperationer som kan ske i 
tanken och i kombination med skissande. Påståendet om perceptuella, 
mentala och producerade bilder som ett av flera uttryck för tänkande slår 
fast att kognition även äger rum visuellt. En självklarhet, men kanske just 
därför också förbisedd och så sällan artikulerad och aktualiserad under mina 
utbildningsår, bildlärarutbildningen inräknad. Vidare framställs det visuella 
tänkandet som ett användbart komplement till det traditionellt verbala och 
mer analysinriktade sättet att inhämta kunskap på genom alternativet att 
aktivt välja den för tillfället mest lämpade tankeoperationen i kontext med 
skissandet i en undersökande och kunskapsgenererande situation. Till 
skillnad från det verbala tankeuttrycket påstås t.ex. det visuella 
tankeuttrycket understödja ett holistiskt synsätt och möjligheten att urskilja 
mönster i komplexa problemstrukturer men även metaforiska och 
transformella operationer och förflyttningar i tid och rum. Flexibilitet vid val 
av tankeuttryck och tankeoperationer rekommenderas i vad som 
sammanfattas som en ”flerdimensionell totalprocess”, där irrationella och 

                                                             
1 Rosell, Gustav. Anteckningar om designprocessen. Stockholm: KTH,1990.  
2 McKim, Robert. H. Experiences in visual thinking. Boston: PWS Publishing Company, 1980. 
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omedvetna val av tankeoperationer alterneras med mer medvetna och aktiva 
val av operationer.3 

Resonemangen om det visuella tänkandets betydelse i en 
problemlösningskontext öppnar upp för vidgade synsätt kring det visuellas 
relevans i ett kunskapsgenererande perspektiv. Tankegångarna resulterar 
bl.a. i frågor av didaktisk karaktär kring hur det visuella skulle kunna 
utvecklas, anpassas och läras ut i ett undersökande och 
kunskapsgenererande syfte inom ramen för skolans bildämne. Detta känns 
angeläget då dagens bildundervisning fortfarande ibland verkar präglas av 
äldre uppfattningar om ämnet som föreställningen om fritt skapande.4 

 Denna belägenhet innebär sannolikt att elever knappast erhåller 
vägledning i någon större utsträckning beträffande det visuellas 
användbarhet i ett kreativt och undersökande syfte utan i bästa fall får 
upptäcka och utveckla dessa strategier och erfarenheter på egen hand, så 
gott det går. Det förefaller vidare som att föreställningen om lärande som en 
förutbestämd och kontrollerad verksamhet är vanligt förekommande i 
skolans värld.5 Att inta en mer undersökande hållning till lärandet där ”rätt 
och fel” inte existerar, utan där det genom ett mångfacetterat betraktelsesätt 
handlar om att hitta möjliga lösningar på ett problem faller så att säga inte 
inom ramen för gängse skolpraxis.6 Därför finns det mycket som talar för 
behovet av att undersöka kreativa lärprocesser utanför skolans värld, inom 
ramen för de kunskapstraditioner som bildämnet representerar, och att 
initiera dessa förhållningssätt i bildämnet. 7 

Föreliggande studie har tillkommit inom ramen för det tvärvetenskapliga 
kunskapsområdet Pedagogiskt arbete, vilket etablerades som akademisk 
disciplin vid Umeå universitet 2000. Bakgrunden till inrättandet av 
Pedagogiskt arbete går att finna i ett framväxande behov av en mer 
praktikinriktad forskning med utgångspunkt i lärarutbildning och lärares 
praktiska yrkeserfarenhet och behoven av att utveckla teoretiska kunskaper 
med relevans för en didaktisk verksamhet som denna. Målsättningen med 
det nya forskningsämnet var, förutom att stärka lärarutbildningens 
vetenskapliga grund, också att öppna upp för lärare och lärarutbildare att 
kunna forska med utgångspunkt i sin egen yrkespraktik, vilket bl.a. 
möjliggjordes genom att gängse antagningspremisser för forskarstudier 
modifierades för ändamålet.8  
                                                             
3 Rosell. Anteckningar om designprocessen. 
4 Marner, Anders och Örtegren, Hans. Bild i grundskolan. En nationell utvärdering i årskurs 6 och 9. 
Rapport 423 2015. Stockholm: Skolverket. 
5 Kupferberg, Feiwel. Medierat lärande och pedagogisk teori. I: (red) Arnhag, Lisbeth, Kupferberg, Feiwel, 
Leijon, Marie. Medierat lärande och pedagogisk mångfald. Lund: Studentlitteratur AB, 2013. 
6 Carlgren, Ingrid. Kunskapskulturer och undervisningspraktiker. Göteborg: Daidalos AB, 2015. 
7 Kupferberg. Medierat lärande och pedagogisk teori. 
8 Erixon Arreman, Inger. Pedagogiskt arbete. En social konstruktion för att fylla en social funktion. Tidskrift 
för lärarutbildning och forskning, Tema: Pedagogiskt arbete, 9, (1-2). s. 39-58. 2002. 
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Ämnesdidaktiska frågor rörande lärprocesser och det visuellas betydelse i 
sammanhangen har varit centrala för mig under mina år som lärarutbildare i 
ämnet bild. En stor didaktisk utmaning har varit att komma runt den 
tämligen utbredda uppfattningen om kunskap som något fast, beständigt och 
förutbestämt och samtidigt skapa situationer som öppnar upp för ett 
reflekterande och praxisbaserat lärande där ämnesspecifika former för 
kunskapande ges större utrymme. Studiens inriktning tar således sin 
utgångspunkt i dessa praktiknära erfarenheter. 

Sätten att förhålla sig i lärprocesser och problemlösningssituationer 
varierar. Studier ger vid handen att didaktisk kontext och 
utbildningsfilosofisk tradition kan spela en avgörande roll i dessa 
situationer.9 Olika utbildningsområden skiljer sig således åt beträffande 
attityd och förhållningssätt vad gäller processer och dess genomföranden. 
Dessa omständigheter väckte så småningom tankegångar hos mig om att 
söka en större och djupare förståelse kring lärprocessen som fenomen 
genom att studera den inom ett annat undervisningsområde än det för mig 
gängse. Mitt huvudsakliga område är bilddidaktik inom ramen för 
lärarutbildningen. 

Utöver undervisningen på lärarutbildningen har jag som bildlärare också 
haft möjligheten att verka inom utbildningsområdet design. Något som slagit 
mig i arbetet inom denna utbildningstradition är det uttalade fokus och 
intresse som ägnas designarbetets genomförandeprocess. Reflekterande 
förhållningssätt kring designprocessens händelseförlopp ges utrymme i 
utbildningen med ambitionen att medvetandegöra processen och dess 
strategier och metoder. Detta med avsikt att utveckla en förtrogenhet i 
arbetet med att skapa mening och nytt kunnande. Mot denna bakgrund har 
valet av att studera designstudenters erfarenhet av designprocessen vuxit 
fram. 

Åtskilliga beskrivningar av designprocessen och dess förlopp har gjorts på 
akademisk nivå, från rent vetenskapliga horisonter till mer konstnärligt 
baserade perspektiv. Kritiska röster har till och med gjort gällande att 
designprocessen är allt för komplex och svårtillgänglig att sätta ord på och 
helt frankt hävdat att det enklaste sättet att skaffa sig kunskaper om 
processen är att själv tillämpa den.10  

En tänkbar väg att komma designprocessen som fenomen och lärprocess 
nära är att studera den med utgångspunkt i en vetenskaplig ansats som helt 
och hållet utgår från den studerade individens varseblivning av företeelsen. 
Detta görs inom fenomenologin.11 Fenomenologin möjliggör beskrivningar 

                                                                                                                                               
9 Lawson, Brian.  How designers think. The design process demystified. Oxford: Architectuel Press, 2005 .  
 
10 Rosell. Anteckningar om designprocessen. 
11 Bengtsson, Jan. Sammanflätningar. Husserls och Merleau-Pontys fenomenologi. Göteborg: Daidalos AB, 
2001. 



 

4 

av hur designstudenter erfar själva designprocessen. Fenomenologin har 
dessutom en intersubjektiv inställning till vår upplevelse av världen. Man 
skulle kunna tro att fenomen som sådana är helt och hållet subjektiva för 
oss. Draget till sin spets skulle detta i så fall kunna rendera i relativa 
världsuppfattningar helt skilda från varandra. Trots att vi till synes verkar 
röra oss i en mångfald av världar är antagandet att vi delar uppfattningar om 
livsvärlden med varandra, i en så kallad mellanmänsklig subjektivitet. Det är 
i ljuset av detta livsvärldsbegrepp och denna intersubjektiva uppfattning som 
studien av designstudenternas subjektiva upplevelser av designprocessen 
kan sägas vila på en vetenskaplig grund. 

Fenomenologin kan enkelt beskrivas som läran om det som visar sig, men 
det är inte vad det är som visar sig som är av intresse utan hur, på vilket sätt 
det visar sig. Ett fenomen visar sig alltid för oss som någonting. Om jag 
betraktar ett fenomen (t.ex. en byggnad) så gör jag alltid detta ur ett visst 
perspektiv. En annan människa kanske erfar fenomenet från ett helt annat 
perspektiv, en tredje person från ytterligare ett osv. Fenomenet är både mitt 
och alla andras perspektiv. Trots att det rör sig om olika subjektiva 
erfarenheter så är det och förblir det olika upplevelser av samma fenomen 
och dess essens 12 det handlar om. Om ett fenomen skall kunna beskrivas och 
förstås i sin helhet måste en stor mängd av olika perspektiv läggas an på 
detta. Ju fler perspektiv som läggs an på designprocessen som lärprocess och 
det visuellas betydelse, ju tydligare bild av processen och dess essens.  

Studiens ansats behöver vidare kompletteras med en begreppsapparat 
som möjliggör analys av förekommande visuella medieringar i 
undersökningen. Bildsemiotiken tillhandahåller teoretiska begrepp och 
vetenskapliga metoder för detta.13 En bildsemiotisk tradition (företrädd av 
Göran Sonesson) som vilar på en fenomenologisk grund där 
livsvärldsbegreppet bildar den fundamentala betydelsenivån, utgör ett 
relevant alternativ.14 

De designstuderande informanterna i studien ingår i en specifik 
undervisningskontext med inriktning mot produktdesign. Utbildningsmiljön 
utgör designstudenternas verklighet och vardag, deras livsvärld. Det är 
denna del av verkligheten som utgör referensramen för undersökningen. Det 

                                                             
12 Med essens avses här strukturen på den meningsskapande akten i människors förståelse av en företeelses 
innebörd. 
13 Sonesson, Göran. Bildbetydelser. Inledning till bildsemiotiken som vetenskap. Lund: Studentlitteratur AB, 
1992.  
Marner, Anders. Upplevelse, tolkning, analys och samtal – ett bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i 
bildbetraktandet. Tilde (~), Rapport nr. 12/2009. Umeå: Institutionen för estetiska ämnen, Umeå universitet, 
2009. 
14 Sonesson. Bildbetydelser. Inledning till bildsemiotiken som vetenskap. 
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är utifrån en fenomenologisk ansats och bildsemiotik som denna levda 
erfarenhet och fenomenet kommer att göras till föremål för reflektion och 
problematisering i föreliggande studie. 

Det nationella centrumet för designforskning på KTH15 i Stockholm 
urskiljer tre forskningsområden inom det designteoretiska forskningsfältet: 
forskning om, forskning för och forskning genom design. Forskning om 
design handlar om designprocessen som fenomen sedd utifrån olika 
förståelseperspektiv. Forskning för design fokuserar själva utförandet och 
användbara metoder och kunskaper i sammanhanget, medan forskning 
genom design använder sig av designarbetets innovativa förmåga att 
generera och utveckla nya möjligheter och alternativa lösningar på olika 
problem. Föreliggande undersökning kan sägas ingå i forskningsområdet om 
design, vilken fokuserar på att beskriva designprocessen och det faktiska 
designarbetet ur ett förståelseperspektiv. 

Avhandlingens studieobjekt är designprocessen som lärprocess och 
betydelsen av det visuella i denna kontext. Intentionen med studien är 
således att undersöka designstudenters erfarenheter av designprocessen. 
Avsikten är vidare att synliggöra designprocessen som en lärprocess och 
beskriva och analysera denna och betydelsen av det visuella i 
sammanhanget. Frågor av intresse för lärande och kunskapsgenererande 
verksamheter inom skola och utbildning kommer på samma sätt att 
diskuteras. 

Studiens titel Split Vision förekommer bl.a. som begrepp i 
idrottsvärlden.16 Titeln kan läsas som en uppmaning, men kan också förstås 
som en metafor för det visuella och flexibla förhållningssätt som på flera vis 
förknippas med designprocessen av studenterna i undersökningen. 

Designbegreppet 
Design som begrepp och prefix figurerar idag inom vitt skilda områden, inte 
sällan med fokus på egenskap, men vad det står för i olika sammanhang är 
långt ifrån entydigt. John Heskett menar att designbegreppet hamnat i en 
obekväm situation på grund av dess otaliga tillämpningar, otydliga 
avgränsningar och många motsägelser.17 Heskett synliggör problematiken 
med följande mening; ”Design is to design a design to produce a design”.18 
Ordet design förekommer här i fyra olika betydelsesammanhang: som 
substantiv för att ange området design som helhet, som verb för att beskriva 
själva handlingen, som substantiv i betydelsen idéskiss eller ritning och sist 

                                                             
15 Nationellt centrum för designforskning, KTH. 
16 En hockeyspelare med utvecklad ”split vision” äger förmågan att överblicka flera moment som händer på 
planen samtidigt. Spelaren läser av spelet ur ett holistiskt perspektiv och ser därför oftast flera spelalternativ 
och möjligheter. 
17 Heskett, John. Design, en introduktion. Stockholm: Raster Förlag, 2006 
18 Heskett. Design, en introduktion, 16. 
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återigen som substantiv för att beskriva en färdig produkt eller tjänst. Denna 
studie fokuserar verbet design och designprocessen. 

Ett vanligt sätt att beskriva designprocessen är att framställa den i form av 
ett flödesschema innehållande momenten analys, syntes och evaluering. 
Huruvida denna förenklade modell ger en adekvat bild av designprocessen 
har dock ifrågasatts. Bryan Lawson menar att man med detta sätt att se på 
designprocessen inte beaktar hur en designer förhåller sig i praktiken. 19 
Enligt Lawson har synsättet sitt ursprung i den teoretiskt inriktade forskning 
som bedrevs under 1960- och 70-talet, vilken mer eller mindre 
koncentrerade sig på att tänka om design, inte att observera den. Henrik 
Gedenryds frågeställning, om varför designer arbetar på det sättet de gör när 
traditionella teorier säger att de borde göra något helt annat, framstår i detta 
perspektiv lika relevant som behovet av empiriska studier på området. 20 

 
Figur 1. Modell av designprocessen, Lawson, B. 2005, 49. 

En av många analogier som använts över tid för att beskriva designprocessen 
har varit att likna den vid en problemlösningsprocess.21 I förekommande fall 
har den traditionella modellen kompletterats med momenten problem 
respektive lösning, vilka förenas med varandra genom de tre aktiviteterna 
analys, syntes och evaluering. Problem och lösning skulle kunna ses som en 
                                                             
19 Lawson. How designers think. The design process demystified. 
20 I sin avhandling How designers work- making sense of authentic cognitive activities gör Gedenryd en 
jämförelse mellan designforskning och kognitionsvetenskap. Gapet mellan vad befintliga teorier inom de båda 
disciplinerna sägs tillhandahålla och vad som händer i praktiken beskrivs som stort. Studien sammanfattas 
med följande fråga: Varför arbetar designers som de gör, när traditionella teorier om kognition och design 
säger att de borde göra något helt annat? Design- respektive kognitionsspåret löper parallellt genom arbetet, 
vilket småningom utmynnar i teorin om interaktionens betydelse mellan tanke och handling, helt i kontrast 
med vad traditionella intramentala teorier gör gällande. Avhandlingens undertitel "making sense of authentic 
cognitive activities" klargör ytterligare betydelsen av den autentiska aktiviteten i sammanhanget. Autentisk 
kognitiv aktivitet involverar tänkande som förflyttas ut i världen genom olika former av handling, särskilt 
visuell medierad sådan, vilket också är semiotikens uppfattning. 
21 Dorst, Kees. Frame Innovation: Creative New Thinking By Design. Massachusetts: The MIT Press, 2015.  
Lawson. How designers think. The design process demystified. 
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reversibel enhet i sammanhanget. Detta innebär att själva processen kan 
företas utifrån båda positionerna, endera genom att problemställningen söks 
och formuleras eller genom att möjliga problemlösningar genereras och 
examineras. Problemfokus respektive lösningsfokus kan på så vis sägas 
representera två olika sätt att ta sig an designprocessen. 

Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utforska och förstå designprocessen som en lärande 
och kunskapsgenererande verksamhet genom att studera designstudenters 
erfarenheter av processen och dess sekvenser, samt hur visuella resurser 
kommer till användning i studenternas processarbete. 

Frågor som undersöks: 
Hur ser designstuderande på designprocessen och betydelsen av det 
visuella i sammanhanget? 
Hur ser studenterna på designprocessen som lärprocess? 
Hur synliggörs lärandet i studenternas designprocess?  
Hur kommer visuella resurser till användning i studenternas 
processarbete? 

Studiens disposition 
Efter studiens inledande kapitel presenteras en kunskaps- och 
forskningsöversikt med relevans för undersökningen i kapitel två. 
Inledningsvis ges en kort redogörelse för de perspektiv på kunskap och 
lärande som har format den obligatoriska skolan. Vidare behandlas området 
estetiska lärprocesser, designteorins uppbyggnad och dess övergripande 
forskningsteman, samt det visuella och dess roll i kreativa arbetsprocesser. 

Studiens teoretiska utgångspunkter och begrepp redovisas i kapitel tre. 
Studien har en fenomenologisk ansats, vilken handlar om att utforska 
innebörder i livsvärlden. Denna kompletteras med bildsemiotisk teori, en 
syntetisk modell över estetiska lärandestrategier, samt teoribildning rörande 
begreppen mediering, bemästrande och appropriering. Avslutningsvis 
aktualiseras begreppet främmandegörning och dess plats i studien. 

I det fjärde kapitlet beskrivs studiens metodologiska utgångspunkter och 
metoder, vilka är intervjuer och analyser av visuellt medierade inslag. Vidare 
redovisas urvalsförfarandet av informanter, samt under vilka premisser 
studiens empiriska material har samlats in, tecknats ner och transkriberats. 
Förekommande analysmetoder, samt hur analyserna av studiens empiriska 
material genomförts redovisas därefter. Avslutningsvis klargörs 
forskningsetiska ställningstaganden gällande såväl själva studien som de 
deltagande informanterna.  

Studiens resultat, vilka bygger på analyser av tre genomförda delstudier, 
presenteras i kapitel fem. Baserat på de tre delstudiernas resultat genomförs 
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också en strukturell beskrivning av den studerade företeelsen. Dessa resultat 
presenteras utifrån de innebördsstrukturer som framkommit i analysarbetet.  

I kapitel sex presenteras slutligen en sammanfattande diskussion med 
utgångspunkt i studiens resultat. 
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Kapitel 2  

Kunskaps- och forskningsöversikt 
 

Min studie kan tillskrivas en utbildningsvetenskaplig tillhörighet med fokus 
på lärande och kunskapsbildning ur ett didaktiskt perspektiv. I fokus är 
lärprocesser inom design i en högskoleutbildning. Intresset riktar sig 
specifikt mot nyskapande och undersökande lärprocesser och det visuellas 
betydelse i denna kontext, vilket indirekt kan ha en betydelse för ett kreativt 
och utforskande lärande inom ramen för de kunskapstraditioner som 
skolämnet bild representerar, i detta fallet området design. 

I följande kapitel ges en övergripande kunskaps- och forskningsöversikt 
med relevans för studien. Inledningsvis diskuteras kunskap och lärande som 
begrepp. Därefter ges en kort redogörelse för de perspektiv på kunskap och 
lärande som har format den obligatoriska skolan. Vidare behandlas området 
estetiska lärprocesser. Eftersom designprocessen och det visuella intar en 
central plats i studien riktas även intresset mot designteorins uppbyggnad 
och designteoretiska aspekter av relevans, samt mot bilden och det visuella 
och dess roll i kreativa arbetsprocesser. 

Kunskap, lärande och estetiska lärprocesser   
Frågan om vad kunskap är och hur kunskap kan uppnås är relevant ur ett 
lärandeperspektiv då lärande och kunskap som begrepp är så nära 
förknippade med varandra. Åsikter och synsätt beträffande kunskap och 
lärande är emellertid inte enhetliga. En övergripande beskrivning av synsätt 
och definitioner av begreppen inleder därför studiens kunskapsöversikt.  

Aristoteles indelar kunskapsbegreppet i de tre kategorierna episteme, 
techne och fronesis.22 Episteme har sitt ursrung i Platons idéer om den 
sanna, säkra och objektiva kunskapen. Genom att expandera Platons 
resonemang i relation till olika verksamheter adderar Aristoteles två 
praktiska former av kunskap till episteme, där techne förknippas med 
hantverk och skapande och fronesis representerar den etiska och politiska 
kunskapen.  

Henry Egidius väljer att sammanfatta kunskapsbegreppet utifrån fem 
betraktelsesätt.23 Det första representerar vetande och kunskap om 
sakförhållanden. Här skiljer Egidius på teknisk-rationell kunskap och 
förståelseinriktad kunskap baserad på mänskliga och sociala 
meningssammanhang (hermeneutik och fenomenologi). Ett andra synsätt är 
kunskap som kunnande och kompetens, där förmågan att lösa uppgifter 

                                                             
22 Gustavsson, Bernt. Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. Stockholm: 
Skolverket, 2003. 
23 Egidius, Henry. Termlexikon i pedagogik, skola och utbildning. Lund: Studentlitteratur AB, 2006. 
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kräver ett vetande. Ett tredje perspektiv utgörs av kunskap i form av praktisk 
klokhet och kunskap som man kommer fram till genom reflektion och 
överläggning (fronesis, livsvärld). Det fjärde betraktelsesättet inbegriper den 
delvis outtalade och tysta kunskapen, vilken kommer att behandlas senare i 
kapitlet. Det femte perspektivet enligt Egidius utgörs av kunskap om 
kunskap, s.k. metakognition. 

I Läroplanskommitténs betänkande Skola för bildning 24 diskuteras 
begreppen kunskap och lärande. I betänkandet poängteras de praktiska 
erfarenheternas betydelse för utvecklingen av kunskap och den typ av 
kunskap som betecknas som tyst 25 och som uppträder som en oartikulerad 
form av bakgrundskunskap. I sin vidgade syn på kunskapsbegreppet 
särskiljer kommittén vidare fyra typer av samspelande kunskapsformer; 
fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet. I linje med sina 
kunskapsresonemang breddar kommittén även synen på begreppet inlärning 
i och med att detta ersätts med begreppet lärande. Detta görs med avsikten 
att tydliggöra den sociala praktikens betydelse i en lärandesituation.   

Knud Illeris urskiljer fyra olika grundbetydelser av ordet lärande. 26 I den 
första hänvisar ordet lärande till resultatet av den enskildes lärprocesser och 
de förändringar som ägt rum. Men ordet lärande kan också syfta på de 
psykiska processer som sker hos individen och som leder till förändringar 
och resultat, dvs. lärprocesserna. Samspelsprocesser mellan individen och 
hennes materiella och sociala omgivning utgör en tredje aspekt genom dess 
indirekta och direkta betydelse i sammanhanget. Illeris fjärde 
grundbetydelse fokuserar på innebördsförväxlingar mellan ordet lärande och 
närbelägna ord som t.ex. undervisning.  

Sociokulturella perspektiv på lärande 
Lev Vygotskijs teorier om den sociala och kulturella omgivningens betydelse 
för individers lärande och utveckling har till stor del kommit att dominera 
lärandeforskning och diskussion om lärande och skola de senaste fyra 
decennierna. 27 Vygotskij menar att människans kognitiva förmåga endast 
kan förklaras och studeras genom människans handlingar och språket i 
kontext med de sociala och kulturella resurser som tas i bruk. I detta 
helhetsperspektiv ingår sociala och kulturella resurser i människans 
kunskapsuppbyggnad i form av språkliga, fysiska och symboliska redskap.  

Vygotskijs sociokulturella ramverk rörande människors lärande antar 
olika perspektiv i forskarvärlden. Staffan Selander och Gunther Kress utgår 

                                                             
24 SOU 1992:94: Skola för bildning. Stockholm: Allmänna förlaget, 1992.  
25 Mer om tyst kunskap på s. 20. 
26 Illeris, Knud. Lärande. Lund: Studentlitteratur AB, 2015. 
27 Vygotsky, Lev Semenovich. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. 
Cambridge: Harvard University Press, 1978. / Vygotsky, Lev Semenovich. (2010). Tänkande och språk. 
Göteborg: Daidalos AB, 2010. 
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från en socialsemiotisk inriktning i sin beskrivning av lärande som en 
kommunikativ och teckenskapande aktivitet.28 Tillsammans med begreppen 
didaktisk design och multimodalitet utgör lärande som teckenskapande 
aktivitet den analytiska plattformen i deras didaktiska perspektiv på lärande. 
Design som begrepp uppfattas som en framtidsinriktad handling med 
ändamålet att skapa ny mening. Didaktisk design som företeelse syftar på 
hur sociala processer och förutsättningar för lärande skapas i olika 
sammanhang och ska här ses som en aspekt av sättet att förstå pågående 
lärprocesser. Multimodalitet avser de resurser i form av olika teckenvärldar 
(modes) som brukas för att skapa mening i tillvaron. Tecken är i detta 
sammanhang att se som representationer av hur något framstår som 
meningsfullt.29 Enligt Selander och Kress sker lärandet genom kreativa och 
omskapande handlingar av befintliga representationer av världen. Lärandet 
visar sig således som skillnaden mellan meningsskapande representationer 
som en individ gestaltar vid två olika tidpunkter.  

I sina resonemang aktualiserar författarna begreppen sekvensering, 
tempo och simulering som centrala aspekter i det designteoretiska och 
multimodala lärandeperspektivet. Sekvensering syftar på lärprocessens 
räcka av omprövande aktiviteter. Tempo sätter fokus på tidsaspekten. 
Simulering är ett förekommande inslag i lärprocessen där olika förbehåll 
involveras i det meningsskapande representationsarbetet. Selander och 
Kress lyfter här fram skissen som exempel på simulering och som en ”bra 
bild eller metafor för lärande som en tolkande och transformerande 
process”.30  

Under begreppen menings- och handlingspotentialer fokuserar 
författarna på hur individer utifrån sina olika tolkningshorisonter förstår och 
uppfattar varandra på olika vis. Vissa meningspotentialer och 
handlingsmönster kan beskrivas som latenta, de finns till hands, men det 
gäller att upptäcka dem. Selander och Kress refererar i sammanhanget till 
James J. Gibson och dennes perceptionsteorier där begreppet affordance har 
en central plats. Enligt Gibson uppfattar vi objekt efter i vilken mån de 
erbjuder handling. En affordance (erbjudning) existerar i den mån vi 
uppfattar den men är samtidigt oberoende av vår förmåga att uppfatta den. 
Den anpassar sig således inte efter oss.31 Donald Norman utvecklade senare 
en relationell syn på begreppet affordance genom att involvera människors 
mål, intressen och tidigare erfarenheter i handlingsmöjligheterna.32 Enligt 

                                                             
28 Selander, Staffan och Kress, Gunther. Design för lärande. Ett multimodalt perspektiv. Stockholm: 
Norstedts, 2010. 
29 Ibid. 
30 Ibid, 38. 
31 Gibson, James. J. The ecological approach to visual perception. New York: Taylor and Francis Group, 
1986. 
32 Norman, Donald A. The design of everyday things. New York: Basic Books, 1988. 
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Kress kan detta synsätt appliceras på materiellt grundade 
handlingspotentialer och hur olika teckenvärldar erbjuder sina potentiella 
möjligheter för handling i relation till individer och deras 
intresseperspektiv.33 Selanders och Kress´ definition av lärande som 
”meningsskapande kommunikation inom ramen för erkännandekulturer och 
institutionella avgränsningar” 34 innefattar dessutom utbildningstraditionella 
och sociala aspekter. Dessa involveras alltid i lärande aktiviteter i form av 
vad som sanktioneras och tillåts respektive vad som avvisas och ogillas i en 
lärande- och utbildningssituation.  

Lärande som kommunikativ handling präglar också synen på lärande i 
grundskolans läro- och kursplaner, Lgr11. Marie-Louise Hansson 
Stenhammar tolkar och beskriver läroplanens framställningar i frågan som 
att undervisning och lärande utgör två delar i en sammanlänkande enhet. 35 
Det är mellan dessa båda poler som förståelseprocessen sägs uppstå genom 
kommunikativa handlingar. Men vad som menas med att förstå framgår 
emellertid inte av resonemangen. Är en kommunikativ handling i sig en 
garant för att eleven verkligen har förstått? Frågan aktualiserar det 
individuella förståelseperspektivet i Vygotskijs sociokulturella ramverk, 
vilket i mina ögon ofta förbises i den gängse hanteringen.     

Peter Gärdenfors involverar betydelsen av sociala och kulturella aspekter 
av lärande i andra sammanhang. Trots detta kan han sägas representera ett 
individrelaterat perspektiv på lärande med tesen ”att förstå är att se ett 
mönster”. 36 I sina resonemang fokuserar Gärdenfors på förståelsens 
betydelse för lärandet och vad det innebär att förstå något. Förståelse 
uppstår på individuell nivå, menar han. Den är inte överförbar från lärare till 
elev utan bygger på att den enskilde eleven själv skapar förståelsen som en 
gestalt. Det är också här det visuella och förmågan att se relevanta mönster 
inom olika kunskapsområden kommer in i bilden. Med utgångspunkt i 
kognitions- och gestaltpsykologiska teoribildningar hävdar Gärdenfors att 
våra tankar och hjärnor ständigt söker förståelsemönster på alla nivåer, från 
det mest påtagliga till det mer ogripbara och hur dessa mönster blir 
meningsskapande för oss. Och eftersom det framför allt är genom vårt 
seende som vi uppfattar mönster utgör visualiseringen en oslagbar metod för 
att underlätta förståelsen i ett undervisningssammanhang, menar 
Gärdenfors. Genom att koppla teoretiska tankegångar till elevers visuella 
erfarenhet kan förståelsen underlättas. Gärdenfors konstaterar att den bästa 

                                                             
33 Kress, Gunther. Multimodality. A social semiotic approach to contemporary communication. London: 
Routledge, 2010. 
34 Selander och Kress. Design för lärande. Ett multimodalt perspektiv. 20. 
35 Hansson Stenhammar Marie-Louise. En avestetiserad skol- och lärande kultur. En studie om 
lärprocessers estetiska dimensioner. Göteborg: Högskolan för scen och musik, Konstnärliga fakulteten, 
Göteborgs universitet, 2015. 
36 Gärdenfors, Peter. Den meningssökande människan. Stockholm: Natur och Kultur, 2006. 46. 
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formen av undervisning är ”när man ger eleverna förståelse genom att få 
dem att se mönster de inte har någon möjlighet att se själva”37.  

Ference Marton och Shirley Booth hävdar i boken Om lärande att de båda 
skolorna individuell konstruktivism och social konstruktivism, är 
spegelbilder av varandra.38 Individuell konstruktivism anser att yttre 
handlingar och beteenden behöver förklaras med hjälp av inre psykiska 
handlingar. Det motsatta gäller följaktligen social konstruktivism. Båda 
synsätten har enligt Marton och Booth samma brist på förklaringsvärde, 
eftersom de gör samma åtskillnad mellan ”det inre” och ”det yttre”. Med 
utgångspunkt i Menons paradox (Hur kan man söka efter någonting när 
man inte vet vad det är?) och frågan om hur vi erhåller kunskap om världen, 
resonerar sig författarna fram till en icke-dualistisk modell där ”det yttre” 
och ”det inre” samverkar och skiljelinjen mellan de båda försvinner.  

Estetiska lärprocesser 
Estetiska lärprocesser som begrepp är vid det här laget väletablerat inom 
svensk skola och lärarutbildning. Den ursprungliga tanken med detta 
integrerande koncept var att förändra den gängse synen på estetisk 
verksamhet som ett fritt skapande uttryck och ävenledes som en motsats till 
lärande. I Lärarutbildningskommitténs betänkande inför den nya 
lärarutbildningen 2001 lyftes det estetiska området fram som en kunskaps- 
och förståelseform. 39 I betänkandet betonas vikten av att lärarstudenterna 
inom det allmänna utbildningsområdets ramar blir förtrogna med olika 
språk- och kunskapsformer. Lärarutbildningskommittén menar vidare att 
det är angeläget att blivande lärare får erfarenhet av hur kunskap bildas. I 
betänkandet betonas både kommunikativt/språkliga och metakognitiva 
aspekter av lärande och kunskapande. Hur kunskap bildas anses särskilt 
betydelsefullt att uppmärksamma i en ämnesövergripande kontext.  

I detta sammanhang skall studenterna få erfarenhet av hur kunskap och upplevelser 
kan kommuniceras med hjälp av olika "språk", dvs. de skall även lära sig att utnyttja 
olika kulturella och konstnärliga uttrycksformer. 40 

Lärarutbildningskommittén ser det också som angeläget att de blivande lärarna får 
erfarenheter av hur kunskap bildas och kan organiseras när traditionella 
ämnesgränser bryts upp. 41 

                                                             
37 Gärdenfors. Den meningssökande människan, 63. 
38 Marton, Ference och Booth, Shirley. Om Lärande. Lund: Studentlitteratur AB, 2000.  
39 Lärarutbildningskommittén Att lära och leda. En lärarutbildning för samverkan och utbildning. SOU 
1999:63. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 1999. 
40 Ibid, 127. 
41 Ibid, 127. 
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Sett ur i ett svenskt forskningsperspektiv har arbetet med att definiera 
estetiska lärprocesser som koncept också haft en framskjuten plats i de 
senaste decenniernas bilddidaktiska forskning. 42 Olika förbehåll och 
perspektiv har introducerats i ansatserna om att definiera de estetiska 
lärprocessernas innebördsstrukturer. Genom att kombinera de två 
dikotomierna divergent-konvergent och mediespecifik-medieneutral har 
Lars Lindström konstruerat en modell av estetiska lärandestrategier. 43 
Denna består av fyra fält representerande lärandeperspektiven lära om, i, 
med och genom. Begreppen mål och medel relaterar till det bakomliggande 
syftet (mål) med en lärsituation och med vilka didaktiska resurser (medel) 
denna genomförs. Lärandemål i Lindströms modell definieras som 
konvergenta (förväntade) eller divergenta (nyskapande). Medel för lärande 
betecknas som mediespecifika (mediets egenvärde i fokus) alternativt 
medieneutrala (mediets egenvärde marginaliserat). De fyra 
lärandeperspektiven lära om, i, med och genom, möjliggör olika 
kombinationer och perspektiv på lärande. Lindström tillhandahåller en 
gripbar och överskådlig modell av de estetiska lärandestrategiernas 
komplexitet som bl.a. kan brukas i ett komparativt syfte med annan 
forskning på det bilddidaktiska området. De målrelaterade begreppen 
konvergent och divergent i Lindströms modell, kan till exempel relateras till 
tidigare forskning om konst, estetik och lärprocesser.44  

I Tomas Saars avhandling Konstens metoder och skolans träningslogik  
är det Lindströms lära-genom-perspektiv som anläggs i undersökningen av 
vad det innebär att arbeta genom konstnärliga metoder. 45 I sin 
undersökning definierar Saar fem hindrande omständigheter i skolans 
praktik för användandet av konstnärliga förhållningssätt, vilka ryms under 
begreppet skolans träningslogik. Vidare diskuterar Saar huruvida dessa 
hinder kan minimeras genom konstnärliga metoder, vilka sammanfattas i 
fyra kunskapsteoretiska perspektiv. I det påföljande praktiska fältarbetet för 
att pröva dessa metoder utkristalliseras begreppen svag respektive stark 
estetik som två olika slags estetisk kunskap. Den svaga estetiken 
representerar ett konvergent sätt att se på konstnärligt lärande, där ett 
förutbestämt och förväntat mål råder. ”Kunskapsinnehållet förändras inte i 
aktiviteten, men det kan erfaras i nya synvinklar”. 46 Den starka estetiken 
representerar den motsatta och divergenta målsättningen i en estetisk 
                                                             
42 Lindström, Lars. Nordic Visual Arts Education In Transition. Stockholm: Vetenskapsrådet, 2009. 
43 Lindström, Lars. Aesthetic Learning About, In, With and rough the Arts: Curriculum Study. In JADE 
International Journal of Art & Design Education, Vol. 31 (2), (2012) ss. 166–179, 2012. 
44 Begreppen mediespecifikt och medieneutralt är hämtade från Marner, Anders och Örtegren, Hans. En 
kulturskola för alla – estetiska ämnen och lärprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. 
Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (Forskning i fokus16), 2003. 
45 Saar, Tomas. Konstens metoder och skolans träningslogik. Forskningsrapport. Karlstad: Karlstad 
University Studies 2005:8, 2005. 
46 Ibid, 95. 
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lärprocess genom ett kreativt och nyskapande förhållningssätt. ”Den starka 
estetiken är därför prospektiv, den blickar framåt mot det som ännu inte är 
fixerat”. 47 Enligt Saar är de båda formerna mer att se som komplement till 
varandra än varandras motsatser.  

Begreppen svag och stark estetik kan betraktas gentemot begreppen 
modest och radikal estetik, som beskrivs av Jan Thavenius, Lena Aulin-
Gråhamn och Magnus Persson i Skolan och den radikala estetiken. 48 
Thavenius konstaterar att estetiken i skolan är marginaliserad, men att den 
är desto starkare i samhällets medie- och konsumtionskultur. 49 Den 
modesta estetiken i skolan har förvisso sina värden, men har glömt bort sin 
historia. Den säger sig vara läkande, kreativ och kunna underlätta och 
stimulera lärande. Men Thavenius hävdar att många av dessa påståenden 
inte stämmer. Han framhåller istället den modesta estetikens avsaknad av 
reflexion och kritisk hållning till sin egen kulturella situation, 
marknadsestetiken och radikalare former av estetik. En radikal estetik i 
skolan skulle förhålla sig annorlunda. Den skulle utmana marknadsestetiken 
och det konventionella och tillföra det konfliktfyllda och oförutsägbara. Men 
Thavenius vill inte heller han betrakta de båda estetiska formerna som 
åtskilda. ”De är dimensioner i en större helhet och de borde hela tiden 
kommunicera med varandra”. 50 

Föreställningarna om de estetiska ämnenas roll i skolan är långt ifrån 
enhetliga. I avhandlingen Att skapa ordning för det estetiska i skolan 51 
undersöker Monica Lindgren hur estetiska ämnen uppfattas och legitimeras 
av lärare och skolledare i sju utvalda grundskolor. I sin studie synliggör 
Lindgren fem diskursiva särdrag som framkommer i lärarnas och 
skolledarnas sätt att rättfärdiga estetisk verksamhet i skolan; kompensation, 
balans, lustfylld aktivitet, fostran och förstärkning. Kompensation syftar på 
de estetiska inslagens utjämnande verkan rörande elever med problem. 
Balans avser den estetiska verksamhetens stabiliserande effekt gentemot 
skolans teoretiska ämnen. Lustfylld aktivitet står för alla elevers behov av 
lustfyllda, roliga och kravlösa aktiviteter. Fostran representerar de estetiska 
ämnenas personlighetsutvecklande egenskaper och förstärkning avser den 
estetiska verksamhetens understödjande effekt för lärandet i andra ämnen. 
Mot bakgrund av undersökningens resultat framstår det som problematiskt 
med ett hävdande av de estetiska ämnenas legitimitet som baserar sig på 
resonemang om dess påstådda transfereffekter, dess positiva psykosociala 

                                                             
47 Ibid, 97. 
48 Aulin-Gråhammar, Lena, Persson, Magnus, Thavenius, Jan. Skolan och den radikala estetiken. Lund: 
Studentlitteratur AB, 2004. 
49 Thavenius, Jan. Skolan och den radikala estetiken. Pedagogiska Magasinet. No. 4, 56-63, 2002. 
50 Thavenius. Skolan och den radikala estetiken, 63. 
51 Lindgren, Monica. Att skapa ordning för det estetiska i skolan. Diskursiva positioneringar i samtal med 
lärare och skolledare. Göteborg: Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet. Art monitor, 2006. 
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inverkan och plats som lustfylld och kravlös frizon utan att de estetiska 
ämnenas mediespecifika egenskaper och betydelse för människan beaktas. 

I Marie-Louise Hansson Stenhammars avhandling En avestetiserad skol- 
och lärandekultur med underrubriken en studie om lärprocessers estetiska 
dimensioner 52, undersöks hur lärare respektive elever i en mellanstadieklass 
uppfattar och beskriver lärprocessen och på vilket sätt lärandet relateras till 
begreppen estetiska lärprocesser och konstens metoder. Studien bygger på 
intervjuer samt observationer av klassen under fyra veckors tid. I sin studie 
utgår Hansson Stenhammar från antagandet att lärprocesser är att se som 
medieneutrala i bemärkelsen att de oavsett ämne involverar alla typer av 
förståelsemässiga handlingar i en dialektisk process. Resultaten ger vid 
handen att den s.k. standardiserade lärprocessen, innehållande uppgifter 
med givna svar och detaljerade instruktioner, dominerar alla observerade 
skolämnen, även i ämnena bild, musik och slöjd. Generellt sett introduceras 
lärandemålen i samtliga ämnen som kvantitativt görande innehållande 
kunskapsreproduktion genom upprepning. Resultaten visar vidare att 
estetiska lärprocesser, i bemärkelsen kreativa, undersökande och 
reflekterande handlingar, inte uppstår av sig själv ens i estetiska ämnen. 
Med utgångspunkt i studiens resultat menar Hansson Stenhammar att dessa 
strategier måste läras in. 

