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Sammanfattning 
 
Syftet med denna undersökning har varit att ta reda på hur skapandet påverkas av att arbeta 
med någon annans koncept eller idé i den initiala idéfasen av slöjd- och 
skapandeprocessen, samt att finna inspiration till nya möjligheter i mitt eget kommande 
yrkesutövande. Frågeställningarna som legat till grund för arbetet har varit:  
Vilka kvaliteter uppfattar elever/studenter att de utvecklar genom att arbeta med någon 
annans idé eller koncept? Hur påverkas skapandeprocessen av att arbeta med någon annans 
idé? Hur kan jag didaktiskt koppla resultatet till mitt kommande yrke? I undersökningen 
ställdes enkätfrågor kopplade till syftet till gymnasiestudenter och högskolestudenter som 
arbetade inom två olika projekt med begränsningar i inledningsfasen. Resultatet visade att 
begränsningarna ledde till nya perspektiv på skapandet och en lyhördhet inför andra. Sättet 
att arbeta visade sig också vara mer konkret än det sätt de vanligtvis arbetade på. Resultatet 
visade också att eleverna och studenterna trots begränsningarna tyckt att friheten att tillsätta 
sitt eget uttryckssätt varit stor. 
 
Sökord: begränsat skapande, idéfas, textil, utveckling. 
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Inledning 
 
Mitt intresse för den inledande fasen i skapande arbete kommer ifrån att jag personligen 

försöker finna nya vägar att gå. Det är lätt att haka upp sig i ett slentrianmässigt sätt att 

inspireras på. Man fastnar lätt i gamla hjulspår och söker endast nya produkter att skapa 

istället för att redan i startfasen aktivt söka nya vägar att komma igång. När jag så kom i 

kontakt med de konstnärliga ledarna för ett projekt i Umeå Kommun, Bärbar konst, som 

går ut på att barn skissar kläder och gymnasieelever står för sömnaden började jag fundera 

på hur det lite annorlunda sättet att arbeta påverkar skapandeprocessen. Det handlar alltså 

om att tolka någon annans skiss. Lite som de så populära stafettsagorna, någon börjar och 

efter en stunds skrivande tar någon annan över. I fallet med den bärbara konsten i två steg. 

När jag sedan blev tillfrågad om jag ville skriva om projektet var det bara att tacka ja. För 

att komplettera undersökningen med ytterligare infallsvinklar tog jag kontakt med studenter 

vid Beckmans Designhögskola som nyligen avslutat ett projekt, Gallerian Fashion Award, 

inom delvis samma ram som gymnasieeleverna (att få ett uppdrag att utgå ifrån i det egna 

skapandet), dock med den kommersiella aspekten som en av ledstjärnorna.    

 

Under den verksamhetsförlagda delen av min utbildning har skolans isolerade tillstånd 

ibland gjort sig påmint. Elever kan ha svårt att förstå sambandet mellan det de lär i skolan 

och samhället utanför. Läraren Evamari Holmgren – Stenlöf menar, i en intervju i 

Pedagogiska Magasinet, att kontakt med arbetslivet motverkar att skolan blir en egen 

isolerad och tillrättalagd värld.1 

 

Skapande verksamhet i skolan har tidigare karakteriserats av produkttänkande och ofta 

inneburit skapande efter prototyper. Den tekniska färdigheten utvecklas men den kreativa 

biten haltar efter. Eleverna håller nu ofta i hela processen i skapandet i enlighet med 

styrdokumenten. Kännetecknande för ämnet slöjd är elevernas delaktighet i en 

produktionsprocess från idé till färdig produkt.2

                                                 
1 Palm, Mimmi (2006). Arbetslivet står modell. Pedagogiska Magasinet s. 17 
2 Skolverket (2006-12-08). Kursplan i slöjd. 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=23&skolform=11&i
d=3888&extraId=2087 
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Friheten är alltså jämförelsevis stor. Frågan är om man utvecklas bäst när man har total 

frihet eller kan man få för mycket frihet?  

 

Det finns en uppfattning bland många vuxna att man skall låta barn skapa bilder helt fritt, 

utan några begränsningar. Karin Aronsson skriver i boken Barns världar – barns bilder: 

En annan myt är att barn inte bör påverkas utan att de måste få skapa helt ”fritt”.3 Egen 

erfarenhet visar många gånger motsatsen, fritt skapande leder till upprepningar och 

prestationsångest. Man låser sig vid gamla invanda bilder som man vet att man behärskar 

och tvingas inte utmana sig själv. Detta kallar Karin Aronson i Barns världar – barns 

bilder för frihetens paradox4. Många gånger behöver man begränsningar för att kunna 

utvecklas maximalt. Kanske bör man arbeta med teman, nya material, tekniker eller färger 

som man tidigare inte använt sig av. Att skapa bilder handlar i hög grad om att få nya 

verktyg som gör det möjligt att gå utanför gamla schabloner.5 I fallen med de två projekten 

jag valt att undersöka närmare handlar det om klädskapande istället för bildskapande och 

många insikter inom de estetiska områdena är gällande.   

 

I skapande arbete måste jag kunna problematisera ett arbetsområde: Det innebär att se 

saker utifrån flera perspektiv, att se det komplexa i det till synes enkla, det oklara i det 

självklara och det märkliga i det som vi vanligen tar för givet. 6 Applicerat på läraryrket 

innebär det att undervisningen ska utformas på så vis att eleverna blir bekanta med 

främmandegörandets vridande och vändande.  

 

                                                 
3 Aronsson, Karin (1997). Barns världar - barns bilder. Stockholm: Natur och kultur. s. 23 
4 Ibid. s. 23-24. 
5 Ibid. s.22 
6 Lindström G & Pennlert L (2003). Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. 
Umeå:Umeå Universitet. s. 29 
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Syfte och frågeställningar 

  
Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur den initiala idéfasen av slöjd- och 

skapandeprocessen påverkas av att arbeta med någon annans koncept eller idé   

 

• Vilka kvaliteter uppfattar elever/studenter att de utvecklar genom att arbeta med 

någon annans idé eller koncept? 