Om estetik i relation till lärprocesser är att förstå som konstens metoder kan 
lärprocesserna i sig benämnas som estetiska då de innefattar alla de moment som 
definierar konstnärliga arbetsprocesser, men för att möjliggöra en utveckling av dessa 
förmågor […] krävs det ett medvetet didaktiskt och pedagogiskt val av varje lärare. 53 

Teoretiska perspektiv på estetiska lärprocesser 
Genom att införa teoretiska perspektiv baserade på en sociokulturell och 
semiotisk begreppsbildning i en diskussion om estetiska läroprocesser 
problematiserar Anders Marner och Hans Örtegren denna utifrån några 
centrala begrepp i sin kunskapsöversikt En kulturskola för alla - estetiska 
ämnen och läroprocesser i ett mediespecifikt och medieneutralt 
perspektiv.54  Ett av dessa begrepp utgörs av det vertikala/hierarkiska 
medieringsbegreppet. Skolans värld domineras fortfarande, trots den 
mediala utveckling som skett på det digitala området, av en logocentrisk 
kunskapssyn där det talade och textburna listas som den viktigaste 
medieringsformen sett ur ett vertikalt /hierarkiskt perspektiv. Betydligt 
längre ner på listan återfinns bilden och den visuella formen av mediering. 

                                                             
52 Hansson Stenhammar. En avestetiserad skol- och lärande kultur. En studie om lärprocessers estetiska 
dimensioner. 
53 Ibid, 185. 
54 Marner, Anders och Örtegren, Hans. En kulturskola för alla – estetiska ämnen och lärprocesser i ett 
mediespecifikt och medieneutralt perspektiv. Stockholm: Myndigheten för skolutveckling. (Forskning i 
fokus16), 2003.   
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Efter en kritisk granskning av logocentriska tankegångar och dikotomier 
som åtskiljer tanke och kropp och det verbala och icke-verbala kommer 
Marner och Örtegren småningom fram till slutsatsen att en samtida 
sociokulturell teori bör nyttja ett horisontellt sätt att se på olika former av 
mediering. Ett horisontellt medieringsbegrepp innebär ett synsätt utan 
inbördes rangordning mellan de olika medieringsformerna.55 Val av 
medieringsform i ett horisontellt medieringsperspektiv styrs härmed av 
föreliggande behov, vilket kräver mediespecifika kunskaper och flexibla 
förhållningssätt.  

Ett annat problem som diskuteras av Marner och Örtegren i 
kunskapsöversikten är konsekvenserna av att samla de estetiska ämnena 
under ett och samma begrepp, vilket riskerar att de estetiska ämnenas 
specifika egenskaper negligeras och försummas. Därför är det viktigt att 
varje estetiskt ämne betraktas utifrån dess eget hemmedium, menar Marner 
och Örtegren. Ett estetiskt ämne som brukas i en lärprocess kan endera 
betecknas som mediespecifikt eller medieneutralt beroende av på vilket sätt 
det figurerar eller kommer till användning i processarbetet. Används det 
enbart som ett medel för att generera kunskapsmål utanför sitt eget 
ämnesområde betecknas det som medieneutralt. Ämnet har då en 
instrumentell roll i lärprocessen. Sammanfaller istället ämnesområde och 
kunskapsmål i lärprocessen benämns ämnet som mediespecifikt. 
Lärprocessen har då ett ämnesspecifikt fokus och betecknas som intrisikal.56 

Beteckningen estetiska lärprocesser är inte oproblematisk. Marner 
konstaterar att begreppet inte sällan uppfattas och används på ett 
motstridigt sätt. Detta föranleder honom att ifrågasätta termen estetisk som 
prefix framför lärprocesser och vad som skulle ske om denna byttes ut mot 
prefixet kreativ. I en komparativ sammanställning av reproduktiva 
lärprocesser versus kreativa lärprocesser bl.a. med utgångspunkt i 
medierade och kognitiva dimensioner, polariseras de två perspektivens 
utfall.57 Med denna jämförelse som underlag samt slutsatsen att alla 
medieringar kan använda kreativitet argumenterar Marner för ett 
horisontellt medieringsperspektiv inom kreativa lärprocesser. I ett 
horisontellt medieringsperspektiv råder ingen inbördes konkurrens mellan 
medierna. Där bestämmer syftet val av mediering och genre. Frågan om vad 
man kan göra, tänka och uppleva med en mediering måste ställas, menar 
Marner. 58 

                                                             
55 Ibid.   
56 Ibid. 
57 Marner, Anders. Möten och medieringar. Estetiska ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och 
sociokulturellt perspektiv. Umeå: Umeå Universitet, 2005. 
58 Ibid. 
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Medierat lärande och pedagogisk teori 
Begreppen mediering och medierat lärande har ofta brukats på ett 
motsägelsefullt sätt inom svensk pedagogisk forskning, menar pedagogen 
Feiwel Kupferberg. För att bringa klarhet och ge en bild av vad ett medierat 
lärande kan innebära använder sig Kupferberg bl.a. av konstvetaren Ragnar 
Josephsons teori om konstnärligt gestaltande, vilken tydliggör lärandet i den 
konstnärliga processen. Josephsons tre huvudteser gör gällande att 
konstverk alltid tar sin utgångspunkt i tidigare gestaltningar, att den 
konstnärliga processen aldrig startar med en färdig bild av slutprodukten, 
samt att inspirationen till ett konstverk inte nödvändigtvis behöver komma 
inifrån det egna mediet.59  

Kupferberg ser här en framkomlig väg i arbetet med att skapa en större 
enhetlighet i mångfalden av pedagogiska teorier med utgångspunkt i 
medierat lärande, enligt Josephsons gestaltningsteori. Detta kräver 
emellertid att några myter om vad kreativitet och lärande är avfärdas. Att 
kreativitet uppstår ur intet är den första myten som behöver avvisas. Allt nytt 
baserar sig alltid på något gammalt. Myt två handlar om påståendet att 
kreativitet skulle bygga på ett slags gudomlig förmåga. Kreativitet rör sig om 
att uppbåda problemlösningsförmågan. Den tredje myten involverar 
föreställningen om att konstnärer är medvetna om mål och medel, dvs. att de 
vet vad de vill göra och hur de ska genomföra arbetet. Josephsons teorier ger 
vid handen att så är inte fallet, då nya möjligheter ständigt uppenbaras i den 
omskapande processen. Kupferberg hävdar att föreställningen om lärande 
som en förutbestämd och kontrollerad verksamhet är särskilt utbredd inom 
den pedagogiska världen. Inom skolans pedagogiska värld skiljer man 
dessutom ofta mellan mål och medel, varför studier av kreativa lärprocesser 
utanför skolans värld, där dessa inte ses som åtskilda, är av intresse och kan 
utgöra en av lösningarna på problemet. 

Genom att studera hur stora konstnärer faktiskt arbetar, kan vi avliva en rad myter om 
vad kreativitet och lärande är. Det som är pedagogikens uppgift är att träna individers 
problemlösningsförmåga och gradvis uppbygga en vidgad problemlösningskapacitet 
hos individen. Här tycks utforskandet av det medium vi arbetar med inom ett givet 
kunskapsfält samtidigt vara både medel och mål.60 

Konstnärligt gestaltande som en form av medierat lärande kan bli en 
dörröppnare inom skolans pedagogiska värld och samtidigt innebära att 
olika motsättningar som påstås råda mellan exempelvis meningsskapande 
och lärande och identitet och kunskap kan övervinnas, menar Kupferberg. 61 
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60 Kupferberg. Medierat lärande och pedagogisk teori, 25. 
61 Ibid. 
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Lärande i utbildningssammanhang  
och den kunskapsteoretiska praktikvändningen 
Kunskapstraditionen inom skola och utbildningssammanhang har 
framförallt varit förknippad med teoretiska kunskaper, vilka framstått som 
överordnad de praktiska. Dessa förhållanden råder i hög utsträckning 
fortfarande. Men utanför skolans värld ser det emellertid inte längre ut så då 
mycket tyder på att en förändrad kunskapssyn, där praktikens betydelse fått 
en mer framträdande plats, har vuxit fram.62 Samhälleliga förändringar 
ställer krav på skolan och dess pedagogiska verksamhet. Men trots att de 
senaste läroplanerna har haft ambitionen att öppna upp för ett mer 
expansivt kunskapsbegrepp, så har den praktiska kunskapen fortfarande en 
underordnad position. Eftersom kunskap alltmer har kommit att förstås i 
kontext med den praktik som den är en del av finns det alltså mycket som 
talar för att även skolans kunskapsarbete är i behov av en syn på kunskap 
som inkluderar den handlingsbaserade och tysta delen av kunskap.63  

Den kunskapsteoretiska praktikvändningen (the practice turn) kritiserar 
den cartesianska kunskapsuppfattningen som bygger på en stringent 
uppdelning mellan tanke-handling, kunskap-värld, teori-praktik, subjekt-
objekt och intention-realitet. Den tar även avstånd från uppfattningarna att 
handlingar skapas i tanken och att själva tänkandet är separerat från 
kroppen. Dess kunskapsteoretiska grundpremiss och utgångspunkt är 
människan-i-världen och människan-i-verksamhet.64 Enligt filosofen Allan 
Janik vilar den praktiska kunskapens epistemologi på exemplifieringar och 
tumregler.65 Ingrid Carlgren hävdar att denna kunskap inte kan återges i s.k. 
propositionell form. Carlgren menar att den praktiska kunskapen är svår att 
beskriva i påståendeform därför att den uppstår i själva görandet.  

Utifrån ett kunskapsperspektiv grundat i praktiken handlar kunnandet 
som kommer till uttryck i ett sammanhang om olika sätt att erfara världen 
på. Carlgren menar här att införlivandet av ny kunskap innebär att utveckla 
”ett alltmer differentierat erfarande”. 66 Lärande rör sig om att lära sig att 
urskilja, fortsätter Carlgren. Hon talar om vikten av att ”utveckla specifika 
sätt att se, göra och vara i världen” och att det är genom att delta i olika 
praxissammanhang som vi också tillägnar oss den kunskap som betecknas 
som tyst. 67 
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63 Ibid. 
64 Ibid. 
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67 Ibid, 81. 
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Tyst kunskap 
Begreppet tyst kunskap ska inte ses förenklat som kunskap som inte kan 
uttryckas i ord, utan mera som en form av outtalad och underförstådd 
kunskap, vilken utgör en förutsättning för de kunskapsresultat som 
genereras.68 Michael Polanyi, vilken konstaterade att vi kan veta mer än vi 
kan säga, talar om den tysta kunskapen (tacit knowledge) som 
förkroppsligad.69 Polanyis kunskapsteori innefattar både en teori om 
kroppens struktur och en teori om dess dynamik och hur den uppstår.70 Han 
hävdar att kunskapsprocessen till stora delar kan beskrivas som tyst i den 
bemärkelsen att den endast är delvist artikulerad. Polanyi ser även 
kunskapen som relationell på så vis att den uppstår mellan individ och värld. 
Vidare sätter han fokus på hur tyst kunnande och oartikulerad kunskap 
utgör själva förutsättningen för all slags kunskap, även den vetenskapliga. 
Polanyi fann en viktig inspirationskälla inom gestaltpsykologin och dess 
figur och grundbegrepp för att förklara hur all kunskap har en förgrund och 
en bakgrund. Men tvärt emot gestaltpsykologerna, vilka talar om 
varseblivningen av ett ansikte som ett spontant jämviktsläge mellan de 
enskilda delarna, ser Polanyi ”en gestalt som resultatet av en aktiv 
utformning av erfarenheter under sökandet av kunskap”.71 Som jag tolkar 
Polanyi menar han att det sker ett slags integrering (utformning) av 
erfarenheter och att denna gestalt en gång upptäckt alltid gäller. Det är 
denna gestalts struktur som sedan omformas till det tysta tänkandets logik, 
enligt Polanyi. ”Denna utformning eller integrering betraktar jag som den 
stora och oundgängliga tysta kraft varigenom all kunskap upptäcks och, en 
gång upptäckt, hålls för sann”. 72 

Genom att hänvisa till utfallet av psykologiska elchocksexperiment, där 
försökspersoner utsätts för elchocker då de råkar använda vissa ”chockord”, 
tydliggörs vad som menas med uttrycket att man kan veta mer än man kan 
säga, menar Polanyi. Han hävdar vidare att dessa försök visar på den tysta 
kunskapens existens och strukturella grund. ”Här ser vi den tysta 
kunskapens grundstruktur. Den innefattar alltid två ting eller två slags ting. 
Vi kan kalla dem de två leden i tyst kunskap”.73 Polanyi menar alltså att 
kunskap kan delas i två led. Det första ledet är artikulerat och det andra tyst. 
Det tysta finns alltid till hands, men utgör inte kunskapen i sig skild från det 
första artikulerade ledet, utan båda leden tillhör samma kunskapshelhet. 
Denna tvåsidighet av kunnandet utgörs av det proximala och det distala. Det 
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vi vet men inte kan beskriva är det proximala (subsidiära). Det vi fokuserar 
är det distala (fokala). ”Med anatomins terminologi kan vi kalla det första 
ledet proximalt och det andra ledet distalt. Det är alltså om det proximala 
ledet vi har en kunskap som vi inte kan artikulera.74 

Carlgren skriver att ”vår förmåga att förstå något beror på vår tysta 
medvetenhet om de delar vi bortser ifrån”.75 Då vi känner igen en plats eller 
person gör vi det genom att vi känner igen dragen i termer av dess mening 
för utseendet. ”Meningsskapandet sker i riktning bort från oss (från det 
proximala till det distala). Vi utvecklar en förståelse för helheten genom 
delarnas mening i förhållande till det distala”. 76 Den tysta kunskapen 
uppstår i interaktionen mellan det proximala och det distala, enligt Carlgren. 
Hon framställer detta samspel som ett slags tyst kunskapsspiral där 
växlingen mellan bakgrund och förgrund (mellan det proximala och det 
distala) möjliggör en utveckling av kunskap. Den tysta kunskapens 
möjligheter kan således sägas ligga i det outtalade och ännu ej artikulerade.77 
Möjligheterna finns som passande mönster, det gäller bara att upptäcka 
dem.  

Designteorins uppbyggnad och forskningsteman 
I min kunskaps- och forskningsöversikt över designteorins uppbyggnad har 
jag bland annat använt mig av Jerker Lundequists rapport Design och 
produktutveckling 78 Lundequist delar in den tidiga designteorins utveckling 
i tre generationer. Kategoriseringen är gjord med utgångspunkt i ett antal 
texter från olika designkonferenser som hölls i England och USA under åren 
1962-82, publicerade av Nigel Cross i antologin Developments in Design 
Methodology.79 Inledningsvis företas emellertid en kortfattad resumé av det 
humancentrerade designområdet och dess samtida forskningslandskap. 
Lundequists kategorisering av olika forskningsteman sprungna ur den tidiga 
designteorins utveckling presenteras därefter, innan innehållet i de tre 
generationernas designteoretiska uppbyggnad slutligen sammanfattas och 
redovisas tillsammans med ytterligare designteoretiska aspekter av relevans 
för studien. 

Designteoretiska forskningsteman 
Sett över designforskningens relativt korta historik har intresset 
inledningsvis inriktat sig mot att betrakta design ur ett objektivt och 
vetenskapligt förhållningssätt genom att fokusera designprocessen ur ett 
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systematiskt och metodiskt perspektiv.80 Denna strikt vetenskapliga hållning 
har emellertid utmanats över tid av ett mer tvärvetenskapligt betraktelsesätt. 
Vad som synliggjorts i och med denna kursändring och som särskiljer de 
båda perspektiven är designtänkandets intresse för att skapa nya strukturer 
(”borde-vara-tänk”) och det vetenskapliga intresset för att förstå existerande 
strukturer (”är-tänket”).81   

Signifikant för designområdet under det senaste halvseklet är också det 
tilltagande engagemanget för en behovsstyrd design med människan i 
centrum, vilket småningom resulterat i utvecklingen av fältet ”Human 
Centered Design” (människoinriktad design).82 Inom detta område kan två 
huvudspår urskiljas, dels ”User Centered Design” (användarcentrerad 
design), vilket fokuserar på användandet av människors erfarenheter och 
behov av att uppnå bättre resultat i designarbetet och dels ”Participatory 
Design” (deltagardesign), där ett demokratiskt inflytande från berörda 
målgrupper eftersträvas i processen.83 

Det humancentrerade designområdets samtida forskningslandskap 
visualiseras av Elizabeth B.-N. Sanders och Peter Jan Stappers i ett 
koordinatliknande system84 vars horisontella axel representerar 
forskningens två humancentrerade utgångspunkter: ”användaren som 
subjekt” respektive ”användaren som deltagare”. Visualiseringens vertikala 
axel motsvarar de två forskningsbaserade ytterligheterna ”designbaserad 
forskning” respektive ”vetenskapsbaserad forskning”. I Sanders och Stappers 
koordinatliknande system återfinns olika forskningsinriktningar inom det 
humancentrerade designområdet från en mer vetenskapsinriktad forskning 
t.ex. med ergonomiska och etnografiska förtecken, till en mer designbaserad 
forskning med inriktningar som t.ex. kritisk design och generativ design. 

Ett användardeltagande kan ske under olika premisser. Ann Thorpe 
framställer begreppet öppen design som en process där användarna dras in 
längre i processen och på så vis frigörs från vad Thorpe beskriver som ”det 
dominanta ägandet och tittandet”.85 Thorpe talar om 1900-talet som det 
avvikande seklet och menar att det var då som människan gick över till att 
förlita sig på yttre metoder, dvs. den kommersiella kulturens tittande och 
ägande, för att möta sina behov. Öppen design som modell innebär ett 
transparant samarbete mellan användare och designer, enligt Thorpe. Vidare  
menar hon att detta förhållningssätt kan hjälpa människor att tillgodose sina 
                                                             
80 Lundequist. Design och produktutveckling. 
81 Edeholt, Håkan. Design innovation och andra paradoxer: om förändring satt i system. 
Doktorsavhandling, Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2004. 
82 Sanders, Elizabeth B.-N. och Stappers, Pieter Jan. Co-creation and the new landscapes of design. 
CoDesign, 4(1), 5–18, 2008. 
83 Ibid. 
84 Ibid, 6. 
85 Thorpe, Ann. Design för hållbar utveckling- ekologi, ekonomi, kultur. Stockholm: Raster Förlag, 2008. 171 
 



 

23 

behov med inre metoder (exempelvis att få skapa och vara delaktiga) och på 
så vis bidra till kulturell hållbarhet.86 

Lundequists kategorisering av forskningsteman sprungna ur den tidiga 
designteorins utveckling indelas i följande fyra inriktningar: I. Normer kring 
hur designprocesser bör organiseras (modeller, metoder, redskap). II. 
Deskription av designproblemets karaktär och normer kring hur dessa 
problem bör lösas (modellering, simulering). III. Deskription av 
designarbetets karaktär (systematiska fallstudier för att beskriva och 
analysera det faktiska designarbetet). IV. Filosofisk reflektion kring såväl 
designarbete som forskning om design (både teori och praktik, 
designarbetets praxis). 

Designteorins uppbyggnad i den första generationen 
Utmärkande för 1960-talet och den första generationens designforskning är 
att den i hög grad präglades av en stark tro på den vetenskapligt objektive 
designexperten och dennes systematiska metoder. Organisatoriska och 
rationella krav om att systematisera designarbetet utvecklade småningom 
tanken att betrakta detta som en problemlösningsprocedur där själva 
genomförandet kunde indelas i olika etapper. ASUB-modellen med de fyra 
stegen: analys-syntes-utvärdering-beslut introducerades således. A stod för 
analysetappen, vilken beskrivs som en förutsättningslös insamling, 
omformulering och indelning av information. S representerade syntessteget 
och skapandet av dellösningar relaterade till rådande ramar och kriterier. U 
som i utvärdering innebar att dellösningarnas relevans i sammanhanget 
testades. B syftade slutligen på besluttaganden i processen.87 

För att stimulera kreativitet och motverka en alltför ensidig utveckling av 
rationella och normerande designmetoder startades bl. a. DMM, Design 
Methods Movement. DMM bestod av representanter från de fyra 
fackområdena: engineering, industrial, architectual och urban design, vilka 
värnade metodernas kreativa moment. En viktig grundtanke var att förse 
den verksamme designern med nya och adekvata begrepp som den ”nya 
tidens” designtänkande krävde. Det industriella samhällets designprocess 
ansågs lida av en begreppslig fattigdom. Avsaknaden av användbara begrepp 
gjorde tänkandet torftigt och begränsat, inte minst eftersom 
designtänkandet i stor utsträckning sågs som visuellt, något som 
konstpsykologen Rudolf Arnheim också aktualiserade i boken Visual 
Thinking.88 

En annan skrift som fick stor betydelse var Design Methods av designern 
Christophers Jones. Hans mission var att förena de traditionella 
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designmetoderna som baserades på intuition och erfarenhet med nya och 
logiskt grundade metoder. I sin bok presenterade Jones bl. a. en uppsättning 
tanketekniker som exempelvis brainstorming och synectics. Synectics kan 
förenklat beskrivas som en rationell metod för kreativ problemlösning.89 
Leonard Bruce Archer, vilken publicerade en serie artiklar i det engelska 
magasinet Design under rubriken Systematic method for designers under 
åren 1963-64, eftersträvade en metodisk indelning av designprocessens 
faser. Han delade in processen i följande steg: beskrivning av projektet, 
insamling av material, analys, syntes, utvecklingsarbete, kommunikation.90  

Designteorins uppbyggnad i den andra generationen 
Designforskningen på 1970-talet nagelfor den första generationens synsätt 
på designprocessen. ASUB-modellens idé, vilken tog sin utgångspunkt i 
förutsättningsanalys, kritiserades, men modellen som sådan tog man dock 
inte helt avstånd ifrån. Fokus riktades istället mot lösningsförslagens 
betydelse. Att generera flera lösningsförslag och att ställa dessa mot 
klienternas uppställda kriterier ansågs nu vara den rätta vägen till kunskap 
om utformningsproblemet. Processen beskrevs som en växelverkan mellan 
designers lösningsförslag och klienternas/brukarnas uppställda kriterier.91 

Man menade vidare att designproblemen borde ses som ”wicked 
problems”, som speciella problem där kopplingen mellan mål och medel 
oftast framstod som oklar, eftersom förståelsen av problemet växer fram ur 
försöken att lösa det. Följaktligen borde man mer se på designprocessen som 
en besluts- och förhandlingsprocess, där argumenten bryts och vägs mot 
varandra så att en ömsesidig lösning successivt växer fram.92  

Brukarplanering, liksom utvecklingen av empiriska metoder för studier av 
konkreta designprojekt, blev den andra generationens nyckelbegrepp. En 
empirisk studie av arkitekturstudenters och forskarstuderandes sätt att lösa 
designliknande problem uppvisade påfallande skillnader i strategival mellan 
de båda grupperna. 93 Forskarstudenterna fokuserade sin uppmärksamhet på 
att förstå problemet i sig och dess underliggande regler. De använde sig i stor 
utsträckning av en probleminriktad strategi. Studenterna i arkitektur hade 
en mer lösningsfokuserad inställning inriktad på att uppnå önskade resultat. 
De fokuserade på att analysera och lösa problemet genom syntes. Studien, 
vilken uppvisade två konsekvent olika kognitiva stilar, gav också vid handen 
att denna avgörande skillnad kunde relateras till utbildningsfilosofiska 
olikheter och traditioner i respektive pedagogisk kontext. 
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Designteorins uppbyggnad i den tredje generationen 
Den tredje generationens forskningsmetoder satte kunskapsfrågor och 
designerns tänkande och kompetens i centrum. Kognitionspsykologi, filosofi 
och vetenskapsteori fick således ett allt större inflytande. Försök gjordes bl. 
a. med att applicera filosofen Karl Poppers idéer om forskningens processer 
på designprocessen.94 Från ett vetenskapsteoretiskt perspektiv kritiserades 
den första generationens teorier för att ha utgått från ett slags 
induktionslogik där man antog att man kunde utkristallisera lösningar och 
metoder ur förutsättningslöst observerade fakta. En designprocess borde 
istället vara analog med den vetenskapligt deduktiva processen och i större 
utsträckning utgå från de på förhand givna premisserna, där 
designhypoteser testas mot uppställda kriterier.95 

Andra, som den engelska arkitekten och matematikern Lionel March,96 
tog avstånd från att likna designprocessen vid den vetenskapliga processen. 
Han menade att designtänkandet skilde sig påtagligt från det vetenskapliga 
tänkandet och relaterade sitt resonemang till semiotikern C. S. Pierce och 
dennes abduktionsbegrepp. Den filosofiska termen abduktion, vilken är 
besläktad med induktion och deduktion, kan enkelt beskrivas som en 
växelverkan mellan teori och empiri där ett slags förståelse successivt växer 
fram. March framhöll designarbetets abduktion och menade att det typiska 
för processens skissförslag inte är att det kommer sig av logiskt givna 
förutsättningar utan att det frammanar nya former. 

March kategoriserade också designprocessen i tre faser: I. Skapande av 
något nytt, via abduktion. II. Formulering av förutsägelser om hur 
slutprodukten ska fungera, genom deduktion. III. Sökande efter människors 
värderingar, föreställningar och beteenden, via induktion97     

Den reflekterande praktikern 
Mot slutet av 1970-talet började man alltmer förstå att delar av 
designkunskapen är tyst, i betydelsen outtalad och kontextuell.98 Den 
reflekterande praktikern som begrepp fokuserade olika professioners 
tänkande och underförstådda kunskapande. Donald Schön, vilken myntade 
begreppet the reflective practitioner, har haft en viktig roll i den rörelse som 
ibland går under beteckningen the practice turn och som sammanfattar den 
epistemologiska strömning som har ifrågasatt den rationalistiska 
kunskapsuppfattningen och dess dualism och reduktion av kunskap till 
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propositionell kunskap.99 ”En sådan s.k. teknisk rationalitet innebär att 
praktiska verksamheter uppfattas som ´tillämpad teori´”. 100 

Designprocessen beskrivs av Schön som en dialog mellan designern och 
designsituationen. Enligt Schön är det reflektion i handling och själva 
dialogen som är det utmärkande och typiska för processen.101 Designarbetet 
kan ses som ett växelspel mellan den tekniskt-rationella och den intuitiva-
erfarenhetsgrundade tankeformen, en interaktion som designer förväntas 
bemästra.102 Schöns tankegångar kan sägas ha sina rötter i pragmatismens 
traditioner och John Deweys begrepp learning by doing 103, men de har även 
påverkats av bl. a. Ludwig Wittgensteins språkspelsbegrepp104 och Michael 
Polanyis sätt att se på kunskap som personlig och tyst.105 För att särskilja 
implicit respektive explicit kunskap brukar Schön begreppen knowing in 
action och reflection in action. Knowing in action representerar alltså den 
tysta kunskapen, den som outtalat visar sig i görandet, medan reflection in 
action syftar på det uttalade kunnandet vilket frambringas genom reflektion 
och medveten tolkning. Schön hävdar att skillnaden finns mellan de båda 
formerna, även om denna i vissa fall knappt är märkbar.106  Schön talar om 
den kunnige praktikern som den reflekterande praktikern, vars handlande 
utmärks av kunskap-i-handling och reflektion-i-handling.107 

Schön utvecklade sin kunskapsteori för praktiskt kunnande med 
utgångspunkt i fallstudier från olika verksamheters praktik. En känd sådan 
studie beskriver hur arkitekten Quist handleder arkitekturstudenten Petra, 
som har kört fast i sitt arbete, med att planera hur en tänkt skolbyggnad ska 
placeras på en sluttande byggnadstomt. I lärandesituationen som uppstår 
visar Quist sitt designspråk för Petra genom skisser och tal. Han 
demonstrerar sin professionalitet genom att göra och kommentera, 
samtidigt som Petra så småningom börjar sätta sig in i 
designproblematikens uppbyggnad genom att imitera, pröva och få respons 
på sina ansatser. Situationen präglas av reflektion, samtal och skissande. 108  

Henrik Gedenryd menar att Schöns studie visar på hur Quist uppträder 
pragmatiskt, medan Petra agerar idealistiskt. Petras sätt att hantera 
problemet får konsekvenser eftersom hon inte ser möjligheten att begrunda 
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resultatet av sitt eget agerande och att testa sig fram. Hon betraktar sitt 
negativa utfall som definitivt och inte som ett misslyckat försök. Hon har 
fixerat sig vid endast ett sätt att beskriva problemet, som om detta var det 
enda och rätta. Quist ser att Petras problem inte direkt ligger i de 
misslyckade lösningarna utan i hennes sätt att förhålla sig till 
problemformuleringen. Quist växlar därför fokus från lösning på problemet 
till dess formulering. Han visar hur och att man kan prova sig fram genom 
att använda problemformuleringen som ”redskap” och omdefiniera denna. 
Härmed öppnas nya sätt att se på problemet och närma sig en möjlig 
lösning.109  

Restriktioner och förbehåll 
En designproblematik är sällan att likställa med en problemlösning via en 
enkel analys då ett designproblem oftast framstår som allt annat än givet. 
Detta innebär att designern också måste fokusera själva problemet och hur 
det formuleras och ställs. Restriktioner och olika förbehåll ingår som en 
naturlig beståndsdel i definitionen av ett problem. Dessa specificeras som 
regel av klienten i särskilda kravlistor innan designern tar vid. Det är dock 
inte alla typer av restriktioner som återfinns i kravlistorna. Lagstiftande 
bestämmelser gällande byggnation, elinstallation, hälsoaspekter etc. är 
exempel på andra slag av förbehåll. En tredje kategori restriktioner, förutom 
de klientbaserade och lagstiftande, utgörs av de designrelaterade, vilka 
formuleras av designern själv under själva designprocessen. Dessa 
restriktioner är, till skillnad från de två andra, totalt flexibla och skapas av 
designern i görandet genom att olika förbehåll tillförs med ändamålet att 
modifiera en problemställning och testa denna.110 Bryan Lawson menar att 
en dylik pragmatisk hållning utgör en av de mest betydande kunskaperna att 
lära sig för att bli en kunnig designer. Utifrån denna uppfattning kan en av 
designutbildningens viktigaste uppgifter sägas bestå i att omforma 
idealistiskt agerande studenter till pragmatiska designers, enligt Lawson.111   

Systematiska och heuristiska metoder 
Designer utvecklar vanligtvis en uppsättning strategier och metoder kring 
designprocessen och hur den skall genomföras. Dessa används mer eller 
mindre medvetet i designarbetet. Sett ur ett historiskt perspektiv har 
designforskningen fokuserat mycket på att utveckla systematiska metoder 
där generaliserbarhet och universalitet har eftersträvats. Dessa metoder kan 
sägas bygga på att all tillgänglig information behandlas på ett på förhand 
givet och förutsägbart sätt. Många designer tillägnar sig även strategier och 
                                                             
109 Gedenryd, Henrik. How designers work. Making sense of authentic cognitive activities. 
Doktorsavhandling, Lund: Kognitionsvetenskap, Lunds Universitet, 1998.  
110 Ibid. 
111 Lawson, How designers think. The design process demystified. 



 

28 

metoder av heuristisk natur, vilka kan ses som motsatsen till systematiska 
metoder. Heuristiska metoder 112 skulle kunna beskrivas som provisoriska 
och möjliga metoder vars syfte är att lösa komplexa problem där förståelsen 
av problemet växer fram ur försöken att lösa det. Enligt Gerd Gigerenzer och 
Henry Brighton karaktäriseras heuristiska metoder av att en förhållandevis 
liten del faktamässig information behandlas i processarbetet. Gigerenzer och 
Brighton definierar heuristik som ”efficient cognitive processes that ignore 
information”.113 En systematisk metod uppmanar alltså en designer att 
involvera så mycket information som möjligt i syfte att uppnå optimala i 
stället för tillfredsställande resultat. Den heuristiska metoden uppmanar 
designern att fokusera på specifika delar av information i syfte att uppnå 
tillfredsställande i stället för optimala resultat. Då man söker uppnå 
optimala resultat, står deliberativa processer i dominans över intuitiva. Detta 
är karaktäristiskt för systematiska metoder, såsom morfologisk analys, 
vilken handlar om att ge form åt komplexa sammanhang. Då målet är att 
uppnå tillfredsställande resultat, står intuitiva processer i dominans över 
deliberativa. Detta karaktäriserar heuristiska metoder, såsom iteration och 
satisficing, vilka går ut på att hitta den mest uppenbara och rimliga 
lösningen på ett problem genom upprepningar av en process.114 Bryan 
Lawson menar att den heuristiska strategin främjar lärande och 
kunskapsgenerering, samtidigt som den är problemlösningsinriktad.115 
Strategin innebär att man under processens gång ringar in och söker sig 
fram mot en slutgiltig och strikt lösning på problemet med hjälp av 
beprövade tumregler och metoder.  

Bilden, det visuella och tänkandet  
Inledningsvis aktualiseras det visuella tänkandet och relationen bild och 
begrepp ur ett traditionellt filosofiskt perspektiv. Två studier med fokus på 
bilden och det visuella som en form av nyskapande kunskapsmediering 
presenteras därpå. Avslutningsvis diskuteras det visuella tänkandet, den 
undersökande skissen och den visuella representationens betydelse i en 
designkontext.  

I en essäsamling Att tänka i skisser, essäer om bildens filosofi och 
filosofins bilder 116 problematiserar Maria Sá Cavalcante Schuback relationen 
mellan bild och begrepp. Ur ett traditionellt filosofiskt perspektiv är den 
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begreppsliggörande abstraktionens väg den enda vägen till vetande om 
verkligheten. Denna och enbart denna anses leda till sanningen om den s.k. 
verkligheten. Den bildmässiga och fiktiva förbindelsen med livsvärlden har 
däremot betraktats som ett opålitligt och förrädiskt vägval för ändamålet. Sá 
Cavalcante Schuback menar att detta tudelade synsätt går att spåra till den 
motsättning som existerar i den filosofiska diskussionen mellan förnuft och 
myt (logos och mytos), och dessa två sätt att distansera sig till livsvärlden.  

Att skissa är ett sätt att tänka i bilder, enligt Sá Cavalcante Schuback. 
Skissandet kan ses som relationen mellan bilden, det visuella och tänkande 
och begreppsliggörande. Även de mest verklighetstrogna bilderna med 
högsta graden av ikonicitet innehåller en dimension av fiktion, där det 
verkliga och det illusoriska vidrör varandra. För bilden är alltid en bild och 
genom sin distansering till livsvärlden blottlägger den skillnaden mellan att 
se och det som syns. 117 

Pirjo Birgerstam 118 har, utifrån en fenomenologisk/hermeneutisk ansats 
och ett antal erkända konstnärers och arkitekters innovativa processarbeten, 
studerat skissen som en form av nyskapande kunskapsmediering. Genom 
flertalet intervjuer och ett ”loopande” och växlande förhållningssätt mellan 
olika perspektiv på den studerade företeelsen har en fördjupad förståelse om 
dess essens eftersökts. Birgerstam beskriver skissandet som en kreativ väg 
till kunskap där den estetiskt-intuitiva positionen och den rationellt-
analytiska positionen samverkar. Den intuitiva och rationella kunskapsnivån 
bör emellertid inte uppfattas som binära motsatser. Det verkar snarare som 
man kan likna det vid ett samspel mellan de två positionerna. Birgerstam 
använder sig av metaforen gin & tonic för att beskriva fenomenet, samtidigt 
som hon hävdar att det förmodligen är just denna typ av samverkande 
interaktion som skapar ett mervärde i form av kunskap. 

Forskning beträffande bildens transfereffekter indikerar, enligt Ylva 
Dahlman, att det finns en koppling mellan konstnärliga kunskaper och 
akademiska resultat, men rent vetenskapligt har det varit svårt att bekräfta 
detta. I sin avhandling Kunskap genom bilder 119 är dessa premisser 
utgångspunkten i hennes undersökning vilken sätter fokus på 
bildframställningsakten i kontext med kognitiv pragmatism, Polanyis 
begrepp tyst kunskap och teorier rörande metaforers funktioner. Syftet med 
Dahlmans avhandling är att blottlägga och förstå de dolda strukturer som 
utvecklar kunskap genom bildarbete. Svaret på frågan om hur den kognitiva 
processen som utvecklar kunskap genom bildarbete ser ut, sammanfattar 
Dahlman med att det handlar om att sammanföra rationellt oförenliga 
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119 Dahlman, Ylva. Kunskap genom bilder. En studie i hur studenter inom natur- och samhällsvetenskapliga 
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erfarenhetskategorier i bildarbetet. I denna akt av främmandegöring 
artikuleras världen i nya former varpå flera möjliga alternativ genereras och 
förmågan att formulera och lösa problem expanderas.  

Processen, som samtidigt består av ett fasthållande vid gamla erfarenheter och en 
strävan mot nya, innebär att när världen accepteras som en ny artikulation har 
kunskapen vuxit och förhållandet till världen har förändrats.120  

Visuellt tänkande och undersökande skisser  
Designlösningar och problem förhåller sig sällan till varandra på ett sätt som 
går att förutse och beskriva teoretiskt. Designer har ofta svårt att veta i 
förväg vilka aspekter av ett problem som kan komma att ingå i en 
problemlösningsidé. Av dessa skäl verkar det som att designer begagnar sig 
av ett speciellt tanke- och förhållningssätt som är integrativt och holistiskt. 
Förfaringssättet innebär i praktiken att en övergripande kontroll hålls på 
flera olikartade aspekter på en och samma gång. Denna aktivitet underlättas 
genom skissen, vilken i detta avseende verkar som ett externt minne.121 Den 
undersökande skissen fungerar emellertid inte enbart som en minnesfacilitet 
för designern. Den utgör framför allt ett externt tankeverktyg för grafisk 
utveckling av olika idéer och hypoteser. Det kan beskrivas som att tänkandet 
flyttas ut i världen, man tänker med pennan.  

Eugene Ferguson menar att det visuella tänkandet har haft en 
betydelsefull plats i det tekniska skapandets historia och att 
teckningsförmågan alltid har utgjort en central faktor inom 
ingenjörskonsten ända sedan Leonardo da Vincis dagar.122 I boken 
Experiences in visual thinking 123 behandlar Robert H. McKim det visuella 
tänkandet som begrepp. Detta kan sägas bestå av tre sinsemellan integrativa 
typer av bilder; perceptuella bilder eller seendebilder, mentala eller 
föreställda bilder och producerade bilder, t.ex. skisser. Därutöver särskiljer 
McKim åtta typer av tankeoperationer eller tankeförfaranden, vilka kan 
brukas i kombination med skissande. Dessa benämns som abstraktion, 
konkretisering, modifiering, transformation, manipulation, tidsscanning, 
uttrycka och test.124 

Visuella representationer i designprocessen 
Designprocessen är oskiljaktigt förknippad med skisser och andra visuella 
representationer, som fysiska och digitala modeller. Till skillnad från mer 
traditionella formgivare och hantverkare, vilka utformar och samtidigt 
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tillverkar sitt objekt, experimenterar designern med visualiserade 
representationer av själva objektet. Visuella representationer kan sägas vidga 
den perceptuella spännvidden i sammanhanget samtidigt som de möjliggör 
och underlättar designarbetet, i synnerhet med större och komplexa 
objekt.125 Skissen har uppenbart en central roll i designprocessen. Som en 
följd härav utgör också utvecklandet av studenters färdigheter i skissande 
och andra visuella former av framställning ett viktigt inslag i de flesta 
designutbildningars läroplaner. Ur ett kognitivt perspektiv skulle man kunna 
tala om skissförloppet som något slags korrespondens mellan vad designern 
har för tankar i sitt sinne och vad som representeras i skissblocket. En 
representation kan tjäna olika ändamål och ju mer representationen 
överensstämmer med den kunskap designern använder för tillfället desto 
mer ändamålsenlig framstår skissen.126 

Designer producerar olika typer av skisser. Varje skiss avser att tjäna ett 
visst ändamål. Varje typ av skiss har därför sitt specifika uttryck, vilket 
outtalat relaterar till den kunskap som designern för stunden tar i anspråk. 
Baserat på sättet vilken kunskapen hanteras i designerns medvetande och 
kommuniceras via skissen utkristalliserar Bryan Lawson följande kategorier 
av skisser; presentationsskisser, introduktionsskisser, konsultationsskisser, 
erfarenhetsbaserade skisser, diagram, expressiva skisser (fabulous 
drawings), undersökande skisser (proposition drawings) och kalkylerande 
skisser.127 

Presentationsskissen används enligt Lawson för att kommunicera det 
slutliga designförslaget för en uppdragsgivare. Dess ändamål är att förmedla 
objektets styrkor på ett övertygande och säljande sätt. Merparten av dagens 
presentationsbilder framställds numera med datorbaserad teknik. 
Introduktionsskissens ändamål är att kommunicera otvetydig information 
om ett designat objekt. Introduktionsskissen framställs först när 
utformningen av själva objektet är färdigställd och innehåller viktiga 
instruktioner avsedda för exempelvis konstruktions- och 
produktionsansvariga. Konsultationsskissen skulle kunna kategoriseras som 
en speciell typ av presentationsskiss då ändamålet är att förmedla 
information till klient, brukare eller någon annan deltagare i 
designprocessen. Syftet är emellertid snarare att framkalla en konstruktiv 
respons än att övertyga och sälja in färdiga idéer. Erfarenhetsmässigt har det 
visat sig att en grov skiss är att föredra framför en alltför preciserad eftersom 
många klienter har en tendens att uppleva den senare som definitiv och 
omöjlig att påverka.  
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Den erfarenhetsbaserade skissen färgas av designers personliga 
skissreferenser. Många arkitekter och designer har ofta ett skissblock till 
hands där de skisserar och noterar motiv och detaljer i sin omgivning. På så 
vis byggs erfarenhetsbaserade inspirationskällor och referenser upp vilka 
kommer till uttryck i skissarbetet. ”The process of drawing is one of the best 
ways we know to absorb ideas […] Perhaps this explains why so many 
designers keep sketchbooks to record things they see”.128 

Lawson tillägger att man kan skönja en tilltagande oro ute på 
designutbildningar huruvida denna form av skissaktivitet kan vara på 
tillbakagång på bekostnad av den digitala utvecklingen. Vilka konsekvenser 
den ökande användningen av digital bildteknik kan tänkas få i 
sammanhanget är svårt att förutsäga, menar Lawson.129  

Diagramskisser innehåller grafer och diagram, men även schematiska 
representationer av andra slag som exempelvis mindmaps (tankekartor). 
Skissdiagrammen är mer eller mindre piktorala och av typen konceptuella 
förklaringsmodeller som exempelvis kartor över tunnelbanor. 