  

• Hur påverkas skapandeprocessen av att arbeta med någon annans idé? 

 

• Hur kan jag didaktiskt koppla resultatet till mitt kommande yrke? 

 

Bakgrund 

Definitioner 

 
När jag skriver om idé och skiss i uppsatsen utgår jag ifrån att varken en idé eller skiss är 

något färdigbestämt utan är något som måste tolkas. Pirjo Birgerstam definierar det som så: 

 

Skissen är inte den färdiga handlingsplanen utan ett redskap för att finna 

den. [...] Skissen är ingen färdig formidé utan en successivt framväxande 

struktur, som vägleder ens tankar till alternativa möjligheter. 7 

 

Vidare utgår jag ifrån Nationalencyklopedins definition av vad ett koncept är. Ett 

koncept är en grundtanke eller bärande idé bakom ett skapande arbete, i synnerhet 

konstnärligt.8 Det innebär att det skapande som utförs inom ett visst koncept bör 

återknyta till den grundtanke som konceptet bygger på.  

 

                                                 
7 Birgerstam, Pirjo (2000) Skapande handling- om idéernas födelse. Lund: Studentlitteratur s. 
165-166  
8 Nationalencyklopedin (2006-12-09) www.ne.se  



 

  

 

 
 

 

Litteratur och forskning  

 
Forskning inom textilt skapande, både när det gäller slöjd och textil design, existerar i 

mycket liten skala. Kajsa Borg, en av de få som forskat inom slöjd förklarar det som så: 

 

– Slöjdlärare har inte varit intresserade av forskning, de pedagogiska 

forskarna har inte varit intresserade av slöjd och inte heller 

statsmakterna har initierat något intresse.9 

 

Av den anledningen har jag, utöver den lilla skara böcker jag funnit som behandlar textilt 

skapande, sökt mig till litteratur som behandlar skapande och kreativitet på ett mer 

generellt plan. Jag har också använt mig av litteratur med fokus på andra 

skapandediscipliner, där resultatet även går att koppla till textilt skapande.   

 

Anders Marner skriver i Möten och medieringar - Estetiska ämnen och läroprocesser i ett 

semiotiskt & sociokulturellt perspektiv om förutsättningar för kreativitet. Marner menar att 

kreativitet inte kan uppstå ur absolut frihet.  

 

Den kreativa situationen är alltså inte en fråga om ensidig frihet för 

aktören, snarare är det, åtminstone initialt, frågan om en mer eller 

mindre spänd situation mellan aktören och det medium som används.10 

 

Vidare argumenterar Marner för att man aldrig kan verka i ett ”kreativt vakuum”, man 

befinner sig alltid i en kontext. Uppväxtkulturen och den situation den skapande finns i 

påverkar alltid, vare sig personen verkar i den eller tar avstånd ifrån densamma. Därför kan 

man inte tala om skapande frihet. Man skulle kunna använda uttrycket ”lagom är bäst” för 

att beskriva Marners resonemang kring kreativitetens spannrum. Som nämnts blir 

kreativiteten lidande vid alltför fritt skapande, istället gynnas den av problem och 

begränsningar. Är problemen för lättlösta stimuleras vi inte, å andra sidan varken kan eller 

orkar vi lösa problemen om de bli för komplicerade.11     

                                                 
9 Edwall, Lilian (2006). Konferensrapport om Kultur & estetik - Är estetiska ämnen i skolan 
viktigt för demokratin? Stockholm: Lärarförbundet. s. 8 
10 Marner, Anders (2005) Möten och medieringar. Estetiska ämnen och läroprocesser i ett 
semiotiskt & sociokulturellt perspektiv. s. 34 
11 Ibid. s. 35  
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Karin Aronsson skriver i Barns världar – barns bilder om hur skapande arbete kan 

utvecklas med utgångspunkt i Lev Vygotskys sociokulturella teori kring kunskap och 

lärande.  

 

Vygotsky understryker betydelsen av lärare för att barn skall kunna 

utveckla skapande eller annan intellektuell verksamhet. Från sina lärare 

tillägnar sig barn tankeverktyg eller intellektuella redskap (”mental 

tools”).12  

 

Lärarens uppgift är att förmå barnet att nå längre i sin utveckling än det skulle ha gjort på 

egen hand. Barnet utvecklas här i vad Vygotsky kallar den proximala utvecklingszonen, 

vilket kan förklaras som ett område mellan det en elev klarar av själv och det som samma 

elev kan klara med hjälp av någon annan.13 Denna mästare – elev - relation kan vara både 

formell och informell. Ett exempel på formell relation är den som tar plats i skolan medan 

syskon, föräldrar eller kamrater antar en informell roll.14 

 

I Möjligheternas barn i möjligheternas skola beskriver författarna Bodil Abildtrup 

Johansen, Anna Louise Rathe och Jorgen Rathe en skola i Danmark och dess pedagogik. 

Deras synsätt är att elevernas upplevelser ska vara utgångspunkten i skapande arbete, med 

det menar de inte att det alltid ska kännas bekant utan att det i det bekanta även behövs en 

motpol i det obekanta. Det ska vara en konfrontation med något nytt och annorlunda, och 

det ska också finnas provokationer.15 

 

Även dessa författare påpekar vikten av en aktiv lärare inom de så kallade praktiskt-

estetiska ämnena. En av lärarens uppgifter är att välja undervisningsinnehållet så att 

eleverna hela tiden konfronteras med nya sidor av tillvaron. Det handlar om att inte bara ta 

tillvara elevernas intressen utan även om att väcka nya intressen. Nu är intressen inte något 

vi föds med, utan de väcks och utvecklas i människans samspel med världen.16 

 

                                                 
12 Aronsson (1997). s. 83 
13 Dysthe, Olga (2001) Dialog, samspel och lärande. s.81  
14 Aronsson (1997). s. 83  
15 Abildtrup Johansen, Bodil, Anna Louise Rathe och Jorgen Rathe (1998). Möjligheternas 
barn i möjligheternas skola. En pedagogisk profil- från idé till verklighet. s. 54 
16 Ibid. s. 102-103. 