Expressiva skisser (fabulous drawings) kan sägas ha ett konstnärligt och 
uttrycksfullt anslag. Skisserna kan beskrivas som fabulerande (fabulous) i 
bemärkelsen att de bygger på en känsla och intention om att skapa något 
unikt, spektakulärt och fantastiskt vackert. Många designer och arkitekter, 
som exempelvis Frank Gehry, är kända för sina expressiva skisser. 

Undersökande skisser (proposition drawings) utgör den kategori skisser 
som många förknippar med designarbete. Därför kallas de ofta för just 
designskisser. Det är sannolikt också denna typ av skisser som Donald Schön 
syftar på då han beskriver designerns ”konversation” med skissen. I det 
undersökande skissarbetet lyfts delar ur designsituationen ut för att testas 
och undersökas visuellt på olika vis. ”Designers describe this also as 
temporarily freezing something in order to explore the implication of it. The 
drawing then seems to ”talk back” to the designer and the conversation 
proceeds”.130 Den undersökande skissen är också den kategori av skisser som 
tilldrar sig störst intresse i min studie.  

Kalkylerande skisser skulle också kunna kategoriseras som en typ av 
undersökande skisser, men Lawson menar att dessa skiljer sig från de förra 
genom sitt specifika fokus på överslag och beräkningar av olika enheter, 
exempelvis hur en parkeringsyta för bilar kan disponeras. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att Lawsons kategorisering är en 
aning arkitektrelaterad och att vissa kategorier överlappar varandra till en 
viss del.  

                                                             
128 Ibid, 38. 
129 Lawson. What designers know. The design process demystified. 
130 Ibid, 46. 
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Kapitel 3  

Teoretiska perspektiv och analysverktyg 
 

Det är studentens erfarenheter av designprocessen som är av intresse i 
föreliggande studie. Därför erfordras en vetenskaplig ansats som fokuserar 
den enskilde individens meningsskapande akt och varseblivning av 
företeelsen. Fenomenologin, vilken kan beskrivas som en medvetandefilosofi 
och kvalitativ forskningsansats, erbjuder detta. Efter en inledande 
beskrivning av fenomenologin som teori och metod diskuteras innebörden 
av några centrala begrepp i den fenomenologiska ansatsen, som t.ex. 
livsvärld, intentionalitet och essens.  

Därefter presenteras den bildsemiotiska teoribildningen och 
begreppsapparaten som brukas i analysen av studiens visuella medieringar, 
samt övriga analysverktyg som kommer till användning i undersökningen. 
Dessa är Lars Lindströms syntetiska modell över estetiska lärandestrategier 
och James V. Wertschs teoribildning rörande begreppen mediering, 
bemästrande och appropriering. Avslutningsvis aktualiseras den ryske 
lingvisten Viktor Sklovskijs resonemang om begreppet främmandegörning 
och dess plats i studien. 

Fenomenologi som teori och metod 
Hur världen visar sig för oss kan sägas vara den avgörande frågan inom 
fenomenologin. Strävan att studera tingen så som de visar sig är centralt i 
det filosofiska resonemanget. Edmund Husserl brukar räknas som den 
moderna fenomenologins grundare. Han förhöll sig kritisk till den empiriska 
naturvetenskapen och dess distanserade hållning till mänsklig erfarenhet.131 
Han menade att vetenskapen frambringade ett absolut avstånd mellan 
vetenskap och levt liv. Vetenskapens sätt att betrakta världen som ”objekt-
absolut” byggde enligt Husserl på teoretiska konstruktioner vilka angavs som 
erfarenheternas förutsättningar, trots att de principiellt inte var 
förnimbara.132 I och med detta ignorerades den subjektiva-relativa 
livsvärlden, världen där allting alltid upplevs i relation till något subjekt och 
där utgångspunkten är den levda erfarenheten.133  

Vändningen mot sakerna134 ska alltså inte förstås som ett objektivt 
undersökande av verkligheten i sig. Den ska ses mot bakgrund av en 
samtidig vändning mot ett subjekt, eftersom sakerna aldrig är saker för sig 
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34 

själva utan alltid är saker för någon. Designprocessen framträder således 
alltid för någon och designprocessen blir för studiens informanter på så vis 
alltid något annat än designprocessen i sig. Huruvida det är möjligt att i 
detta avseende skapa någon kunskap om designprocessen i sig är således 
tveksamt eftersom det endast är designprocessens framträdande för mig 
(någon) som är åtkomlig. Härav Husserls kritik av naturvetenskapen och 
dess förbiseende av den subjektiva dimensionen och uppfattandet i sin 
framställning av världen.135 

Intresset hos fenomenologen ligger i att blottlägga hur världen framträder 
och erfars. Enligt Maurice Merleau-Ponty är människan alltid i en 
meningsfull verklighet. 136 Världen är så att säga meningsfull i relation till 
mig som människa. När jag har en erfarenhet framträder någonting för mig 
som någonting och det är i erfarenheten jag finner meningsstrukturer. 
Världen ges till mig i min erfarenhet som en meningsfull enhet. Samtidigt 
handlar det inte om en erfarenhet utan om flera. Det talas om olika s.k. 
horisonter i sammanhanget. Erfarenheten av ett föremål kan sägas innehålla 
flera möjliga horisonter på så vis att ett föremål i sin tur hänvisar till 
omgivande föremål, vilka mederfars med följden att en förskjutning av 
horisonten uppstår.137 Att analysera mening, hur exempelvis 
designprocessen erfars, handlar mycket om att lokalisera olika typer av 
horisonter. 

Bakom varje erfarenhet finns ett subjekt. Å ena sidan kan man betrakta 
sig själv som ett subjekt i världen tillsammans med alla andra subjekt. Å den 
andra sidan ges världen till mig. Jag erfar världen och den som erfar ingår i 
detta avseende inte i världen. I det första fallet betraktar vi världen utifrån 
ett tredjepersonsperspektiv (han-hon-hen-perspektiv). I det andra talar vi 
om ett förstapersonsperspektiv (jag-perspektiv). Om jag intar ett 
genomgripande s.k. radikalt förstapersonsperspektiv så ingår jag inte i 
världen utan världen ges till mig i min erfarenhet. Husserls väg in i detta 
radikala förstapersonsperspektiv betecknas som den transcendentala 
reduktionen eller epochén.138 Denna metod, vilken Husserl övertog från de 
antika skeptikerna, användes av dessa i syfte att hålla tillbaka omdömet tills 
man hade underlag för det man talade om.139 Husserl modifierade och 
utvecklade epochéns användningsområde för ett tillbakahållande av alla 
existentiella omdömen med avsikt att skapa en åtskillnad mellan innehåll 
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och existens. Att åtskilja existensen, att sätta den inom parentes, syftade till 
att frigöra medvetandet från all världslig relativism.140  

Husserls transcendentala fenomenologi skulle emellertid senare kritiseras 
då den inte ansågs följa fenomenologins egen grundregel, att göra rättvisa åt 
sakerna själva. Kritiken, vilken ifrågasatte tillbakahållandet av det 
existentiella omdömet, kom från existensfilosofiska fenomenologer, som 
Martin Heidegger, Jean-Paul Sartre och Maurice Merleau-Ponty. Dessa 
poängterade istället existensens betydelse i sammanhanget och betonade 
vikten av att inte göra åtskillnad mellan essens (vad-het) och existens (att-
het). Husserls idé om en fullständig kunskapsgrund i ett medvetande fritt 
från världslig relativism vidareutvecklades således genom de 
existensfilosofiska fenomenologernas tanke om kunskapen som världslig och 
relativ.141  

Centrala begrepp i den fenomenologiska ansatsen  
I den fenomenologiska ansatsen figurerar ett antal centrala begrepp som 
livsvärld, intentionalitet, naturlig inställning, horisonter och essens. 
Följande stycke behandlar begreppen med avsikt att förtydliga ansatsen och 
utgångspunkten i arbetet. 

Vetenskapen hade tappat sambandet med sina egna grundbegrepp och 
kontakten med livsvärlden var avskuren, enligt Husserl. Hans arbete med att 
utveckla livsvärldsbegreppet hade som syfte att skapa en ”absolut och säker 
grund för all vetenskaplig kunskapsbildning”.142 Detta skulle möjliggöras 
genom att filosofiskt utforska livsvärlden som utgångspunkt för all 
vetenskap. Det fenomenologiska projektet handlade om att studera världen 
så som den visar sig för människan, utan att falla till föga för snäva och 
reduktionistiska perspektiv på kausalitet.143 Livsvärlden, den värld vi tar för 
given och den värld vi lever våra dagliga liv i, kan beskrivas som den 
konkreta upplevelsebara verkligheten. Livsvärlden utgör förutsättningen för 
all erfarenhetsbaserad och vetenskaplig verksamhet, den är både filosofins 
och vetenskapens utgångspunkt och villkor.144 Den filosofiska och 
vetenskapliga hållningen kan med andra ord sägas vara förankrad i 
livsvärlden och den s.k. naturliga inställningen. Denna inställning, vilken 
kännetecknas av människans oreflekterade och sammanvävda relation med 
världen, kan ses som själva ramverket för hur människan orienterar sig i sin 
omvärld, den primära kunskapskällan.145 I den naturliga inställningen är 
människans existens riktad och koncentrerad på livsvärlden. Denna riktade 
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inställning betecknas som intentionalitet.146 Med detta menas att 
medvetandeakten alltid är riktad mot något. Om jag tänker på något, så 
tänker jag på någonting. ”Medvetandet konstituerar sig i riktning mot något. 
Det är i livsvärlden som ett medvetande och en verklighet samtidigt och 
ömsesidigt konstituerar sig”. 147 

Mellan sakerna och subjektet existerar ett slags gränsöverskridande 
dubbelhet där sakerna sägs transcendera subjektet. Sakerna kan inte enbart 
återföras på subjektet självt. Subjektet å sin sida är, i enlighet med 
intentionalitetsbegreppet, alltid riktat mot något annat än sig själv.148 
Relationen mellan uppfattandet och uppfattandeobjektet skulle kunna 
beskrivas som ett mellanrum eller en tredje position, mellan världen och 
subjektet. ”De intentionala objekten var varken subjektiva eller objektiva till 
sin karaktär utan hade status av ett tredje alternativ - det ´levda”.149 

Merleau-Ponty lägger ett ontologiskt perspektiv på livsvärlden och ”vill 
förstå varats förmedling genom det varseblivande subjektet och därigenom 
varats grundläggande tvetydiga existens”. 150 Hans subjektsbegrepp präglas 
av såväl existens som handling, men också av det kroppsliga. Existensen är 
lika mycket kropp som subjekt. Merleau-Ponty kopplar alltså människans 
existens till kroppen. Benämningen ”levd kropp” syftar på 
sammanflätningen av kropp och själ till en enhet.151 Den levda kroppen är ett 
förkroppsligat subjekt. Världen ges till oss som kroppsligt utforskad (”vara-
till-världen”). Precis som Merleau-Ponty, vilken betonade människans 
användning av redskap i sammanhanget, statuerat i exemplet med den 
blindes käpp,152 skulle James.V. Wertsch komma att hävda det samverkande 
perspektivet mellan människors tänkande, handling och kulturella verktyg i 
begreppet mediated action.153 

Den naturliga inställningens erfarenhetssätt kan kännetecknas som 
spontant, oreflekterat och förgivet-taget. Husserl betecknade den naturliga 
inställningen som pre-predikativ, vilket innebär att olika företeelser sällan 
erfars som välavgränsade och entydigt avläsningsbara.154 Världen kan 
således erfaras utan att den uppmärksammas eller beaktas. Fenomenologin 
handlar mycket om att synliggöra saker som vi redan vet fast vi inte tänker 
på. Den oreflekterade uppfattningen av t.ex. vårt förhållande till föremål och 
till designprocessen kan blottläggas via fenomenologin. Livsvärlden är 
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tvetydig i så motto att den kan sägas vara såväl immanent som transcendent. 
”Den är både en upplevelsevärld för mig och en värld som mitt liv är riktat 
mot och utspelar sig i ”.155 Livsvärlden är alltså upplevelsemässigt tillgänglig 
och överskridande på samma gång. Denna tvetydighet utmärker både 
livsvärlden och människans existens. 

Studiens informanter ingår i en specifik undervisningskontext. 
Tillsammans med andra designstudenter, lärare, övrig personal och 
relevanta omvärldskontakter är de en del av en utbildningskultur och dess 
tradition. Utbildningsmiljön utgör designstudenternas verklighet och 
vardag, deras livsvärld. Det är denna del av verkligheten (regionala värld) 156 
som utgör referensramen för studien. Det är utifrån en fenomenologisk 
ansats och denna levda erfarenhet som fenomenet kommer att göras till 
föremål för reflektion och problematisering i föreliggande studie, via 
fenomenologi och bildsemiotik. 

En fenomenologisk forskningsansats handlar om att utforska innebörder i 
livsvärlden och den levda världen så som de erfars i vardagliga situationer 
och relationer. Syftet med min studie är att undersöka hur designprocessen 
visar sig för studenterna genom att utkristallisera och beskriva olika 
innebördsvariationer av studenternas erfarenheter av processen, men också 
att kunna beskriva den centrala essensen i studenternas erfarenhet av denna 
process som inte varierar utan som sammanfaller, dvs. det i den intentionala 
strukturen som är lika i samtliga studenters efarenhet av processen som 
fenomen. Essens kan sammanfattas som strukturen på den intentionala och 
meningsskapande akten i människors förståelse av en företeelses innebörd.  

Innebörder kan beskrivas medelst konstituerande begrepp. Studien 
inspireras av och använder sig av begrepp från empirisk forskning157 och 
fundamentala begrepp som: rumslighet, kroppslighet, temporalitet och 
intersubjektivitet i sitt analysarbete.158  

Fyra konstituerande begrepp 
Kroppsliga, temporala, spatiala och relationella existenser utgör 
fundamentala strukturer i livsvärlden.159 Den relationella existensen syftar 
på den levda relation människan upprätthåller med andra i det 
intersubjektiva rum som hon delar med andra i livsvärlden. Livsvärlden kan 
i detta avseende beskrivas som en social värld där människor interagerar och 
söker kommunikation, gemenskap och förståelse riktad mot och i relation till 
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andra.160 Interpersonella möten och konverserande relationer ger 
människan möjligheter att transcendera sig själv gentemot andra och på så 
sätt utbyta och ta del av andras erfarenheter och kunskaper inom olika 
områden. Mellanmänskliga möten och meningsskapande processer i 
förändring präglar också designstudenternas utbildningsmiljö och livsvärld. 
I dessa former av samspel kommer också det kroppsspråkliga, tecken i form 
av gester och mimik, till uttryck. Kroppen är sammanflätad med den 
omvärld som människan ständigt samspelar med.161  

Begreppet levd tid relaterar till människan och hennes upplevelser av tid 
där dimensionerna dåtid, nutid och framtid konstituerar hennes temporala 
horisont. Levd tid är subjektiv i förhållande till klockans objektiva tid. 162 I 
förståelsen av studenters erfarenhet av designprocessen spelar den levda 
aspekten av tid en viktig roll.  

Livsvärldens rumsligheter involverar inte enbart spatiala innebörder av 
matematisk och mätbar karaktär. Upplevelsen av rumsliga gestaltningar 
påverkar oss även emotionellt och skiljer sig därtill också från person till 
person. Aspekter av levt rum involverar såväl hur saker och tillstånd upplevs 
som nära eller avlägsna i relation till deras betydelse i det dagliga livet, som 
en synvinkel eller perspektiv, som hur utbildningsmiljöers rumsliga 
utformning erfars.  

Tillsammans bildar de fyra existenserna en enhet, vilken kan 
differentieras men inte separeras.163 I studier av levd erfarenhet kan dessa 
fyra konstituerande begrepp tjäna som produktiva kategorier i den 
fenomenologiska reflektionsprocessen.164  

Bildsemiotisk teori och begreppsapparat 
Avhandlingens fenomenologiska ansats behöver kompletteras med en 
begreppsapparat som möjliggör analys av förekommande visuella 
medieringar. Bildsemiotik tillhandahåller teoretiska begrepp och 
vetenskapliga metoder för detta. Ett relevant val utgörs av Göran 
Sonessons165 bildsemiotiska tradition, eftersom den vilar på en 
fenomenologisk grund där livsvärldsbegreppet bildar den fundamentala 
betydelsenivån. Livsvärlden är världen så som den framstår för våra sinnen. 
Den är enligt Sonesson ”grundvalen för alla betydelser”. 166   
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När vi läser av och tolkar bilder använder vi ofta typer, föreställningar och 
schemamönster hämtade från livsvärlden.  

I livsvärlden är det mesta typiskt och inte i första hand specifikt. Vi navigerar i 
livsvärlden i tid och rum och upplever det specifika medierat genom kategorier och 
typer.167  

Bildsemiotik handlar om det specifika tecken som vi kallar för bild. Den 
handlar om hur olika uttryckskomponenter på en plan bildyta blir till tecken 
och hur dessa element (t.ex. färgfläckar) tillsammans bildar större enheter 
som kan uppfattas som identiska med fenomen i upplevelsevärlden ”som 
inte är platta, och som ibland rör sig, är levande, talar till oss och till och med 
gör bilder av oss”.168 Bildsemiotik intresserar sig även för de betydelser som 
bilder kan uttrycka just för att de inte är identiska med det som avbildas, 
men också för frågor kring hur delar av något vi varseblir kan stå för helheter 
som vi inte ser. Bildens plats i den kommunikativa akten och bildens 
tillblivelse som bild ur ett socialt och kulturellt perspektiv är ytterligare 
frågor som bildsemiotiken arbetar sig med. 

Semiotiken undersöker hur vi blir förmögna att fylla ut tomrummen i det varseblivna, 
på grundval av den bakgrundskunskap vi har med oss till bildseendet.169 

Med utgångspunkt i Sonessons bildsemiotik och Charles S. Peirces 
teckenuppdelning170 redogör Anders Marner för bildsemiotikens 
grundläggande begreppsapparat.171 Bilden, också benämnd som det piktorala 
tecknet, tillhör den ikoniska teckenkategorin. Som tecken kan bilden ses som 
ett ting av ”papper, fläckar och färg”. Inom bildsemiotiken skiljer man på 
bildens uttryckplan och dess innehållsplan. Det förra syftar på 
uttryckskomponenterna och dess placering på bildens platta yta och det 
senare på vad som avbildas, vad det liknar och hur detta genom vår 
föreställningsförmåga kan uppfattas som identiskt med fenomen från den 
vanliga världen och vad vi känner till om denna.172 Det är i bilden vi känner 
igen företeelser från denna s.k. livsvärld.  

En bilds betydelse och vad den föreställer är avhängig bildens piktorala 
respektive plastiska skikt. Med det piktorala skiktet avses själva bildytan där 
uttryckskomponenter och innehåll ställs samman så att illusion uppstår. 
                                                             
167 Marner, Anders. Upplevelse, tolkning, analys och samtal – ett bildsemiotiskt perspektiv på teori och 
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168 Sonesson. Bildbetydelser. Inledning till bildsemiotiken som vetenskap, 22. 
169 Ibid, 22. 
170 Ikoniska, indexikala och konventionella tecken.  
171 Marner. Upplevelse, tolkning, analys och samtal – ett bildsemiotiskt perspektiv på teori och metod i 
bildbetraktandet. 10. 
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Med det plastiska skiktet avses bilduttrycket enbart med utgångspunkt i 
bildens färg-, form- och materialmässiga yttringar och manér, helt avskild 
från den piktorala illusionen. Det plastiska skiktet lägger fokus på bilders s.k. 
uttrycksmedel (färg, form, ljus, rörelse, komposition, etc.) och hur dessa i sig 
blir betydelsebärande aspekter i sättet med vilket vi läser av bilder. Seendet 
och den perceptuella processen vilar enligt den gestaltpsykologiska 
forskningen på ett antal gestaltlagar som skulle kunna betecknas som en 
form av plastiska premisser.173 

Tid och rum utgör centrala begrepp i tolkningen av bilder. Bildens olika 
rum benämns, enligt Sonesson174 och Marner175 som: avbildningsrummet, 
det avbildade rummet, det referentiella rummet, avbildbarhetsrummet och 
ramrummet. Med avbildningsrummet menas bildens uttrycksplan, bildytan 
där illusion uppstår. Det avbildade rummet syftar på innehållet i det rum 
som skapas i bildens piktoralitet och dess illusion av en upplevelsebar 
verklighet.  

Då det avbildade rummet utgör en avgränsad del av en större verklighet 
kan vi med hjälp av vår visuella föreställningsförmåga addera 
omkringliggande rumsligheter till detta. ”En bild slutar inte vid 
inramningen. Vi kompletterar bilden med våra egna inre bilder och därmed 
förlängs bilden i många av dess dimensioner.” 176 

Att röra sig utefter en tidsaxel och addera ett utvidgande tidsperspektiv till 
det avbildande rummets begränsade tidsutsnitt är föreställningsmässigt lika 
möjligt som att förflytta sig utefter en rumsaxel och suggerera en alternativ 
utvidgning av det rumsliga perspektivet. Vad som eventuellt saknas i en bild 
är möjligt att framkalla, vilket görs genom att vi ofta refererar till livsvärlden 
i våra föreställningar. Detta vidgade rum betecknas inom bildsemiotiken 
som det referentiella rummet. Det referentiella rummet kan också 
kombineras med referentiell tid. 177 

Bildjag som begrepp syftar på bildens inbyggda betraktarposition, dvs. 
den förberedda placering en betraktare (subjekt) erbjuds i sitt möte med 
bilden. Denna subjektsposition, vilken kan ses som en möjlig del av det 
referentiella rummet, är inte sällan identisk med bildens tillblivelsesituation 
och den placering bildmakaren själv intog framför motivet då det avbildades. 
Bildjagets och bildmakarens betraktelsepositioner av det avbildade rummet 
sammanfaller i dessa fall. Bildjaget är vidare avhängigt bildmakarens 
kompositionsmässiga arrangemang och kan beroende av detta vara placerat i 
olika positioner i förhållande till det avbildade rummet. Ofta finner man 
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bildjaget placerat i en betraktelseposition utanför det avbildade rummet. Då 
lämnar man föreställningsmässigt den platsen för en stund varifrån man 
betraktar bilden, det s.k. avbildbarhetsrummet, vilket kan vara biografen, 
konstgalleriet eller TV-soffan.178  

Det intressanta är nu att betraktaren i fantasin kan placera sig själv i bilden såsom en 
del av bildens referentiella rum. Det betyder att betraktaren måste lägga till bilden 
något av sin egen föreställningsvärld och sin egen fantasi och ibland sig själv, och så 
att säga kliva in i bilden.179  

Ramrummet som begrepp är ”den direkta förlängningen utanför bilden av 
avbildningsrummet”.180 Ett avbildningsrums plastiska skikt kan vara så 
arrangerat att dess uttryck även aktiverar en del av den omgivande ytan 
utanför bilden i det s.k. ramrummet. Vissa bildgenrer, t.ex. konstbilder, 
kräver ibland större luftutrymme och ramrum för att komma till sin rätt och 
inte störa ut varandra.  

Då bilder betraktas används olika erfarenhetsbaserade kunskapsscheman 
hämtade från livsvärlden. Dessa livsvärldsscheman ligger till grund för den 
upplevelse och tolkning av bildens piktorala skikt som anses relevant i 
förståelsen av det avbildade och referentiella rummet. Upplevelsen av 
bildens olika färg-, form- och material-mässiga yttringar och manér sker i sin 
tur i det plastiska skiktet. Sammanslagna bildar de båda skikten en 
gemensam och enhetlig upplevelse och tolkning av bilden.181  

Fenomenologin reder ut hur vår varseblivning av världen fungerar, 
bildsemiotiken hur varseblivning av bilder fungerar. Livsvärlden utgör deras 
gemensamma betydelsegrund, men på olika vis. Sonessons exempel 
”vedhuggarens väg från varseblivning till tecken”182 visar på hur 
sammanhangen skapar betydelser i varseblivningen av världen medan 
bilden, vilken refererar till något annat än sig själv, skapar indirekta 
betydelser genom tecken. 183 

Studiens visuella medieringar 
Bildjagets, det avbildade rummets, det referentiella rummets och 
avbildbarhetsrummets olika perspektiv utgör ett semiotiskt underlag 
användbart för analys av visuella medieringar i föreliggande studie. Dessa 
medieringar omfattas av bilder som förekommer i de processböcker som 
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figurerar vid de individuella intervjutillfällena. Genom metoden 
fotoelicitering 184 utgör även bilderna en viktig del vid dessa intervjuer som 
en form av minnesåterkoppling i resonemangen kring designprocessen. 

Bilderna i studien är också av intresse då de tycks tjäna olika ändamål i 
designprocessens skiftande faser. Studiens visuella medieringar bildar en 
form av visuell repertoar, allt från snabbt handgjorda idéskisser i blyerts till 
datorframställda och mer utarbetade presentationsskisser. Därför bör 
bilderna även uppmärksammas utifrån sitt ändamål och sin position i 
processen.  

En bild kan betraktas ur två perspektiv, det emotiva, vilket syftar på 
bildmakarens sätt att se på bilden, eller det konativa, vilket avser 
betraktarens iakttagelsesätt.185 Dessa båda perspektiv är viktiga att särskilja i 
tolkningen av de visuella medieringarna. Föreställningsmässiga 
förflyttningar i tid och rum, samt simuleringar av det avbildade och 
referentiella rummet gäller i hög grad bildmakaren och dennes 
arbetsprocess, medan betraktarperspektivet ofta intas av tilltänkta 
användare, illusoriska eller verkliga. 

 Språkforskaren Roman Jakobson urskiljer sex grundläggande funktioner 
hos verbal kommunikation.186 Dessa kan översättas även till andra 
medieringar.187 Förutom den emotiva och konativa funktionen intar den 
referentiella funktionen, den eller det som omtalas i en språklig 
kommunikation, en central faktor, tillsammans med den poetiska, fatiska 
och metaspråkliga funktionen, enligt Jakobson. Den emotiva, konativa och 
referentiella funktionen syftar på olika perspektiv i livsvärlden, medan den 
metasemiotiska funktionen syftar på intertextualitet och andra texter eller 
bilder. Förekomsten av en växelverkan mellan det emotiva, konativa och 
referentiella perspektivet hos en designer är sannolikt inte en ovanlig 
kombination. Även det poetiska, dvs. den estetiska funktionen, är ett viktigt 
perspektiv i vissa delar av designprocessen. 

Syntetisk modell över estetiska lärandestrategier  
Lars Lindströms modell,188 vilken beskriver fyra sätt att lära med konst, 
innehåller två dimensioner. Dels de vågräta alternativen i modellen, det 
mediespecifika versus det medieneutrala lärandet, dels de lodräta 
alternativen, det konvergenta versus det divergenta lärandet. Med 
mediespecifikt lärande avses lärande med fokus på ett speciellt medium, t.ex. 
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bild. Det medieneutrala lärandet fokuserar på förvärvade kunskaper 
oavhängigt vilket medium som används. Konvergent lärande i modellen 
representerar lärande av redan given och känd kunskap. 

 

 
Figur 2. Aestetic learning strategies, L. Lindström, 2012, 169.  

Det divergenta lärandet står för ett undersökande och oförutsägbart lärande. 
Lindströms modell består vidare av fyra fält där varje fält eller 
kombinationsmöjlighet representerar en form av lärandestrategi. De fyra 
kategorierna är lärande om, lärande i, lärande med och lärande genom, 
mediet i fråga. Lärande om och i betecknas som mediespecifikt lärande då 
dessa båda kombinationer fokuserar lärandet som kan knytas till det aktuella 
mediet som brukas. Det medieneutrala lärandet representeras av 
kombinationerna lära med och lära genom. Det medieneutrala lärande med 
utgörs t.ex. av faktakunskaper som genereras i en lärprocess oavsett vilket 
medium som involveras. Det medieneutrala lärandet genom representerar 
vad man bruka sammanfatta som lärande av generiska kunskaper, t.ex. att 
lära sig samarbeta. Det konvergenta lärandet i modellen representeras av 
fälten lära om och lära med. Detta lärande syftar på lärandet av de båda 
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fältens på förhand erkända och givna kunskaper, till skillnad från det 
divergenta lärandets lära i och lära genom, vilka representerar ett 
oförutsägbart och undersökande lärande.  

En applicering av informanternas perspektiv av lärande i kontext med 
designprocessen i Lindströms modell medger en kategorisering med hjälp av 
de fyra kombinationerna: lärande om, i, med, och genom designprocessen. 
Lärande om och i designprocessen är båda mediespecifika i betydelsen att 
båda sätter fokus på designprocessen som sådan, då de fokuserar 
informanternas lärande av själva designprocessen. Lärande om 
designprocessen ses som konvergent i sammanhanget på så vis att det 
involverar studier om designteorier, -metoder och -historik, etc. Lärande om 
designprocessen sker till stor del genom undervisande lärares och 
gästlärares försorg i form av föreläsningar, seminarier och iscensatta 
projektarbeten. Här framhåller informanterna särskilt projektarbetenas 
innehållsmässigt progressiva utformning, där nya perspektiv, metoder och 
förhållningssätt kontinuerligt har introducerats i utbildningen. Lärande om 
designprocessen involverar även studenternas egna litteraturstudier och 
reflekterande portfolioarbeten. Lärandet i designprocessen sätter i sin tur 
fokus på att lära sig designprocessen i praktiken. Det divergenta i-
perspektivet innebär ett fokus på görandet, skapandet och reflekterandet. 
Genom att experimentera och reflektera i praktiken skapas ytterligare 
förutsättningar för att utveckla erfarenheter och kunskaper kring 
designprocessen och dess natur.  

Lärande med och lärande genom designprocessen betraktas i 
fyrfältsmodellen som medieneutrala då de inte nödvändigtvis anses länka till 
just designprocessen. Att designa en cykelbelysning kan t.ex. generera olika 
typer av kunskaper från andra ämnesområden, vilka inte kan relateras till 
själva designprocessen, typ faktakunskaper kring olika ström- och 
belysningskällor. På samma vis kan lärande genom designprocessen ses som 
medieneutralt lärande på så vis att detta lärande lika väl skulle kunna ske 
genom en annan typ av processarbete än just designprocessen. Exempel på 
lärande genom designprocessen kan vara att lära sig utveckla förmågor som 
att analysera kritiskt, kunna samarbeta, reflektera, kommunicera, lösa 
problem, vara metakognitiv, etc. 

Mediering, bemästrande och appropriering 
Frågorna om hur designprocessen erfars och kan förstås som lärprocess och 
hur lärandet uppstår i processarbetet är centrala i min studie. Ett särskilt 
intresse ägnas bilden och det visuellas förmedlande roll i sammanhanget. 
För att närma mig lärandets tillblivelse och det visuellas betydelse i denna 
kontext har jag bl.a. använt mig av begreppen mediering, bemästrande och 
appropriering i analysarbetet.  
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Medieringsbegreppet kan härledas till Lev Vygotskij och hans teorier om 
det sociokulturella lärandet.189 Vygotskij såg den sociala aktivitetens 
betydelse för lärande som primär. Den intermentala nivån föregick således 
den intramentala, enligt Vygotskij. Någon direkt kontakt mellan de båda 
nivåerna var det emellertid inte frågan om utan den s.k. 
internaliseringsprocessen, det förmedlande sambandet, medierades med 
hjälp av tillgängliga fysiska och intellektuella verktyg i den sociala och 
kulturella situationen, enligt Vygotskij.190  

Mediering som begrepp har sedermera utvecklats av James V. Wertsch, 
vilken bl.a. hävdat att Vygotskijs internaliseringsbegepp dels tenderar att 
göra åtskillnad mellan ”det inre” och ”det yttre”, och dels i allt för hög grad 
kommit att användas på ett utpräglat abstrakt plan.191 Wertsch föredrar 
således att rikta uppmärksamheten mot ett mer sammanhållet synsätt och 
det mer konkreta användandet av olika kulturella verktyg. För att utveckla 
dessa tankegångar använder sig Wertsch bl.a. av begreppen bemästrande 
och appropriering,192 vilka aktualiserar relationen mellan agenten och 
medieringssättet. 193  

Mediering och medierande resurser 
Med utgångspunkt i Vygotskijs internaliseringsbegrepp och sin kritik av 
detta intar alltså Wertsch en mer öppen och pluralistisk attityd i sättet att 
förhålla sig till det förmedlande sambandet i internaliseringsprocessen. 
Detta resulterar i att ett samverkande perspektiv anläggs mellan människors 
tänkande och handling och kulturella verktyg genom begreppet medierad 
handling (mediated action). 194 Med begreppet medierad handling fokuserar 
Wertsch på relationen mellan människan (agenten) och det kulturella 
verktyget. En direkt fördel med detta upplägg är att risken för ett 
metodologiskt individualistiskt perspektiv elimineras, menar Wertch. En 
annan fördel med begreppet medierad handling är att det även kan förse 
analysen med andra viktiga aspekter rörande handlingens natur än enbart 
relationen mellan agent och verktyg, såsom handlingens syfte och motiv, etc. 
En tredje argument som talar för begreppet är att det som utgångspunkt för 
analys erbjuder en naturlig koppling mellan handling, inklusive mentala 
handlingar och kulturella, institutionella och historiska sammanhang där 
sådana handlingar sker.195 Förhållningssättet innebär att handlingens 
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sociokulturella perspektiv alltid finns närvarande i analysen. Som en 
konsekvens av detta synsätt är all mänsklig handling att betrakta som 
medierad handling. ”In the view outlined here, almost all human action is 
mediated action”. 196 Vidare slår Wertsch fast att all medierad handling är att 
betrakta som materiell, vilket också gäller språket.  

However, materiality is a property of any mediational means. The fact that the 
acoustic ”sign vehicles” (Wertsch, 1985) in spoken language appear only momentarily 
may make the material dimension of this cultural tool more difficult to grasp, but it is 
no less real for that.197 

Wertsch´ begrepp mediational means (medierande resurser) kan sägas 
involvera alla de resurser som människan har till sin användning i en 
lärprocess, från psykologiska resurser i form av språk och symboler, till 
fysiska resurser av olika slag. 

Wertsch listar ett antal grundläggande påståenden som karaktäriserar 
medierad handling och kulturella verktyg.198 Dessa påståenden kan sägas 
utgöra olika perspektiv på medierad handling och kulturella verktyg som 
fenomen. Ett av dessa behandlar den oreducerbara spänning (irreducible 
tension) som sägs föreligga mellan agenten och det kulturella verktyget i en 
medierad handling. Genom ett exempel med en stavhoppare förtydligar 
Wertsch vikten av att betrakta involverade element i en mänsklig handling 
både som isolerade och mixade vid en analys och inte enbart som en 
sammanhållen enhet. För att uppnå en djupare förståelse för denna 
spänning och relation mellan stavhopparen och staven måste dessa element 
sättas i ett isolerat betraktelseperspektiv. Först då förstår man t.ex. 
betydelsen av staven som verktyg och dess möjligheter och begränsningar i 
sammanhanget beroende av dess material, vikt och flexibilitet, etc.  På 
samma sätt kan ett isolerat betraktande av agentens ambitioner, 
erfarenheter och skicklighet på området aktualiseras. Samtidigt kan 
varierande mixningar av dessa element utgöra värdefulla bidrag.199 

Ett annat perspektiv på medierad handling består av verktygets 
materialitet och aktörens färdigheter i denna kontext. Wertsch menar att de 
kulturella verktygens externa materialegenskaper påverkar förståelsen av de 
interna processernas tillblivelse och funktion. Interna processer kan alltså i 
detta sammanhang ses som färdigheter i att använda särskilda medierande 
resurser. En utveckling av dessa färdigheter förutsätter således ett 
förhållande till och ett användande av de kulturella verktygens materiella 
egenskaper. Utan denna materialitet skulle det inte finnas något att använda 
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sig av eller förhålla sig till och uppkomsten av sociokulturellt baserade 
färdigheter skulle heller inte kunna uppstå, menar Wertsch.200 

Ovanstående perspektiv är direkt applicerbara på skissprocessen, vilken i 
detta fall kan betraktas som en medierad handling där agenten genom 
pennan som verktyg och ”förmedlande samband” söker förståelse genom 
successiva approximationer på skisspappret. Här tydliggörs Wertsch 
resonemang om den relationella spänningen mellan agenten och det 
kulturella verktyget och verktygets materialitet i relation till aktörens 
färdighet. En aktör kan exempelvis inneha gedigna kunskaper om mediet i 
fråga, samt stora färdigheter i sättet att handskas med detta, men samtidigt 
sakna förmågan att använda sig av mediet i ett undersökande och 
kunskapsutvecklande syfte.  

Verktygens materiella möjligheter och begränsningar spelar en väsentlig 
roll i en undersökande verksamhet. Materialegenskaper kan sägas ge näring 
åt den medierande handlingen på olika vis, vilket tydligt kommer till uttryck 
t.ex. i ett tredimensionellt modellskissande där rätt materialval förbättrar 
möjligheterna att lösa ett problem avsevärt.  

Bemästrande och appropriering 
Wertsch aktualiserar ytterligare ett antal perspektiv som karaktäriserar 
medierad handling och kulturella verktyg. Två av dessa är av särskild 
betydelse för min studie då de fokuserar på relationen mellan agent och 
medieringsform med inriktning på i vilken utsträckning man som agent 
behärskar att använda mediet på mediets villkor, respektive förmår att 
använda det för sina egna syften. Wertsch rubricerar dessa perspektiv som 
Internalization as Mastery och Internalization as Appropriation. 

Begreppen mastery och appropriation kan relateras till Merleau-Pontys 
resonemang om den blindes käpp. Att lära sig använda och bemästra käppen 
är en förutsättning för att så småningom kunna appropriera käppen och göra 
den till sin. Käppen varseblivs då inte längre som ett föremål utan som ett 
redskap varmed den blinde kan varsebli. Käppen ingår som ”en utvidgning 
av den kroppsliga syntesen”. 201  

På samma vis kan designprocessen och de portfolior som används i 
processen ses som verktyg och medierande resurser, vilka designstudenterna 
lärt sig bemästra och använda på sina egna villkor och med vars hjälp de 
söker anpassa designlösningar till användares krav och önskemål. 
Processens genomförande kan här liknas vid ett underförstått 
fenomenologiskt förhållningssätt där designstudenterna eftersöker något 
som inte är omedelbart givet eller förklarligt, utan något som genom 
undersökande och omskapande loopar kommer till klarhet efter hand. 
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En analys av de lärprocesser som informanterna i min studie genomgått 
via olika medierade handlingar innebär att relationen mellan agenten och 
medieringsformen sätts under lupp. I detta sammanhang aktualiseras 
begreppen bemästrande (mastery) och appropriering (appropriation).  

Att bemästra innebär att en agent besitter en vetskap om mediets 
möjligheter och begränsningar och en färdighet i att använda mediet på 
mediets egna premisser. En agent som behärskar en medieringsform har 
kontrollen över denna. Det motsatta förhållandet kan sägas innebära att 
agenten är i händerna på medieringsformen. Men då agentens relation till 
medieringsformen kan karaktäriseras i termer av förtrogenhet och duglighet 
i att använda mediet utifrån sina egna premisser och syften talar Wertsch om 
appropriering, vilket innebär att agenten har införlivat medieringsformen 
och gjort den till sin. Har en agent så pass mycket kunskaper och färdigheter 
inom exempelvis akvarellmåleri att denna kan använda akvarellfärgerna på 
ett gängse och ledigt sätt kan vederbörande sägas bemästra akvarelltekniken. 
Om inte kommer akvarellfärgerna med största säkerhet behärska och ta 
kommandot över agenten. I fall agenten har approprierat akvarelltekniken 
kan han eller hon använda akvarellmåleriet obehindrat utifrån sina egna 
avsikter. Att bemästra och att appropriera bör, enligt Wertsch, ses som två 
förenade parametrar i relationen mellan agent och medieringsform. 
Sannolikt ökar också förmågan att appropriera om agenten bemästrar 
medieringsformen, men så är inte alltid fallet, vilket t.ex. framgår av 
exemplet med skissprocessen på föregående sida. 

Genom Wertsch resonemang riktas uppmärksamheten i 
internaliseringsprocessen mot den medierande handlingen och de 
medierande verktygen och dess relation till agenten. Upplägget indikerar att 
agentens kunskaper beträffande de medierande verktygen ges en central 
position som ”förmedlande samband” i lärprocessen, vilket skulle kunna 
tolkas som om något slags proportionerligt samband mellan mediespecifika 
kunskaper och lärande skulle råda. I vilken mån bättre mediespecifika 
kunskaper renderar i en effektivare lärprocess avgörs emellertid av flera 
omständigheter, vilket framgår av de grundläggande påståenden som listas 
av Wertsch beträffande medierad handling och kulturella verktyg. 

Främmandegöring som begrepp  
Design kan beskrivas som en handlings- och framtidsinriktad verksamhet 
som går ut på att skapa ny mening.202 Genom fortlöpande omprövningar och 
omformuleringar utvecklas nya alternativ i genomförandeprocessen, inte 
minst i skissarbetet där nya synsätt kan eftersökas genom successiva visuella 
omcentreringar. Det handlar om att utmana det vanemässiga seendet genom 
nya seendeperspektiv. Förhållningssättet leder tankarna till den ryske 
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lingvisten och formalisten Viktor Sklovskij och hans resonemang rörande 
termen främmandegöring och dess betydelse i konsten.  

För att nå fram till främmandegöringens innebörd och roll som 
”varseblivningsstegrare” i ett konstsammanhang inleder Sklovskij 
diskussionen i sin framställning Konsten som grepp 203 med att fokusera på 
prosans och poesins språkliga skillnader. I sammanhanget kritiserar 
Sklovskij symbolisternas teorier, vilka enligt Sklovskij, inte uppmärksammat 
att två slags bilder figurerar i sammanhanget: ”bilden som praktiskt medel 
för tänkandet, ett medel för att föra samman saker i grupper; och den 
poetiska bilden, ett medel att förstärka intrycket”.204 Sklovskij hävdar vidare 
den poetiska bildens likvärdighet med andra lingvistiska medel, som t.ex. 
liknelsen eller upprepningen, för att intensifiera upplevelsen av en språklig 
händelse.  