 

 

Författarna framför att de begr

talar om otydliga eller skarpa begränsningar, otydliga begränsningar gör att eleven 

utvecklar en svag jag-struktur

plågad, pressad och belastad

 

Lennart Nord och Pirjo Birgerstam funderar över skissandets natur hos 

landskapsarkitektstudenter i 

arbetsprocessen i skissandet kan delas in i tre faser: 

 

• en uppdragsbekräftande del, där arkitekt

förstått varandra.

• en uppdragsfullföljande del, där arkitekten tar initiativ till problemlösande, 

förslagsställande.

• en beslutande del, kommunikativ och konsekvensbedömande

 

Nord ställer sig frågan hur pedagogen på et

studenter till att skissa? Problematiken kring denna arbetsprocess illustreras genom en figur

där man tar hänsyn till studenten

gentemot arbetet. Det är alltså en komplex situation där den enskilda situationen illustreras 

av den ”löpande punkten”.  

 

 

 

Bild 1. Pedagogen möter den studerande i cirkeln. 

 

                                                
17 Ibid. s. 103. 
18 Nord, Lennart och Pirjo Birgerstam (2003). 
19 Ibid. s. 8  

 

 

 

Författarna framför att de begränsningar som finns kring eleven påverkar utvecklingen. De 

talar om otydliga eller skarpa begränsningar, otydliga begränsningar gör att eleven 

struktur men för skarpa begränsningar gör att eleven känner sig 

belastad.17 

Lennart Nord och Pirjo Birgerstam funderar över skissandets natur hos 

landskapsarkitektstudenter i Skissandet som didaktiskt fenomen. De menar att 

arbetsprocessen i skissandet kan delas in i tre faser:  

en uppdragsbekräftande del, där arkitekt och uppdragsgivare gör klart att man 

förstått varandra. 

en uppdragsfullföljande del, där arkitekten tar initiativ till problemlösande, 

förslagsställande. 

en beslutande del, kommunikativ och konsekvensbedömande18 

Nord ställer sig frågan hur pedagogen på ett optimalt sätt kan locka, provocera och utmana 

till att skissa? Problematiken kring denna arbetsprocess illustreras genom en figur

där man tar hänsyn till studenten tidigare erfarenheter och det förhållningssätt studenten

et är alltså en komplex situation där den enskilda situationen illustreras 

 

Bild 1. Pedagogen möter den studerande i cirkeln. 19 

         

Nord, Lennart och Pirjo Birgerstam (2003). Skissandet som didaktiskt fenomen. s. 7 

 

änsningar som finns kring eleven påverkar utvecklingen. De 

talar om otydliga eller skarpa begränsningar, otydliga begränsningar gör att eleven 

men för skarpa begränsningar gör att eleven känner sig 

. De menar att 

och uppdragsgivare gör klart att man 

en uppdragsfullföljande del, där arkitekten tar initiativ till problemlösande, 

locka, provocera och utmana 

till att skissa? Problematiken kring denna arbetsprocess illustreras genom en figur 

och det förhållningssätt studenten har 

et är alltså en komplex situation där den enskilda situationen illustreras 
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Författarna beskriver vad det innebär att arbeta efter ett verklighetstroget uppdrag till ett 

yrkesmässigt förverkligande. Arbetsprocessen kan delas in i sex olika punkter: problem, 

program, förslag, presentation, förverkligande samt reflektion och feedback. Det är av vikt 

att bedöma kvaliteten i alla punkterna (som kan ses som etappmål). Det innebär att lärarens 

bedömning ska innehålla aspekter av både produkten och processen.20 

 

Det sista etappmålet är viktigt när det kommer till ökad självkännedom:  

 

Reflektion över egna värderingar, ideal, attityder och visioner i 

jämförelse med andras ger den blivande arkitekten en nödvändig distans 

till sina egna ”självklara” utgångspunkter. [...] och  på detta sätt 

upptäcka komplexiteten i den egna personligheten.21 

 

Metod 
 
Jag har valt att följa en grupp designelever studerande på en gymnasieskola i Umeå, 

Dragonskolan. Dessa elever har valt att i sitt projektarbete (PA100)22 samarbeta med 

Kulturverket23 och två förskolor i Umeå Kommun under projektet Bärbar konst. I första 

hand bygger min studie på enkäter med elever och studenter och studier av, i förhållande 

till syfte och frågeställningar, relevant litteratur. Enkäterna består av ett antal frågor av 

kvalitativ art, detta för att jag i huvudsak intresserar mig för uttömmande tankar och 

erfarenheter kring projektarbetena istället för resultat av mer generell karaktär. Innan 

enkäterna genomfördes hade jag ett samtal med de konstnärliga ledarna för projektet 

Bärbar Konst, detta för att få en djupare förståelse av projektet vars syfte inte fanns 

nertecknat i pappersform. Jag valde även att kontakta studenter vid Beckmans 

Designhögskola i Stockholm efter deras nyligen avslutade projekt Gallerian Fashion 
                                                 
20 Ibid. s. 9 
21 Ibid. s. 11 
22 PA100 är ett projektarbete som alla gymnasister skall genomföra. Det omfattar 100 poäng och en nationell 
kursplan är fastställd.  Projektarbetet syftar till att utveckla förmågan att planera, strukturera och ta ansvar 
för ett större arbete och ge erfarenhet av att arbeta i projektform. Projektarbetet syftar också till att tillämpa 
och fördjupa kunskaper inom ett kunskapsområde inom ett program eller en studieinriktning. Ur Kursplan för 
Projektarbete, Skolverket.  
 