Beträffande lagen om den skapande energins ekonomisering, vilken 
handlar om att man som läsare ska förstå ett textinnehåll med minsta 
möjliga kraftansträngning, hävdar Sklovskij att denna lag är relevant då det 
gäller tillämpningen på det praktiska språket. Men då det gäller det poetiska 
språket menar han att det är ”nödvändigt att man talar om lagar för spill och 
sparsamhet i det poetiska språket […] på basis av dess egna lagar”.205  

Innan Sklovskij når fram till själva kärnan och konsten som grepp i sitt 
resonemang aktualiserar han ”de allmänna lagarna för varseblivningen”206 
och begreppet automatisering. Automatisering åsyftar i sammanhanget den 
mänskliga benägenheten att erfara det välkända på ett oreflekterat och för-
givet-tagande sätt, dvs. i livsvärldens automatisering. Människan märker så 
att säga av företeelser utan att dessa uppmärksammas eller beaktas. 
Sklovskij menar att denna effektivisering och ekonomisering också går att 
finna i det praktiska språket, dvs. det instrumentella och ofta referentiella 
språket. ”Denna automatiseringsprocess förklarar de lagar som gäller i det 
praktiska språket med dess ofullbordade satser och dess till hälften uttalade 
ord”.207 Men enligt Sklovskij resulterar dessa besparingar samtidigt i att 
människan omedvetet fjärmar sig från tingen, företeelserna och orden med 
påföljden att livet till slut passerar förbi obemärkt.  

Sklovskij beskriver automatiseringsprocessen som att den förtär ting, 
företeelser och ord, men att det just är genom konsten som det går att 
komma runt detta tillintetgörande och ”återställa förnimmelsen av livet”.208 
Återställningsmetoden utgörs således av det konstnärliga greppet att 

                                                             
203 Sklovskij, Viktor. Konsten som grepp (1917/1925) I: Aspelin, Kurt & Lundberg, B.A., eds. Form och 
struktur. Litteraturvetenskapliga texter i urval, Stockholm: PAN/Norstedts Kontrakurs, ss. 45-64, 1971. 
204 Sklovskij. Konsten som grepp, 47. 
205 Ibid. 49. 
206 Ibid. 49. 
207 Ibid. 50. 
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främmandegöra genom att förmedla en förnimmelse av tinget eller 
företeelsen i fråga ”som vision och inte som igenkännande” 209 för att på så 
vis stegra och samtidigt desautomatisera varseblivningsprocessen. Sklovskij 
konstaterar också att konstens medel för att frigöra företeelsen från 
varseblivningens automatism kan vara av varierande slag och exemplifierar 
samtidigt detta genom att beskriva hur främmandegöringsbegreppet bl.a. 
kommit till användning i Lev Tolstojs författarskap. 210 Som konstnär kan 
man främmandegöra genom att retoriskt förhålla sig till livsvärlden genom 
att visuellt modifiera och manipulera tingen inom det begränsade 
bildutsnittet, t.ex. i surrealism, men också andra typer av konst och bild. 

I min studie har främmandegöringsbegreppet brukats som en 
utgångspunkt i analysarbetet av studiens empiri för att utforska skissarbetet 
och det visuellas roll i designprocessen. Främmandegörandets grepp att 
förnimma och gestalta en företeelse som vision och inte som igenkännande 
kan ta sig flera olika uttryck i skissprocessen. Dessutom är design en process 
som syftar till att upphäva det för givet tagna i livsvärlden med ändamålet att 
skapa något nytt, dvs. att främmandegöra. 
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Kapitel 4 

Metod 
 

I metodkapitlet redogörs för de metodöverväganden som studiens upplägg 
och genomförande baserar sig på. Inledningsvis presenteras 
undersökningens empiriska material samt den livsvärldsbaserade 
fenomenologiska och bildsemiotiska metodansats som valts för studien. 
Vidare sammanfattas datainsamlingens och analysförfarandenas 
genomförandeprocesser. Kapitlet avslutas med en reflektion beträffande 
forskarrollen och en redogörelse för mina etiska överväganden.  

Översiktsbeskrivning av studien 
Denna studie har sin grund och utgångspunkt i bilddidaktiken och 
skolämnet bild men fokuserar på lärprocesser inom design i en 
högskoleutbildning. Avsikten är att utforska och förstå nyskapande och 
undersökande lärprocesser och betydelsen av det visuella inom området 
design, vilket utgör en av de kunskapstraditioner som ämnet bild 
representerar.  

Avhandlingens empiriska underlag utgörs av kvalitativa 
forskningsintervjuer av designstudenter och av bildmaterial i form av 
visuella medieringar inhämtade från studenternas projektportfolior. I den 
första delstudien består empirin av intervjuer av tre andraårsstudenter (en 
kvinnlig och två manliga) om deras erfarenheter från ett genomfört 
projektarbete. Den andra delstudiens empiri utgörs av två gruppintervjuer 
där två kvinnliga och en manlig student deltar vid varje tillfälle. Båda 
gruppintervjuerna bygger på halvstrukturerade frågor (Bilaga A). Delstudie 
tre omfattar bildsemiotiska analyser av visuella medieringar tillhörande 
studenternas projektportfolior i delstudie ett.  

Med utgångspunkt i studiens frågeställningar fokuserar intervjuerna på 
studenternas erfarenheter av designprocessen, lärandet och den visuella 
medieringens betydelse i sammanhanget. Bildanalyserna syftar till att 
utforska bilden och betydelsen av det visuella som verktyg och medierande 
resurs i processarbetet. 

Metodansats 
Fenomenologin som metod är beskrivande och strävar efter saklighet. Den 
utgår från sakerna så som de visar sig och söker göra det undersökande 
fenomenet full rättvisa genom att bortse från gängse ståndpunkter och 
betraktelsesätt.211 Edmund Husserls syn på naturlig kunskap är att den tar 
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sin början i erfarenheten och förblir inom erfarenheten.212 Därmed är 
erfarenheten precis vad fenomenologin intresserar sig för. När en 
designstudents erfarenhet av designprocessen framstår som någonting är det 
i denna erfarenhet som meningsstrukturer återfinns. I den kommunikation 
som fortlöper under intervjusamtalen skapas på så vis möjligheter att 
blottlägga menings- eller innebördsstrukturer i designstudenternas 
erfarenheter av designprocessen.  

Till skillnad från fenomenologin, vilken intresserar sig för hur livsvärlden 
varseblivs, fokuserar bildsemiotiken på varseblivningen av bilder. Studiens 
bildsemiotiska metod vilar på en fenomenologisk grund, där 
livsvärldsbegreppet utgör den fundamentala betydelsenivån. Livsvärlden är 
den värld vi lever i. Den finns så att säga redan där som given. Och den kan 
därför endast undersökas i sin givenhet. Livsvärlden är samtidigt den värld 
vi hämtar våra erfarenhetsbaserade kunskapsscheman ifrån då vi betraktar 
och tolkar en bild. På så vis utgör livsvärlden ”grundvalen för alla betydelser” 
213 och utgångspunkten i den semiotiska bildanalysen. Inom bildsemiotiken 
är emellertid inte betydelser så direkta som de verkar vara i livsvärlden. 
Genom att bilden refererar till något annat än sig själv förmedlar den 
indirekta betydelser genom tecken. Ett tecken består av två delar samtidigt, 
det direkt närvarande uttrycket och det indirekt närvarande innehållet.  

Dels har tecknet en betydelse och dels finns ett underlag för betydelsen. Tecknet 
transporterar medvetandet snabbt från en verklighet till en annan, från en 
fiktionsgrad till en annan. 214 

Bilden står alltså i ett indirekt förhållande till livsvärlden. Ett undersökande 
skissarbete kan i detta hänseende ses som ett förmedlande möte mellan två 
fiktionsgrader där det verkliga tangerar det illusoriska. 

Urval, avgränsningar och genomförande 
Studien föregicks av initiala samtal med två lärare och en 
färdigutexaminerad student vid en treårig produktdesignutbildning i södra 
Sverige. Samtalen resulterade i att andraårsstudenter ansågs 
utbildningsmässigt befinna sig mest i fas med studiens frågeställningar, 
eftersom studenterna generellt sett brukar genomgå en påtaglig förändring i 
sin syn på designprocessen under detta utbildningsskede. Kontakter 
upprättades således med andraårsstudenter på designprogrammet i fråga. 
De informerades om studien och dess upplägg, samtidigt som de inbjöds att 
delta som informanter i undersökningen.  

                                                             
212 Husserl, Edmund. Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, Stockholm: Thales, 2004. 
213 Sonesson. Bildbetydelser. Inledning till bildsemiotiken som vetenskap, 309. 
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metod, 23. 
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Vidare valsituationer resulterade i en uppdelning av studiens 
genomförande i form av tre delstudier, två intervjubaserade och en grundad 
på analys av visuella medieringar. Studiens intervjusessioner förlades i 
designstudenternas ordinarie utbildningslokaler och den miljö de dagligen 
befinner sig i, dvs. i deras levda vardagliga miljö.  

Den inledande delstudien fördjupade sig i avhandlingens frågeställningar 
genom att fokusera tre andraårsstudenters erfarenheter från ett nyligen 
genomfört projektarbete. Intervjuerna tog här sin utgångspunkt i 
studenternas projektportfolior och dess innehåll genom så kallad 
fotoelicitering.215 Intervjuerna, som utfördes enskilt med var och en av de tre 
studenterna, bandades med mp3-spelare och transkriberades. Varje intervju 
varade en dryg timma.  

Portfolior ingår som ett led i en utarbetad variant av portfoliometodik i 
studenternas utbildning. En portfoliometods bakomliggande avsikter kan 
vara flera och mer eller mindre uttalade.216 I utbildningsplanen över den 
aktuella designutbildningen framgår det bl.a. att portfoliometoden är att se 
som ett pedagogiskt instrument med avsikt att stödja reflektion och 
tydliggöra lärprocessen. Portfoliomaterialet består av allt från längre 
textkommentarer och kortare anteckningar till olika typer av visuella 
medieringar. Tillsammans med de språkliga kommentarerna i portfolion 
bildar det visuella materialet underlaget för en form av minnesåterkallande 
metod, fotoelicitering, som brukades vid de enskilda intervjusessionerna. 

Fotoelicitering (eng. photo-elicitation) utgör en av flera beprövade 
metoder att använda bilder/fotografier inom ett forskningssammanhang.217 
Erfarenhet visar att bruket av bilder i intervjusituationer ökar möjligheterna 
att expandera och fånga upp flera aspekter kring en viss fråga. Det 
konventionella sättet att använda sig av fotoelictering kan indelas i sex steg 
enligt Gillian Rose.218 Metoden inleds i dessa fall med att informanten invigs 
i processen och därefter fotograferar sina bilder. I steg tre ombeds 
informanten reflektera kring sina fotografier, för att i nästa fas besvara 
forskarens mer ingående intervjufrågor utifrån fotografierna. De två sista 
stegen involverar forskarens avslutande analysarbete av empirin, samt 
resultatsammanställning där vissa av informanternas fotografier kan ingå. 
Rose menar emellertid att fotoelicitering som metod kan varieras och läggas 
upp på många vis.219 I föreliggande studie utgår de två första stegen. 

                                                             
215 Rose. Visual Methodologies. 
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Den andra delstudien bestod av två gruppintervjuer där två kvinnliga och 
en manlig andraårsstudent deltog vid varje tillfälle. De båda 
gruppintervjuerna utgick från en tematiserad intervjuguide (Bilaga A) 
innehållandes halvstrukturerade frågor med fokus på designprocess, 
resurser och lärande. Intervjuerna bandades med mp3-spelare och 
transkriberades. Varje intervju varade en dryg timma.  

Delstudie tre utgjordes av analyser av visuella medieringar producerade 
av studenterna i delstudie ett i deras respektive projektportfolio. 
Förekommande medieringar i dessa portfolior kan sägas bilda ett slags 
visuell repertoar. Utifrån denna repertoar företogs en kategorisering 
avseende material-teknik, bildtyp-ändamål och position i designprocessen, 
varpå ett representativt urval valdes ut för bildsemiotisk analys.  

Intervjuer, positionering och förhållningssätt 
Att undersöka designstuderandes erfarenheter av designprocessen utifrån en 
livsvärldsansats fordrar en kvalitativ forskningsinriktning på arbetet. 
Målsättningen med denna inriktning är att utkristallisera, analysera och 
erhålla kunskaper om det beforskade fenomenets kvalitativa egenskaper och 
essenser. För att fånga denna kvalitativa komplexitet krävs särskiljande 
metoder och en öppenhet för livsvärldens sammansättning och mångfald och 
för människans olika sätt att förhålla sig till världen.220 Att sträva efter att 
förstå världen utifrån den intervjuade personens perspektiv och skapa 
mening utifrån hennes erfarenheter är något som utmärker den kvalitativa 
forskningsintervjun,221 vilken används i denna studie. 

Edgar Rubins tvetydiga ”profil-vas-bild”, 222 vilken inte sällan brukas som 
illustration för det kvalitativa intervjusamtalets interrelationella grunddrag 
och kunskapsuppbyggande struktur, åskådliggör olika perspektiv av 
samtalets interaktion. Det perceptuella fenomenet påvisar en pågående 
växelverkan i vårt seende, samtidigt som svårigheten att fixera profilerna och 
vasen samtidigt tydliggörs. Avståndet mellan de båda profilerna varierar 
dessutom tydligheten med vilken man varseblir vasen i det omslutande 
rummet. På motsvarande vis framträder även profilerna med mer eller 
mindre påtaglighet (Se figur 3).223 Överfört till den kvalitativa 
forskningsintervjuns kontext får figur-grundfenomenet symbolisera subjekt-
objektbegreppet. Profilbilden representerar intervjuaren (forskarsubjektet) 
vilken via samtal med den intervjuade (subjektet) utforskar dennes 
upplevelse av objektet i det omgivande rummet. 

                                                             
220 Bengtsson. Med livsvärlden som grund.  
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Figur 3.  R L Atkinson, 2000, 157. 

Upplevelsebilden av forskningsobjektet kan på så vis sägas vara avhängig 
relationen mellan forskarsubjekt och subjekt och de positioner som där 
intas. Utrymmet mellan de båda profilerna belyser samtalet som ”inter 
views – det som sker mellan två seende”,224 samtidigt som betydelsen av 
intervjuarens positionering aktualiseras. 

Steinar Kvale och Svend Brinkman beskriver den kvalitativa 
forskningsintervjun som en aktiv process där kunskap produceras i ett 
kontextuellt, språkligt, narrativt och pragmatiskt samtalsförhållande.225 Hur 
man väljer att positionera sig och förhålla sig som intervjuare i denna 
interaktion är givetvis av betydelse för utfallet av intervjusamtalet. Här 
förordas en öppenhet och känslighet i själva hållningen till 
intervjupersonens erfarenhetsbeskrivningar av fenomenet.226  

Analysförfarande - intervjuer 
Analysarbetet inleds genom att de inspelade intervjuerna lyssnas igenom i 
samband med att transkriberingen genomförs. Under 
transkriberingsarbetet, vilket pågår i etapper, ges tid för reflektion och 
eftertanke. Transkriberingen utförs i en färdigställd manual, där varje 
informant representeras av en färg i syfte att lättare kunna särskiljas i 
analysförfarandet.  

Analysen, vilken avser att söka en fördjupad förståelse av det studerade 
fenomenet, fortlöper genom upprepade genomläsningar av det 
transkriberade materialet. Vidare genomgår analysarbetet ett antal olika på 
varandra följande faser, där intervjumaterialet successivt struktureras och 
renodlas i allt tydligare kategorier och temamönster. Så småningom 

                                                             
224 Kvale och Brinkman. Den kvalitativa forskningsintervjun, 19. 
225 Ibid. 
226 Ibid. 
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sammanfogas dessa till mer klargörande strukturer, vilka avslutningsvis 
granskas kritiskt för att ge en sammanhållen bild av det studerade 
fenomenet.  

För att förstå fenomenet så som det framträder krävs vad Karin Dahlberg 
227 betecknar som ”en tyglad hållning”. 228 Denna kan förstås som en strävan 
av reflekterande öppenhet och observans i mötet med designstudenternas 
utsagor om designprocessen. Men det innebär också att man som intervjuare 
måste vara uppmärksam på att betydelser som man upptäcker verkligen 
tillhör fenomenet i fråga och att man samtidigt undviker att förse sin 
förståelse med inadekvata betydelser som inte tillhör fenomenet. Man måste 
med andra ord vara observant på vilket sätt man gör fenomenen och dess 
betydelser explicita. 229  

Som intervjuare och forskare måste man vidare fästa avseende vid att 
man är en del av den värld man utforskar. ”Lifeworld phenomena are 
complex, relational and embedded in ’the flesh of the world’”, skriver Karin 
Dahlberg.230 Att livsvärldsfenomen sägs vara inbäddade i ”the flesh of the 
world” syftar på Merleau-Pontys231 filosofiska resonemang rörande 
människans kroppslighet. I dessa tankegångar aktualiseras frågan om varat 
och den mänskliga kroppens (köttets) dubbelhet, att vi i vår verksamhet i 
världen både påverkar denna och påverkas av den.232 Som en konsekvens 
härav kan man som forskare inte ställa sig vid sidan av, utan man är i och 
tillhör samma värld som fenomenet man utforskar. Vidare så uppstår inte 
fenomenen och dess betydelser i ett tomrum. De framträder i förhållandet 
mellan subjekt och objekt, mellan forskare och fenomen, ”in-between-
world” 233. Som en konsekvens av att man tillhör samma värld som 
fenomenet man vill förklara kan det alltså inte bara vara svårt att särskilja 
ett specifikt fenomen från dess kontext, utan också att särskilja sig själv 
från fenomenet. Här måste det ”för-givet-tagande” som vi brukar i relation 
till världen då vi befinner oss i den s.k. ”naturliga inställningen”234 beaktas 
och ifrågasättas. Merleau-Ponty uttrycker detta på följande sätt i ett 
undervisningsprogram i fransk radio 1948, översatt till engelska: ”the 

                                                             
227 Dahlberg. The essence of essences – the search for meaning structures in phenomenological analysis of 
lifeworld phenomena, 16. 
228 Med en tyglad hållning menar Dahlberg att man först och främst täcker begreppet epoché, återhållandet 
av en förförståelse i form av personliga övertygelser, teorier och andra antaganden. 
229 Dahlberg. The essence of essences – the search for meaning structures in phenomenological analysis of 
lifeworld phenomena. 
230 Dahlberg, Karin. Reflective Lifeworld Research. Lund: Studentlitteratur AB, 2008, 233. 
231 Merleau-Ponty. Kroppens fenomenologi.  
232 Dahlberg, Helena. Vad är kött? Kroppen och människan i Merleau-Pontys filosofi. Göteborg: Glänta 
Produktion, 2013. 
233 Dahlberg. The essence of essences – the search for meaning structures in phenomenological analysis of 
lifeworld phenomena, 12. 
234 Ibid. 
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world of perception is, to a great extent, unknown territory as long as we 
remain in the practical or utilitarian attitude.”235 

Analysförfarande - visuella medieringar 
Delstudie tre avser analyser av visuella medieringar från de tre studenternas 
portfolior i den första delstudien. Efter en inledande kategorisering av 
portfoliornas visuella medieringar utifrån bildtyp, bildteknik, position och 
ändamål i processen gjordes ett representativt urval ur portfoliornas 
bildrepertoar. Urvalet, som består av 12 bilder, har därefter analyserats. 
Själva analysförfarandet har genomförts med det bildsemiotiska ramverket 
som utgångspunkt. Passande textutdrag och citat från intervjuernas 
transkriberade material kompletterar analystexterna med syfte att animera 
dessa. 

Reflektion över forskarrollen 
Min egen förförståelse för studieobjektet i föreliggande avhandling bygger i 
stor utsträckning på min bakgrund som lärarutbildare i ämnet bild. Jag har, 
som tidigare nämnts, även verkat som bildlärare inom utbildningsområdet 
design. Dessa erfarenheter kan man givetvis se som tillgångar i 
sammanhanget på så vis att jag har kunnat känna igen mig i 
designstudenternas resonemang och även kunnat utveckla diskussionen med 
att ställa fördjupande följdfrågor. Men sannolikt har min förförståelse även 
legat mig i fatet under arbetets gång genom att skärma av min 
uppmärksamhet och fördunklat min horisont för nya betraktelsesätt. Därför 
har jag medvetet strävat efter att inta en fenomenologisk attityd i 
bemärkelsen ”tyglad hållning” till studenternas framställningar och min 
egen förförståelse under genomförandeprocessen. På så vis har min 
förståelse av studenternas erfarenheter i frågan vidgats genom de 
genomförda intervjusamtalen, bearbetningen av dessa och min egen 
skrivprocess. 

Etiska överväganden 
I forskningsprocessen har Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer i 
humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning tjänat som riktlinje för mina 
etetiska överväganden. Dessa etiska grundsatser syftar till att skydda 
individen mot skada, förödmjukelse och kränkande behandling i 
forskningssammanhang.236 Det grundläggande s.k. individskyddskravet 
preciseras i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.    

                                                             
235 Merleau-Ponty. 1948, (2015.03.10) 
236 Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistiskt-samhällsvetenskaplig forskning. 
Stockholm: Vetenskapsrådet, 2002. 
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Informationskravet omfattar forskarens åligganden att informera 
uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om undersökningens syfte och 
dess genomförande, samt vilka premisser som gäller för deltagarnas 
medverkan. Forskaren skall vidare tydliggöra att deltagandet bygger på 
frivillighet och att rätten för deltagaren att avbryta sitt deltagande alltid 
föreligger.237 Detta krav kan betraktas som infriat i min studie då 
studenterna i fråga erhållit information om undersökningens bakgrund, syfte 
och upplägg, samt inbjudits att medverka i studien på helt frivillig basis. 
Kravet om deltagarnas samtycke, vilket innebär att forskaren skall inhämta 
uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke till deltagande kan 
också betraktas som infriat. Inga former av otillbörliga påtryckningar och 
påverkan förekom. 238 Intresset bland studenterna att delta i studien kan 
beskrivas som stort.  

Konfidentialitetskravet syftar på villkoret att personer som ingår i en 
undersökning skall ges största möjliga konfidentialitet och att medverkandes 
personuppgifter förvaras oåtkomliga för obehöriga. Det åligger forskaren att 
vara särskilt uppmärksam på svårigheterna att identitetsmässigt säkra 
undersökningsdata och att vidta erforderliga åtgärder för att försvåra för 
utomstående att identifiera enskilda individer i sammanhanget.239 Av 
individskyddets fyra huvudkrav har konfidentialitetskravet inneburet extra 
överväganden. För att uppfylla detta krav har namnen på informanterna 
bytts ut mot fingerade namn. Problemet har dock utgjorts av de visuella 
medieringar som figurerar i studien. Eventuellt hade det varit möjligt att 
försvåra identifieringen av bilderna genom olika visuella tilltag, t.ex. genom 
beskärningar och maskningar, men inte osannolikt i så fall på bekostnad av 
bildanalysernas kvalitet och utfall. Nu löste sig emellertid detta problem 
genom att berörda informanter givit sin tillåtelse att bilderna publiceras i 
avhandlingen.  

Nyttjandekravet,240 vilket innebär att insamlade uppgifter för 
forskningsändamålet inte får användas i andra syften än för det angivna, har 
uppfyllts i och med att materialet inte har använts av någon annan eller till 
något annat än mitt forskningsarbete.  

                                                             
237 Ibid. 
238 Ibid. 
239 Ibid. 
240 Ibid. 
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Kapitel 5 

Resultat 
 

Föreliggande studie har som syfte att beskriva och förstå kunskapandets och 
lärandets innebörd i designprocessen i ett utbildningssammanhang. Mot 
bakgrund av ovanstående syfte riktas intresset i studien mot 
designstudenters erfarenheter av designprocessen, lärandet och den visuella 
medieringens roll i denna kontext. Frågorna som ställs är: Hur ser 
designstuderande på designprocessen och betydelsen av det visuella i 
sammanhanget? Hur ser studenterna på designprocessen som lärprocess? 
Hur synliggörs lärandet i studenternas designprocess? Hur kommer visuella 
resurser till användning i studenternas processarbete? 

För att finna svar på dessa frågor eftersöks fenomenets innebörd och 
innebördsstrukturer genom deskriptiva analyser av genomförda intervjuer. I 
resultatet presenteras olika innebörder i studenternas erfarenheter av design 
som process och kunskapsgenererande verksamhet, vilka upptäckts genom 
en reflekterande livsvärldsanalys. Då den empiriska analysen även omfattar 
visuella medieringar och dess betydelse i sammanhanget aktualiseras dessa 
ytterligare genom bildsemiotiska analyser av visuella medieringar inhämtade 
från informanternas portfolior.  

Studien som helhet kan sägas äga rum i en regional livsvärld och 
utbildningsmiljö bestående av institutionella läranderum, läranderesurser 
och didaktisk kultur, som inkluderar lärare, studenter och externa aktörer. 
Det är alltså i denna kontext resultaten av analyserna ska ses. Resultatdelen 
är uppdelad i följande delar: Delstudie 1, tre enskilda intervjuer. Delstudie 2, 
två gruppintervjuer. Delstudie 3, bildsemiotiska analyser. Resultaten för 
delstudierna 1-3 bildar därefter grund för den generella strukturen under 
rubriken Fyra integrerade innebördsteman. 

Delstudie 1, tre enskilda intervjuer 
Empirin som analyseras i delstudie 1 härrör från intervjuer med tre studenter 
om deras erfarenheter av ett nyligen genomfört projektarbete. Arbetet, vilket 
motsvarar sex högskolepoäng och spänner över fem veckor, har temat 
interaktionsartefakt i rumslig kontext. I projektets anvisningar (Bilaga B) 
framgår det att arbetet ska sätta fokus på människan i ett sammanhang där 
hon genomför en specifik aktivitet genom att använda en artefakt på en 
specifik plats. Artefakten skall i någon mån innehålla informationsteknik och 
relatera till en definierad rumslig kontext. Andra styrande förbehåll i arbetet, 
förutom att en initial projektbeskrivning skall formuleras, är att projektet skall 
genomföras i samverkan med tydligt definierade användare, att tre förslag på 
produktidé skall utvecklas till en inplanerad delredovisning, samt att en av 
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dessa idéer skall vidareutvecklas och slutligen redovisas i form av en produkt 
visualiserad i en tredimensionell modell och i CAD (computer-aided-design). 
Studenterna skall även uppge vilka personer man valt att ha som 
samtalspartner och ”bollplank” under projektarbetet. 

Nedan ges en kort beskrivning av de tre projektarbetenas inriktningar. 
Därefter följer en övergripande beskrivning och kategorisering av de tre 
projektarbetenas processtrukturer. Avslutningsvis eftersöks och definieras 
möjliga teman och essentiella innebörder i empirin, vilka förtydligas med 
utvalda citat från intervjumaterialet.  

De tre designstudenterna går sitt andra år på utbildningen och benämns 
här med de fingerade namnen Ann, Leif och Kaj. Kaj figurerar även i 
delstudie 2.  

Projektarbetenas inriktning 
Ann väljer att rikta sitt projektarbete mot särskolans elever (13-15 år) och 
utvecklingen av ett tidshjälpmedel för att självständigt kunna passa tider och 
planera sin dag som elev. Denna inriktning på arbetet är dock inte vad Ann 
har tänkt sig från början, men efter några dagars researcharbete och 
deltagande i särskolans verksamhet framstår den som självskriven.  

Kajs val av rumslig kontext i interaktionsprojektet är patientrummet på ett 
sjukhus. Kaj inleder därför med ett besök på en sjuksköterskeutbildning och 
dess kliniska träningscenter där han tillsammans med sjuksköterskestuderande 
och deras lärare diskuterar vilka erfarenheter de har av dagens patientrum och 
dess utformning. Resonemangen sätter småningom fokus på det traditionella 
sängbordet som patienten vanligtvis har bredvid sin säng. Syftet med Kajs 
arbete är att ta fram ett modernt alternativ till sjukhussängarnas sidobord som 
idag finns i patientrummen på landets sjukhus. 

För Leifs vidkommande landar valet av rumslig kontext på 
träningsgymmet. Inledningsvis finns en tanke hos honom om att utveckla ett 
intelligent hänglås till omklädningsrummens förvaringsskåp. Men i sina 
observationer på gymmet inser han ganska omgående att det finns många 
andra omständigheter av intresse. Så under det påföljande bakgrundsarbetet 
bestämmer sig Leif istället för att utforma en interaktiv träningsklocka för 
gymbesökare i åldersspannet sextio plus. Denna kategori besökare tränar 
mest för att helt enkelt må bra eller av speciella hälsoskäl, för att t.ex. 
upprätthålla en viss kroppslig rörlighet. 

För då hade jag tänkt att jag ville göra ett intelligent hänglås. För det har sett likadant 
ut väldigt länge. Det skulle jag kunna göra ett nytt. Då kände jag att på gymmet så är 
det ju många som använder hänglås och man glömmer hänglås. Då tänkte jag på den 
platsen skulle jag kunna se hur folk brukar i omklädningsrummet, men i och med det 
så blev det också … tittade jag på omklädningsrummet, men när man då ser det 
bredare så då kom jag in på det här hur användaren ser på träningen och då inriktade 
jag mig mer på träning. (Leif) 
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Utmärkande är att de tre informanterna mer eller mindre har en klar bild av 
vilken typ av produkt de tänkt sig att arbeta med vid projektstarten, men att 
dessa idéer ganska snart får ge vika för andra mer relevanta tankar när de 
börjar bekanta sig med det specifika området och dess användare. Att låta 
valet av projektarbetenas inriktning influeras och inspireras av den utsedda 
platsens kontext och interaktionen med dess användare låter som en 
självklarhet. Men vad som kanske inte är lika självskrivet i praktiken är 
förmågan att kunna ta del av andras erfarenheter utan att färga dessa med 
sina egna uppfattningar. Att inta en kontrollerad hållning i interaktionen 
med användarna utgör ett exempel på en vägledande princip, vilka kommer 
att aktualiseras senare i texten.  

Projektarbetenas genomförandeprocess 
De tre projektens genomförandeprocesser kan förenklat beskrivas som ett 
förlopp där specifika moment avhandlas i tur och ordning. Men huruvida 
dessa moment uppträder enligt en linjär disposition är emellertid inte givet i 
realiteten, då görandeprocessens struktur snarare går att erfara som cirkulär, 
oregelbunden och reversibel. De tre projektens genomförandeprocesser kan 
också ses som ett antal faser som mer eller mindre är sammanflätade med 
varandra: informationsfasen, där studenterna inhämtar information och lär 
sig om det aktuella sammanhanget, avgränsningsfasen, där projektområdet 
och vägledande förbehåll ringas in och formuleras, idégenereringsfasen, där 
idégenererings- och brainstormssejourer genomförs, undersökningsfasen, 
där ett prövande och undersökande arbete fortgår i form av 
informationssökning, modell- och skissarbete, utvecklingsfasen, vilken 
innebär finisharbete i CAD och 3D-modell och presentationsfasen, där 
slutresultatet till sist kommuniceras och förmedlas.  

Ovanstående fasindelning utgör en strukturell utgångspunkt och modell i 
föreliggande analysarbete i syfte att förstå kunskapandets och lärandets 
innebörder i designprocessens olika delar. 

Kartläggning och kunskapsuppbyggande förarbete 
Den inledande informationsfasen kan liknas vid ett kunskapsuppbyggande 
förarbete, vilket handlar om att kartlägga det aktuella projektområdet. Detta 
görs under ett par tre dagar genom ett övergripande orienteringsarbete där 
passande kunskap om designområdet inhämtas för att småningom skapa en 
förståelse för gällande omständigheter. Kartläggningen, vilken framställs 
som fundamental av informanterna, innehåller allt från intervjuer och 
användarstudier till undersökningar av redan existerande förhållanden på 
området i form av befintliga lösningar tillsammans med vad som eventuellt 
skulle kunna förbättras genom nya tillägg.  

Leifs bakgrundsarbete omfattas huvudsakligen av observationer av 
gymbesökare och deras interaktion med träningsmaskinerna, samt av 
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påföljande intervjuer med utvalda användare, men också av en utforskande 
kartläggning av de träningsklockor som för tillfället erbjuds på marknaden. 
Kajs kunskapsuppbyggande förarbete utgörs av intervjuer kombinerat med 
användartester av befintliga sängbord på sjuksköterskestudenternas kliniska 
träningscenter, vilket han dokumenterar i ord och fotografisk bild. För Ann 
innebär kartläggningsarbetet bl.a. fördjupade studier av förekommande 
tidshjälpmedel och hur man kan åskådliggöra tidsbegrepp didaktiskt och 
skapa tolkningsbara logiska bildsekvenser, t.ex. med hjälp av pictogram.   

Vidgade perspektiv och återhållsam attityd  
Informanterna poängterar vikten av att låta användarna komma till tals i 
sammanhanget då deras erfarenheter och behov utgör en grundläggande 
förutsättning för att skapa en kunskapsmässigt relevant plattform för 
processarbetet. Lyhördhet kombinerad med en medveten återhållsamhet av 
egna personliga åsikter är en attityd som informanterna förordar vid dessa 
användarkontakter. En öppensinnad interaktion sägs borga för att 
kunskaper och synsätt vidgas i processarbetet.  

Kajs resonemang och interaktion med sjuksköterskestudenterna kring 
deras erfarenheter av det traditionella sängbordet resulterar i flera viktiga 
synpunkter i researcharbetet, bl.a. problemet med ”kundvagnseffekten”, dvs. 
att sängbordets fyra hjul tenderar att rulla i olika riktningar samtidigt, vilket 
gör bordet svårmanövrerat med en hand.    

Leif menar att hela bakgrundsarbetet egentligen går ut på att bredda sina 
betraktelsesätt och att ”inte stänga dörren med en gång”. ”Det gäller att se på 
området ur flera perspektiv, att inte låsa sig för tidigt utan öppna upp för 
flera infallsvinklar.” (Leif)  

Att bestämma sig direkt för en lösning i bakgrundsfasen är heller inget 
som Ann prioriterar. För att bredda insikten kring sitt projektområde 
utarbetar hon en så kallad ”persona” inspirerad av en elev på särskolan, samt 
ett scenario av en alldaglig situation som skildrar hur eleven i fråga kommer 
till skolan på morgonen och hänger upp sin jacka och ryggsäck på 
klädkroken och sätter på sig sin armbandsklocka med inbyggd dataenhet. 

Alltså, det är ju egentligen en liten historia om hur man använder det 
[tidshjälpmedlet, Min anm.] … eller kommer att använda det, vilken situation till 
exempel som jag valde att berätta lite. Först en liten inledning om vem, han, min 
person var. Och hur han tänker. Få lite fokus på … på hur … ja, hur är hans … tankar 
liksom … och sen så liksom lite mer i hur han är och vilka svårigheter han har. Och sen 
hur han liksom använder den här produkten. Och hur han uppfattar produkten. (Ann) 

Avgränsning och artikulerad interaktion 
Researcharbetet renderar lärdomar och förståelse kring gällande 
omständigheter. Det involverar också att en stor mängd data skall hanteras 
och att en avgränsning av själva projektområdet småningom måste 
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utkristalliseras. Avgränsningsarbetet handlar om att selektera och värdera 
data och att precisera en form av problemställning där centrala förbehåll och 
omständigheter artikuleras. Här är det viktigt att vara tydlig mot sig själv 
men även mot andra som involveras i arbetet, menar Kaj. Olika erfarenheter 
och förståelsehorisonter kräver klarhet och pregnans vid samverkan och 
informationsöverföring, både i det verbala, skriftliga och visuella. Detta är en 
viktig lärdom som Kaj tar med sig från projektet, berättar han.  

Det vi gör och hur vi gör det är inte självklart för andra, så ibland måste man vara 
extra tydlig … när jag jobbar så tätt inpå en användare som är ganska långt från 
designvärlden. Det är så mycket som man själv tar för givet när man är i den här 
miljön. (Kaj) 

Ann återger hur hon skärper upp processen genom mindmapliknande 
visualiseringar och skriftliga svar på de grundläggande frågorna vem? när? 
och hur? med avsikten att ytterligare tydliggöra designmålet för sig själv men 
även för andra som medverkar i processen.  

Just nu känns det väl som att jag tänker att … hur gör jag det här så pedagogiskt som 
möjligt för andra att förstå vad det är jag håller på med istället för att … Jag har väldigt 
mycket i huvudet. Och då vill jag bara få ner det för att andra ska förstå vad jag håller 
på med. (Ann) 

Leif framhåller den kontinuerliga återkopplingen med användarsidan som 
han etablerar inledningsvis i informationsfasen genom sina intervjuer och 
som han sedan upprätthåller genom hela projektet. Utan användarnas behov 
och intentioner för ögonen hade sannolikt framtagandet av de tre 
obligatoriska konceptförslagen fått en helt annan utgång, menar han. 

Kunskapsuppbyggnad och visuella referenser 
Att urskilja och införliva passande kunskaper i processen är centralt i 
kartläggningsfasen. Beskrivande kunskaper i form av faktabetonad litteratur 
och webbplatser är användbara källor. Interaktionen med användarna och 
deras erfarenheter en annan. En inte så obetydlig del av 
kunskapsgenererandet växer emellertid fram i praktiken och själva görandet 
när tankar och idéer bollas och undersöks genom beprövade 
tillvägagångssätt och metoder. Detta gäller inte minst då de tre obligatoriska 
förslagen om produktidé stöts och blöts i samverkan med interna ”bollplank” 
(definierade kurskamrater) inför den inplanerade delredovisningen. 

Det kunskapsuppbyggande arbetet ställs ofta samman i mindmapliknande 
utföranden. Sammanställningarna fungerar dels som ett värdefullt stöd för 
minnet, men skapar även möjligheter att överblicka arbetsområdets struktur 
och förstå dess komplexitet.  

Förekommande visuell mediering i den inledande fasen utgörs i stor 
utsträckning av fotografisk bild, egenhändigt exponerad som i exemplet med 
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Kajs dokumentation av sängborden eller i form av nerladdade bilder från 
nätet på förekommande träningsklockor, som i fallet med Leif. Nerladdade 
bilder förekommer även i olika typer av collageliknande 
referensgestaltningar, s.k. boards med prefix som image, mood, future, och 
position. Genom att sätta samman valda bilder och bildelement till en 
gestaltning kan t.ex. en idé eller ett koncept visualiseras som ett imageboard. 
Om en stämningsskapande referensgestaltning framställs handlar det om 
mood board. Future board fungerar som en inspirationsreferens gällande 
framtida målsättningar, under det att position board syftar till att smalna av 
och inordna en produktidé gentemot liknande produkter på marknaden med 
hjälp av ord och bild i ett slags koordinatliknande system. 

Skisser gjorda för hand förekommer givetvis också i detta skede av 
processen, men dessa får en mycket större roll i arbetet med att generera och 
utveckla idéer. 

Resurser och handlingsbaserade processer 
Fasernas arbete går in i varandra och en del av idégenererandet startas redan 
i den inledande fasen parallellt med att designproblemet växer fram och 
definieras. Generering av idéer och utvecklingen av dessa är avhängiga 
resurser av olika slag som finns att tillgå. Understödjande tillgångar i 
sammanhanget som framkommer i intervjuerna kan indelas i fysiska 
resurser som berör själva utbildningsmiljön och dess faciliteter i form av 
utrustning av olika slag, men även i utbildningssociala resurser som 
interaktionen med studiekamrater och handledande lärare och med 
användargrupper och andra externa aktörer. Tillsammans med digitala och 
virtuella resurser bildar förekommande medieringsformer också en viktig 
tillgång i processarbetet där skissen och den visuella formen av mediering 
har en särställning.  

Kaj återger hur han använder skissandet som ett sätt att prova sig fram 
genom att visualisera utkast av möjliga idéer. Inledningsvis kan det handla 
om att testa rena påfund och ingivelser, lite senare i processen om att 
undersöka mer förnuftsmässiga sakfrågor. Oavsett vilket fortgår 
utforskandet i själva görandet genom otaliga variationer och upprepningar i 
jakten på möjliga lösningar. Kaj beskriver vidare hur han frammanar sina 
lösningsalternativ via mentala bilder och hur visuella oegentligheter och fel 
upptäcks och rättas till under skissarbetets gång.  

Ja, så gör jag nästan alltid, att jag ser någonting framför mig, i huvudet alltså. Så där 
skall den se ut i motljus typ. Och liksom utgår ifrån det. Så när jag får ner det på 
pappret så måste jag ju göra lite mer definierat på något sätt. Och det är då jag 
upptäcker … eller då löser jag problemet på … med pennan direkt liksom i sekunden, 
men jag inser ju direkt att det där kommer ju inte att funka, men så skissar jag färdigt. 
Och så gör jag en ny där jag kanske ändrar det och så inser jag något annat, och så 
vidare, och så vidare. (Kaj) 
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Att kunna använda pennan som sitt ”snabba verktyg” i det undersökande 
arbetet är viktigt, menar Leif. Det är också något som han medvetet försöker 
jobba på att utveckla i de olika projektarbetena. I föreliggande projekt lägger 
han sitt fokus i den undersökande fasen på att skissa sig fram till en bästa 
möjliga estetisk utformning av träningsklockan utifrån de kriterier som bl.a. 
har utkristalliserats i samtalen med användarna. Förbehållen som vägleder 
honom genom skissarbetet är av estetisk, semiotisk, funktionell och 
säkerhetsmässig karaktär. Dels handlar det om att hitta ett visuellt uttryck 
som ser ut som en träningsklocka. Dels är ett annat viktigt förbehåll i 
skissprocessen att klockans display optimeras beträffande storlek och 
avläsbarhet. Vidare måste boetten anpassas estetiskt och storleksmässigt till 
klockans armband. Säkerhetsmässiga förbehåll handlar om att eliminera alla 
utstickande formelement och andra eventualiteter som kan förorsaka 
personskador vid användandet.  