23 Kulturverket beskriver sig som en ”omyndighet” inom Umeå Kommun. Kulturverket består av ett nätverk 
av konstnärer och pedagoger som har till uppgift att sammanföra, samverka och förstärka kulturen i Umeå 
Kommun. Bakom Kulturverket står; gymnasieförvaltningen, för- & grundskoleförvaltningen, 
fritidsförvaltningen, kulturförvaltningen och kommundelsförvaltningarna i Sävar, Hörnefors och 
Holmsund/Obbola.   



 

  

 

 
 

Award. Denna kontakt togs via e-post på grund av det geografiska avståndet. Enkäterna 

med Beckmansstudenterna sköttes även de via e-post och besvarades när tid gavs och 

skickades sedan tillbaka till mig. Frågorna byggde på de frågor jag ställt till 

gymnasieeleverna, emellertid anpassade för att gälla studenternas projekt. 

 

Urval 

 
I min undersökning har jag valt att lägga fokus på de elever/studenter som genomför 

tolkningen av uppdraget, det vill säga gymnasieeleverna och Beckmansstudenterna. Jag har 

således valt att inte behandla sexåringarnas upplevelse av projektet Bärbar konst, samt de 

företag som ingick i Beckmansstudenternas projekt. Eftersom de projekt jag valt att studera 

närmare hade ett begränsat antal deltagare ville jag att så många som möjligt skulle svara 

på mina frågor för att få ett så verklighetsskildrande resultat som möjligt. De 

gymnasieelever som valt att arbeta med Bärbar konst, till antalet sju, ville alla ställa upp 

och besvara mina frågor.  

  

Jag valde att skicka förfrågan till alla de 13 studenter som deltog i Gallerian Fashion 

Award, av dessa svarade åtta stycken att de ville delta i undersökningen. I slutändan valde 

sju stycken att besvara de frågor jag skickade ut. Alla deltagare i undersökningen och deras 

enkätsvar har behandlats anonymt. 
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Resultat 

Bärbar konst 

Samtal med Lars Cuzner och Frida Hammar 

 
Efter en av träffarna med förskoleeleverna ställde jag några frågor till de konstnärliga 

ledarna för projektet, Lars Cuzner och Frida Hammar. Det jag ville ha svar på var följande: 

Vad är syftet med projektet? Är det olika syften för gymnasieeleverna och 

förskoleeleverna? Hur kom idén? Vad är bakgrunden till projektet?  

 

Syftet med projektet är tudelat, barnen och ungdomarna arbetar mot samma mål men med 

olika syften. I skolan arbetar barnen ofta efter färdiga idéer eller prototyper. Lars Cuzner 

menar att detta inte är kreativt för barnen, man missar barnens egna idéförmåga. I projektet 

är det barnen som äger idén. Syftet är alltså att barnen känner att deras idéförmåga tas på 

allvar och då i förlängningen att idéerna består till slutet av projektet.  För designelevernas 

del äger de produktionen. De får möjligheten att vara lärda, att vara de som kan. De får 

även en inblick i att arbeta efter andras koncept, vilket har en tydlig koppling till 

företagsvärlden där de eventuellt kommer att arbeta i framtiden. Ungdomarna tar även på 

sig ett stort ansvar, trogenheten till idén blir viktig eftersom slutprodukten ska rapporteras 

tillbaka till en riktig människa. En annan viktig aspekt i projektet är samarbetet mellan 

eleverna. Mötet med varandra och de äldre elevernas pedagogiska roll är kanske den största 

utmaningen, där rollerna måste göras upp och de båda gruppernas samspel behöver 

fungera.  

 

På Kulturverkets hemsida står att läsa;  

De pedagogiska projekten ska ha en konstnärlig idé och de konstnärliga 

projekten ska ha en pedagogisk lärprocess. 

 All verksamhet som Kulturverket bedriver har som mål att barnets 

kreativitet slutgiltigt bestämmer det konstnärliga uttrycket. 24 

 

                                                 
24 Kulturverket, Umeå Kommun (2006-12-19). Om Kulturverket. 
http://www.umea.se/kulturfritid/kulturverket/omkulturverket.4.76fca796106926098687fff11888.html 



 

  

 

 
 

 

Enkätresultat: Designeleverna 

 
Knappt hälften av de intervjuade eleverna påpekade att de genom arbetet fått vidgade vyer. 

Det var ett relativt lätt sätt att se nya saker på, en slags genväg till nya insikter. En elev 

uttryckte att man fick lära sig att tänka om, hon ansåg att skapandet tog plats på ett mer 

objektivt plan. En annan elev var även hon inne på objektiviteten som en del i processen, 

hon uttryckte sig så här: 

 

 Man ser idén på ett helt annat sätt när den är någon annans. Är det en 

själv som gjort skissen har man redan en del tankar utöver den och på så 

sätt redan ramat in sig och fastnat i en riktning. Nu får man istället en 

idé utifrån som är helt främmande och objektiv.25 

 

En elev uttryckte att det fanns en risk i att arbeta på uppdrag. Skissarens tanke framgår inte 

alltid så tydligt och att resultatet blir ett annat på grund av elevens sätt att tolka skissen. 

Tiden som läggs ner på den initiala fasen av ett skapande arbete ansågs av några elever 

vara kortare eftersom man redan fått en idé att förhålla sig. Någon menade att man redan 

fått en startkula som man bara behövde rulla vidare på och utveckla till sitt eget. Samma 

elev uttryckte att den uppenbart största skillnaden i att arbeta med barnens teckningar som 

utgångspunkt för det egna skapandet var att man inte har samma frihet. Begränsningarna 

var påtagliga.  

 

På frågan om detta är ett lättare eller svårare sätt att arbeta på blev svaren i båda ändarna av 

skalan men allra flest var de tvetydiga svar i mitten som fanns med i formulären. Många 

elever uttryckte att början av processen kändes lättare då det fanns något att förhålla sig till.  

 

På ett sätt blir det lättare eftersom man inte har låst sig lika mkt. Man 

kan direkt gå in och börja arbeta med skissen utifrån ett helt annat 

perspektiv än om man själv har gjort den. Det enda som egentligen är 

svårare är att man måste anpassa sig mer om det är någon annans idé.26 

 

Detta är ett exempel på ett typiskt ”både-och-svar” som många av eleverna fann gällande.  

                                                 
25 Elev 7. 
26 Ibid. 
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En elev ansåg att den kick som brukar infinna sig i början av ett arbete inte kom lika 

naturligt som det brukade för henne, i detta projekt kände hon sig tvungen att framkalla 

denna kick med egen kraft, vilket kunde vara svårt. De elever som tyckte att det var ett 

lättare arbetssätt fokuserade på att ramarna redan var satta och att man på det sättet kom 

igång fortare.  

 

När det kom till frågan på vad gymnasieeleverna hade dragit för lärdomar var 

uppfattningen av att man lärt sig se nya alternativ, tänka i större perspektiv och hitta olika 

möjligheter överrepresenterad. En elev uttryckte att hon lärt sig: Att man kan göra på så 

många olika sätt. Man är van att tänka på ett visst sätt men då tvingas man tänka om.27 

 

De svar som skiljde sig från mängden handlade om man lärt sig att man inte behövde 

använda skissen som en förlaga utan kunde utveckla de delar man tyckte om och göra 

kreationen till sin egen. En annan elev menade att sättet att arbeta på hade fått henne att på 

ett mer konkret sätt konkretisera hur kreationen ska se ut och inte som hon uttryckte det: 

låta allt vara flytande som i vanliga fall.28  

 

Min fråga angående tolkningen av uppdraget var en fråga med ganska tydliga skillnader i 

svar, uppdelningen gällde huruvida tolkningsutrymmet var stort eller smått i det givna 

uppdraget. Svaren skiljde sig från: Man får tolka hur mycket man vill, det är bara idéer och 

det är inte ngt som är definitivt29. Till: Inte alltför stort, man vill ju inte köra över någon.30 

 

Många elever menade att tolkningsutrymmet var stort så länge som man kunde motivera de 

val man gjort. Grundidén kändes för ett par elever som det viktigaste att behålla sedan 

kunde tolkningen vara ganska vid, det viktiga var att grundidén kändes igen. Två av 

eleverna nämnde även uppdragsgivarna, i det här fallet de sexåriga förskoleklassbarnen. De 

menade att själva kärnan i projektet var att barnen skulle känna igen sin idé. Jag anser att 

det roliga med det här projektet är just att använda barnens idéer och vill därför inte tolka 

dem alltför brett.31 

 

                                                 
27 Elev 4. 
28 Elev 6. 
29 Elev 3. 
30 Elev 6. 
31 Elev 7. 



 

  

 

 
 

Den sista frågan jag ställde i enkätintervjuerna handlade om hur gymnasieeleverna tolkat 

skisserna. Många elever påpekade att analysen skett i två steg. Första steget bestod i att 

eleverna gruppvis suttit och samtalat kring skisserna, andra steget bestod i en mer 

djupgående analys av mer specifika idéer. Eleverna uppgav att de inte påverkats så mycket 

av gruppsamtalen till den specifika idén utan hållit sig till sin egna idé. Vad som ansågs 

gynnsamt med samtalen var istället att inspirationen lättare kom igång: Självklart har de 

andra jag arbetar med också påverkat men främst bara hjälp till med att få igång 

inspirationen.32 Det fanns även en mindre grupp elever som uppgav att de analyserat enbart 

för sig själva. 

 

Gallerian Fashion Award  

Beckmans Designhögskola 

 
Avgångsstudenterna vid Beckmans Designhögskola fick i början av hösten i uppdrag att 

tolka 13 olika varumärken. En modestudent och en reklamstudent arbetade tillsammans 

med samma företag. De skulle skapa ett modekoncept som uppdraget sade – vara en vision 

om förnyelse grundad på research om företagets varumärkesprofil, målgrupper och 

marknad.33 Vad det handlade om var alltså att använda sig av ett företags grund, förstärka 

dess image och tänka nytt i förhållande till det som redan fanns. Koncepten har utvecklats i 

dialog med företagen.  Uppgiften bestod i att skapa en modekollektion där kraven från en 

kommersiell verklighet möter det studenternas personliga uttryckssätt.34 

 

Enkätresultat: Beckmanstudenterna 

 
Liksom gymnasieeleverna även påpekade ligger den största skillnaden i starten av ett 

projekt.  

Det blir ju en snävare ram att vara kreativ inom, eftersom du måste hålla 

linje med de befintliga värdena, jämfört med om man skapar ett eget 

koncept från scratch är ju du din egen "lag" och kan ta i stort sätt vilka 

vägar/uttryck som helst...35 

 
                                                 
32 Elev 2. 
33 Hedqvist, Tom (2006). Gallerian Fashion Award 06 s.3 
34 Ibid. s.3 
35 Student 6. 
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Många av studenterna uttryckte att den initiala analysen var grundligare utförd än den 

brukar vara när de arbetar helt själva. En student menade att arbetssättet krävde en större 

lyhördhet än vad som var vanligt, detta eftersom de arbetade mot företag som de sedan 

skulle rapportera tillbaka till. En annan student såg det som en större utmaning att arbeta 

inom ett färdigt koncept och fann en stor inspirationskälla i projektet. Det ansågs också att 

det problemlösande inslagen i skapandet ökade: Hur lyckas man tillfredsställa 

arbetsgivaren samtidigt som att få utlopp för sin kreativitet och personliga stil?!36 

 

En skillnad från de sätt studenterna var vana vid var att det fanns en tydlig kontakt med 

världen utanför skolan. En student fann att det inom ett sådant projekt som Gallerian 

Fashion Award rymdes kunskapande som inte annars får utrymme inom skolans väggar, 

såsom marknadsföring och produktion i anknytning till och i förhållande till verkligheten. 