Här då börjar jag mer och mer liksom, ja, fastställa någon slags form och titta på 
variationer och så där och mer detaljstyra då kan man säga, det estetiska. Hur upplevs 
klockan beroende på hur formen ser ut på själva boetten? Det känns som det är en stor 
del av klockan ju. Så jag började titta på det. Och sedan här igen har jag valt att titta på 
samma former, men då försöka få med de här formelementen mer och då har jag tänkt 
att det ska vara en … klockan och armbandet ska vara integrerat, det ska vara en 
helhet, men det ska ändå byggas upp till någonting. Så jag sitter och tittar på det lite 
grand. Och då har jag tagit ett beslut här, nej, men det ska vara en avlång display, det 
ska vara så här. (Leif) 

Anns utgångspunkt i idégenereringsarbetet är frågeställningen om hur man 
med visuella medel kan kommunicera olika aktiviteter och åskådliggöra 
tidsbegrepp som när och hur länge på ett didaktiskt och begripligt sätt. 
Själva idégenereringsarbetet kan beskrivas som en verksamhet där möjliga 
uppslag och lösningar frambringas och testas i en handlingsbaserad praktik 
genom att varierande tankestrategier tillämpas mer eller mindre medvetet. 
Hon beskriver det som att hon ”lägger allt i en mixer” för att se vad som 
kommer ut. 

Alltså, här plockar jag lite, om vad jag tycker och om vad jag skulle kunna använda. 
Inte för att jag ser någon lösning nu direkt så. Men jag plockar lite. Vad är det som är 
gemensamt för alla dom här, till exempel tidshjälpmedel. Jo, det är någonting som 
räknar ner. Och almanackan är ju … vad är det som finns i alla? Jo, det är ju färgerna 
på dagarna och pictogrammen, det är ju självklart liksom. Det är ju bilder och sen är 
det en text som förklarar. Så då börjar jag tänka att jag lägger allting i en mixer och 
mixar. Och sen får jag se vad som kommer ut. (Ann) 

Ann karaktäriserar sin designprocess som ”ett växelverkande fram och åter” 
där olika infallsvinklar på frågeställningen anläggs och testas genom 
varierande tillvägagångssätt. Oftast involveras flera perspektiv och förbehåll 
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på samma gång i denna handlingsprocess, vilket hanteras genom ett 
reversibelt förhållningssätt.  

Kaj beskriver sitt sätt att ta sig fram i designprocessen som ett sökande 
där han testar sig fram med hjälp av förhållningssättet ”trial and error”. 
Genom att testa en idé kan man försäkra sig om att man verkligen inte har 
missat någon möjlighet och ett negativt testresultat kan faktiskt innebära 
insikter som kan komma arbetet till godo senare i processen, tillägger han.  

Jag försöker mer liksom gå lite mer sökande så där … och testa mig fram, för jag är lite 
mer så här ”trial and error” liksom, för att jag tycker att det ger mig mer, för hade jag 
gjort det här så att man på något sätt kunde räkna ut hur det skulle bli då känner jag 
att då missar jag på något sätt någonting. Jag gillar lite det här; att jaha ok det här 
löste inte sig, men det här kan jag använda till något annat sedan. Så jag tycker att jag 
kan hitta någonting i det även om jag inte … och då vet jag också att det funkade 
verkligen inte. (Kaj) 

Leif liknar sin designprocess vid ”en berg- och dalbana” där ett intuitivt 
snirklande blandas med olika metoder och upprepningar av dessa. Endera 
säger han sig vara på toppen och allt ser glasklart ut eller befinner han sig 
plötsligt i en dalgång där nya problem tornar upp. Men samtidigt, tillfogar 
han, att om inget problem existerar så finns det heller inget problem att lösa 
och då är det heller ingen utmaning eller mening med arbetet.  

Har man inte ett problem då har man heller ingenting att lösa, vilket gör att det känns 
som att det är ett bollande av att, och speciellt lite som jag själv tänker att jag vill ju 
göra en produkt för att jag vill lösa ett problem, inte för att det ska vara en, lik som 
redan finns, vilket gör att problemet, men det är nog ganska viktigt för mig och sedan 
hitta en lösning på det och sen ja, tillbaka ett nytt problem och hitta en lösning på det. 
(Leif) 

Undersökande CAD-bearbetningar 
Det undersökande processarbetet involverar frågor av skiftande slag. 
Funktionella, materiella, kommunikativa och formmässiga undersökningar 
och ställningstaganden bildar vägledande förbehåll i skissprocessen. 
Genomförda användarstudier ligger exempelvis till grund för utformningen 
av Anns armband med ”snap-on-funktion”. Hennes formgivningsarbete fort-
löper med hjälp av blyertsskisser, vilka småningom sammanfattas i 
måttsatta slutskisser där armbandsenheten åskådliggörs ur olika perspektiv. 
Därpå vidtar CAD-bearbetningen av de slutgiltiga blyertsskisserna och 
arbetet med att bygga upp en visualisering av enheten ur olika vyer samt en 
avslutande presentationsbild av hennes tidshjälpmedel ”In Time”. 

Leif lovordar användningen av digitala resurser i processarbetets 
undersökande slutfaser. Fördelarna med computer-aided-design jämfört 
med traditionella handskisser är påtaglig, speciellt då det rör sig om 
finisharbetets små variationer och detaljer, vilka i det närmaste är omöjliga 
att utföra med handskissens hjälp. CAD-programmet underlättar också 
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arbetet med material- och färgval, samt möjligheten att snabbt och lätt ge en 
tredimensionell illusion av objektet på dataskärmen. Möjligheten att printa 
ut en modell av CAD-ritningen via en tredimensionell skrivare ska heller inte 
underskattas, enligt Leif, som framhåller vikten av att få röra vid och känna 
på den tredimensionella modellen i sammanhanget. 

Under den sista projektveckan intensifierar också Kaj sitt arbete i CAD 
med att förfina sängbordets utformning. Bordets proportioner, lådans 
låsanordning respektive sladdhål, samt en del andra detaljer justeras och 
finslipas visuellt i datorprogrammet.  

Erfarenheter och lärdomar från projektarbetet 
På frågan om vad som varit mest givande i projektet nämner Kaj kontakten 
med referensgruppen, sjuksköterskestudenterna, och att denna interaktion 
har upprätthållits från första början och genom hela processen. 
Utarbetandet av en tidsplan att hålla sig till är fundamentalt i varje form av 
projektarbete, men tål ändå att nämnas i sammanhanget, tillägger Kaj. I 
tidsplaneringen utgör de planlagda brytpunkterna ett slags tidsmässiga 
markörer med avsikt att driva på beslut om vägval i processen.  

Även Leif värdesätter den kontinuerliga återkopplingen med 
referensgruppen under projektets gång. En annan lärorik erfarenhet han tar 
med sig från projektarbetet är formgivningens genomförandeprocess, från 
handskisser och tvådimensionella pappersmodeller till CAD-bearbetade 
bilder och utprintade 3D-modeller.  

Att lägga tid på researcharbetet och att inte bestämma sig för snabbt är en 
erfarenhet som Ann lyfter fram i sammanhanget. En annan lärdom är 
studiekamraternas och de olika referensgruppernas oersättliga tillgång som 
bollplank i projektarbetet. Kollektiv hjälp finns att tillgå om man är öppen 
för att använda sig av omgivande erfarenheter och kompetenser, menar hon, 
men det handlar samtidigt om att hitta en fungerande balans mellan 
omgivningens råd och tilliten och tron på sina egna idéer. 

Portfoliometoden som resurs 
Portfolioarbetet innebär ett rejält extraarbete, men samtidigt har det sina 
fördelar på så vis att arbetsförloppet dokumenteras och samlas på ett ställe, 
vilket senare möjliggör och förenklar reflektionen kring den egna 
genomförandeprocessen, menar Leif. Och även om man inte kan få med alla 
vägval man överväger under en dags arbete, så är det ändå värdefullt att 
tvingas motivera och sätta ord på de avgörande besluten som tas, avslutar 
Leif. 

Det positiva är ju att man samlar sitt arbete. Det är nog den styrkan att titta tillbaka på 
en portfolio sådär och tidigare projekt. Att man känner att man ja men det var ju det 
där jag gjorde där, det var ju inte så bra, men det där gjorde jag och det var en bra 
metod att använda. (Leif) 
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Kaj skjuter upp portfolioarbetet tills projektet i princip är i hamn. Han 
känner att det inte tillför honom så mycket att jobba parallellt med detta. 
När det väl är dags att sammanfatta erfarenheterna av projektarbetet i 
portfolioformat gör han det vanligtvis i två varianter. En som bygger på 
reflektion och eftertanke och en med en lite mer säljande och övertygande 
approach. Och det är i den senare av de två versionerna som arbetet med 
presentationen aktualiseras.  

Jag tycker att portfolion kommer mer i efterhand, alltså det är mer när jag är klar med 
projektet som jag känner att portfolion ger någonting. Det ger mer efteråt. Men det är 
ju viktigt att hålla igång med den med liksom. (Kaj) 

Ann återger att hon ställer sig positiv till det obligatoriska portfoliobeting 
som följer med projektarbetet. Portfolion utgör platsen och möjligheten för 
reflektion i och om den egna designprocessen, säger Ann. ”Den får dig att 
formulera tankar och idéer i ord och bild på ett pedagogiskt och 
kommunikativt sätt, som du kanske inte hade gjort annars”, fortsätter hon. 
Dessutom hävdar Ann att arbetet med portfolion ger en bra överblick av var 
man befinner sig i designarbetet, samtidigt som det skapar fart i processen 
och tar denna framåt.  

Det gör den ju på så sätt att den tar mig framåt hela tiden. Att man börjar med en liten 
sak och sen till sist blir det en produkt av det. Och det har vi fått lära oss att först så 
gör man sin research och sen så, alltså man går ju igenom alla de här stegen som man 
har fått lära sig, metoderna liksom. Och processen kommer ju då automatiskt skulle 
jag kunna säga. Det ser man ju när man bläddrar igenom portfolion, att man har ju 
liksom ändå tagit sig från A till B. (Ann) 

Sammanfattning 
Intresset i den första delstudien riktas mot tre designstudenters erfarenheter 
av ett nyligen genomfört projektarbete. Efter en kortare introduktion av de 
tre projektarbetenas inriktning inleds analysdelen med en generell 
beskrivning av genomförandeprocessernas strukturer och upplägg. Denna 
visar att specifika moment eller faser tycks haka i varandra och avhandlas i 
tur och ordning, men att processen på samma gång kan uppfattas som 
cirkulär, oregelbunden och reversibel i praktiken. Vidare resulterar 
analysarbetet i ett antal möjliga betydelseenheter och perspektiv med 
relevans för den studerade företeelsen och studiens frågeställningar, vilka 
behandlas under tematiserade rubriker.  

Sammantaget framställs designprocessen som en sökande verksamhet av 
informanterna, där olika infallsvinklar på designproblemet testas genom 
varierande tillvägagångssätt. Inte sällan involveras flera aspekter och 
förbehåll på en och samma gång i denna sammansatta verksamhet, vilket 
hanteras genom ett växelverkande arbetssätt där informanterna förflyttar sig 
fram och åter i processen.  
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Riktlinjer i form av erfarenhetsbaserade tumregler beträffande strategiska 
förhållningssätt i processarbetet förekommer i informanternas utsagor. Att 
tänka divergent och att inte låsa sig för tidigt i processarbetet är exempel på 
denna typ av rekommendationer. Att inta en återhållsam attityd gentemot sina 
egna erfarenheter till förmån för användarnas och att kommunicera med 
tydlighet i denna interaktion är ytterligare exempel på vägledande principer.  

Vidare beskrivs processarbetet som handlingsbaserat och det är också i 
själva görandet och med hjälp av olika resurser som kunskapsuppbyggandet 
fortlöper, enligt informanterna. Bland resurserna som framhålls i denna 
kontext kan nämnas utbildningssociala tillgångar i form av interaktioner med 
studiekamrater och handledande lärare samt med användargrupper och andra 
externa aktörer. Utav nämnda medieringsformer intar den visuella formen av 
mediering en särställning som tillgång i denna handlingsbaserade process. 
Skissen är en beprövad och effektiv resurs och jakten på möjliga 
designlösningar provas genom otaliga variationer och upprepningar i 
skissarbetet.  

Delstudie 2, två gruppintervjuer 
Den andra delstudien består av två gruppintervjuer där två kvinnliga och en 
manlig andraårsstudent deltar vid varje tillfälle. Resultaten sammanfattar 
informanternas erfarenheter av designprocessen, lärandet och den visuella 
medieringens roll under rubrikerna: Erfarenheter av designprocessen, Visuella 
medieringar som meningsskapande resurser och Lärandeperspektiv på 
designprocessen. Varje rubrik/perspektiv beskriver resultatet med 
utgångspunkt i utkristalliserade teman. Informanterna benämns med de 
fingerade namnen Siv, Felicia, Anton (första gruppintervjun) och Minna, 
Jonna och Kaj (andra gruppintervjun). Kaj deltar även i den första delstudien. 

Erfarenheter av designprocessen 
Informanternas resonemang kring designarbetet ger en komplex och 
sammansatt bild av själva processen och vad som enligt dem utmärker 
denna. Tankar som aktualiseras redovisas under följande teman: Struktur 
och centrala faser, Metoder, strategier och vägledande principer, 
Kontrollerad otrygghet och kreativa processer, Motsatser och integrerande 
helheter. 

Struktur och centrala faser 
Då informanterna talar om designprocessen beskriver de denna som 
”ledstången i kaoset” och ”tryggheten i ovissheten". Att gå in i 
designprocessen beskrivs av en informant som att ”man vet att, men man vet 
inte hur”. Informanten säger sig finna trygghet i att veta att problemet 
kommer att lösas, men kan inte veta i förväg på vilket vis. Ovissheten 
dominerar således det initiala skedet, men beskrivs samtidigt som 
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eftersträvansvärd i viss mån, då den anses stärka ett nytänkande och 
samtidigt reducerar risken att fundera i gamla tankebanor. 
Designprocessens utseende sägs variera beroende av sammanhanget, men 
enligt informanterna finns det vissa grundläggande och beprövade 
strukturer som processen alltid kan byggas kring.  

Den inledande fasen beskrivs som särskilt betydelsefull. Det är i denna del 
av processen som informanterna säger sig klargöra vilka förutsättningar och 
omständigheter som gäller. Här pekar de på vikten av att orientera sig kring 
problemet i fråga och att samla in relevanta kunskaper genom ett 
undersökande s.k. researcharbete. Det är också här förutsättningarna sätts 
för arbetet då designproblemet ringas in genom att själva ramverket och dess 
begränsningar formuleras. I detta kartläggande arbete finns det, enligt 
informanterna, en uppsättning beprövade metoder att tillgå. Brainstorming, 
vilket går ut på att generera en stor mängd idéer under en viss tidsrymd, är 
en metod som används frekvent i processens tidiga faser, enligt de 
studerande. Inte sällan förekommer denna brainstorming i form av snabba 
idéskisser. Vidare förordas en divergent ingång. Att låsa sig för en lösning 
tidigt i processen och inte undersöka flera möjligheter betraktas mer eller 
mindre som en ”dödssynd” i sammanhanget.  

Jag jobbar nog så här, att först sätta ramar, det här ska jag jobba inom och sen spretar jag ut 
som bara tusan och ser vad det finns för möjligheter och sen plockar jag av det. (Siv) 

Vikten av att inta ett reversibelt förhållningssätt i processen återkommer 
med jämna mellanrum i resonemangen. Att se tillbaka, växelverka och röra 
sig fram och åter i processen eller att ibland tänka helt tvärtom framställs 
som ett typiskt och på samma gång nödvändigt och givande förfaringssätt.  

Jag kan skissa upp rätt mycket och sen lägga detta åt sidan, fast jag har kvar det. Och 
sedan går jag tillbaka och tittar på det. (Kaj)  

Om du har en idé som är bra ska man göra tvärtom. Och om man hela tiden kommer 
tillbaks till grundidén då är den bra och så fortsätter du med den. (Anton) 

Ett ambitiöst och energiskt arbete i den inledande fasen är av stor vikt och 
betalar sig senare i processen då stressen och paniken slår till, vilken den för 
det mesta gör då deadlinen närmar sig, menar Felicia. Siv håller med om 
tidens obeveklighet i slutet av processen och att tiden alltid ”rinner ut”.  

Alltså, jag är nog väldigt ambitiös i början. Jag vet att det blir jobbigt när man blir 
stressad. Man blir alltid stressad i slutet, det spelar ingen roll hur mycket arbete du 
har lagt ner i början. (Felicia) 

Man sätter ju ändå ribban från början. Och sen oavsett hur mycket jag jobbar i början 
så jobbar jag ännu mer i slutet liksom. (Siv) 
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Metoder, strategier och vägledande principer 
Resonemangen kring strategier och metoder och deras betydelse i 
designprocessen varvas med vad som skulle kunna beskrivas som 
vägledande principer, t.ex. att ta processen i rätt ordning, att rekonstruera 
och motivera sina beslut, att släppa tanken på färdiga resultat och våga se 
möjligheter, att ta tid på sig och inte hasta fram lösningar, att inta ett 
”utanför-perspektiv” etc. Sannolikt har varje informant sin egen förförståelse 
eller attityd i sättet att angripa och genomföra ett designarbete, vilket mer 
eller mindre uttalat tycks komma till uttryck i dessa pragmatiska 
fingervisningar eller vägledande principer.  

Man går ju inte in i ett projekt helt neutral. Man har ju alltid någon tanke om vad det kan 
bli. (Minna) 

Metoderna i sig beskrivs som ett naturligt och betydelsefullt inslag i 
designarbetet och som en viktig grundsten i hela processen. Informanterna 
återger hur man introducerats i användandet av olika strategier och metoder 
under de första två terminerna och att man nu under det andra läsåret 
förstått hur att applicera och utveckla dessa på ett fruktbart sätt i sina 
projekt. Man låter förstå att det finns en arsenal av metoder som man bör 
lära sig behärska och att denna uppsättning är att likna vid en ”palett” eller 
en ”verktygslåda” att plocka ur. Man ställer sig heller inte främmande till att 
modifiera eller omarbeta befintliga metoder om så behövs.  

Det är som en verktygslåda. I översta lagret har man de vanliga [metoderna Min 
anm.]. Sen ligger de andra där under liksom, men man använder dem inte så mycket 
för att. Då är vi tillbaka där vi sa i början att man utvecklar sin egen metod. (Kaj) 

Ja, man kan ju välja och utveckla själv. Det är ju några som jag tar inspiration ifrån, 
men inte använder exakt. (Minna) 

Av de metoder som specifikt omnämns kan merparten relateras till 
processens initiala skede och arbetet med research och kartläggning, som 
exempelvis metoden ”persona”. Andra förfaranden som förs på tal är 
metoder för att generera, utveckla och utvärdera idéer. Att generera och 
utveckla idéer bygger dels på traditionellt skissande, men även på olika 
typer av bildcollagearbeten, som image board och mood board av 
intertextuell karaktär, där man söker visualisera sig fram till de värden 
och känslor som man vill att en idé ska uttrycka och kommunicera. 
Metoden ”Love and hate”, vilken kan liknas vid ett enklare förfaringssätt 
för att utvärdera olika designlösningars fördelar respektive nackdelar och 
väga dessa mot varandra, är en metod som används i olika faser av 
processen.  
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Jag har ju skissprocessen. Den tycker jag är den roligaste. Där tömmer jag ut alla mina 
idéer på något sätt. (Kaj) 

I varje projekt brukar jag använda brainstorming. Sen brukar jag göra någon mood 
board, känslan och inspirationen. Sen varierar det. (Minna) 

Vad som sammanfattningsvis framstår som strategiskt utmärkande i 
processarbetet är det växelverkande och undersökande förhållningssätt som 
sägs praktiseras, där samtidigt olika lösningsförslag tycks prövas och 
utvärderas genom successiva approximeringar. Det verkar vidare som om 
förståelsen och kunskapen kring själva designproblemet klargörs 
allteftersom processen framskrider och relevanta metodval introduceras.  

Kontrollerad otrygghet och kreativa processer 
På frågan vilken metafor informanterna skulle välja för att beskriva 
designprocessen säger Kaj att han kan se likheten med en blind person som 
söker sig fram mot ett mål genom att följa ett rep. Likt den blinde mannen 
får han känna sig fram och på så vis hitta en vägledande riktning i processen, 
menar han. Situationen kan beskrivas som oviss, men spännande. Kaj menar 
att det finns en paradoxal känsla i denna eftersträvansvärda 
ovetandesituation.  

Men lite som att man är blind och följer ett rep. Så att du är ju blind så du ser inte vart 
du ska, men du har ju ändå led så du känner hur … Du kan ju fortfarande hitta dit, 
men du ser ju inte riktigt målet. (Kaj) 

Minna i sin tur använder en trasslig kedja som metafor för designprocessen, 
vilken det gäller att lösa upp under arbetets gång. Kaj flikar in att det händer 
att repet tar slut och att kedjan inte löses upp. Tröttheten sätter in och 
upplevelsen av att befinna sig i en återvändsgränd i processen framträder. 
Minna menar att ett designprojekt blir så personligt, det ”ligger en så nära” 
och därför kan känslan av stor uppgivenhet infinna sig då denna 
dödlägessituation infinner sig i processarbetet. Det är vid sådana tillfällen 
man uppskattar miljön man vistas i här med alla sina studiekamrater, säger 
Kaj. Det är nästan så att alla får det här ”breaket” samtidigt och då känns det 
väldigt skönt att man kan stötta varandra, menar han. Utbildningsmiljön 
betyder sannolikt mycket för studenterna i dessa situationer. 

Det går på ett så personligt plan för projektet ligger en så nära. Så man känner sig helt 
uppgiven. (Minna) 

Jag tycker också att det kan vara skönt att just att man har miljön här. Alltså med 
varandra. Att alla jobbar med samma grej och ofta är det … det är ganska nära 
varandra som alla får det här breaket. Och då är det så där skönt att man har varandra 
och falla tillbaka på och stötta varandra. Så det tycker jag kan vara skönt. Och sen är 
det ju bara – ta tag i det och bara göra. (Kaj) 
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Felicia beskriver designprocessen som en ”frustrationsprocess”, ”sjukt 
känslosam” och påfrestande. Anton liknar designprocessen vid ”the big 
bang”. Processen börjar med ett stoff, kaos och rörelse, för att småningom 
samlas ihop till en struktur med mer fasta idéer, enligt Anton. Siv menar att 
de oordnade omständigheterna som råder initialt i processen måste bejakas 
och att man måste förlita sig på att man till slut kommer att stå där med en 
lösning på problemet. Och om tryggheten känns för stor, ja, då har man gjort 
det för lätt för sig, menar Siv. Informanterna är eniga om att det handlar om 
att försätta sig i och befinna sig i ett tillstånd av kontrollerad otrygghet.  

Jag tycker att designprocessen kan vara så otroligt givande, men den kan också vara 
sjukt känslosam och fruktansvärt frustrerande. (Felicia) 

Ja som när universum skapades då. Det började med ett stoff. En massa idéer som 
bara, och sen så samlas det till slut ihop och blir till de här fasta idéerna som du har. 
(Anton) 

Man får lita på … till slut så kommer jag att stå med en produkt. Man vet vilka steg 
som kommer att vara på vägen, men man vet inte riktigt hur det kommer att se ut. 
(Siv) 

Alla känner ju den här ovissheten då man får en ny pitch liksom. Ingen vet exakt hur 
man ska lösa det här. Vissa saker kanske är helt främmande. Shit, hur ska vi få till det 
här liksom? (Felicia) 

Informanterna beskriver förnimmelsen av att vara i den kontrollerade 
otryggheten och hur denna känsla kan svänga genom processen. Hur 
inledningsfasens positiva sinnesstämning plötsligt slår om, idéer kraschar 
och paniken sätter in, men att känslan av att arbetet trots allt kommer att 
räta upp sig så småningom infinner sig igen. Felicia återger hur det känns 
vissa stunder då hon befinner sig i processen (bubblan som hon uttrycker 
det), hur hon lever med tankarna dygnet runt, hur hon vaknar mitt i natten 
och tänker på arbetet och hur hon drömmer mardrömmar om det. 
Självkritiken kan bli så stor att den riskerar att hämma själva arbetet, menar 
hon. Processarbetet kan stundtals upplevas så intensivt att hon säger sig ha 
svårt att distansera sig från det. Det är oftast då hon fått perspektiv på sitt 
arbete som hon känner att hon kan bedöma sin insats på ett rättvist sätt. 

Ibland kan man uppskatta ett projekt när man har fått perspektiv kring det, för oftast 
när man är inne i den där bubblan blir det för mycket ibland, att man tänker på det, 
man drömmer om det, man vaknar på nätterna och får mardrömmar kring det liksom. 
Det blir så himla intensivt. (Felicia) 

Att kunna vara kreativ och att våga släppa reglerna och det förväntade till 
förmån för nya perspektiv och möjligheter är centralt för en blivande 
designer, enligt Siv. Hon hävdar att det finns en bild av att en designer ska 
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kunna alla andras yrken också, men det som är den egentliga styrkan hos en 
blivande designer är den kreativa förmågan, menar Siv.  

Man får en bild av att man skall vara bäst på allt, man ska kunna alla andra yrken 
också, men egentligen ska vår styrka vara att vara kreativa och sådär våga släppa det 
här med reglerna som redan finns. (Siv) 

Felicia fortsätter med att jämföra konstnärens roll med designerns. Hon 
menar att det ligger en stor skillnad i konstnärens frihet att kunna arbeta och 
uttrycka sig utifrån ett eget perspektiv och designerns brukarperspektiv som 
alltid bygger på att fokusera ”den andre” och dennes erfarenheter och behov. 
En konstnär kan förvisso arbeta på samma vis som en designer genom att 
fokusera ”den andre” och dennes erfarenheter, men en designer kan sällan, 
eller aldrig bortse från användaren och dennes behov till förmån för sina 
egna. Därför utgör dialogen med brukaren en central del i designprocessen, 
enligt Felicia. Siv flikar in att en designer dessutom måste ha testat en 
lösning och hur människor reagerar på denna innan den kan färdigställas 
och levereras.  

Därför är det viktigt att ha en dialog också för att veta hur andra tolkar det här 
egentligen och vad som är deras känsla. Vi får inte vara rädda för att ta in andra 
människor. (Felicia) 

Och skillnaden är ju också att konstnärligt då kan man sväva ut liksom och sen testa 
när det är klart. Men när vi är klara då måste vi ha testat allt och redan veta hur folk 
reagerar på det här eller …(Siv) 

Motsatser och integrerande helheter 

Ja, ibland går jag på magkänsla. Jag känner mer för det här, vilket gör att det kommer 
att bli bättre. Och då om det inte är någon viktig skillnad, då kan man ju hellre välja 
det man känner. Så att man kan lägga hundra procent på det. Men i vissa fall måste 
man köra efter vissa kriterier liksom. Man bygger ju upp en egen känsla liksom, och då 
är det väldigt svårt att slänga bort den idén liksom. (Kaj) 

Frågan om att gå på magkänslan eller vara systematisk sätter fokus på två 
grundläggande förhållningssätt i designprocessens kunskapsgenererande 
verksamheter, vilka framträder mer eller mindre explicit i informanternas 
utsagor. Å ena sidan går det att urskilja förhållningssätt baserade på 
rationalitet och systematik som informanterna försöker bemästra. Å andra 
sidan och som motpol till dessa metodanpassade strategier framstår det 
intuitiva, handlingsbaserade och mer stegvisa förfaringssättet, baserat på 
appropriering. Att dessa motsatser inte enbart ska betraktas som diametralt 
olika strategier och sätt att förhålla sig på i designprocessen, utan att de 
samtidigt kan sägas fylla funktionen av en samverkande interaktion i 
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processarbetet där ett mervärde i form av kunskap genereras framstår inte 
som osannolikt. Appropriering bygger på bemästrande. 

Jonna menar att det är bra att vara så öppen som möjligt i processen och 
att inte ha för stora förväntningar på befintliga metoder. Samtidigt medger 
hon att metoderna ger henne helt andra grunder att stå på och att processen 
hjälper henne att styrka sina beslut. Jonna säger sig ha utvecklat ett klarare 
sätt att se på processarbetet. Kaj håller med. Han använder begreppet 
bredare synsätt och menar också att metoderna hjälper till att forma och 
styrka besluten i processen. Minna å sin sida upplevde designprocessen som 
något nödvändigt ont i början, något som hon fick tvinga sig till att engagera 
sig i och reflektera om. Men nu, fortsätter hon, är det ju själva grejen, det 
viktigaste. Designprocessen handlar mycket om att hela tiden se tillbaka och 
om att göra om, enligt Minna. 

Man får ju helt andra grunder att stå på med metoderna, tycker jag i alla fall. Man 
styrker ju sina beslut genom att ha en process. Man har utvecklat väldigt mycket ett 
klarare synsätt. (Jonna) 

Bredare synsätt, tycker jag. (Kaj) 

Och nu är det så här att det här är ju det viktigaste, det är själva grejen. Att se tillbaka 
hela tiden och att göra om. (Minna) 

Anton hävdar att man bör testa sina idéer genom att tänka tvärtom och våga 
testa för eller emot. Felicia föredrar att arbeta djupt, men samtidigt våga 
släppa initiala koncept och idéer till förmån för andra möjliga lösningar. 
Man vet aldrig vad man kan hitta på vägen, menar Felicia. Siv hävdar att det 
är bra att vara divergent i början av arbetet för det innebär flera möjligheter 
senare i processen. 

Och så kanske man på vägen hittar någonting, små delar som hade kunnat höja det 
här ännu mer eller så hittar man någonting helt annat som är tio gånger bättre. 
(Felicia) 

En stor skillnad i dag jämfört med i början av utbildningen är, enligt Jonna, 
att hon inte nöjer sig med en första idé, trots att den verkar bra. Man testar 
nya synsätt utan att tappa själva kärnan, för man vet att det sannolikt finns 
en utvecklingspotential, menar Jonna. Flera synsätt på idén eftersträvas och 
genereras. 

Det är väl den stora skillnaden att idag i fall man får någon idé, så är det inte så här att 
den här idén var en bra idé och den är klar. Utan trots att man känner att detta känns 
som en klar produkt så när man väl börjar skissa på det då inser man hur mycket man 
kan utveckla utan att förlora kärnan i produkten. (Jonna) 
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Kaj menar att han tänkte för långt fram i processen tidigare. Han hade för 
bråttom med att tänka på slutresultatet och låste sig därför ofta tidigt i 
processen. Nu inser han hur viktigt det är att ta processen i rätt ordning, att 
inte rusa fram utan ta det lugnt och systematiskt.  

Jag tolkar det så att innan kanske man hoppade lite mer och tänkte lite längre 
fram…att man tänkte för långt fram hela tiden. Man hade ju en föreställning om vad 
det skulle bli. Men nu kan man med hjälp av de här designprocesserna… kan ta det så 
där i rätt ordning. Och då blir man inte så där låst att man tänker vad man kan göra 
med det här materialet. Men om man tar det i den här ordningen då bygger man inte 
upp de där förväntningarna på vad det kommer att bli. (Kaj) 

Minna menar att vissa beslut inte kommer ner på papper utan att de tas 
uppe i huvudet (pekar på huvudet) på något vis. Jonna understryker vikten 
av att ta ett ”break” i vissa svåra lägen i processen och låta saker och ting 
ligga i bakhuvudet ett tag innan besluten fattas.  

Jag är väldigt noga med att ta ett break från projekten. Jag kan ha två dagar i rad då 
jag inte rör det. Det ligger ju i bakhuvudet hela tiden. (Jonna) 

Resonemangen kommer in på fallgropar i processen som bör undvikas. 
Felicia menar att för mycket studier av befintliga produkter som redan 
skapats och finns på marknaden, kan innebära att man låser sig i en 
intertextuell utgångspunkt. Ändå är det enligt Felicia självklart viktig att 
undersöka vad som finns på marknaden. Här gäller det istället att söka 
inspiration och hitta nya uttryck och perspektiv från andra produktsegment 
och områden, enligt Felicia. 

Det kan vara farligt att titta på produkter som är liknande… att man på något sätt låser 
sig. Hur ska jag kunna göra någonting nytt liksom? Det är bra att lära sig att hitta 
inspiration som inte exakt har med den produkten att göra. Att försöka se det från en 
massa andra sätt. Det är självklart viktigt att kolla vad det finns på marknaden och 
förstå det. Det är dumt att lägga energi på något som ser exakt ut som det som redan 
existerar, men det är nog bra att försöka att hitta lite idéer först innan man kollar för 
djupt så att man inte låser sig. (Felicia) 

Siv ser i sin tur en risk i att hon ofta gör som hon brukar göra, att hon blir 
trygg i sin process och alltid ”startar i samma hörn”. Siv menar att det är 
viktigt att vara vaksam på detta i sitt arbete och att alltid vara öppen för nya 
möjligheter på alla plan. 

Jag kan bli lite trött på att man alltid börjar i samma hörn också. Man är så trygg i sin 
process. Men man kanske kan göra något annat liksom och utgå från möjligheterna 
från det och kommer man fram till ett nytt material då har man ju liksom det att utgå 
ifrån och många möjligheter med det istället för att göra som man alltid gör. (Siv) 
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Sammanfattning, erfarenheter av designprocessen  
Informanterna liknar designprocessen vid ”ledstången i kaoset” och 
”tryggheten i ovissheten". Processen sägs bestå av vissa grundläggande 
strukturer att luta sig mot, vilka utgör en trygghet i arbetet. Samtidigt 
framgår det av resonemangen att det finns en poäng med ett visst mått av 
ovisshet, särskilt i det initiala skedet av processen. Denna ovisshet sägs till 
och med vara eftersträvansvärd och nödvändig för att stärka ett nytänkande i 
processarbetet. Informanterna talar om vikten av att försätta sig i en 
kontrollerad otrygghet.  

Trots att varje informant verkar ha sin egen förförståelse beträffande 
sättet att angripa ett designarbete finns det en uppsättning gemensamma 
metoder och vägledande principer som de har lärt sig att bemästra och 
appropriera i sitt designarbete. Inte sällan modifieras och anpassas dessa 
metoder efter rådande omständigheter. Ett visst register av metoder och 
erfarenhetsbaserade tumregler har bemästrats och approprierats. 
Rationalitet och systematik varvas med intuition och handlingsbaserade 
förhållningssätt i informanternas resonemang om processarbetet. Att dessa 
motsatser inte enbart ska betraktas som diametralt olika strategier och sätt 
att förhålla sig på i designprocessen, utan att de samtidigt kan sägas fylla 
funktionen av en samverkande interaktion i processarbetet där ett mervärde 
i form av kunskap genereras framstår inte som osannolikt. 

Att vara kreativ och att våga släppa det förväntade till förmån för nya 
främmandegörande möjligheter ses som centralt i designarbetet. Men till 
skillnad mot konstnären har en designer vissa omständigheter att beakta i 
sin verksamhet, såsom brukarperspektivet. Att bortförhandla användarna 
och brukarperspektivet i processarbetet, som en konstnär kan göra, är inte 
möjligt för en designer, enligt informanterna. 

Visuella medieringar som meningsskapande resurser 
Under följande rubriker redogörs för informanternas resonemang kring 
visuella medieringar som meningsskapande resurser i designprocessen: 
Visuellt versus skriftligt och betydelsen av att kommunicera med tydlighet, 
Visuella medieringars ändamål och betydelse i designprocessen, Handgjort 
versus digitalt. 

Visuellt versus skriftligt och betydelsen av att kommunicera med tydlighet 
Att kommunicera med tydlighet i processen är en erfarenhet som Siv säger 
sig ha kommit att inse vikten av i sina projektarbeten. Detta gäller dels i 
kommunikationen med andra involverade i designarbetet, men också i 
kommunikationen med sig själv i processen. Oavsett visuell, muntlig, 
skriftlig, eller annan form av mediering krävs begriplighet och klarhet i 
informationsutbyte och kommunikation.  



 

78 

Man måste verkligen vara tydlig när man är två för att vara säker på att den andre har 
förstått hur man tänker. Och det tog jag med mig till nästa projekt. Att man är tydlig 
för sig själv också. (Siv) 

Siv berättar att hon använder sig av kombinationen text och bild i stor 
utsträckning i sina projektarbeten. Det visar sig speciellt i form av 
skissarbeten med skriftliga kommentarer. Att kombinera bild och text 
optimerar processarbetet, hävdar Felicia, som menar att dessa två 
medieringsformer äger olika kvaliteter. Hon beskriver kombinationen av 
dessa båda medieringar som att ta dubbla steg i processen.  

Om man både har en bild av det och sedan skriver, man får så mycket mer på nåt sätt 
att man analyserar sig själv. Text och bild blir liksom två steg. Jag tror att man tar det 
lite längre då. (Felicia) 

Styrkan med den visuella formen av mediering i jämförelse med den 
skriftliga är att visuell gestaltning bäst föregås av visuellt medierade utkast, 
det ligger liksom i sakens natur, menar Felicia.  

Det är ju början på formgivningen och idégenereringen liksom. Att den är ju 
jätteviktig. Du skulle inte kunna skriva i ord hur du vill att din produkt ska se ut. Du 
behöver illustrera det och se det. (Felicia) 

Enligt informanterna är skrift en given resurs i processen då det handlar om 
att reflektera i och om arbetsprocessen i portfolion. Att blanda text och bild 
är naturligt, men en beskrivande skiss känns mer öppen än en beskrivande 
text, anser Siv. Det visuella är överordnat och underlättar fantasin mer än 
vad texten gör, men texten behövs ändå, konstaterar hon.  

Fast jag kan tycka att om jag sätter för mycket ord på det, kan jag tycka att det blir lite 
begränsning på det. För en skiss är så öppen. Man har liksom möjlighet att spara… det 
finns fortfarande liksom, men en text är mer sådär att, så här är det. Den är svårare att 
fantisera ur. (Siv) 

En annan styrka som den visuella formen av mediering har är att den 
fungerar som ett slags minneskarta, säger Siv. Hon beskriver vidare hur hon 
lätt glömmer alla tankar och idéer som uppenbarar sig under processarbetets 
gång men att sparade skisser hjälper henne att minnas och återgå till tidigare 
uppkomna idéer i processen. Skisserna ger en god överblick och fungerar 
även som en resurs i kommunikationen gentemot sig själv och andra, 
konstaterar Siv.  

Visuella medieringars ändamål och betydelse i designprocessen 
Informanterna konstaterar att den tvådimensionella skissen har varierande 
ändamål i processen. Generellt sett beskrivs skissarbetet i processens initiala 
faser som snabbare och mindre detaljrikt. Längre fram i processen handlar 
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det, enligt informanterna, mer om detaljer och justeringar i skissarbetet. 
Minna säger att hon går från ”kluddiga” och sökande skisser i början av 
processen till mer fina och preciserade skisser mot slutet av arbetet. Kaj 
berättar att han skissar från ”rufft till fint”. Informanterna återger hur de 
söker en odetaljerad helhet i första hand, men att det sker en pågågående 
växelverkan mellan helhet och detalj i skissarbetet och att det ibland händer 
att en detaljskiss ger upphov till en helt ny utgångspunkt i skissarbetet. Ett 
allt för detaljerat skissarbete initialt anses öka risken för låsningar och för 
tidiga beslut i processen.  

Det börjar ju väldigt kluddigt och väldigt ospecifikt med bara en känsla och sen går det 
ju mot det här färdiga skissen som ska va. (Minna) 

Så man går från rufft till fint och sen går man tillbaka igen fast i en annan del kanske. 
Alltså på detaljnivå. (Kaj) 

Jag kan ibland ganska tidigt fastna vid en detalj och ändå bestämma att nej så här ska 
den här se ut för det gör så mycket på själva … och då kan jag utgå från det istället och 
forma, men ofta är det väl det att man utgår från helheten. (Kaj) 

Alltså generellt så är det ju snabbare och mindre detaljrika skisser i början. Sen blir 
det ju mer sådär att man jobbar med justeringar och så där. (Siv) 

Ja, för det är ju det som är faran, om man låser sig i en del för tidigt då och börjar 
arbeta mer detaljerat. Egentligen ska ju första delen bara vara en generering med 
snabba skisser, du ska inte lägga för mycket fokus. (Felicia) 

Kaj gillar att utgå från det visuella (en bild, en skiss) i processarbetet och se 
hur detta kan inspirera tankarna och vad som då kan hända på skisspappret. 
Han säger sig vilja komma i rätt ”flow”. Det är speciellt de ”tumnagelstora” 
skisserna i början av arbetsprocessen som han finner produktiva. Denna typ 
av summariska skisser handlar mer om att generera idéer än att göra 
fulländade och bra skisser, enligt Kaj. Jonna tillägger att det oftast är med 
just dessa spontana skisser som hon brukar kunna fånga den rätta känslan. 
Risken att skisserna överarbetas finns dock, konstaterar hon. 

Och det är också så där … för mig det kan bli en process i sig att när jag sitter där och 
pular med en bild länge liksom så samtidigt som jag gör det så går jag också igenom 
andra saker i mitt huvud under tiden som kanske inte nödvändigtvis är något som 
händer på pappret så där. Nu kan jag inte sätta ord på vad det skulle kunna vara, men 
det blir liksom så där att då stänger jag av allting. Alltså utåt och försöker bara. Jag 
kommer i rätt flow liksom. (Kaj) 

Ju mer tid jag lägger på en skiss desto sämre blir den ofta. Det är de första skisserna, 
eller det är skisser som jag gör snabbt där jag kan fånga en känsla i en linje … alltså. 
(Jonna) 
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Felicia fortsätter diskussionen med att utveckla resonemanget om det 
visuellas betydelse just för att undersöka och testa sig fram i processen. Hon 
tar volymen på en tänkt produkt som exempel. Här handlar det, menar 
Felicia, om att via skissen och den visuella medieringen skaffa sig en 
uppfattning om en tänkt produkts storlek. Siv infogar att dessa 
undersökande skisser är viktiga att göra tidigt i processen. 

Du förstår inte volymen om du ritar något så här litet, utan det är först då du får upp 
det som det ska vara. Alla de stegen är otroligt viktiga. (Felicia) 

Det är också viktigt att göra det tidigt, så att man inte står där bara, jaha, det här 
funkar ju inte. Det gick inte alls liksom. Då får man börja om från början igen alltså. 
(Siv) 

Minna aktualiserar modellarbetets och den tredimensionella 
medieringsformens betydelse som meningsskapande resurs i processen. Här 
handlar det inte enbart om de vedertagna slutmodellerna, menar Minna, 
utan också om väldigt enkla modeller för att bilda sig en uppfattning av en 
volymupplevelse eller andra typer av modeller, där t.ex. alternativa 
funktioner och konstruktioner behöver testas. Att få ta på, känna, vrida och 
vända för att förstå hur en form hänger ihop är en viktig del i processen, 
konstaterar Minna, och Jonna instämmer.  