 

På frågan om svårighetsgraden på projektet, att designa efter ett färdigt koncept, fanns även 

här varierande svar, det uttrycktes att det var både lättare och svårare. Det ansågs lättare att 

ha en utgångspunkt i något än att utgå ifrån intet, processen kändes effektivare och 

snabbare.  Å andra sidan kan det vara svårare att frångå sina egna estetiska värderingar och 

kompromissa med ett företags grundidé. 

 

Jag tycker ofta att det är bra att få ramar, då har man lite att gå efter. 

Topmans koncept är dock ganska stort. De har ingen speciell stil de kör 

med förutom att det är en ung målgrupp. Utbudet är ganska splittrat. 

Alltså fanns det ganska mycket frihet vilket nästan gjorde det svårare att 

arbeta med.37 

 

En student som skilde sig från mängden valde att svara att sättet att arbeta varken var lättare eller 

svårare, däremot ett nyttigare sätt att arbeta. Inne på samma linje var även en annan student som 

framhöll att uppgiften gav en koppling till framtida yrkesutövning: 

 

Både och, det är lättare att ha något att ta avstamp i än att göra precis 

vadsomhelst, men det kanske är svårare att passa in i ett befintligt 

varumärke än att få göra precis det man vill. Det är i alla fall en 

                                                 
36 Student 1.  
37 Student 2. 



 

  

 

 
 

verklighetsförankrad uppgift, jag kommer i alla fall minst en gång vara 

anställd på ett företag!38 

 

Eftersom Beckmansstudenterna arbetade med kommersiella företag upplevde många av 

dem att den största lärdomen var analysen av företaget och dess målgrupp. Researcharbetet 

kändes viktig också som en träning inför eventuella egna företag. Denna målgruppsanalys 

ansågs vara ett otroligt viktigt steg för varje koncept, men även om man startar eget att då 

lista ut, var kunderna finns och vilka de är?   

 

En student framhöll nyttan med projektet i hänseende att vidga vyerna hos designerna om 

kundgrupper och konsumenter som inte tidigare ingick i den grupp man innan valt att rikta 

sig till. En annan student tydliggjorde i punktform de lärdomar hon dragit: 

 

• Man lär sig att vara kreativ och originell inom smala ramar. 

• Man lär sig att förstå och tolka andras värden i ngt. 

• Man lär sig att sätta sig in i och utveckla. 

• Man lär sig att släppa egna spår och kompromissa.39 

 

Tolkningsutrymmet bedömdes vara större än vad det skulle ha varit i verkligheten då det 

var ett skolprojekt och kollektionerna inte skulle säljas när det var färdigt. Tolkningen var 

också beroende av hur tydligt företaget utformat sitt koncept. Om det var en smal målgrupp 

eller en bredare, där utrymmet för friare tolkningar blir större. En student påpekade här att 

det var viktigt att ta hänsyn till företagets nuvarande utveckling och kapacitet i sin tolkning.  

 

Det lades även en vikt vid den dialogiska aspekten av ett samarbetsprojekt som Gallerian 

Fashion Award kan beskrivas som, det ansågs viktigt att förmedla sina intentioner och 

kunna tala för sig just när det kom till frihet i tolkningsfasen:  Ju mer du kan tala för din 

design och rättfärdiga olika val på möten med inköpare, chef och ekonomer på din 

avdelning, ju mer frihet kommer du att få.40 

 

I slutändan ansåg alla Beckmansstudenter att det var ett projekt där friheten att tolka 

innehållet var väldigt stor. 

                                                 
38 Student 4. 
39 Student 6. 
40 Student 7. 
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Vi hade ett otroligt utrymme för tolkningar och genom research så dyker 

nya lösningar upp om hur man kan utvidga företaget, hitta nya 

målgrupper som kan fungera som ett komplement till dagens målgrupp.41 

 
Eftersom projektet var ett samarbete mellan mode och reklamstudenter på Beckmans 

Designhögskola gjordes den initiala analysen, av det företag studenterna tilldelats, parvis 

(en mode- och en reklamstudent). Många av studenterna hade tydligt formulerade 

målgrupper för sina kollektioner vilket påverkade skapandet.  

 

Jag valde en målgrupp 25 år och uppåt vilket förstås automatiskt gav 

mig vissa riktlinjer, när det gällde tankar kring passformer och 

skärningar. Jag hade också egna uppsatta mål för mitt projekt som 

påverkade min tolkning. Att träna på ett komplett garderobstänk med en 

varierad färgskala och materialval var ett av målen.42 

 

Studenterna påverkades också av den research om företaget som genomförts, historien 

kring företaget och deras tidigare kollektioner sades också påverka. Som exempel valde 

studenten som arbetade med Salming Underwear att bygga kollektionen på varumärkets 

frontfigur Börje Salming och den omklädningsrumskultur efter match där handdukar viras 

runt kroppen och hängs över huvudet. Påverkan från studenternas livsstil och omgivning 

ansågs ha en stor och självklar roll i tolkningen av uppgiften.   

                                                 
41 Student 3.  
42 Student 7. 



 

  

 

 
 

Analys  
 
Elevernas och studenternas upplevelser av respektive projekt visar tydligt att sättet att 

arbeta på vidgar deras vyer och lyhördhet inför andra. I båda grupperna fanns svar som 

handlade om ett ansvar inför uppdragsgivaren, det vill säga barnen och företagen. I 

slutändan kan projekten sägas vara en övning i empatins värld. I Läroplanen för de 

frivilliga skolformerna (lpf94) står skrivet: Skolan skall sträva mot att varje elev kan leva 

sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med 

deras bästa för ögonen.43 I skapandet kan det innebära att man förstår den andra partens 

värden i något utan att nödvändigtvis tycka likadant.  

 

I projekten läggs större vikt vid mottagaren än det vanligtvis gör i skolsammanhang och 

som nämnts ovan känner eleverna och studenterna ett ansvar för hur slutprodukten kommer 

att mottagas. Det handlar om en bedömning men inte på det sätt de är vana, barnens 

bedömning försiggår på ett känslomässigt plan och företagens på ett kommersiellt plan. 