Jag tycker det är skitviktigt att göra dem. Alltså inte bara en slutmodell utan någonting 
innan också för det ofta… När man gör det så tycker man att men det här går inte, det 
är alldeles för stort eller för…vad det nu kan vara. Du kan ju känna, vrida och vända. 
Du får en annan förståelse för hur formen hänger ihop. (Minna) 

Även om man gör en liten modell typ så får man ju … även om man har ritat i lite olika 
vyer … så får man en helt annan känsla för hur proportionerna egentligen är liksom. 
(Jonna) 

Handgjort versus digitalt 
Användningen av digitala resurser i processarbetet är i stor utsträckning 
avhängig de digitala förkunskaperna som informanterna har. För dem med 
mindre förkunskaper känns det inte alltid tryggt att navigera i de digitala 
programmen, men de som kan programmen känner sig mer bekväma. 
Generellt sett är behovet av digitala resurser typ CAD och Solid Works större i 
slutfasen av processen, menar informanterna. Siv nämner att lärarna har 
varnat för de digitala programmens förrädiska egenskaper och hur en idé som 
visualiseras digitalt tidigt i processen kan uppfattas som perfekt och färdig. 

Det är som de har sagt (lärarna), att det är så lätt att se sin färdiga produkt i Solid 
Works och så är man nöjd för den ser färdig ut liksom. Fast man kanske inte har 
jobbat med alla detaljer liksom. Så det är rätt lätt att det blir…ja, jag är rätt nöjd nu. 
(Siv) 
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Kaj återger att han jobbar med handskisser i form av linjeskisser som, om de 
ska färgläggas, scannas in i datorn och digitaliseras just för detta ändamål. 
Färgläggningsmomentet passar bra att utföra digitalt, då det går bra att 
prova sig fram på ett enkelt sätt, säger Kaj. Han medger dock att det finns en 
risk att digitala skisser ser allt för perfekta ut. Ett sätt att undvika detta är 
efterlikna manuella skisser. Detta kan åstadkommas genom att använda 
digitala verktyg i datorn som ger en manuell ”markerkänsla”. Det digitala 
arbetet handlar mycket om färger, skuggor, texturer och simulerade effekter, 
inte så mycket om undersökande skissarbete, menar Kaj. 

Jag brukar köra Photoshop eller Illustrator eller någonting för det kan man jobba 
snabbt med. Och jag vill fortfarande efterlikna den här lite analoga marker så där 
[Copic markerpenna. Min anm.], så jag jobbar fortfarande med sådana penslar liksom, 
så man får fortfarande samma effekt liksom. (Kaj) 

Minna håller med om att faran med CAD är att det blir ett för exakt resultat 
och att det kan komma lite för tidigt processen. Man riskerar att bli nöjd för 
tidigt i processen, säger Minna. 

Fast då tycker jag själv att det ser för färdigt ut. Tänker att det nästan är färdigt fast 
egentligen så är det inte det. Det behöver ändras på. Och då är ju handskisser bättre 
tycker jag. Så jag försöker att jobba mycket med handskisser. (Minna) 

Jonna utgår från handgjorda skisser som hon senare i processen lägger in i 
Illustrator. Väl inne i datorn menar Jonna att hon lätt kan dra nytta av 
tillfället att kunna experimentera, ändra och prova sig fram genom att 
jämföra olika möjligheter och variationer med en befintlig skiss som 
utgångspunkt. 

Jag jobbar också mycket med handskisser i början och sen när jag väl har satt den då 
brukar jag oftast gå in i Illustrator. Och sen så blir det ju de här justeringarna som man 
vill göra. Att man vill ändra på några vinklar som man inte är helt säker på. (Jonna) 

Även Anton medger att de snabba handskisserna är att föredra i början av 
processen innan CAD-programmet används. CAD-ritningarna har dock sina 
fördelar då man skall gå från det tvådimensionella  till det tredimensionella i 
modellarbetena, menar Anton. 

Man måste ju skissa ut de där snabbare skisserna först. Man ska ju inte gå på 
”Cadden” innan man har en färdig skiss som man har gjort.(Anton) 

Sammanfattning, visuella medieringar som meningsskapande resurser  
Trots att den textburna medieringsformen är en självklar resurs i 
processarbetet, tillsammans med den visuella eller för sig själv, framstår den 
visuella som överordnad och mer "öppen" i det omskapande processarbetet, 
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menar informanterna. Styrkan med den visuella formen av mediering i en 
designsituation och vid framtagandet av visuella gestaltningar ligger på sätt 
och vis i sakens natur, men den visuella medieringsformen sägs också 
stimulera föreställningsförmågan, samtidigt som den anses mer 
lättöverskådlig och användbar som minnesresurs och kommunikativt 
verktyg.  

Informanterna menar att den traditionella skissen har varierande 
ändamål i processarbetet. Generellt sett tenderar skisserna att ha ett 
spontant och grövre uttryck inledningsvis i arbetet för att så småningom gå 
mot mer detaljering och förfining i slutet av processen. Inledningens 
summariska skisser syftar oftast till att generera och utveckla idéer. Men 
skisser kan även användas med syftet att undersöka diverse hypoteser 
visuellt och att successivt modifiera sig fram till en slutgiltig gestaltning. 

Beträffande de digitala resursernas roll så förekommer dessa mer frekvent 
i processens senare faser, när det är dags för material- och 
färgläggningsmomenten. En av informanterna nämner att lärarna har varnat 
för den digitala bildens förrädiska egenskaper och hur en idé som 
visualiseras digitalt tidigt i processen kan uppfattas som perfekt och färdig.  

Lärandeperspektiv på designprocessen 
Med Lars Lindströms fyrfältsmodell över estetiska lärandestrategier som 
utgångspunkt genomförs en övergripande analys av informanternas 
erfarenheter av lärandet i designprocessen under följande teman: Det 
mediespecifika och att lära sig om och i designprocessen, Det medieneutrala 
och att lära sig med och genom designprocessen, Det divergenta lärandet 
versus det konvergenta. 

Det mediespecifika och att lära sig om och i designprocessen 
Merparten av informanternas perspektiv på lärande i kontext med 
designprocessen kan kopplas till det mediespecifika lärandet om och i 
designprocessen och arbetet med att bemästra och appropriera processen. 
Perspektiv som aktualiseras handlar t.ex. om att lära sig: behärska ”de trettio 
stegen” 241, hur man ska tänka, reflektera i och om processen, utveckla egna 
metoder, ta processen i rätt ordning, se nya möjligheter, att inte låsa sig för 
tidigt i processen, bortse från det vedertagna och förutsägbara, via teoretiska 
studier, vara i en kontrollerad otrygghet, se möjligheter och variationer, 
fånga en känsla i färg och form, genom att vrida vända känna och ta på, att 
nöta, och att lära sig i praktiken.  

Att lärande i-perspektiven till synes verkar vara i klar dominans över 
lärande om-perspektiven kan troligtvis tillskrivas studiens inriktning och 
dess studentperspektiv. Lärande i praktiken hamnar i fokus, vilket ger i-

                                                             
241 En vedertagen metafor bland informanterna för designprocessens olika moment. 
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perspektiven en mer uttalad framtoning i intervjuerna. Sannolikt råder det 
emellertid en samverkande interaktion mellan i-perspektivet och om-
perspektivet i realiteten, även om detta inte framkommer explicit i 
intervjuerna. Undervisningen har trots allt övningskaraktär och är därför 
instrumentell, i meningen att den strävar efter transfer till en reell 
designsituation efter det att utbildningen avslutats. 

Det är egentligen designprocessen som vi lär oss här och det är väl inte riktigt det man 
tänker. Man tänker på att man ska få lära sig att designa, men egentligen så lär man ju 
sig hur man arbetar, hur man går från att hitta problem och att skapa idéer till … ja, 
genom hela processen till resultat. (Siv) 

Citatet ovan kommer spontant i inledningen av den första av de två 
gruppintervjuerna. Diskussionen berör informanternas syn på design och 
designprocessen nu på deras andra utbildningsår jämfört med de 
föreställningar de hade i frågan då de påbörjade sin utbildning. Någon 
nämner ”de trettio stegen” i sammanhanget och menar att det är just ”de 
trettio stegen” man lärt sig att behärska och använda på bästa sätt för att ta 
fram en produkt. Vad informanterna också trycker på i sina resonemang är 
att det handlar om att ”lära känna och förstå” hur designprocessen kan te sig 
i olika situationer.  

På frågan vad de sex informanterna hade för syn på designprocessen när 
de påbörjade sina studier är det endast en som kände till och hade kommit i 
kontakt med begreppet design som process tidigare. Övriga säger sig ha haft 
en tämligen vag bild av begreppet vid kursstarten och i förekommande fall 
var uppfattningen snarare den att designprocessen mera ansågs bygga på 
personlig ingivelse än tankemässig analys och beprövade tillvägagångssätt 
och metoder.  

Jag visste ju inte att det fanns något som var så uttalat att det fanns en metod för det, 
utan jag trodde det var något som man utvecklade själv. (Jonna) 

Och så var det väl så där att man tänkte att det är något som man utvecklar själv. Att 
man under tiden försöker att hitta sin väg. (Kaj) 

Jag hade väl ganska bra koll på vad det var egentligen för jag hade läst ett par kurser i 
design innan. (Minna) 

Nu, när informanterna nyligen påbörjat den fjärde terminen på sin treåriga 
utbildning, återger de hur kunskaperna kring design som process successivt 
har byggts upp över tid och hur dessa småningom införlivats i deras sätt att 
tänka och agera. De säger sig ha kommit till insikt om designprocessens 
centrala roll i utbildningen och att det är just processen de lär sig och 
utvecklar och förbättrar i sina studier. De berättar vidare hur de under det 
första året har lärt sig att ”ta stegen”, hur de ”checkar av” och hur de 
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använder ”stegen” på bästa sätt när en produkt ska tas fram. Att ”ta stegen” 
och använda dem på bästa sätt inbegriper, enligt informanterna, att lära sig 
att göra rätt sak i rätt fas av processen. I praktiken handlar det om att bli 
varse betydelsen av att ta lämpliga beslut och att använda passande 
tillvägagångssätt och metoder i genomförandeprocessens olika faser. De har 
intagit ett metaperspektiv på designtänkandet och som en av informanterna 
uttrycker det, lärt sig hur man ska tänka. 

Man lär ju sig inte så här att design är en stol, utan man lär sig hur man ska tänka. 
Man designar vad det än är liksom. Det är ju det som är fördelen, att man kan 
projicera det [processtänkandet. Min anm.] på så mycket. (Siv) 

Insikten om hur processen kan genomföras har kommit allt eftersom. Från 
början handlade det mest om att lära sig göra vad som lärarna förväntade sig 
skulle göras i projekten. Anton menar att denna initiala fas i utbildningen 
var svårkontrollerad. Allt var nytt och det var svårt att se helheten, anser 
han. Felicia instämmer och menar att det mest gick ut på att lära sig ”att 
checka av”, även om det inte alltid var så lätt att se själva poängen. 

Det var ju typ att man bara checkade av, fast man kanske inte fick ut så mycket av det. 
Det var mer så här att nu måste jag lära mig det här. (Felicia) 

Det informanterna ger uttryck för i sina utsagor kan sammanfattas med att 
de successivt tagit till sig av de metoder och beprövade tillvägagångssätt som 
introducerats under kursens olika projekt och efterhand tillägnat sig 
designprocessen genom att införliva dess grundläggande särdrag på sitt eget 
sätt, dvs. approprierat dem. Informanterna beskriver det hela som att de har 
förvärvad en modell- och tankestruktur (mindset), att den finns i 
medvetandet som en generell grund och att den går att använda och variera 
på olika vis beroende av vilka behov som föreligger. Och även om 
informanterna inte alltid säger sig använda metoderna rent fysiskt så menar 
de att de går igenom flera steg mentalt i processen. Flera än vad de normalt 
sett skulle göra om de jobbade själva i ett skarpt läge. Men i 
utbildningssammanhang är det viktigt att visa att de olika stegen har utförts, 
säger Kaj och får medhåll av Minna.  

Ja, man har den i bakhuvudet hela tiden. Och så nu måste jag gå tillbaka och göra det 
här. (Minna) 

Man kanske inte använder den rent fysiskt sådär, men man går igenom det i huvudet. 
Så man kanske går igenom fler steg än vad man visar. Och här handlar det väl mer om 
att man ska visa, men sen i verkligheten om man jobbar själv då kanske du inte måste 
visa dem alla. Men här handlar det ju faktiskt mer om att vi ska kunna visa att vi 
använder dem. (Kaj) 
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Det medieneutrala och att lära sig med och genom designprocessen  
Att designprocessen kan ses som en lärprocess är informanterna helt överens 
om, men att sätta ord på allt lärande i processen kan vara desto svårare, 
hävdar de. Siv anser att det finns lärdomar som relaterar till själva 
projektområdet och lärdomar som knyter an till processarbetet i sig. Felicia 
menar att hon lärt sig hur hon skall prioritera och fördela olika frågor i 
processarbetet. Kaj säger att han lärt sig hur han själv fungerar och hur han 
orienterar sig genom processen. Jonna menar att hon lärt sig vara metodisk 
och att ordna upp en situation av ”kreativt kaos”. Anton säger att lärandet 
som sker mellan studenterna är utvecklande och Minna framhåller i sin tur 
lärandet av tekniska lösningar som sker då hon bygger modeller i 
modellverkstaden. 

Det är klart det är en lärprocess. Du börjar ju med någonting litet och på vägen 
utvecklar du det och då är det ju ändå på något sätt en lärdom. (Felicia) 

Informanternas perspektiv på lärande i kontext med designprocessen som 
kan kopplas till ett medieneutralt lärande dominerades av perspektiv av 
typen att lära sig: ställa frågor, vara kreativ, föra dialog, behärska den 
självkritiska känslan, kommunicera tydligt, prioritera och fördela arbetet, ta 
beslut, vara systematisk och metodisk, ta ett ”break”, att inte ge upp, att 
dokumentera, vara kollektiv och lära av varandra. Denna typ av perspektiv 
fokuserar på lärdomar av allmän karaktär, s.k. generiska kunskaper, vilka 
representerar lära-genom-perspektivet i Lindströms modell. Dessa 
perspektiv var överrepresenterade hos informanterna i förhållande till lära-
med-perspektiven, vilka var betydligt färre till antalet. De senare 
representerades av ett fåtal researchrelaterade perspektiv som att t.ex. 
orientera sig kring problemet i sig och det man inte har insikt om och att lära 
sig om en användares behov. Men någon säger också att somliga tror att en 
designer ska kunna ”allt”. Värt att notera här är att medieneutrala kunskaper 
av typen lära-med, vilka ofta genereras i ett projektarbete, inte var föremål 
för något primärt intresse vid de båda gruppintervjuerna. Lära-med-
perspektivet, vilket kan röra sig om allt från psykosociala och ergonomiska 
kunskaper i ett projektsammanhang till material- och teknikrelaterade 
kunskaper av mer faktabetonad karaktär i ett annat projekt, är sannolikt 
mycket mer framträdande i realiteten än vad som framkom vid dessa 
gruppintervjuer.  

Vad som kan relateras till lära-med-perspektivet i intervjuerna är speciellt 
det initiala orienteringsarbetets lärdomar kring ett projekt. Enligt 
informanterna är det betydelsefullt att inledningsvis ringa in ett projekt 
genom att lära sig om dess problematik. Att sätta sig in i nya situationer 
kräver nya insikter. Det kan exempelvis röra sig om att kontakta ett företag 
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för att skaffa sig faktabetonad kunskap om ett specifikt material eller att 
informera sig om prestandan på en viss sorts batteri.  

Jag kom ihåg en gång det handlade om batterier och jag ringde runt och för att få reda 
på hur stor kapacitet som detta batteri har och så, alltså att sätta sig in i sådant som 
man inte har insikt i och för mig är det ett bra sätt att komma igång. (Felicia) 

En annan typ av kunskapande med lära-med-karaktär som aktualiseras 
utgörs av lärdomar kring användare och deras behov i sin livsvärld, dvs. en 
empatisk inställning till den andre. Att sätta sig in i en tilltänkt brukares 
behov av en specifik produkt eller tjänst kräver ofta en omfattande analys av 
brukarens situation och dennes anspråk. Enligt informanterna finns det 
olika metoder för detta ändamål. Att ”bygga en persona” är en sådan. En 
”persona” kan skapas utifrån en simulerad person med tänkbara behov eller 
med utgångspunkt från en verklig användare, vilken man intervjuar och vars 
behov man lär känna på riktigt. Att ”bygga en persona” innebär enligt Anton, 
att egna önskemål och erfarenheter elimineras till förmån för den tänkta 
användarens verkliga behov. Informanterna menar vidare att denna 
metoden kan ses som en form av avgränsningsmetod där de mest relevanta 
och verkliga behoven utkristalliseras, vilka sedan används som en form av 
avstämningsmarkörer under processarbetets gång. Uppnådda behov 
betraktas som ett kvitto på att rätt riktning hålls i arbetsprocessen. 
”Personametoden” bygger enligt informanterna på att iaktta och ställa rätt 
frågor till den tänkta användaren. Felicia hävdar att hon lär sig mera genom 
att bygga en verklig ”persona”.  

Och sen tror jag att man lär sig mer genom att vi bygger en persona. Första projektet 
var det mer att man hittade på, men nu är det mer att man kontaktar de som är i de 
åldrarna som…som nu med trehjulingen jag kontaktade vänner som har barn för att 
bygga en persona på något riktigt existerande, och sådana saker känns ju väldigt 
viktigt. (Felicia) 

Lära-genom-perspektivet är det mest frekventa av de två medieneutrala 
alternativen i informanternas utsagor. Dessa lärdomar handlar alltså om 
allmänna förmågor som att kunna strukturera och organisera ett arbete, ha 
förmågan att samarbeta och kommunicera, att förhålla sig metodisk och 
kreativ i en arbetsprocess, etc. Kunskaper av allmän karaktär får kanske inte 
alltid den mest uttalade uppmärksamheten då designprocessen aktualiseras 
jämfört med vad de mer mediespecifika kunskaperna erhåller, även om de 
tidigare tycks vara av stor betydelse för en lyckad designprocess. Det 
förefaller som att de generiska lärdomarna därtill är svåra att särskilja från 
de mer mediespecifika i designarbetet och att dessa allmänna lärdomar ofta 
utvecklas implicit hos informanterna.  
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Man lär sig väldigt mycket. Designprocessen får en att lära, att ordna, ett ordnat 
kreativt kaos på något vis. Det är ju ett kaos i huvudet, men processen strukturerar 
upp det så att man fortfarande kan hålla det metodiskt. (Jonna) 

Man lär sig hur man själv fungerar genom att det ändå är så pass fritt liksom. Hade 
man inte haft dom här [ramverken Min anm.] så hade man nog … ja, precis för då … 
aha, för detta är liksom ramverket och hur relaterar jag själv till det här ramverket och 
då märker man … jaha, jag lägger mer tid på det här … så man liksom lär känna sig 
själv och förstår varför man jobbar som man gör. (Kaj) 

Man lär sig en massa tekniska lösningar då man jobbar i verkstaden. Det är en sak att 
sitta och rita på en CAD och tänka att det här kommer att funka. Men sedan när man 
kommer upp dit [verkstaden Min anm.] så inser man att det inte funkar. (Minna) 

Det divergenta lärandet versus det konvergenta 
Det divergenta lärandet utmärker både lärandet i och lärandet genom 
designprocessen på så vis att det handlar om ett undersökande lärande där 
”rätt och fel” inte existerar på samma vis som vid det konvergenta lärandet 
utan där flera lösningar på ett problem kan genereras och framstå som 
möjliga. Ett divergent lärande underlättas av förmågan att vara kreativ och 
okonventionell och att kunna se en situation eller fenomen från flera olika 
perspektiv. Att inta ett divergent läge i det mediespecifika lärandet kan 
handla om att bortse från det vedertagna och förutsägbara, att se nya 
möjligheter och variationer och att vara ”open minded”.  

Att informanterna utvecklat förmågan till ”split vision” och ett vidgat 
seende förklaras bl.a. med att lärarna har introducerat skiftande synsätt i de 
olika kurserna informanterna haft. Det har ökat förståelsen för att det finns 
varierande sätt och möjligheter att se på en företeelse, menar Kaj. Jonna 
flikar in att hon ser ”utanför-perspektivet” som viktigt. Detta perspektiv 
handlar om att försöka bortse från sina egna erfarenheter och önskningar 
och undvika det som uppfattas som gängse och redan etablerat. 

Jag tycker det är viktigt med ”utanför-perspektivet”. Att man kan försöka att koppla 
bort sig själv från produkten. Om exempelvis jag ska göra något i ett nytt material, då 
vill jag inte veta vad som går att göra, utan jag vill först skissa på det för att inte bli 
begränsad av vad som går att göra. Så tar man det sedan liksom och försöker lösa det. 
(Jonna) 

För mig är det viktigt att vara ”openminded”, att man inte låser in sig för det är så 
jäkla lätt och farligt att göra det i början och så märker man senare i projektet att man 
inte tänkte på det eller det. (Siv) 

Felicia understryker vikten av att ta vara på lärdomarna om designprocessen 
och att utveckla sin egen väg att använda den kunskapen på, dvs. att 
kunskapen och designprocessen har approprierats. När man väl lär sig att 
förstå något är det också lättare att generalisera och applicera detta i olika 
situationer, menar hon.  
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När du har lärt dig någonting blir det mycket lättare och friare att applicera och jag 
tror att det är viktigt att man ta till vara på det man har lärt sig, men också så här att 
hitta sin tolkning. Jag tror att man börjar inse det mer och mer att man hittar sin väg 
och att denna skiljer sig från en annans. (Felicia) 

Det bör påpekas att begreppet divergent som Lindström använder i sin 
fyrfältsmodell motsvarar semiotikens begrepp främmandegöring, i 
betydelsen att se på ett nytt sätt. 

Sammanfattning, lärandeperspektiv på designprocessen  
Det framkommer att informanterna har en tämligen vag bild av 
designprocessen som begrepp då de påbörjar sin utbildning och att det först 
är under deras andra läsår som de har införlivat kunskaperna om processen i 
sitt sätt att tänka och agera. Att kunskaperna om designprocessen och dess 
genomförande har utvecklats hos informanterna tack vare att de har 
praktiserat denna i ett flertal projekt är uppenbart. Informanterna beskriver 
hur de har intagit ett metaperspektiv på designtänkandet och att insikten om 
hur de ska tänka i görandet har utvecklats successivt över tid. Nu säger de sig 
ha förvärvat en modell- och tankestruktur som bildar grund i deras 
processarbete.  

Att designprocessen kan ses som en lärprocess är informanterna helt 
överens om. Lärandet kan relateras till själva processen och kunskaperna om 
denna och hur man tar sig igenom processen på ett metodiskt och 
genomtänkt sätt. Lärandet kan givetvis också involvera kunskaper om det 
aktuella projektområdet och dess rådande omständigheter. 

Det divergenta lärandet är symtomatiskt för designprocessen. Detta 
undersökande lärande handlar inte om en konvergent variant där "rätt eller 
fel" efterfrågas, utan ett lärande där flera tänkbara sätt att se i en 
designsituation kan genereras och examineras. Ett divergent lärande 
underlättas av förmågan till ”split vision”, vilket innebär att kunna se ett 
problem eller fenomen från flera olika perspektiv på ett kreativt sätt.  

Delstudie 3, bildsemiotiska analyser av visuella 
medieringar 
Avhandlingens bildsemiotiska analyser genomförs på visuella medieringar 
tillhörande informanterna i delstudie ett och deras respektive 
projektportfolio. Urvalet av visuella medieringar baserar sig i huvudsak på 
aspekter som bildtyp, bildteknik, position och ändamål i processen. 
Exemplen är numrerade från ett till nio och varje visualisering visas i 
anslutning till respektive analys. Analystexterna kompletterats därtill med 
passande textutdrag och citat från de individuella intervjuernas 
transkriberade material med målsättningen att animera analysdelen.  
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Visuella medieringar, exempel 1 

   

 

  
Bild 1. Sängbord, bordsskiva. Bild 2. Sängbord hjul. Bild 3. Sängbord, förvaring.  

De tre bilderna i exempel 1 utgörs av färgfoton föreställande ett vanligt 
förekommande sängbord på svenska sjukhus. Sängbordet som är 
dokumenterat av Kaj i den inledande och kartläggande fasen av hans 
projektarbete är fotograferat vid ett kliniskt träningscenter för utbildning av 
sjuksköterskor. Bilderna återger bordet i dess kontext, från olika avstånd, ur 
skiftande bildvinklar och i olika detaljer. Avsikten med bilderna är att 
aktualisera själva objektet, dess konstruktion, utformning, men också dess 
funktion. Bilderna, vilka kan kategoriseras som ett slags undersökande 
researchbilder, och sålunda referentiella till sin karaktär, uppmärksammar 
utmärkande omständigheter kring sängbordet, vilka framkommit i samtalen 
med studenter och lärare på sjuksköterskeutbildningens träningscenter. 
Sålunda utgör bilderna en intertextuell ”fond” till den följande 
designprocessen. Genom varierande bildutsnitt och bildperspektiv 
aktualiseras påtalade synpunkter i visualiseringarna, allt ifrån specifikt 
tekniska och materiella aspekter på detaljnivå till mer funktionella och 
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övergripande synsätt på en generell nivå. Uppfattade tillsammans blir de 
olika bilderna referentiella rum i förhållande till varandra och skapar 
sålunda en hel miljö. 

Graden av ikonicitet i bilderna är hög då dess piktorala skikt utgörs av 
färgfotografier. Den upplevelsebara illusionen av verklighet i det avbildade 
rummet kan också beskrivas som hög och en föreställningsmässig utvidgning 
av det avbildade rummet kan sannolikt företas och på så sätt tjäna som en 
användbar resurs i processarbetet. Tillsammans utgör bilderna i den 
fotografiska dokumentationen av sängbordet en ovärderlig resurs i 
projektets inledande och kunskapsuppbyggande förarbete.242 Men bilderna 
är också en tillgång som visuell minnesresurs, där specifika sakfrågor kan 
återerinras och aktualiseras på nytt i processarbetet, t.ex. i fortsatta 
användarkontakter. Bilderna fungerar i detta fall som en form av 
minnesstimulerande facilitet för återkoppling till användarnas 
erfarenhetsgrundade kunskaper och upplevelser av den föreliggande 
företeelsen, vilka förhoppningsvis kommer till uttryck i påföljande samtal 
och uttalanden. 

En av alla omständigheter som framkommer i Kajs konversationer med 
sjuksköterskestudenterna utgörs av problemet med den höj- och sänkbara 
bordsskivans pneumatiska system, vilket ofta verkar med okontrollerbar 
kraft om inte bordskivans fart bromsas upp med en hand. En annan 
belägenhet är den tidigare nämnda ”kundvagnseffekten”, att sängbordets 
fyra hjul tenderar att rulla i olika riktningar. Kaj registrerar den senare 
omständigheten genom att avbilda ett av bordets hjul i närbild. Bild 3 visar 
sängbordet från sidan med avsikten att åskådliggöra placeringen och 
dispositionen av bordets förvaringsutrymmen. Bild 1 avser i sin tur att 
beskriva bordets funktionella anpassning i en simulerad situation med hjälp 
av en patientdocka. Kaj beskriver det på detta sätt: 

Och då har jag skrivit grejer som dom [användarna. Min anm.] har sagt som här att 
bordskivan går ganska lätt att fälla upp med en hand, men kräver två för att fällas ner, 
till exempel. Man behöver också böja sig ner för att se var bordsarmen är.  

Bland annat har jag bilder på hur den [bordets skiva. Min anm.]ser ut när den är 
utfälld och står över sängen. Har tagit lite närbilder på detaljer, som på hjulen till 
exempel, för det var ett stort problem, tyckte syrrorna. 

Det [bordet. Min anm.] har ju väldigt många funktioner, vilket är bra. Det ska kunna 
klara det mesta. Men det jag ifrågasatte var om det faktiskt behövde kunna alla de här 
grejerna. Vad är det som folk använder det mest till? (Kaj) 

                                                             
242 Sängbordet dokumenterades med ett flertal fotografier. Ovanstående visualiseringar ska ses som ett 
representativt urval av den samlade bilddokumentationen av bordet. 
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Visuella medieringar, exempel 2  

 
Bild 4. Position board. 

Ovanstående exempel visar ett position board, vilket kan förstås som en 
form av visuell mediering avsedd att förtydliga en produktidés önskvärda 
positionering på marknaden och för brukarna. Gestaltningen består av 
enstaka ord och fotografiska bilder. Bilder och bildelement sätts samman 
med framtagna ledord i ett koordinatliknande system där de tillsammans får 
representera kontrasterande kärnvärden. En röd markering i systemet 
definierar den eftersträvansvärda positionen. Position board utgör 
tillsammans med ett antal andra förekommande och collageliknande 
visualiseringar som image board, mood board och future board, olika slag av 
vägledande referensgestaltningar i processarbetet. Dess ändamål är att tjäna 
som en idealisk förebild genom processarbetets faser. Kontinuerliga 
avstämningar med detta ”rättesnöre” är ett beprövat sätt att kontrollera sin 
kompassriktning i genomförandeprocessen för att på så sätt lättare förhålla 
sig intertextuellt. Referensgestaltningar förekommer i manuellt framställd 
form, men oftast laddas bildmaterial ner från internet och monteras på 
digitalt vis.  
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Ann fortsätter med att definiera och ringa in sin produktidé genom att 
använda sig av en beprövad metod med syfte att tydliggöra och förbättra 
utvecklingsarbetet rent strategiskt. Metoden innehåller olika delmoment 
varav position board är ett. Att utforma ett position board syftar till att 
smalna av och definiera produktidén genom att ställa denna i relation till 
likartade produkter på marknaden. Ann tänker sig att hennes produkt skall 
ha ett enkelt och dämpat formuttryck. Ann hävdar att: 

Det gäller att sätta motsatsord mot varandra och sedan sätta ut var man själv skulle 
vilja vara och göra sin produkt liksom. Hur den ska se ut och kännas och så. (Ann) 

 

Visuella medieringar, exempel 3 
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Bild 5. Träningsklocka, undersökande skisser. 

Bild 5 visar skisser från den idégenererande och undersökande fasen i 
designprocessen. Denna typ av skisser utgör den kategori av visuella 
medieringar som många förknippar med designarbete. Därför benämns 
dessa skisser ofta som designskisser. Skissernas ändamål är framförallt att 
generera idéer och undersöka olika hypoteser grafiskt. Ovanstående skisser 
härrör från Leifs arbetsprocess med att utforma en interaktiv träningsklocka 
för gymbesökare i åldersspannet sextio plus. Skissarbetets progression visas 
här med ett urval av skisser från de allra första idéskisserna längst upp till 
vänster till den fas i processen då skisserna läggs in i ett CAD-program, 
längst ner till höger.  

Eftersom arbetet handlar om hur en produkt ska gestaltas visuellt och se 
ut är det följaktligen den visuella formen av mediering som passar bäst att 
bruka. Med utgångspunkt i gällande förutsättningar och genom skissarbetets 
kontinuerligt omskapande aktivitet söks en passande form och ett passande 
uttryck på klockan. Skissernas piktorala skikt utgörs av konturbaserade 
skisser i blyerts med enstaka illusoriska inslag i form av blyertsschatteringar 
som ger en viss volym- och materialkaraktär. Ikoniciteten i skisserna är inte 
överdriven, men tillräcklig för sitt syfte att fungera som visuellt bollplank. 
Det är inte bara idéerna som gestaltas utan även gestaltningarna som leder 
till nya idéer. 

Leif inleder ett utforskande skissarbete i avsikt att söka sig fram till en 
optimal form på träningsklockan. Skissandet framskrider genom otaliga 
utkast som varieras, modifieras och testas av. Förbehållen i skissarbetet är 
att formen skall uttrycka träningsklocka, storleken på klockans display skall 
vara så stor att den digitala informationen ryms samt att boettens form inte 
får sticka ut och utgöra en fara eller hinder för användaren. Leif har bestämt 
sig för att lägga fokus på just skissandet och formarbetet i detta projekt. I 
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tidigare projekt har formskissandet kommit i skymundan, men nu återger 
han hur han strävar efter att vara så konkret och distinkt som möjligt i sitt 
skissarbete för att hitta den ”rätta” gestaltningen samtidigt som de 
funktionella kraven om smidighet och relevanta proportioner tillgodoses. 
Han berättar här om syftet med skissandet och vad det ledde till. 

 

Aktivt försökte jag göra konkreta och distinkta skisser och det kändes också att det ger 
en … det ger en mer fart i projektet, man kommer snabbare fram för att det är tydligt 
vad man kan stryka … det där vill jag inte … nu går jag vidare med det där. 

Jag bestämde mig för den avlånga displayen med fasade hörn och en mjuk radie på 
kanterna. Om kanterna var raka så blev det hårdare och kändes mer som en klassisk 
klocka. Nu skulle det ju bli en mjukare och mer sportigare form. (Leif) 

Visuella medieringar, exempel 4  

 
Bild 6. Sängbord, konstruktionsskisser. 

Ovanstående skisser hör hemma i Kajs arbete med att utveckla ett nytt 
sängbord för sjukhus. Precis som i exempel tre kan dessa medieringar 
klassificeras som s.k. designskisser och härledas till den idégenererande och 
undersökande fasen i designprocessen. Skissernas piktorala skikt utgörs av 
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linjebaserade utkast i blyerts. Skisserna har en relativt låg grad av ikonicitet 
och kan beskrivas som spontana och schematiska i sitt uttryck. Pilarna i 
skisserna indikerar riktning och rörelse. Dessa dominerar medieringens 
uttrycksplan och antyder att skissernas ändamål har sitt ursprung i frågor 
rörande konstruktion och funktion. Genom de sparsmakade skisserna 
eftersöks klarhet i specifika frågor som aktualiseras i medieringens 
uttryckplan. En koppling och igenkänningen av företeelser från världen vi 
lever i och vad vi har för kunskaper om denna uppstår i det referentiella 
rummet och den referentiella tiden som skapas genom pilarnas hänvisning 
till rörelsen. Detta erbjuder även designern en möjlighet att 
föreställningsmässigt lämna sin plats vid arbetsbordet för en stund för att 
”bli ett med problemet”. Skiftet av betraktarposition öppnar upp för att 
ändra och vidga tillgången till världen och att känna av och testa olika 
möjligheter via pennan med hela kroppen i en praxisnära dialog mellan 
mentala föreställningar och vad som visualiseras och visar sig i det 
omskapande skissarbetet. Dvs. det handlar om att lämna sig själv och närma 
sig den andres livsvärld. 

Efter ett stort antal inledande skissförslag förkastar Kaj plötsligt sin idé 
med ett golvfast sängbord för en helt annan lösning, ett svävande bord. Han 
säger:  

Och det var då jag kom på idén egentligen med att; bordet ska inte stå på golvet … det 
ska inte vara golvfast … för det var ett problem med det, för jag frågade om det fanns 
något problem eller om det egentligen var någon nytta med att det stod på golvet och 
då sa de att det snarare var ett problem, för att allt som står på golv är ju en sanitär 
grej … och hjulen var ju ett problem … det har jag redan sagt också … den var 
svårflyttad … så då tänkte jag; det här ska inte bli någonting sådant. Det här ska ju 
vara en svävande grej typ. (Kaj) 

Den plötsliga kursändringen innebär emellertid en del huvudbry med 
hävarmsproblematiken och hur bordet skall kunna bära en viss tyngd och 
vara lätt och smidigt att förflytta upp och ner och ut från sängen. Kaj söker 
här olika förslag till lösningar på problemet i allt från mindre schematiska 
funktionsskisser till större och t.o.m. fullskaliga visualiseringar av 
hävarmssektionen.  
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Visuella medieringar, exempel 5  

 
Bild 7. Sängbord, scenariobild 

Bild 7 är ett slags kombinationsbild i bemärkelsen att den egentligen består 
av två typer av bilder, en datorframställd linjeillustration monterad ovanpå 
ett färgfoto. Bildens ändamål i processen är, enligt Kaj, dels att visualisera 
produkten i en realistisk miljö tillsammans med en tilltänkt brukare, dels för 
att testa hur sängbordet ter sig ut rent allmänt. Men också med avsikt att 
undersöka huruvida visuella oegentligheter föreligger eller ej beträffande 
produktens tänkta funktion och konstruktion. Bilden figurerar i början av 
arbetets utvecklingsfas och kan klassas som en scenariobild. Det är en bild 
som visar ett utsnitt ur livsvärlden, en sjukhusmiljö.  

Illusionen av en upplevelsebar verklighet i det avbildade rummet är hög. 
Bildens piktorala skikt består i grunden av ett färgfotografi, vilket i efterhand 
har byggts på med en datorframställd linjeillustration med ändamål att 
simulera ett tänkt scenario, i detta fall en sängliggande patient i sjukhusmiljö 
i färd med att använda en på patientbordet placerad laptop. Bildens 
linjeillustrationer ger inte samma upplevelsebara illusion av verkligheten 
som bildens färgfotografiska delar. Likväl fyller den avskalade 
linjeillustrationen en viktig roll i sammanhanget i och med att brukarens 
personlighet anonymiseras och att allt fokus koncentreras på patientbordets 
funktion och konstruktion. Genom att bilden innehåller två fiktionsgrader, 
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dels fotografiet och dels den datorframställda linjeteckningen, uppstår en 
retorisk effekt. Bordet placeras i sjukhusmiljön, i livsvärlden och integreras i 
den. Tack vare inpassningen i fotografiet visar bilden som helhet att bordet 
fungerar bra som en del av sjukhusmiljön. Bordet blir mer ”verkligt”. 

Bildjaget (subjektspositionen), vilket kan ses som en del av det 
referentiella rummet, är placerat framför det avbildade rummet. 
Bildmakarens och betraktarens (i det här fallet en referensgrupp bestående 
av sjuksköterskestuderande) betraktelsepositioner sammanfaller. 

Möjligheten att förlänga det avbildade rummet eller att 
föreställningsmässigt lämna avbildbarhetsrummet och ”ta plats ” i det 
avbildade och referentiella rummet är påtaglig. Detta är också en vedertagen 
och användbar strategi i den visuella medieringsprocessen. 

Kaj återger hur han känner att han kört fast i denna fas av processen och 
väljer därför att komma vidare genom att jobba med att visualisera olika 
scenarios föreställande det tänkta patientbordet i en sjukhusmiljö. Genom en 
linjetecknad bild, återgivande en patient vid bordsenheten, inmonterad i en 
fotografisk miljöbild av ett patientrum, skapas situationer där sängbordets 
tänkta inpassning och funktion kan avläsas visuellt. Kaj återger hur 
scenariobilderna hjälper honom att tänka klart kring hur en väggfast 
konstruktion kommer att verka och te se i verkligheten. Bilderna ger honom 
värdefull information om bordets grundläggande funktionalitet, samtidigt 
som de fyller en viktig roll som samtalsunderlag i avstämningsarbetet med 
referensgruppen. 

Och då körde jag fast lite kan man säga. Började jobba lite med scenarios, hur det 
skulle se ut i miljö. Så då har jag helt enkelt, på sidan 23 och sidan 24, gjort 
illustrationer kan man säga i riktiga miljöer så att man skulle få se ungefär hur jag 
hade tänkt att det skulle användas då. Så den ena är här nu då sjuksköterskan tar bort 
det [bordet. Min anm.] och han sitter, bara för att få en känsla. Och då blandar jag här 
då fotografi med illustration. (Kaj) 
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Visuella medieringar, exempel 6 

 
Bild 8. Sängbord, renderad skiss. 

Kajs ovanstående visualisering tillkommer i början av utvecklingsfasen när 
den slutgiltiga handskissen scannas in i ett CAD-program för att därefter 
bearbetas och förfinas på olika vis i datorprogrammet. Bildens piktorala 
skikt består således av en renderad datorvisualisering i färg där illusionen av 
en upplevelsebar verklighet i medieringen kan beskrivas som hög, gränsande 
mot det överrealistiska. CAD-bearbetningen av skissen möjliggör alla dessa 
detaljbearbetningar som förknippas med ett slutgiltigt utvecklingsarbete av 
en produkt. Måttsättningar justeras, vinklar och avfasade kanter preciseras 
och rätas upp. Möjligheterna att laborera med frågor rörande 
materialåtergivning, färg-och ljussättning, reflektioner och refraktioner, etc. 
är oändlig.  

Bilden av bordet kommunicerar produktens väsentliga komponenter, 
bordet, förvaringslådan, den interaktiva enheten, samt bordets 
fästanordning. Lådans utdragna läge och den interaktiva enhetens vinklade 
position, tillsamman med de orangefärgade pilarna, ger en föreställning om 
produktens rörlighet och erbjuder samtidigt bildjaget en möjlighet att 
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föreställningsmässigt vidga rummet i den visuella medieringen. Att lämna 
avbildbarhetsrummet och inta en alternativ betraktarposition inne i bildens 
referentiella rum förstärks dessutom av den konturritade handens 
inbjudande placering i bilden. Här berättar Kaj vad som händer när han 
lägger in skissen i CAD: 

Nu har jag kommit ganska långt. Det är den första CAD-modell som jag har gjort, 
ganska förenklad, men ändå, men för att se hur den blev med de måtten som jag 
tänkte den skulle ha. 

 Ja, för då måste du ju ha de rätta måtten eller då måste du verkligen sätta måtten och 
vinklarna. Det jag märkte var att proportionerna inte riktigt var som jag hade tänkt 
mig på skisserna. För när jag skissar i perspektiv då förvränger man ju alltid lite, 
kanske lite med flit för att få den känslan man vill ha. Så den blir inte riktigt som den 
skulle se ut, men ungefär. Sedan när jag gjorde den mer definitivt märkte jag att den 
blev för ”boxig” den blev för klumpig för vad jag tänkte.  