Kommunikationen blir en viktig länk mellan sändare och mottagare, dels för att förstå 

uppdraget men också för att förstå mottagandet.  Marner skriver att man i slöjd ofta lägger 

fokus på framställningen av produkten men att man bör ha ett bredare perspektiv där både 

den förgående processen och användningen efteråt också ingår. Fokus skulle styras mot ett 

kommunikativt sammanhang.44 

 

Olga Dysthe skriver i Dialog, samspel och lärande om betydelsen av kommunikation i 

skolan. Språk och kommunikation anses vara en förutsättning för att lärande ska ske och 

inte bara ett medel. Kommunikationen har en dubbel funktion: Vi använder språket för att 

förstå och tänka för egen del och för att förmedla det vi förstår till andra.45  

 

Både elever och studenter ansåg att sättet att arbeta på var i viss mån mer konkret än i 

vanliga fall, det var på ett tydligare sätt indelat i faser. Deras vanliga sätt att arbeta kunde 

ofta innebära fler ändringar på vägen och idén bakom skapandet hölls mer ”flytande”. I 

Beckmansstudenternas fall innebar det att tydligt ställa frågor kring det företag och den 

                                                 
43 Skolverket (2006-12-27). Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf94.  
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 
44 Marner (2005). s.76  
45 Dysthe, Olga  (2001) Sociokulturella teoriperspektiv på kunskap och lärande. I Dysthe, Olga (red.) Dialog, 
samspel och lärande.s.49 
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tänkta målgruppen. Att ställa frågor och söka svar är en aktiv process, som skapar 

medvetenhet och gör att vi människor kan skilja mellan vad som är väsentligt, och vad som 

är oväsentligt.46   

 

Det som skulle kunna ha störst risk för invändningar i sådana projekt som Bärbar konst och 

Gallerian Fashion Award är att det är för styrt. Att elevens eget inflytande får ta för liten 

plats. Det är oerhört viktigt att elever känner sig delaktiga i det skolarbete de utför, dock 

menar jag att delaktighet inte betyder att frihet ska råda i allt och alltid då det inte utmanar 

eleverna tillräckligt. I en artikel i Slöjdforum menar en verksam slöjdlärare att hans elever, 

när de får välja helt fritt, återfaller i att tillverka klassiska skolslöjdsprodukter.47 Detta kan 

ha att göra med de förväntningar som finns på ämnet men också med att utmaningen är för 

liten. Man identifierar det varseblivna med något tidigare bekant och tar resten för givet 

enligt det förväntade.48 

 

Den formalistiska skolan som Vygotsky tillhörde förespråkade främmandegörandet som en 

del i skolverksamheten. 49  

 

Inom den formalistiska skolan är begreppet främmandegörande centralt. 

Främmandegörande innebär av automatisering och den medvetet 

försvårade varseblivningen, eftersom perceptionsprocessen då kan ses 

som ett mål i sig och syftar till fördröjning och fördjupning.50  

 

Främmandegörande kan alltså sägas vara att ta ett föremål eller en företeelse som känns 

bekant och medvetet försöka se det på ett nytt sätt. Att se föremål och företeelser med nya 

glasögon innebär en perspektivförskjutning. De främmandegörande inslagen i projekten 

innebar som resultatet visar att elever och studenter började tänka i nya banor.  

 

Den inledande skissfasen kunde i gymnasieelevernas fall delas in i två delar, en estetisk-

intuitivt och en rationell-analytisk. 

                                                 
46 Abildtrup (1998). s. 128 
47 Hasselskog, Peter (2004). Hur viktiga är elevernas egna idéer? Slöjdforum, nr 5, s. 15 
48 Birgerstam (2000). s. 31 
49 Enkelt förklarat kan man säga att den formalistiska skolan var mer intresserad av det 
skapade verket i sig än av tillståndet hos skaparen. Ur Möten och medieringar av Anders 
Marner, s. 89.  
50 Marner (2005). s. 89 



 

  

 

 
 

 

Den första har att göra med kunskap bortom språket och kan närmast 

beskrivas med ord som engagemang, närvaro, flöde, härva, vision, helhet 

och sammanhang. Den andra positionen […] har att göra med kunskap 

som bearbetas med hjälp av språkliga begrepp och strukturer och hör 

ihop med ord som vilja, objektivering, polarisering, kategorisering, 

bedömning och kontroll. 51 

 

Om man använder denna uppdelning tillhör barnens skisser den första estetiskt-intuitiva 

delen, medan gymnasieeleverna tillhörde den rationella-analytiska. De var tvungna att göra 

en bedömning huruvida skisserna ”fungerade”. Detta blir en träning i att se möjligheter i 

något som vid första anblicken verkar omöjligt.   

 

I båda grupperna förekom samarbete mellan eleverna/studenterna. I det ena fallet 

(Beckmans Designhögskola) initierat av lärarna i form av par. I det andra fallet var det upp 

till eleverna ifall de ville sitta tillsammans och diskutera, vilket vissa gjorde och andra inte. 

Återigen finns chansen till vidgade vyer genom samarbete. Många av gymnasieeleverna 

höll sig dock till sin första idé, vilket dels kan bero på tidsfaktorn men även den brist på 

samarbete som jag under mina praktikperioder uppfattat. Den risk som finns i att utgå ifrån 

sin första idé uttrycks i Skissandet som didaktiskt fenomen: 

 

 För pedagogen problematiska studerande kan vara de som tror sig veta 

praktiskt taget redan från starten vad de vill och ska åstadkomma, och 

som därför inte känner behov av ytterligare information, råd eller hjälp. 

De riskerar att bygga idealiserade luftslott eller standardlösningar utan 

förankring i sin konkreta kontext.52 

 
Lärarens roll blir här att provocera genom att ställa problematiserande frågor och fungera 

som provokativt instrument. 