Jag gjorde ju ganska många sådana här skissrenderingar som jag kallar dem. Ändrar 
olika färger ... jag tror att den skall vara vit ändå … och det ska vara någon blå, men 
inte den här … för mycket inom sjukvård det är ju vitt, blått och grått. Egentligen de 
färger jag också har valt. Men den blå går lite mot lila och så vill jag gå mot lite ljusare 
och fräschare så där… och det här bordet då är väldigt, väldigt ljusgrått. Är det helt vitt 
syns ju småfläckar. Så här testar jag och leker ganska mycket. (Kaj) 
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Visuella medieringar, exempel 7 

 

 

 

Bild 9. Presentationsbild, armbandsenhet. 

I den avslutande fasen av processarbetet handlar det om att presentera 
produkten och åskådliggöra denna på bästa sätt. Ovanstående presentation 
visar och beskriver Anns slutresultat, ett tidshjälpmedel för särskoleelever i 
form av en digital armbandsenhet synkroniserad med ett tillhörande 
schemaläggningssystem. Texten förmedlar vissa fakta om produkten 
beträffande storlek, digital teknik, materialval, etc. vilket kompletterar 
framställningen av produktkonceptet i de två datorproducerade 
produktbilderna. Produkterna är inte avbildade i någon passande miljö eller 
kontext utan frilagda med avsikt att enbart aktualisera själva objekten.  

Trots att inte någon kontext förekommer i bilden har den både förgrund 
och bakgrund, dvs. de två bilderna blir en sammanhängande bild. 
Armbandsenheten visualiseras i förgrunden och ges på så vis en 
upplevelsemässigt större uppmärksamhet jämfört med den avbildade 
datorskärmen som figurerar i bakgrunden. Den snedställda avbildningen av 
armbandsenheten bildar ett inbjudande betraktarperspektiv, vilket samtidigt 
leder blicken vidare mot schemaläggningsprogrammet på datorskärmen och 
sammanlänkar detta visuellt med enhetens display.  
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I det synkroniserade systemet kommunicerar läraren med eleven med 
hjälp av olika visuella medel, piktogram för att kommunicera aktivitet, färg 
för att åskådliggöra veckodag och lysdioder för att konkretisera tidslängd. 
Armbandsenhetens display visar att det är måndag och att det serveras lunch 
om tio lysande dioder, dvs. tio minuter.  

Ann beskriver sitt skissarbete som en tvåstegsprocess där de initiala 
handgjorda idéskisserna som håller måttet vidareutvecklas i datorn. Från 
hand till dator är alltså själva turordningen i skissarbetet. Hon ser datorn 
som ett viktigt hjälpmedel i sin skissprocess. Det är här tredimensionaliteten 
och den rätta känslan uppnås, hävdar hon, och fortsätter: 

Jag skissar ju mycket, det gör jag. Men sen om jag får en bra idé och tycker att det ser 
bra ut då går jag till datorn, till CAD och skissar upp den där för att se liksom hur ser 
den ut i 3D-format. Och så sitter jag och vänder och vrider på den. Så det är liksom ett 
hjälpmedel för mig. Så egentligen är det väl att jag skissar mer som ett litet hjälpmedel 
liksom och försöka få ner det jag tänker på pappret just för tillfället. Så jag är inte en 
av dom som gör stora fina skisser och med skuggningar och så där. Det är liksom inte 
min … jag går direkt till datorn och gör det, om det skulle vara så att jag har kommit på 
något bra. (Ann) 

Därpå vidtar CAD-bearbetningen av de slutgiltiga blyertsskisserna och 
arbetet med att bygga upp en visualisering av enheten ur olika vyer, samt en 
avslutande presentationsbild av tidshjälpmedlet In Time. Att generera ett 
produktnamn var inte något som aktualiserades förrän i slutet av projektet 
och att det blev på engelska var av den enkla anledningen att det lät bättre, 
tillägger Ann.  
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Visuella medieringar, exempel 8 

 
Bild 10. Sängbord, sprängskiss. 

Sprängskissen är en användbar form av visualisering i åskådliggörandet av 
en produkts uppbyggnad och beståndsdelar. Den innebär ur ett 
livsvärldsperspektiv att två olika betraktarsekvenser i tid och rum förenas i 
en bild. I Kajs presentationsarbete kommer den väl till pass. Bildens 
piktorala skikt utgörs av en datorframställd visualisering i färg, där 
produktens olika komponenter, den låsbara förvaringslådan, brickan och 
den ställ- och låsbara interaktionsplattan, framställs separerade från 
varandra mot en neutralt grå yta i medieringens uttrycksplan. 
Helhetsuttrycket är strukturerat och sparsmakat. Sprängskissens retoriska 
effekt i samverkan med den omgivande texten förmedlar en didaktisk och 
överskådlig bild av produkten.  

Kaj lägger mycket tid på presentationsarbetet. Han gör ofta två typer av 
portfolior i slutfasen, en med fokus på eftertanke och reflektion om sin 
arbetsprocess och en som mer inriktar sig mot ”pitch och sälj”, där han lyfter 
fram produktens kvaliteter och fördelar. Den visuella formen av mediering är 
central i framställningen av presentationsmaterialet. 
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Då har jag på något sätt gjort som en liten sprängskiss där jag har tagit ut de olika 
delarna och liksom förklarar lite mer ingående vad de är liksom. Den här 
interaktionsplattan den är ställbar så att den är ju låst i 90 grader då eller liksom 
horisontellt. Om du drar den rätt ut så gå den att vrida, så kan du ställa den i olika 
positioner. Och att den är låst i horisontellt läge är för att du skall kunna belasta den 
hela brickan. Om du vrider den i 180 grader, så att du har den upp och ner, så går den 
att dra av för att den skall kunna gå att byta ut och så vidare … och det är någon slags 
OLE-teknik [Object-Linking and Embedding] här då. (Kaj) 

Visuella medieringar, exempel 9 

  
Bild 11. Träningsklocka, 3D-modell.                                       Bild 12. 3D-modell på armled. 

Ur ett bildsemiotiskt perspektiv är en modell av ett objekt i livsvärlden inte 
att betrakta som en bild. En bild av en modell är platt och vanligtvis 
bestående av färg, papper eller pixlar på en bildskärm. Den består så att säga 
inte av samma materia som det som bilden föreställer, dvs. modellens 
materia. En modell har dessutom, till skillnad mot bilden av modellen, tre 
dimensioner och delvis samma egenskaper som objektet den efterliknar. 
Som en konsekvens härav är det endast möjligt att tala om ”bilden av 
modellen” i en bildsemiotisk analys.243 

Ovanstående medieringar visar således bilden av Leifs modell av 
träningsklockan. De båda visualiseringarna kan kategoriseras som produkt 
och presentationsbilder. Bildernas piktorala skikt består av digitala foton i 
färg. Illusionen av en upplevelsebar verklighet i de bägge avbildade rummen 
är hög. Den vänstra visualiseringen återger bilden av den tredimensionella 
modellutskriften i detaljerad närbild. Den högra visar bilden av en 
ytbehandlad version av modellen placerad på en handled, vilket förmedlar 
en uppfattning om objektets storlek och dess eventuella passform.  

                                                             
243 Däremot är det inget som hindrar att tala om (och genomföra) en produktanalys på semiotisk grund.  
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Någon tredimensionell analys företas alltså inte inom ramen för denna 
undersökning. Det skall dock understrykas att det tredimensionella 
modellarbetet spelar en mycket central och betydelsefull roll i 
designprocessens kunskapsgenerande arbete, vilket också framkommer i 
resonemangen med informanterna. I jämförelse med det tvådimensionella 
skissarbetet utgör det tredimensionella modellbyggandet en extra dimension 
i ordets rätta bemärkelse, bl.a. genom att öppna upp för taktila och haptiska 
kvaliteter i det handlingsbaserade arbetet.244 

Fördelen med att jobba med formgivningens finish i CAD, jämfört med i 
handgjorda skisser, är påtaglig då det kommer till de små variationerna och 
detaljerna som har så stor betydelse för klockans helhetsintryck. Radier och 
vinklar får en exakthet i CAD-programmet som är omöjlig att åstadkomma 
på ett skisspapper. Leif återger vidare hur han senare i processen väljer att 
skriva ut modellen i tredimensionellt format, i en 3D-skrivare, för att kunna 
känna och ta på den och bilda sig en slutgiltig uppfattning om 
formgivningen. Han säger: 

Och här då så väljer jag att 3D-printa ut modellen för att få en … kunna känna och se 
och klämma och ta på den på riktigt. Och nu kände jag eftersom det var då de här små 
variationerna, små radier, små linjer och så där, så är det väldigt svårt att göra för 
hand på ett så exakt sätt, vilket jag kände nej, men den här ska jag självklart köra i 
printern för att få det så exakt som möjligt. (Leif) 

Bilden och det visuella i designprocessen  

Livsvärlden och den bildsemiotiska begreppsapparaten 
En övergripande sammanfattning av bildrepertoaren i informanternas 
portfolior och av företagna analyser visar på intressanta samband. Att 
visuella medieringar som företeelse fyller helt skilda ändamål och funktioner 
i designprocessen och dess olika situationer är uppenbart. Detta går inte 
minst att förstå genom medieringarnas växlande grad av ikonicitet och 
variationerna på det plastiska och piktorala planet i bilderna. Men de kan 
också vara avgörande för möjligheterna att föreställningsmässigt lämna det 
s.k. avbildsbarhetsrummet, ändra bildens betraktarposition och ta plats i det 
utvidgade och referentiella rummet. Genom upplevelsen av den aktuella 
bildens plastiska plan och illusionen av dess piktorala innehåll och en 
samtolkning av dessa exakt relaterad till de erfarenhetsbaserade 
kunskapsscheman som erhålls i livsvärlden kan vi urskilja bildens typiska 
drag och förstå dess sammanhang.  

Eftersom en fotograferad bild har hög grad av ikonicitet, figurerar den 
vanligtvis i researchsammanhang i och med att dessa situationer oftast 

                                                             
244 Taktil upplevelse: känna av föremåls ytbeskaffenhet. Haptisk upplevelse: känna av föremåls former, 
formupplevelse. 
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handlar om att dokumentera befintliga omständigheter i livsvärlden. Det är 
emellertid ingen självklarhet att den fotografiska bilden utgör det bästa valet 
av visuell mediering vid dessa tillfällen. Den handgjorda skissen kan vissa 
gånger utgöra ett bättre alternativ. Detta gäller särskilt om det rör sig om 
dokumentation av specifika och karaktäristiska detaljer, som lättare kan 
urskiljas och förstärkas i en skiss. Olika typer av bilder har således sina 
speciella särdrag. Valet av bildtyp styrs för det mesta av rådande premisser 
och definierade ändamål.  

Visuella medieringar i olika syften 
Visuella medieringar används ofta i ett kommunikativt syfte för att förmedla 
något till andra. De kan även brukas med avsikten att understödja det egna 
tänkandet t.ex. för att med skissens hjälp reda ut hur en komplicerad 
konstruktion kan utformas. Referensbilder för eget bruk i processarbetet, 
som faktaunderlag, resurs för minnet eller som utgångspunkt i samtal med 
andra, utgör ytterligare exempel på den visuella medieringens användbarhet. 
Indelningen i dessa tre situationsbundna kategorier grundar sig i undersökta 
visualiseringars bakomliggande syften och ursprungliga ändamål i 
processarbetet. Syften och ändamål kan förändras från situation till situation 
i en arbetsprocess. En spontan idéskiss från en inledande fas kan exempelvis 
visa sig tjäna ett kommunikativt syfte i en senare del av processen. I denna 
analys läggs emellertid fokus på de primära avsikterna i den specifika 
situationen för att kunna utkristallisera den visuella medieringens roll och 
användbarhet i sammanhanget.    

Bilden som visuellt bollplank (Bild 5, 6, 7, 8) 
Bilden som visuellt bollplank avser de visualiseringsformer som brukas i 
situationer då t.ex. idéer genereras och utvecklas eller då komplexa 
omständigheter behöver redas ut visuellt. Vanligtvis handlar det då om 
handgjorda skisser som utnyttjas för att fixera tankar och idéer på pappret 
och som i sin tur ger upphov till nya skisser (och tankar) i den omskapande 
handlingsprocess som uppstår.245 Företeelsen kan beskrivas som en 
kommunikation med sig själv och sina egna tankar via skissandet och på så 
vis liknas vid ett visuellt bollplank där tankar gestaltas och returneras i 
visuell form. Skisserna i bild 5 utgör ett utmärkande exempel på denna typ 
av handling. Skisserna i bild 6 visar emellertid att även frågeställningar 
utöver de rent estetiska, som funktionella och konstruktionsrelaterade 
problem, kan lösas genom att de bearbetas mot det visuella bollplanket. 
Typiskt för skisserna i bild 5 och bild 6 är att de konstruktionsmässigt är 
linjebaserade skisser i blyerts. Skisserna har en relativt låg grad av ikonicitet. 
Denna kan sägas vara anpassad för ändamålet i den bemärkelsen att enbart 

                                                             
245 Skissarbete kan även ske digitalt. 
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det väsentliga i sammanhanget aktualiseras i skissen, samtidigt som 
överflödig visuell information bortses från. Det visuella selektionsförfarandet 
utgör en av handskissens kännetecken och oumbärliga tillgångar.  

Handskisser är ofta schematiska och spontana och inte sällan 
kompletteras de med enstaka textinslag och visuella anvisningar, t.ex. i form 
av pilar. Skissarbetet fortskrider i form av omskapande loopar där en lösning 
sakta men säkert mejslas fram. Detta framgår bl.a. i bild 5, vilken visar 
progressionen i Leifs metodiskt genomförda skissprocess. Ibland, som i fallet 
med Kaj, kan emellertid en plötslig kursändring ske i skissprocessen. Helt 
oförmodat tycks det stå klart för honom att sängbordet ska sväva i luften, 
inte vara golvfast. Detta uppslag verkar framstå som en helt fristående idé, 
kommen som en blixt från en klar himmel. Men så förhåller det sig sannolikt 
inte. Istället förefaller det som att plötsliga kursändringar som denna skapas 
ur den pågående arbetsprocessen. Nya idéer växer fram och föds ur skissen 
och själva görandet.  

Med skissandet lyfts inre tankar ut i världen, samtidigt som 
varseblivningen av världen och vad som uppstår på pappret interagerar och 
smälter ihop. Genom denna process kan vi öppna upp för olika synsätt i 
skapandet, känna av med hela kroppen och ändra och vidga vår tillgång till 
världen genom att testa olika möjligheter. 

En visualiserad idé genomgår en mängd förändringar under skissarbetets 
genomförande. Idéer ändras om, transformeras och modifieras. Oftast 
används skissen för att greppa helheter, men även för att aktualisera detaljer 
i sammanhangen. Leifs skisser i bild 5 är ett exempel på denna växelverkan. 
Den visuella proceduren erbjuder även möjligheten att föreställnings-
mässigt förflytta sig i tid och rum, vilket bild 7 exemplifierar. I denna 
scenariobild öppnas möjligheten för Kaj att ta plats visuellt i det avbildade 
och referentiella rummet och examinera huruvida visuella oegentligheter 
beträffande sängbordets funktion och inpassning i den visualiserade 
sjukhusmiljön föreligger.  

Den digitaliserade scenariobilden (bild 7), bestående av en 
datorframställd linjeillustration applicerad på ett färgfotografi, kan ses som 
en kombination av den något grövre och schematiska skissen och den mer 
förfinade digitalt framställda visualiseringen. Generellt sett så är skisserna 
råare och mer approximativa i början av processarbetet för att efter hand 
anta en mer fokuserad och exakt gestaltning. Den renderade skissen i bild 8 
visar hur den digitala utvecklingsfasen av en produktidé tar vid i och med att 
den handframställda skissen så småningom scannas in och bearbetas vidare 
i ett CAD-program. Genom den digitala bearbetningen fortsätter det 
omskapande utvecklingsarbetet, men i en mer förfinad form. 
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Bilden som referens och diskussionsunderlag (Bild 1, 2, 3, 4) 
Bilder används inte sällan i dokumentationssyfte för att samla in visuell 
information med avsikt att bredda kunskapen inom ett specifikt område i 
livsvärlden. Bilder av utforskande och dokumentär karaktär, dvs. 
referentiella enligt Roman Jakobson, kan därtill fylla en betydelsefull 
funktion som minnessupport och som underlag för kunskapsutvecklande 
resonemang.246 Alla typer av bilder, även en grov liten skiss, kan i princip 
fungera som minnesfacilitet och ge upphov till åsiktsutbyten, vilket också 
visar sig i föreliggande studie, t.ex. i avstämningssituationer med olika 
referensgrupper. Visuella sammanställningar bestående av handgjorda 
skisser och andra grafiska inslag skapar här överblick i komplexa strukturer 
på samma gång som de erbjuder en aktualisering av detaljer och det 
specifika. Sammantaget bildar dessa visuella medieringar en oersättlig 
resurs som överskådligt faktaunderlag i processarbetet och som gemensam 
plattform för verbalt tankeutbyte och kunskapsutvecklande resonemang. I de 
bildsemiotiska analyserna som genomförts i studien visar sig detta speciellt i 
bilderna 1, 2 och 3, vilka utgör representativa exempel ur Kajs fotografiska 
dokumentation av det befintliga sängbordet. Bilderna återger objektet i dess 
kontext och ur skiftande perspektiv. Tillsammans med handgjorda idé- och 
dokumentationsskisser spelar den fotografiska bilddokumentationen av 
sängbordet en värdefull roll som referens i Kajs enskilda processarbete, men 
också som underlag i hans resonemang med användarna och andra 
konsulterade resurser.  

Jämfört med bilderna 1, 2 och 3, representerar bild 4 en mer framåtriktad 
variant av visuell referens i processarbetet. Här använder sig Ann av 
kontrasterande bilder och ledord i ett koordinatliknande schema för att staka 
ut en bestämd färdriktning på arbetet. I och för sig kan hela designprocessen 
som sådan ses som en framåtriktad verksamhet med fokus på hur något 
skulle kunna utformas och bli till. Men med utgångspunkt i de visuella 
medieringarnas syften och ändamål i sammanhanget tjänar Kajs fotografiska 
bilder på sängbordet mera som belägg för hur det befintliga bordet är och ser 
ut än vad det skulle kunna tänkas vara och framstå som. Vägledande 
referensgestaltningar, typ position board, image board, etc. framstår här som 
ett mer framåtsyftande bildunderlag i genomförandeprocessen. De fungerar 
som en intertextuell bakgrund i researchprocessen och som avstamp inför 
idé- och skissarbetet. Dessa intertextuella bilder är inte skapade av designern 
själv. Uttryckta i sitt sammanhang är de inplacerade i en ny design. 

Bilden som kommunikationsmedel (Bild 9, 10, 11, 12) 
Bilden som kommunikationsmedel ställs på sin spets i processarbetets 
avslutande fas när designförslag skall presenteras. Här handlar det om att 

                                                             
246 Jakobson. Två kapitel om språket. 
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framställa produkten på ett så sakligt och övertygande sätt som möjligt. 
Sakligheten betonar Jakobsons referentiella funktion, men i 
presentationssammanhanget är också estetiska aspekter viktiga för att 
övertyga, dvs. Jakobsons poetiska funktion. 247 I allmänhet visualiseras 
förslagen genom datorframställda bilder med eller utan samverkande 
textinslag. De vanligast förekommande bildvarianterna är produktbilder, 
bilder som åskådliggör produkten fristående och imagebilder, bilder som 
visar produkten i en speciell framtoning eller kontext. Bild 9, Anns 
presentationsbild, är ett exempel på den förra. Bilderna 11 och 12 som visar 
modellen av en träningsklocka, utskriven på en 3D-printer, kan betecknas 
som produktbild respektive imagebild. En modell är semiotiskt sett inte en 
piktoral bild eftersom modellen delar egenskaper med det den är en modell 
av, t.ex. form, färg och eventuell storlek. En piktoral bild är platt och delar 
nästan inga egenskaper med det som avbildas. 

I vissa fall, då specifika sakförhållanden behöver tydliggöras, krävs det 
dock andra typer av bilder. Sprängskissen, en av flera bildvarianter på det 
visuella registret, kommer till användning i bild 10. Här med syftet att 
klargöra produktens uppbyggnad och beståndsdelar. Sprängskissen arbetar 
med flera olika perspektiv varav vissa är osynliga i en tänkt 
livsvärldssituation. Andra visualiseringar som förekommer i 
produktpresentationerna har t.ex. ändamålet att åskådliggöra 
konstruktioner, specifika detaljer och flödesscheman. Utöver rumslig 
gestaltning innefattar flödesschemat också tidsmässiga sekvenser, likt en 
serie. 

Visuella medieringar i kommunikativa sammanhang sätter fokus på 
bilders inbyggda betraktelseposition och dess betydelse. Den förberedda 
placeringen som en betraktare erbjuds i sitt möte med bilder och hur 
vederbörande iakttar och ta till sig den visuella informationen är avhängig 
bilders kompositionsmässiga arrangemang. Beroende av dessa kan det s.k. 
bildjaget vara placerat i olika positioner i förhållande till det avbildade 
rummet. Inte sällan finner man bildjaget placerat i en betraktarposition 
utanför det avbildade rummet.  

Fyra integrerade innebördsteman 
Baserat på resultaten i delstudierna 1, 2, och 3 och med utgångspunkt i 
studiens frågeställningar följer här en strukturell beskrivning av den 
studerade företeelsen. Denna utförs med hjälp av fyra integrerade 
innebördsteman som framkommer i analysen. Dessa är: Vägledande 
principer och erfarenhetsbaserade förhållningssätt, Rådande premisser och 
anpassade förbehåll, Handlingsbaserade lärprocesser och potentiella 
möjligheter, samt Split vision och passande mönster. 

                                                             
247 Jakobson. ”Två kapitel om språket”. 
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Vägledande principer och erfarenhetsbaserade förhållningssätt 
Några absoluta och rationella system att tillgå för designprocessens 
utförande verkar vara svåra, för att inte säga omöjliga, att uppbringa. 
Designprocessens framåtriktade "borde vara-tänk", med sitt fokus på hur 
saker och ting skulle kunna vara, överensstämmer bättre med 
genomförandeprocesser vilka grundar sig på vägledande principer och 
erfarenhetsbaserade förhållningssätt. Vägledande principer kan beskrivas 
som en typ av ledsagande riktlinjer tillämpbara i specifika sammanhang, 
som exempelvis designsituationer, för att föra ett handlingsbaserat 
processarbete framåt med ambitionen att frigöra möjliga lösningar på ett 
problem. Principerna kan beskrivas som generella inom området. 
Tillsammans med specifika premisser styr de vägledande principerna 
designprocessens handlingsbaserade arbete.  

Vägledande principer kan inriktas mot olika komponenter i 
designprocessen. Det kan röra sig om processen i sig och riktlinjer för en 
adekvat planläggning av denna, men det kan även beröra delar i processen 
som exempelvis metoder, arbetssätt, urvalsprocedurer och understödjande 
resurser. Erfarenhetsbaserade metoder används och anpassas för olika 
ändamål, som att generera idéer, undersöka behov, analysera funktioner, 
utveckla idéförslag, utvärdera och bedöma förslag, underlätta 
beslutstagande, etc. Vägledande principer rörande arbetssätt handlar bl.a. 
om betydelsen av att skifta arbetsformer och att växelverka mellan olika 
perspektiv i arbetsprocessen och att reflektera i görandet. Att släppa tanken 
på färdiga resultat initialt i processarbetet och inte hasta fram ett snabbt 
lösningsförslag är en av designarbetets centrala principer. Denna princip 
förordar en mångfald av idéer framför ett fåtal och ett beslutstagande om val 
av idé sent framför tidigt i processen. En form av vägledande princip eller 
snarare fingervisning rörande understödjande resurser gäller de digitala 
programmens förrädiska egenskaper och hur en idé som visualiseras digitalt 
tidigt i processen kan uppfattas som perfekt och färdig.  

En vägledande princip kan ses som en abstraktion, vilken mer eller 
mindre finns uttalad i en handling. Flera principer kan också artikuleras i en 
och samma handling. Att inta ett "utanförperspektiv" och betrakta ett 
designproblem utifrån flera horisonter, samtidigt som dessa perspektiv 
prövas mot olika förbehåll i en problemställning, är ett exempel på detta. 
Möjliga lösningar frambringas härmed och testas i en slags 
handlingsbaserad praktik genom att varierande tankestrategier tillämpas 
mer eller mindre medvetet. I detta sammanhang går det att urskilja två 
grundläggande förhållningssätt, dels initiativ av mer rationell och 
systematisk karaktär och som motpol till dessa metodanpassade strategier 
de intuitiva, handlingsbaserade och mer stegvisa förfaringssätten. Dessa två 
synsätt fyller sannolikt en viktig funktion som en samverkande interaktion i 
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processarbetet. Sammanfattningsvis innebär detta att designprocessen blir 
ett spel mellan bemästrande och appropriering i Wertch terminologi. 

Rådande premisser och anpassade förbehåll 
Rådande premisser och anpassade förbehåll representerar de existerande 
villkor som utgör processarbetets grundläggande förutsättningar och 
ramverk. I praktiken handlar det om att inhämta kunskaper om det aktuella 
designområdet och att avgränsa dess omfång genom att formulera en 
adekvat frågeställning. Att definiera rådande premisser och anpassande 
förbehåll kan vidare ses som ett sätt att skapa stödjande strukturer, vilka 
tillsammans med en utvecklad handlingskompetens i form av upparbetade 
rutiner och metoder, gynnar ett undersökande förhållningssätt som sätter 
igång lärprocesser. 

Premisser är specifika och således varierar de. Att identifiera och klarlägga 
rådande premisser och anpassa designprocessens genomförande och 
upplägg efter dessa är därför fundamentalt i sammanhanget. Denna 
kartläggning involverar ett research- och orienteringsarbete om det aktuella 
området, där olika former av kunskapsuppbyggande sammanställningar 
företas. Det kan exempelvis röra sig om visuell dokumentation av 
existerande förhållanden eller beskrivande kunskaper av faktabetonad 
karaktär om området. Interaktionen med användarna och deras erfarenheter 
renderar ytterligare lärdomar och förståelse kring gällande premisser. Att 
sätta sig in i en tilltänkt brukares behov av en specifik produkt eller tjänst 
kräver ofta en omfattande analys av brukarens situation och dennes anspråk 
och önskemål. Brukarperspektivet är därför centralt i det 
kunskapsuppbyggande förarbetet och i hela processen. Intervjuer och 
användarstudier som företas kräver emellertid en medveten hållning och 
positionering i samspelet med brukarna, vilket i sig är att betrakta som en 
vägledande princip. En designer kan aldrig bortse från användaren och 
dennes behov och önskemål till förmån för sina egna personliga åsikter. 
Olika erfarenheter och förståelsehorisonter kräver även klarhet och pregnans 
vid samverkan och informationsöverföring, både i det verbala, skriftliga och 
visuella.  

Avgränsningsarbetet handlar om att selektera och värdera insamlad data 
för att kunna precisera gällande premisser och formulera en användbar 
problemställning att förhålla sig till. Men eftersom en designproblematik 
oftast framstår som komplex och allt annat än given går den sällan att 
likställa med problemlösning genom en enkel analys. Detta innebär att fokus 
också måste riktas mot hur problemet ställs och formuleras. Och det är också 
här anpassade förbehåll kommer in som en naturlig del i sammanhanget. 
Förbehåll fungerar som vägledande markörer i det undersökande arbetet 
genom att generera flera slag av möjliga lösningar i en designsituation. 
Vanligast förekommande är de förbehåll som utarbetas och specificeras 
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tillsammans med brukarna i form av framtagna kravlistor. Förutom dessa 
och andra typer av förekommande restriktioner, som exempelvis didaktiska 
och lagstiftande, fyller de handlingsbaserade förbehållen en betydelsefull 
roll. Dessa formuleras under själva genomförandet och är till skillnad mot 
andra typer av restriktioner totalt flexibla på så vis att de skapas i görandet 
med syftet att modifiera och testa problemställningen. Ett dylikt 
förhållningssätt innebär således att även problemformuleringen i sig kan 
användas som ett redskap i den undersökande processen. Då nya förbehåll 
tillförs en problemställning omdefinieras denna och nya perspektiv och 
möjliga lösningar kan frigöras.  

Handlingsbaserade lärprocesser och potentiella möjligheter  
Designarbetets genomförande kan beskrivas som att en slutgiltig och 
tillfredsställande lösning på problemet ringas in genom successiva 
approximationer under processens gång med hjälp av vägledande principer 
och erfarenhetsbaserade metoder. Det rör sig om att söka sig fram till 
möjliga lösningar genom att inta ett balanserat och syntetiserande 
förhållningssätt. Termen möjlig är central i sammanhanget. Den står för en 
divergent och undersökande attityd där flera lösningar på ett problem står 
till buds och där det handlar om att urskilja föreliggande möjlighetspotential 
och identifiera den mest uppenbara och rimliga lösningen och tillvarata 
denna.  

Utöver nämnda principer och specifika premisser och kunskaper om 
dessa, framstår ett upparbetat praktiskt förnuft som en avgörande faktor i 
sammanhanget. Informanterna i föreliggande studie återger hur kunskaper 
om design som process gradvist har byggts upp och hur dessa så småningom 
införlivats i deras sätt att tänka och agera i praktiken. De beskriver hur de 
har blivit varse betydelsen av att inta en pragmatisk hållning och att använda 
passande tillvägagångssätt och metoder i genomförandeprocessens olika 
faser. Informanterna framställer det som att de har förvärvat en modell- och 
tankestruktur, att den finns som en generell grund och att denna går att 
variera beroende av vilka förutsättningar som föreligger. Att det finns en 
grundläggande och praxisbeprövad struktur som processen alltid kan byggas 
kring inger också trygghet, menar informanterna. De säger sig vara säkra på 
att problemet kommer att lösas, men de vet inte på förhand hur.  

En praxisorienterad hållning är avhängig den enskildes kunskaper i 
sammanhanget, vilka kan beskrivas som förkroppsligade i dennes 
handlande. Variationerna i informanternas handlingskompetenser kommer 
således till uttryck i form av olika strategier och skilda sätt att se på och ta sig 
an designprocessen i dess olika faser.  

Att designprocessen kan beskrivas som kunskapsgenererande verksamhet 
är informanterna  eniga om och att denna upplevs som mångfacetterad och 
involverar skilda synsätt på lärande framstår i tydlig dager, då 
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informanternas perspektiv på lärande i sammanhanget analyseras. Generellt 
sett går det att urskilja två typer av kunskapsformer, dels den som är av en 
faktabetonad och teoretisk karaktär och dels den mer handlingsbaserade och 
undersökande formen av kunskapsgenerering. Faktabetonad kunskap, ofta 
textbaserad, vidgar insikten och kunnandet om det specifika i 
designsituationen. Behovet av denna form av kunskap är given och 
nödvändig i designprocessen och ska inte underskattas, även om den 
processuella kunskapsformen där lärandet genereras i själva skapandet 
framstår som signifikant. 

Intervjuerna ger också vid handen att informanterna till stor del har lärt 
sig bemästra och appropriera designprocessen just genom att lära sig om 
processen i processen. De menar att de har lärt sig genom att ”göra rätt” och 
att ”tänka rätt” i praktiken. Informanterna säger sig ha intagit ett 
metaperspektiv på designtänkandet och lärt sig att ”ta stegen”, vilket 
inbegriper att handla och tänka på ett sakligt sätt i genomförandeprocessens 
olika faser, samt att genomföra den på sitt eget sätt. 

Införlivandet av designprocessen ska dock ses över tid. I början av sin 
utbildning uppfattade informanterna designprocessen som svårkontrollerad 
och helhetsmässigt besvärlig att förstå sig på. De beskriver hur det då mest 
handlade om att göra vad som förväntades av dem, trots att de inte alltid 
förstod varför. Kunskapen om designprocessen och dess utförande har sedan 
dess utvecklats stegvist vartefter beprövade tillvägagångssätt och olika 
metoder har introducerats i kursens olika projektarbeten. Att lära sig förstå 
och att hantera vägledande principer och gällande premisser i tanke och 
handling är centrala lärdomar, men införlivandet av designprocessen 
inbegriper även kunskaper av allmängiltig karaktär, som att vara kreativ, 
systematisk, metodisk, avgränsande, beslutstagande, kollektiv, 
kommunikativ, etc. Generella lärdomar som dessa utvecklas också genom 
praxisorienterade och undersökande förhållningssätt, men artikuleras 
kanske inte alltid i samma utsträckning som de mer mediespecifika 
lärdomarna om principer, premisser och praktiker. Teoretiska studier om 
design som process i form av föreläsningar och litteraturstudier utgör 
därutöver en betydelsefull källa till kunskap, inte minst genom att en 
vetenskaplig förankring skapas i praktiken och vice versa.  

I en designsituation figurerar således olika kunskapsbehov. Behoven av att 
tillgå relevant kunskap om det aktuella designområdet är en förutsättning 
för designarbetets genomförande, särskilt initialt, men även senare i 
processen. Resultaten i den första delstudien visar hur informanterna 
inledningsvis fördjupar sina kunskaper om respektive designsituation genom 
att lära sig via faktabetonade kunskapskällor och andra understödjande 
resurser som brukare och externa aktörer. Detta lärande består i huvudsak 
av redan given och känd kunskap och tillämpning av denna. Motsatsen 
utgörs av mer oförutsägbara kunskaper som genereras genom ett 
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undersökande och handlingsbaserat lärande där ”rätt och fel” inte existerar 
på samma vis. Här handlar det istället om att bortse från det vedertagna och 
förutsägbara, vilket bl.a. underlättas genom ett kreativt och differentierat 
förhållningssätt där nya lärdomar och möjliga lösningar eftersöks och 
genereras. I denna utforskande del av designprocessen intar skissen och den 
visuella medieringsformen en särställning bland tillgängliga resurser.  

"Split vision" och passande mönster 
Den visuella formen av mediering fyller uppenbart en avgörande roll som 
resurs i designarbetets genomförandeprocess. Olika typer av visuella 
medieringar figurerar i processarbetet beroende av vilka definierade 
ändamål och rådande situationer som föreligger. Tre situationsbundna 
funktioner hos bilder med grundläggande syften i processarbetet kan 
urskiljas: bilder för kommunikativa syften, bilder som referens- och 
diskussionsunderlag och bilder som understöd för det egna tänkandet. Vissa 
typer av bilder förekommer också mer eller mindre frekvent i olika delar av 
processen. Bilder med hög grad av ikonicitet, som t.ex. fotografisk bild, 
används generellt sett mest i processens inledande dokumentationsarbete. 
Fotografiskt bildmaterial från magasin och internet kommer också till 
användning i olika slag av bildcollage som produceras med ändamålet att 
utgöra en vägledande visuell referens under processarbetet. 
Datorframställda bilder, vilka ibland kan vara svåra att skilja från 
fotografiska, brukas huvudsakligen under processens senare hälft där 
framtagna idéer undersöks och utvecklas. Men sannolikt är det i 
presentationsfasen, när projekten slutligen visualiseras och kommuniceras, 
som den datorframställda bildens illusoriska kvaliteter, tillsammans med 
estetiska kvaliteter, kommer till störst användning.  

Skisser gjorda för hand förekommer i flera skeden av processen, även i 
dokumentationsfasen. Men det är framförallt när det rör sig om att generera 
idéer och undersöka och utveckla dessa som skissandet kommer till 
användning fullt ut. Skissarbetet omfattar här allt från att prova sig fram 
genom att testa rena påfund och ingivelser, till att undersöka sakfrågor av 
mer förnuftsmässig karaktär, där t.ex. funktionella, materiella och 
formmässiga ställningstaganden bildar vägledande förbehåll i 
skissprocessen. Skissandet beskrivs generellt som summariskt och mindre 
detaljrikt i genomförandets initiala delar, enligt informanterna. Senare i 
processen får den inledningsvisa och något grövre skissen ett mer preciserat 
och förfinat uttryck. Informanterna säger sig skissa från ”rufft till fint” och 
återger vidare hur de i första hand söker en odetaljerad helhet, men att det 
samtidigt sker en pågågående växelverkan mellan helhet och detalj i 
skissarbetet och att det också händer att en detaljskiss ger upphov till en helt 
ny utgångspunkt i skissarbetet. 
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Den handgjorda skissen framstår som en effektiv resurs när komplexa 
omständigheter behöver testas och redas ut. Idéer och möjliga lösningar 
omskapas och genomgår en mängd förändringar under en skissomgång. 
Övergripande mönster eftersöks, detaljer aktualiseras och klargörs, analogier 
och metaforer synliggörs, delar omformuleras och förtydligas, vaneseende 
och konventioner utmanas, alternativa positioner och synvinklar intas, delar 
separeras och flyttas om och tidsförlopp spelas upp genom successiva 
skisser. Förmågan att skifta tankeperspektiv och urskilja möjliga lösningar i 
kombination med skissandet är avgörande och kan sammanfattas med 
begreppet ”split vision”, vilket handlar om att vidga seendet och vara 
uppmärksam på vilka passande mönster som visar sig i ögonvrån, vid sidan 
om, dvs. divergent eller främmandegörande tänkande. 

I designprocessens praxisorienterade verksamhet pågår ett kontinuerligt 
växelspel mellan designstudent och designsituation i tanke och handling. 
Hypoteser övervägs, prövas och utvärderas i skapandet med hjälp av 
understödjande resurser och genom differentierade förhållningssätt. Genom 
pennan och skissandet lyfts t.ex. inre tankar ut i världen, samtidigt som 
varseblivningen av världen och vad som uppstår på skisspappret interagerar 
och smälter ihop. Genom denna handling kan informanten öppna upp för 
olika synsätt i görandet, känna av med hela kroppen, och ändra och vidga sin 
tillgång till världen genom att testa olika möjligheter och föreställningar. 
Med hjälp av skissarbetet kan tankar även formuleras och avskiljas från 
själva handlingen till förmån för tolkning och reflektion, vilket i sin tur kan 
rendera i nya handlingar och möjligheter.  

Designprocessen och det visuellas roll ur ett fenomenologiskt 
och livsvärldsteoretiskt perspektiv 
Kännetecknande grundstrukturer inom fenomenologin syns sammanfalla 
med vissa av designprocessens karakteristiska drag. Båda söker bringa 
klarhet om något icke givet och förutbestämt genom ett kartläggande och 
kunskapsuppbyggande förhållningssätt. Utifrån livsvärldens för givet tagna 
scheman försöker såväl fenomenologin som designprocessen betrakta den i 
ett annat perspektiv. Designprocessen kan beskrivas som empirinära i 
betydelsen att det råder en balans mellan empiri och teori i det utforskande 
arbetet. Utgångspunkten är subjektet (användaren) och den s.k. naturliga 
inställningen (användarens upplevelse av den aktuella företeelsen) i 
livsvärlden. Enligt fenomenologin framträder en företeelse alltid för någon 
(ett subjekt) och företeelsen för ett subjekt blir på så vis alltid något annat än 
företeelsen i sig. Hur ett fenomen framträder för subjektet är således av 
intresse för fenomenologin. I designprocessen eftersträvas på ett liknande 
sätt användarens erfarenheter av den specifika företeelsen, bl.a. genom 
metoden att bygga en ”persona”, där en användares verkliga behov simuleras 
och utkristalliseras med utgångspunkt i kartläggande researcharbeten, som 
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användarstudier, intervjuer, etc. Inställningen att fokusera subjektet och 
dennes upplevelse av en aktuell företeelse, samt att inta en återhållsam 
attityd i användarkontakter och empiriproduktion förefaller ha vissa likheter 
med den fenomenologiska ansatsen.  

Genom komparativ analys av enskilda subjekts beskrivningar av ett 
specifikt fenomen utvinns inom fenomenologin generella innebördstrukturer 
av den aktuella företeelsen. Bildandet av generella begrepp genom att se det 
allmänna i det enskilda påminner i hög grad om designprocessens 
avgränsningsarbete där data selekteras, värderas och preciseras för att 
småningom formuleras i en problemställning där centrala förbehåll och 
premisser artikuleras.  

Designprocessens olika faser har på så vis sina motsvarigheter inom 
fenomenologin. Det som diskuterats ovan kan i stora drag relateras till 
designprocessens två initiala faser, informations- och avgränsningsfasen.248 
Liksom i det fenomenologiska perspektivet handlar det om att informera sig 
om subjektets erfarenhet av fenomenet utifrån en förutsättningslös och 
undersökande attityd där livsvärldens vaneseende tyglas, i 
främmandegörande syfte och där ett växelverkande processarbete förordas.  

En fenomenologisk process kan sägas fortlöpa genom upprepade studier 
av och reflektioner kring empirin, vilken successivt struktureras och 
renodlas med avsikt att småningom sammanfogas till klargörande strukturer 
för att avslutningsvis kunna kommuniceras som en sammanhållen bild av 
det studerade fenomenet. Designprocessen söker på ett snarlikt sätt efter 
möjliga och rimliga lösningar genom ett upprepande och omskapande 
processarbete. Detta kommer inte minst till uttryck i idégenereringsfasen, 
undersökningsfasen och utvecklingsfasen,249 där den visuella 
medieringsformen har en central roll i framtagandet av idéer och passande 
utvecklingar av dessa. Slutresultatet visualiseras och kommuniceras även här 
i en presentationsfas. 

Våra uppfattningar om verkligheten grundar sig i den levda erfarenheten, 
vilken betecknas som livsvärlden inom fenomenologin. Livsvärlden utgör så 
att säga utgångspunkten och grundvalen för alla betydelser. I 
designprocessen är användarnas levda erfarenhet i fokus. Designprocessen 
blir på så vis ett sätt ”att se med den andres ögon”. Ur ett livvärldsteoretiskt 
perspektiv kan designprocessen vidare betraktas som avvikande från 
livsvärldens ordning och rutiner i den meningen att den söker förverkliga 
produkter och tjänster som ännu inte existerar. Medelst designprocessen 
anläggs sålunda ett metaperspektiv på livsvärlden i syfte att skapa nya 
betydelser och rutiner i denna. Genom att frigöra en företeelse från den 
naturliga inställningen och varseblivningens automatism skapas visioner 

                                                             
248 Beskrivning av projektet, insamling av material och analys, enligt L Bruce Archers modell. 
249 Syntes och utvecklingsarbete, enligt L Bruce Archers modell 
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bortom det vanemässiga igenkännandet. Dessa främmandegörande 
processer sker speciellt genom skissarbetets visuella omcentreringar där nya 
ordningar genereras och prövas. Genom att bilden refererar till något annat 
än sig själv förmedlar den indirekta betydelser. Detta sker genom tecken. 
Bilden står på så vis i ett indirekt förhållande till livsvärlden, vilket innebär 
att skissarbetet kan liknas vid ett förmedlande möte mellan två 
fiktionsgrader, där det verkliga tangerar det illusoriska.  

Bildens fiktiva förbindelse med livsvärlden präglar alltså skissen som 
medierande resurs. Att kunna utnyttja detta förmedlande samband genom 
att utveckla sina tankar på papper förutsätter emellertid en viss förmåga och 
drivenhet i att hantera pennan som undersökande verktyg. Wertsch´ 
exempel med stavhopparen och staven och resonemanget om den 
oreducerbara spänning som sägs råda mellan aktör och kulturellt verktyg 
aktualiserar samspelet mellan designern och pennan som verktyg och dess 
materialitet i relation till designerns färdighet. Vikten av att inneha gedigna 
kunskaper om skissen som medium samt färdigheter i att handskas med 
pennan som ett undersökande verktyg kan således inte ignoreras.  

Med utgångspunkt i Merleau-Pontys teorier om den levda kroppens till-
världen-varo kan pennan som redskap även förstås som en förlängning av 
kroppen. Pennan blir ett med designern i samma stund som den 
approprieras och avförtingligas från att vara ett objekt. Skissandet kan sägas 
fortlöpa som en slags kroppslig utforskande och reflekterande handling där 
den levda kroppen är alla handlingars subjekt och ständigt närvarande i allt 
som företas och varseblivs. På så vis är designern förkroppsligad i en värld 
där kroppsligheten ger mening i det relationella mötet med andra människor 
och där det temporala och spatiala gestaltar sig för designern i dennes 
aktiviteter. 

Wertsch´ resonemang om den oreducerbara spänningen mellan agent och 
kulturellt verktyg tydliggörs även i designprocessens målsättning att anpassa 
och optimera sambandet mellan användare och produkt/tjänst. Genom 
designprocessens olika betraktelseperspektiv skapas en djupare förståelse 
för spänningen mellan subjekt och objekt, vilket i praktiken innebär såväl 
isolerade som mixade analyser av användare respektive produkt/tjänst. 

Såväl inom designprocessen som inom fenomenologi sker ett möte mellan 
inre och yttre och mellan kognition och värld. I designprocess och 
bildsemiotik sker i skissen och bilden ett liknande möte mellan idé och 
gestaltning och mellan uttryck och innehåll i tecknet. 
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Kapitel 6 

Sammanfattande slutdiskussion 
 

Syftet med min studie är att aktualisera lärande och kunskapsbildning ur ett 
didaktiskt perspektiv genom att undersöka lärprocesser inom design i en 
högskoleutbildning. Mitt intresse riktar sig specifikt mot nyskapande och 
undersökande processer och betydelsen av det visuella i denna kontext. Jag 
menar att detta kan ha en betydelse för ett utforskande och kreativt lärande 
inom ramen för de kunskapstraditioner som bildämnet representerar. I detta 
fallet området design.  

Nutida forskning gör gällande att föreställningen om lärande som en 
förutbestämd och kontrollerad verksamhet är särskilt utbredd inom den 
pedagogiska världen.250 Det konstateras vidare att den praktiska kunskapens 
ställning fortfarande är underordnad den teoretiska, trots de senaste 
läroplanernas expansiva syn på kunskapsbegreppet.251 Behovet av ett 
undersökande kunskapsperspektiv grundat i praktiken där ämnesspecifika 
former för kunskapande ges ett större utrymme förefaller angeläget.  

Intresset i slutdiskussionen riktas mot viktiga resultat framkomna i min 
undersökning, vilka diskuteras mot bakgrund av de övergripande 
forskningsfrågorna och ett bilddidaktiskt perspektiv. Inledningsvis 
aktualiseras informanternas erfarenheter av designprocessen. Därpå 
behandlas fenomenologi, designprocess och lärande utifrån ett 
livsvärldsperspektiv. Vidare avhandlas skolans behov av ett handlingsbaserat 
lärande, samt begreppet estetiska lärprocesser. Under rubriken ”Split vision 
och skissen som medierande resurs” aktualiseras betydelsen av det visuella i 
designprocessen. Fyra innebördsteman som framkommit i studiens 
analysarbete diskuteras därefter. Därpå avhandlas relationen mellan två 
kunskapsgenererande dimensioner som framträder i informanternas utsagor 
och varför dessa bör ses som kommunicerande dimensioner. Avslutningsvis 
aktualiseras några framåtsyftande reflektioner med utgångspunkt i studiens 
upplägg och resultat. 

Bilden av designprocessen 
Något förvånande för mig visar studiens resultat att merparten av 
informanterna hade en tämligen vag bild av designprocessen som begrepp 
vid kursstarten. I förekommande fall var uppfattningen snarare att 
designarbete ansågs bygga på personlig ingivelse än på tankemässig analys 
och beprövade tillvägagångssätt och metoder. Några generella slutsatser kan 
naturligtvis inte göras utifrån studiens undersökningsunderlag, men att 
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denna belägenhet skulle kunna härledas till informanternas tidigare 
utbildningar är inte osannolikt. Att den personliga ingivelsen dominerar 
sättet att förhålla sig till designarbete i ett initialt skede av utbildningen kan 
möjligtvis tillskrivas studenternas tidigare studiers influenser av mer 
konstnärlig och fritt skapande karaktär. 252 

I intervjuerna återger informanterna hur kunskapen om designprocessen 
har byggts upp över tid och hur de successivt har lärt sig att reflektera och 
tänka om processen. Efter sin fjärde termin i utbildningen säger de sig 
kunna bemästra designprocessen och dess faser. Processen har 
approprierats och införlivats som en modell- och tankestruktur.253 Den finns 
som en generell grund och den går att använda på olika vis beroende av vilka 
omständigheter som föreligger, enligt informanterna. De förtäljer vidare hur 
de har introducerats i användandet av olika strategier och metoder under de 
inledande terminernas projektarbeten och att de lärt sig bemästra dessa 
genom att prova sig fram i görandet. De har lärt sig om processen i 
processen.254 Genom att lära sig processens grundläggande strategier och 
förhållningssätt och reflektera om dessa i görandet visar informanterna på 
hur de successivt har påverkat sina möjligheter att kunna jobba kreativt och 
undersökande på ett sätt de inte kunde tidigare. 

Det är egentligen designprocessen som vi lär oss här och det är väl inte riktigt det man 
tänker. Man tänker på att man ska få lära sig att designa, men egentligen så lär man ju 
sig hur man arbetar, hur man går från att hitta problem och att skapa idéer till … ja, 
genom hela processen till resultat. (Siv) 

Då informanterna talar om designprocessen benämner de den som 
”ledstången i kaoset” och ”tryggheten i ovissheten”. Kunskaperna om 
designprocessens struktur och metoder inger trygghet. Men tryggheten 
består också av en förvärvad vetskap om att möjliga lösningar på en 
designproblematik alltid kommer att genereras på olika sätt.255 Att vara i 
ovissheten ses som eftersträvansvärt, särskilt i början av processen, då den 
anses minimera vanemässiga synsätt och stimulera nytänkande. Samtidigt 
framkommer det i studien hur processen kan upplevas som kolossalt 
känslosam och hur sinnesstämningen kan svänga i takt med att positiva 
idéer plötsligt kraschar. Paniken sätter in, självkritiken ökar och tankarna 
hämmas. Då blir det svårt att distansera sig till arbetet. Detta är ett tillstånd 
som alla säger sig råka ut för. Enligt informanterna utgör studiekamrater och 
handledande lärare en viktig utbildningssocial resurs i processarbetet, inte 
minst i situationer som dessa. Att stå fast och våga vistas i osäkerheten är 
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viktigt för att kunna öppna upp för nyskapande tankegångar, vilka annars 
aldrig hade infunnit sig. 

Designprocessen beskrivs generellt som ett förlopp där specifika moment 
avhandlas i tur och ordning, men som samtidigt inte nödvändigtvis 
uppträder enligt en linjär disposition. Snarare uppfattas själva 
genomförandet som en cirkulär, oregelbunden och reversibel process där ett 
antal faser är inflätade i varandra. Designprocessens i teorin linjära och 
strukturerade disposition visar sig i de fasindelningar av genomförandet som 
informanterna refererar till i resonemangen snarare som oregelbundna. 
Variationer av fasindelningar och dess beteckningar är vanligt 
förekommande. L. Bruce Archers modell som består av sex faser utgör inte 
sällan en form av referensnorm.256  

Processens cirkulära och mer oregelbundna tillvägagångssätt låter sig 
emellertid inte beskrivas enligt någon strikt linjär och rationell turordning. 
Istället bygger detta undersökande händelseförlopp på att olika möjligheter 
prövas och utvärderas genom successiva approximationer, medelst ett 
växelverkande förhållningssätt som baserar sig på beprövade erfarenheter 
och en uppsättning metoder. Denna samling av metoder liknas vid en 
”palett” eller en ”verktygslåda” att plocka ur, enligt informanterna. De menar 
också att förståelsen och kunskapen kring en designsituation klargörs allt 
eftersom processen framskrider och relevanta metodval introduceras.257 
Processen som fenomen beskrivs således fortlöpa på två nivåer av 
informanterna, en linjärt strukturerad nivå och en reversibel och 
oregelbunden.  

Med livsvärlden som grund 
I min studie kan jag urskilja flera skärningspunkter mellan designprocess 
och fenomenologi. Båda söker exempelvis skapa kunskaper om något icke 
givet och förutbestämt. Livsvärlden utgör utgångspunkten och grundvalen i 
denna undersökande verksamhet, såväl inom fenomenologin som i 
designprocessen. Subjektet (användaren) och den s.k. naturliga inställningen 
(användarens levda erfarenhet av den aktuella företeelsen) är i fokus. Med 
utgångspunkt i livsvärldens för givet tagna scheman prövar både 
fenomenologin och designprocessen att betrakta denna i ett annat 
perspektiv. Liksom en framväxande fenomenologisk process kan sägas 
fortlöpa genom successiva omformuleringar och renodlingar av empirin 
söker designprocessen efter rimliga lösningar genom ett upprepande och 
omskapande processarbete. Men under det att den fenomenologiska 
processen i huvudsak använder sig av textspråkliga begrepp är den visuella 
formen av mediering utmärkande för designprocessen. Medelst skissarbetets 
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visuella omcentreringar och främmandegörande processer genereras och 
prövas nya perspektiv på livsvärldens ordningar och vanor. Genom skissen 
och ett metaperspektiv på livsvärlden möjliggörs en frigörelse från den 
naturliga inställningen och det vanemässiga igenkännandet. Bildens fiktiva 
förbindelse med livsvärlden, platsen där det verkliga och det illusoriska 
tangerar varandra, präglar skissen som medierande resurs i 
designprocessen.258 

Livsvärldsperspektivet utgör även grundvalen för förståelsen av lärandet i 
designprocessen i föreliggande studie. Lärandet gestaltas med utgångspunkt 
i individen och dennes upplevelse av världen. Subjektets existens och dess 
erfarenheter och handlingar i världen utgör på så vis förutsättningen för 
lärandet. Här involveras Merleau-Pontys´ resonemang om den levda 
kroppens till-världen-varo där subjektet ses som förkroppsligat i en värld där 
kroppsligheten ger mening i relationella möten med andra människor och 
objekt, och där det temporala och spatiala gestaltar sig för subjektet i dennes 
aktiviteter. Pennan blir till ett med designern och lärandets innehåll uppstår 
i interaktionen mellan subjekt och livsvärld.259 I enlighet med 
intentionalitetsbegreppet är subjektets medvetandeakt alltid riktat mot 
något annat än sig självt.260 Begreppet innebär att lärandets innehåll aldrig 
existerar för sig. Det är alltid kopplat till en designers förståelse för brukaren 
och till någon som lär. 

Estetiska lärprocesser och skolans behov av 
handlingsbaserat lärande  
Resonemangen om en expanderad kunskapssyn har varit tongivande i de 
senaste läroplanskommittéernas diskussioner om kunskap och lärande i 
skolan, vilket också har färgat av sig i läroplanerna. Trots dessa ambitioner 
förefaller det mig som om det alltjämt föreligger ett behov av att driva på 
föresatserna om ett lärande som vilar på den praktiska kunskapens 
premisser i skolans kunskapsarbete. Den praktiska kunskapens blygsamma 
position betonas i flera forskningssammanhang. Studier ger vid handen att 
standardiserade inlärningsprocesser grundade på detaljerade instruktioner 
och givna svar dominerar, även i estetiska ämnen som bild, musik och 
slöjd.261 Av specifikt intresse är också de resultat som påvisar att estetiska 
lärprocesser, i bemärkelsen undersökande och handlingsbaserad 
kunskapsgenerering, inte uppstår av sig själv utan måste läras in, vilket även 
min studie visar.  
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Med utgångspunkt i ovan nämnda omständigheter och tidigare 
forskningsresultat,262 vilka de facto påvisar ett märkbart mått av 
motstridighet i uppfattningen och rättfärdigandet av de estetiska ämnenas 
roll i skolan, kan jag sakna en didaktisk modell- och tankestruktur gällande 
den estetiska lärprocessen, som beaktar dess praxisbaserade arbete och 
genomförande. Jag delar Marner och Örtengrens 263 uppfattning om att 
estetiska lärprocesser som ett samlingsbegrepp riskerar att de estetiska 
ämnenas specifika egenskaper förbises. Det är inte osannolikt att denna 
belägenhet även förstärker föreställningen om estetiska lärprocesser som 
enbart en uppsättning tillgängliga val- och kombinationsbara 
medieringsformer. Egna erfarenheter visar att estetiska lärprocesser inte 
sällan betraktas som en ämnespalett där ett mer eller mindre godtyckligt val 
av medieringsform utgör det essentiella och själva definitionen av den 
estetiska lärprocessen. Min uppfattning är vidare att det finns en utbredd 
tilltro till den personliga ingivelsen som kompass i arbetet med estetiska 
lärprocesser. Jag menar alltså att denna föreställning behöver kompletteras 
med en didaktisk modell- och tankestruktur att bygga processarbetet på. 

Ur ett designrelaterat perspektiv kan lärprocessen betraktas som en 
nyskapande och undersökande verksamhet grundad på ett antal 
förhållningssätt och metoder vilka kan liknas vid ett designprocessens 
mindset. Föreliggande studie visar hur denna praxisbaserade modell- och 
tankestruktur successivt har bemästrats och approprierats av 
informanterna.264 Om estetiska lärprocesser, beaktat som en 
kunskapsgenererande verksamhet grundad i praktiken, ska få det önskade 
genomslaget i skolans värld som förespråkas, måste det läras ut. Studien 
visar att pragmatiska lärsituationer, reflekterande förhållningssätt och 
handlingsutrymme i form av tid är betydelsefulla komponenter i denna 
införlivningsprocedur. Portfoliometoden utgör ett annat väsentligt inslag. 
Trots att metoden innebär ett rejält extraarbete enligt informanterna 
tilldelas den positiva egenskaper, då den synliggör den egna processen och 
underlättar reflektionerna i och om denna.  

Split vision och skissen som medierande resurs 
Skissen har en särställning som medieringsform i designprocessen. Detta 
ligger på sätt och vis i sakens natur, då en designsituation inte sällan handlar 
om utformningen av en visuell gestaltning, vilket bäst föregås av visuellt 
medierade utkast. Att handskissen är en oersättlig resurs i detta 
undersökande arbete bekräftas också av informanterna i studien. Det 
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visuella selektionsförfarandet ses som oändligt och framställs som ett av 
handskissens utmärkande kännetecken och oumbärliga tillgångar. Detta 
visar sig inte minst i alla de omformuleringar som en idéskiss kan genomgå i 
en skissprocedur och där skissarbetet kan omfatta allt från att prova på nya 
ingivelser till att undersöka sakfrågor av mer förnuftsmässig karaktär. 
Generellt sett har skisserna ett grövre och spontanare utseende initialt i 
processen för att så småningom övergå mot mer detaljerade och förfinade 
drag. Skissproceduren löper på från rufft till fint, enligt en av informanterna. 

Skissarbetets framåtriktade process kan sägas fortlöpa genom successiva 
visuella omcentreringar där det vanemässiga seendet främmandegörs. 265 
Främmandegörandets grepp, att förnimma en företeelse som vision istället 
för något igenkännande, passar designprocessen då denna syftar till att 
upphäva det för givet tagna i livsvärlden med avsikten att skapa något nytt.  

Man får en bild av att man skall vara bäst på allt, man ska kunna alla andra yrken 
också, men egentligen ska vår styrka vara att vara kreativa och sådär våga släppa det 
här med reglerna som redan finns. (Informanten Siv) 

Skissens indirekta förhållande till livsvärlden utgör en förmedlande plats 
mellan det verkliga och det illusoriska och ett utrymme där tankar fixeras, 
examineras och utvecklas. Detta visuella tänkande fortlöper ofta genom ett 
heuristiskt förhållningssätt där förståelsen av en designsituation successivt 
växer fram genom försöken att synliggöra denna i form av nya kreativa 
visioner. Utbredda synsätt som att kreativitet skulle uppstå ur intet eller 
bygga på någon slags gudomlig förmåga har emellertid ingen relevans.266 
Heuristiska strategier såsom ett iterativt och omskapande skissarbete ligger 
ofta bakom idéer som till synes verkar dyka upp helt fristående och utan 
föraning i ett processarbete. Detta kommer också till uttryck i informanten 
Kajs plötsliga kursändring i processarbetet då det helt oförmodat, som det 
tycks, går upp för honom att sängbordet inte ska vara golvfast utan sväva i 
luften. Kreativa idéer som denna uppstår inte ur intet, de växer fram och 
skapas i den pågående arbetsprocessen.267 

Förmågan att involvera flera aspekter och förbehåll på en och samma gång 
i ett omskapande skissarbete kan sammanfattas med begreppet split vision. 
Informanterna karaktäriserar det som ”ett växelverkande fram och åter” där 
olika infallsvinklar anläggs och testas genom varierande tillvägagångssätt. 
Ett kännetecknande grunddrag i detta sökande efter passande 
möjlighetsmönster är inslagen av s.k. tyst kunskap.268 Denna antas bestå av 
två kunskapsled, vilka bildar en gemensam kunskapshelhet. Det uttalade 
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kunskapsledet anses alltså hänga ihop med och vara beroende av det 
outtalade ledet. En artikulerad kunskap förutsätts således vila på ett antal 
oartikulerade kunskapskomponenter. Dessa tysta kunskapskomponenter 
kan på så vis sägas utgöra en underförstådd och förbisedd förutsättning för 
vår förmåga att förstå något. Genom det växelverkande samspel som uppstår 
mellan de två kunskapsleden i ett omskapande skissarbete möjliggörs en 
utveckling av kunskap. Det är denna interaktion som Ingrid Carlgren 
betecknar som den tysta kunskapsspiralen. 269 Det är således här i det 
oartikulerade och ännu ej uttalade som den tysta kunskapens möjligheter 
ligger. Möjligheterna finns där i handlingen som passande mönster, det 
gäller bara att upptäcka dem. Denna utforskande process gynnas av ett 
vidgat seende och split vision.  

Mediespecifika kunskaper och färdigheter i skissande underlättar 
skissarbetet. Men det krävs även en förmåga att kunna använda dessa 
kunskaper och färdigheter i syfte att undersöka och skapa ny mening. 
Förhållandet mellan färdigheter och förmågan att använda dem på ett 
adekvat sätt aktualiseras av J. J. Wertsch i hans resonemang om den 
relationella spänning som sägs föreligga mellan agenten och det kulturella 
verktyget i en medierad handling.270 I ett dylikt perspektiv kan 
skissprocessen förstås som en medierad handling där designern genom 
pennan som kulturellt verktyg söker förståelse genom successiva 
approximationer på skisspappret. Skissandets materiella möjligheter och 
begränsningar tillsammans med designerns färdigheter och förmågan att 
använda dessa spelar en väsentlig roll i en undersökande verksamhet. För att 
uttrycka det med Wertsch´s begrepp så gäller det att kunna bemästra och 
appropriera skissandet och pennan som ett verktyg och använda detta 
obehindrat som en medierande resurs utifrån sina egna avsikter i en 
lärprocess. 

Dimensioner av relevans för praxisbaserade lärprocesser 
I resultatet av den strukturella beskrivning som gjorts av studiens empiriska 
underlag framkommer fyra teman, vilka utgör viktiga innebörder i 
informanternas erfarenheter av designprocessen. Dessa har jag valt att 
rubricera som: vägledande principer och erfarenhetsbaserade 
förhållningssätt, rådande premisser och anpassade förbehåll, 
handlingsbaserade lärprocesser och potentiella möjligheter, samt split vision 
och passande mönster. Ur ett bilddidaktiskt perspektiv synliggör resultatet 
fyra betydelsefulla dimensioner, vilka kan vara av relevans som en 
grundläggande didaktisk struktur i arbetet med att skapa förståelse för ett 
praxisorienterat lärande i kontext med en kunskapsbaserad visualitet. 
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Vägledande principer och erfarenhetsbaserade förhållningssätt, utgörs av 
de ledsagande riktlinjer och pragmatiska fingervisningar som styr designern 
i processens handlingsburna arbete. Studiens resultat visar på betydelsen av 
att kunna behärska och använda dessa, då de fungerar som processens 
framåtriktade drivkraft och sätter fokus på hur saker och ting skulle kunna 
vara. Att inta ett användarperspektiv i processarbetet erfars som en 
fundamental princip av informanterna. Principen är utmanande då den 
innebär ett återhållande av egna åsikter och erfarenheter till förmån för 
användarens erfarenheter och behov. 

Betydelsen av att genomföra en utforskande kartläggning av en bestämd 
designsituation framkommer i informanternas utsagor. Genom att definiera 
rådande premisser och anpassade förbehåll skapas en typ av stödjande 
struktur vilken, tillsammans med en utvecklad handlingskompetens, gynnar 
ett undersökande förhållningssätt som sätter igång lärprocesser. Varje 
designsituation är specifik och behöver därför definieras och formuleras för 
att skapa ett överensstämmande ramverk att förhålla sig till i processarbetet. 

Utöver nämnda principer och premisser framstår en pragmatisk hållning 
som avgörande i processarbetet. Resultaten visar på hur informanterna 
upparbetar en pragmatisk hållning efter hand och hur denna kompetens 
kommer till uttryck i deras handlande. ”Handlingsbaserade lärprocesser och 
potentiella möjligheter” står för de handlingsburna aktiviteter där möjliga 
lösningar på ett designproblem ringas in genom successiva approximationer. 

Enligt informanterna fyller den visuella formen av mediering en 
avgörande roll i designprocessen. ”Split vision och passande mönster” syftar 
på betydelsen av det visuella och den kuskapsbaserade visualiteten i denna 
kontext. Tre situationsbundna slag av visuella representationer med 
grundläggande syften i processarbetet urskiljs i analysen; bilder för 
kommunikativa syften, bilder som referens- och diskussionsunderlag, samt 
bilder som understöd för det egna tänkandet. Den handbaserade skissen 
intar en specifik roll i den senare typen av bilder där idéer och möjliga 
lösningar omformuleras och genomgår en mängd förändringar under en 
skissomgång.  

Så när jag får ner det på pappret så måste jag ju göra lite mer definierat på något sätt. 
Och det är då jag upptäcker … eller då löser jag problemet på … med pennan direkt 
liksom i sekunden, men jag inser ju direkt att det där kommer ju inte att funka, men så 
skissar jag färdigt. Och så gör jag en ny där jag kanske ändrar det och så inser jag 
något annat, och så vidare, och så vidare. (Informanten Kaj) 

Resultatet av den strukturella beskrivningen ger vid handen att 
undersökande och kreativa processer kräver kompetens i form av adekvata 
handlingsmönster. Erfarenhetskunskaper som dessa förstås och 
approprieras bäst i praktiken och görandet. Tillsammans med ett vidgat 
seende kan principer, premisser och processer utgöra en bärande didaktisk 
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struktur i denna procedur. Studien visar på de vägledande principernas och 
metodernas centrala roll i detta handlingsmönster. Att kunna definiera 
rådande premisser och formulera en tydlig problemställning är också en 
avgörande faktor. Termen möjlig är väsentlig i processens 
handlingsmönster, då den undersökande verksamheten handlar om att 
identifiera föreliggande möjlighetspotentialer och urskilja den mest rimliga 
och tänkbara möjligheten i en situation. Förhållningssätt kan beskrivas som 
en mönstersökande aktivitet som går ut på att upptäcka meningsfulla 
mönster rörande en aktuell företeelse genom jämförande och omformande 
problematiseringar. Eftersom vi främst uppfattar mönster med vårt seende 
underlättas denna verksamhet genom att förbindas med våra visuella 
erfarenheter 271 och utforskas medelst visuella medieringsformer. 

Kartan och verkligheten 
”Om kartan och verkligheten inte överensstämmer så är det kartan som 
gäller”. Så lyder ett gammalt ordstäv med militär anknytning. Kontentan av 
ordspråket kan sammanfattas med att kartans beskrivning av verkligheten 
anses som mer tillämpbar och tillförlitlig än verkligheten själv. Talesättet är 
naturligtvis att se som ett skämt som handlar om militär lydnad och 
underkastelse. Men samtidigt sätter det allvarsammare frågor i rörelse om 
hur kunskap om världen uppstår och om teoriers och praktikers roll i denna 
kontext. Talesättet aktualiserar den rationalistiska kunskapsuppfattningen 
och dess reduktion av kunskap till en påstående- och faktaorienterad s.k. 
propositionell kunskap.272 Denna kunskapsuppfattning får inte sällan 
praktiska verksamheter att uppfattas som en form av tillämpad teori. Ett 
annat bekymmer är att den praktiska kunskapen dessutom är besvärlig att 
återge i en deklarativ och propositionell form av den enkla anledningen att 
den uppstår i själva görandet.273 I fallet med militärkartan framgår 
problematiken med all tydlighet. Exemplet sätter det propositionella och 
procedurella emot varandra. Betraktandet av de båda som en binär 
opposition kan förvisso innebära vissa dialektiska fördelar. Men om helhet 
och samspel förbises äventyras sannolikt en viss form av samverkande 
kunskap att gå förlorad. Då ökar också risken att hamna på villovägar.  

Ovanstående omständigheter aktualiseras i föreliggande studie, där två 
grundläggande typer av kunskapsgenererande förhållningssätt framträder 
mer eller mindre uttalat i informanternas utsagor. Dels ett rationellt och 
systematiskt och dels ett stegvist och intuitivt. Vad som är av betydelse och 
vad som också kommer till uttryck i informanternas resonemang är att dessa 
kunskapsgenererande polariteter bör betraktas som kommunicerande 
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dimensioner i en samverkande helhet. Inte som en låst fientlig 
motsättning.274 Det finns situationer då en intuitiv positionering passar 
bättre och andra lägen då rationalitet och systematik är att föredra. Varje 
position har sina kvaliteter och begränsningar. Det är också av den 
anledningen som de sannolikt skapar ett mervärde av kunskap tillsammans.  

Skolans kunskapssyn domineras fortfarande av logocentriska tankegångar 
och dikotomier som åtskiljer tanke och kropp, det verbala och icke-verbala, 
rationalitet och intuition.275 Dessa omständigheter får konsekvenser i 
undersökande och kreativa lärprocesser där flexibla och samverkande 
förhållningssätt är av betydelse och där inbördes rangordning mellan olika 
medieringsformer inte är önskvärd. Till skillnad från ett rådande 
vertikalt/hierarkiskt medieringsbegrepp tillgodoser ett horisontellt 
medieringsgrepp dessa behov. 

Designprocessen som lärprocess i ett 
utbildningssammanhang 
Informanternas resonemang och utsagor rörande designprocessen som 
lärprocess kan, med Lars Lindströms 276 modell över estetiska 
lärandestrategier som raster, till stor del sägas handla om ett lärande ur ett 
mediespecifikt perspektiv. Det mediespecifika lärandet om processen, vilket 
involverar kunskapsinhämtning via föreläsningar och egna litteratustudier 
med designteoretiska inslag utgör en viktig del i lärandet. Men det är 
framförallt i processen och själva görandet som informanterna menar att de 
lär sig: att se nya möjligheter, att bortse det vedertagna, att inte bestämma 
sig för tidigt, att utveckla metoder, etc. Dessa lärdomar gagnar ett divergent 
och undersökande förhållningssätt och medlet för detta ändamål består i 
huvudsak av grundläggande strategier, metoder och vägledande principer. 

Lärande genom processen representerar en annan typ av kunskap som 
också understödjer ett divergent och nytänkande processarbete. Dessa s.k. 
generiska kunskaper involverar lärdomar som att kunna ställa adekvata 
frågor, prioritera och dokumentera, inte ge upp, vara kollektiv, etc. 
Allmängiltiga lärdomar som dessa betecknas emellertid som medieneutrala i 
Lindströms modell, då de även anses kunna uppnås genom andra medium 
än det mediespecifika. Trots att dessa lärdomar inte artikuleras i samma 
utsträckning som de mediespecifika i informanternas resonemang vill jag 
ändå påstå att de förekommer i relativt hög grad. Lärandet genom och i 
designprocessen tenderar i viss mån att flyta ihop. 
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Lära med perspektivet i Lindströms modell förknippas med helt andra 
målsättningar, i informanternas fall ett kunskapsinhämtande av 
faktabetonad och given karaktär, via medieneutrala metoder och 
inlärningskanaler. Det kan röra sig om att skaffa fram faktabetonade 
kunskaper om ett specifikt material eller en teknisk konstruktion. Men det 
kan också innebära en fördjupning i en tilltänkts brukares behov av en 
specifik produkt eller tjänst. Enligt informanterna finns det olika metoder 
för detta ändamål. Att ”bygga en persona” är en sådan. I en ”persona” skapas 
en animerad beskrivning av en påtänkt användare och dennes behov, bland 
annat med utgångspunkt igenomförda intervjuer och observationer. 

I de konvergenta lärandemålen är kunskapsinnehållen retrospektiva och 
beständiga. I de divergenta lärandemålen är de prospektiva och föränderliga. 
Att de divergenta lärandemålen är utmärkande för designprocessen innebär 
emellertid inte att de konvergeta lärandemålen skulle vara av mindre 
betydelse. Retrospektiva och prospektiva kunskapsinnehåll kontrasterar och 
kompletterar varandra och utgör på så vis en helhet tillsammans. Därför kan 
det ibland vara svårt att sätta ord på vad som är vad i lärandet menar några 
av informanterna, men att designprocessen är en lärprocess och kan 
beskrivas som en kunskapsgenererande verksamhet är alla informanter helt 
överens om. 

Det är klart det är en lärprocess. Du börjar ju med någonting litet och på vägen 
utvecklar du det och då är det ju ändå på något sätt en lärdom. (Informanten Felicia) 

Föreliggande studie länkar samman områdena didaktik och design då den 
tar sin utgångspunkt i bilddidaktiken och ämnet bild och sätter fokus på 
undersökande lärprocesser inom utbildningsområdet design. Ett skäl till 
denna sammankoppling återfinns i de svårigheter som jag 
erfarenhetsmässigt har upplevt att många elever och studenter inom det 
bilddidaktiska området har med att öppna upp för ett undersökande och 
nyskapande lärande i kontext med en kunskapsbaserad visualitet. Jag 
upplever att det saknas didaktiska modeller och tankestrukturer att förhålla 
sig till inom området. Det andra skälet utgörs av vetskapen om att dessa 
strukturer och förhållningssätt sannolikt går att återfinna inom en av de 
kunskapstraditioner som ämnet bild representerar, nämligen design. Inom 
detta område förefaller det som att arbetet med att medvetandegöra och 
införliva designprocessens strategier och metoder hos de studerande har en 
central position. Därtill syns skissen och andra visuella medieringsformer 
oskiljaktigt förknippade med denna process. Av dessa skäl är det naturligt att 
ställa frågan vad utbildningsområdet design och de designstuderandes 
erfarenheter av processarbete och visuella medieringsformer kan tillföra 
bilddidaktiken och ämnet bild. 
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Studiens resultat visar på utfall som kan vara av betydelse för det 
bilddidaktiska området. Att designprocessen inte uppstår av sig själv hos 
informanterna, utan måste läras in är en viktig insikt. Detta inlärningsbehov 
gäller sannolikt kreativa lärprocesser inom många ämnesområden, inte bara 
de designrelaterade. Min erfarenhet är att estetiska lärprocesser är relativt 
fria och oartikulerade i sin struktur och att de i stor utsträckning bygger på 
personliga ingivelser och subjektiva handlingar. Detta behöver emellertid 
inte innebära några problem om de kompletteras med en didaktisk modell- 
och tankestruktur som gynnar ett mer objektivt och undersökande 
förhållningssätt. Jag föreställer mig att strukturerade handlingskompetenser 
och subjektiva ingivelser kan skapa ett mervärde tillsammans i form av 
kunskap och effektivare processarbete. Därför är det viktigt att fokusera på 
processen och ge elever i skolan en möjlighet att bemästra denna genom att 
lära ut lämpliga metoder och förhållningssätt för ändamålet. Studien visar 
att lärandet gynnas av engagemang och kontinuitet, samt att processen 
förstås och approprieras bäst i praktiken och själva görandet. Proceduren 
underlättas alltså genom att principer och metoder får praktiseras av 
eleverna i pragmatiska lärsituationer. Vidare visar resultaten att ett 
handlingsutrymme i form av tid och reflektion i och om det egna 
processarbetet är andra betydelsefulla komponenter att beakta i denna 
procedur. Ändamålet med att reflektera är att stanna upp och ställa sig 
frågan vad som fungerar bra och vad som fungerar sämre. Detta är ett sätt 
att lära sig att undvika det som fungerar mindre bra och använda det som 
passar bättre i det fortsatta processarbetet. Förhållningssättet sammanfaller 
med Donald Schöns teorier om reflektion i och om processen.277 

Beträffande de visuella inslagens betydelse i projektarbetena finns det en 
del att beakta i studiens resultat. Analysen av den bildrepertoar som 
förekommer i informanternas portfolier visar att den visuella formen av 
mediering fyller skilda funktioner och tar sig olika uttryck beroende av dess 
syfte i processen. Det jag speciellt vill trycka på då det gäller dessa resultat är 
den undersökande skissens betydelse i processen. Här visar informanternas 
skissregister på en stor spännvidd. Idéer transformeras, modifieras och 
genomgår en mängd förändringar i en skissomgång. Studiens resultat 
tydliggör den visuella medieringens undersökande potential. Det visuella 
verktyget är centralt i designprocessen. Inom det bilddidaktiska området 
skulle jag emellertid vilja påstå att den visuella medieringens undersökande 
potential är tämligen outnyttjad. Att få lära sig bemästra och kunna använda 
visuella redskap för att skapa och utveckla idéer är av betydelse och skulle 
sannolikt förbättra arbetet med estetiska lärprocesser avsevärt. 

Föreliggande studie visar att design och didaktik har beröringspunkter 
och att utbildningsområdet design kan tillföra det bilddidaktiska 
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ämnesområdet kunskaper och erfarenheter om undersökande och kreativa 
lärprocesser. Studien visar också på skissens och den visuella 
medieringsformens betydelse i dessa utforskande och mönstersökande 
processer. En vidare studie kring skissens roll i denna kontext skulle kunna 
öka förståelsen för den kreativa processen ytterligare.  
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Bild 1. Sängbord, bordsskiva. 
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Bilagor 
Bilaga A 
INTERVJUGUIDE för två gruppintervjuer. 
Processen 
metaforer, start, förlopp, sekvenser, beslut, strategier, metoder 
Frågor: 
- Vad associerar du med begreppet design? 
- Vad visste du om designprocessen innan du påbörjade din utbildning? 
- Hur har din syn på designprocessen förändrats under utbildningen?  
- Hur skulle du beskriva din designprocess, dess uppbyggnad, delar och 
innehåll? 
- Vilka faser skulle du vilja framhålla som viktigast och mest centrala i 
designprocessen? 
- Hur förhandlar och fattar du dina olika beslut och vägval i 
designprocessen? 
- Finns det några särskilda strategier eller metoder du förknippar med 
designprocessen? 
- Vilken/vilka metaforer skulle du välja att använda för att beskriva 
designprocessen? 
 
Meningsskapande resurser 
modaliteter, verbal, skrift/anteckningar, visualiseringar, skisser, modeller, 
simuleringar, analog vs digital resurs 
Frågor: 
Tal, skrift och visualisering kan ses som språkliga verktyg och resurser. 
Modellbyggen och olika former av iscensättningar och simuleringar skulle 
också kunna betraktas som meningsskapande resurser i en designkontext.  
- Vilka erfarenheter har du av olika språkliga och meningsskapande resurser 
och deras roll i ditt designarbete? 
- Kan du urskilja några inneboende styrkor respektive svagheter i de 
språkliga resurser som du använder i din designprocess? 
- Hur upplever du analoga vs digitala språkliga resurser i sammanhanget? 
 
Användning & sammansättningar av resurser 
estetiska perspektiv, instrumentella perspektiv, variationer, samspel ord – 
bild, text – skiss, 2D – 3D  
Frågor: 
- Hur och på vilket vis skulle du säga att visuellt språkliga resurser kommer 
till användning i ditt designarbete? 
- Kan du urskilja olika typer eller variationer av ”bilder” anpassade för 
specifika ändamål och sekvenser i processen? 
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- Vilken betydelse tillskriver du ”bilders” intrisikala kvaliteter (estetiskt 
egenvärde) i din process? 
- Vilken betydelse tillskriver du ”bilders” instrumentella kvaliteter (som 
verktyg) i din process? 
- Hur ser du på samspelet text – bild i din designprocess? 
- 3D-visualiseringar i form av modeller är vanligt förekommande i 
designsammanhang. Hur ser du på denna resurs och dess möjligheter i din 
designprocess? 
- När och hur kommer 3D-modellering till användning i din designprocess. 
- I vilken utsträckning sker val av resurser medvetet respektive omedvetet? 
  
Portfolion som meningsskapande resurs 
reflektion, teori-praktik, fördelar-möjligheter, nackdelar-begränsningar 
Frågor: 
Vilka fördelar tycker du att portfoliometoden har som metod/resurs? 
Vilka nackdelar och begränsningar upplever du att portfolion har som 
metod/resurs? 
Vilka utvecklingsbara möjligheter kan du se i portfoliometoden? 
 
Lärandet i processen 
kunskap före och efter processen, lärande: när, var, hur i processen? 
- Vilka kunskaper skulle du säga att du har skaffat dig under 
designprocessens gång? 
- Kan du precisera någon sekvens i din designprocess där lärande och 
kunskaps-uppbyggnad blev påtaglig? 
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Bilaga B 
Projektanvisningar XXX 
Tema: interaktionsartefakt i rumslig kontext 
Fokus för detta arbete är människan i sammanhang, dvs. hon genomför 
någon specifik aktivitet genom att använda en artefakt på en specifik plats. 
Den artefakt som du skapar ska i första hand upplevas som meningsfull av 
denna (dessa) tänkta användare, men detta ska givetvis kunna utvidgas till 
en större mängd personer. På motsvarande sätt skall produkten du skapar 
samspela med det valda rummet men kunna fungera i andra sammanhang. 
Du kan arbeta med en produkt i hemmet eller i ett offentligt rum. 
Gestaltningen skall passa med användarens identitet. 
Projektarbetet och dess resultat, XXX delkurs 3 (6hp) 
Den produkt som du kommer att ge förslag på ska skapas och artikuleras 
som tydlig självständig artefakt. Men du ska även beskriva dess tänkta 
användning i det rumsliga sammanhanget, och argumentera för att den bör 
komma att uppfattas som meningsfull. 
Raster: 
”Material”: Artefakten ska i någon mån använda informationsteknik* och 
förhålla sig till en definierad rumslig kontext. 
Fokus ska vara på helhet, gestaltning och aktivitet. 
Du ska delvis jobba med ”riktiga” användare.** 
Tre olika förslag ska skapas och utvecklas fram till delredovisningen. Alla tre 
ska vara relativt utvecklade och du ska ha ett flertal skisser för att kunna 
presentera och diskutera dem. 
Till detta tillfälle skall du också med bild visa i vilken rumslig kontext 
produkten skall finnas. 
Du kan jobba enskilt eller i grupp om två personer.  
Slutprodukten skall redovisas med presentationsmodell och i CAD 
  
*  Kravet på informationsteknik kan förhandlas bort. Då krävs en förklaring 
och en försäkran om en hög komplexitet i projektet. 
** Du kan välja personer som kan vara rimliga framtida användare av ditt 
förslag på produkt.  
Projektbeskrivningen skall innehålla: 
Projektrubrik 
Syfte 
Tydligt definierade användare 
Bakgrund 
Metoder och ansats 
Tidsplan 
Personligt mål med projektet 
Vem eller vilka som är ditt bollplank under projektet 
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Datum 
Namn 
 
Projektbeskrivningen skall lämnas i pappersform i ett exemplar i mitt fack 
och mailas till, 
 
Workbook lämnas in sista redovisningsdagen och skall innehålla 
Kort sammanfattning. 
Reflektioner över alla olika aktiviteter, idéerna, det som förefaller som 
lyckade val och även mindre lyckade försök. Detta är en den viktigaste 
aspekten av workbooken. Ett knep kan vara att låta ena sidan av uppslaget 
vara tomt från början och skapa reflektionerna där. 
Slutsats. 
Resultat. 
Reflektioner kopplat till workbookens fem dimensioner. 
Källförteckning och källhänvisningar. 
Tre lärdomar att ta med till nästa projekt. 
Workbook kan göras i grupp eller enskilt. Om workbook görs i grupp skall 
individuella reflektioner finnas med. 
 
Handledning 
Kom väl förberedd. Tag alltid med 1-3 frågor som du vill att vi skall belysa 
under handledningen. Tag dessutom med allt visuellt material du har.  
 
xxxx 
2015-04-16 
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