 
Det visade sig att eleverna och studenterna lärt sig en hel del nya kunskaper genom 

projekten, sätten att arbeta visade sig vara ett steg vidare i utvecklingen. Den proximala 

utvecklingszonen gör sig påmind. Det visar tydligt hur lärarens val av innehåll kan utmana 

                                                 
51 Birgerstam (2000). s.24 
52 Nord (2003). s.12  
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elevernas sätt att tänka och handla när det kommer till skapande arbete. I Möjligheternas 

barn i möjligheternas skola uttrycker man det som så: 

 

Utvecklingsmöjligheter ligger inte i det man kan själv, gör själv, eller 

redan vet, utan i det som ligger över ens egna möjligheter, det som man 

kan lära känna tillsammans med andra, som hjälper till. 

 Utvecklingsmöjligheterna ligger med andra ord i spänningsfältet mellan 

förutsättningar och möjligheter.53  

 
Författarna menar att innehållet ska väljas utifrån detta sätt att se på kunskapande och att 

det medför att eleverna till en början kan tycka att det är tråkigt.  

 

Många elever, både bland gymnasisterna och högskolestudenterna, uppgav att anledningen 

till att det var ett lättare sätt att arbeta var på grund av att man hade något att utgå ifrån och 

att det gick fortare att komma igång.  Det visar hur begränsningarna gav ett avstamp och 

något att förhålla sig till. Den minskade friheten påpekades men verkade inte anses vara 

något större hinder, det var till och med en student som ansåg att friheten fortfarande var så 

pass stor att det var svårt att arbeta med. 

 
 

  

                                                 
53 Abildtrup (1998). s. 102 



 

  

 

 
 

Diskussion 
 
Att dra några generella slutsatser av min undersökning kan vara svårt eftersom 

informanterna till antalet bara var 14 st. Dock ses tydliga samband med tidigare forskning 

inom området och mina resultat.  

 

Hur man inspireras kan se ut på tusen olika sätt, inget är fel, inget är rätt. Denna tanke kan 

lätt bli svindlande för en elev som vill komma vidare i sitt sätt att arbeta. Det måste finnas 

något att ta på och att begränsa sig i idéfasen av arbetet är ett sätt. Givetvis finns det även 

andra sätt att begränsa det skapande arbetet, exempelvis genom att endast vissa verktyg får 

användas eller visst material. Det viktiga är att man tydligt artikulerar vad projektet går ut 

på och att inte begränsningarna finns på för många plan då det lätt kan leda till att friheten 

att uttrycka sig med sitt eget unika uttryck kan hämmas. 

 

För att komma vidare i sitt skapande och ständigt utveckla sig måste det till en provokation, 

men det är en svårt att provocera sig själv, känslan av att ta en omväg snarare än en genväg 

är ofta påtaglig. Någonting som dessutom försvårar valet att välja den okända vägen är den 

bedömning som väntar i slutet på ett genomfört skolprojekt. Det jag vet att jag behärskar är 

ett säkrare val. Därför är det oerhört viktigt att uppmärksamheten i skolan inte ensidigt 

ligger på produkten utan att en idé eller ett nytt arbetssätt kan få utrymme i bedömningen, 

det vill säga processen. Eleverna en ypperlig chans till nya vägar genom att läraren används 

som provokativt instrument. Svårigheten ligger då, som ofta i läraryrket, att veta när.   

 

Det finns en rädsla i att befinna sig i estetiskt - intuitiva stadiet av skissandet, det kan 

kännas som om man famlar i mörkret, det finns ingenting konkret att ta på. Det kan finnas 

en fara i att vilja komma fram till en lösning på ett problem så fort som möjligt, det visar 

sig också i resultatet att eleverna och studenterna menar att den initiala delen av 

skapandeprocessen som den tedde sig i projekten ansågs lättare just för att den gick fortare. 

Problemet som kan uppstå i skolan är att läraren vill att eleven ska kunna sätta ord på det 

han eller hon genomgår, gärna i själva ögonblicket det händer. Det är viktigt att som lärare 

ta ett steg tillbaka under den initiala fasen av ett arbete och låta eleven få fritt spelrum, ge 

tid till det som inte går att förklara i den stunden. Att för tidigt försöka sätta ord på sina 

tankar kan leda till att man rationellt förkastar en idé i ett för tidigt stadium. Det man har 

svårt att förmedla till andra kan då tyckas meningslöst.   
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Det känns viktigt att poängtera att arbetet med någon annans skiss eller koncept inte ska ses 

som ett sätt att vinna tid för läraren. För min egen del känns tidsbesparingen som en 

bieffekt som man inte ska lägga för stor vikt vid eftersom det tar olika lång tid för olika 

människor i olika delar av skapandeprocessen. Mina slutsatser är att det finns tydliga 

fördelar att arbeta med begränsningar inom textilt skapande. Eleverna får ett tillfälle att 

prova någon annans glasögon och lär sig i och med det mer om sig själva och mer om den 

andre, samtidigt som den tekniska delen utvecklas. Dock bör påpekas att läraren ständigt 

måste hitta nya provokationer till sina elever för att konformiteten inte ska få fäste. 
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Bilaga 1 
 

 

Enkätfrågor till gymnasieeleverna: 
 
1. Vad är skillnaden med att utgå ifrån någon annans skiss/idé och din egen?  

  Ser du någon skillnad i ditt eget sätt att arbeta på detta sätt jmf med ditt vanliga sätt? 

 

 

 

2. Är det ett lättare eller svårare arbetssätt? 

 

 

 

3. Vad har du dragit för lärdomar av att arbeta med andras skisser? 

 

 

 

4. Hur stort tolkningsutrymme är lämpligt? 

 

 

 

5. Hur har bilden analyserats? Ensam/grupp? Vad har påverkat din tolkning? 



  

 
 

Bilaga 2 

 

Frågor till studenter vid Beckmans Designhögskola:  
 
1. Vad är skillnaden med att utgå ifrån någon annans koncept och ditt eget? 

 Ser du någon skillnad i ditt eget sätt att arbeta på detta sätt jmf med ditt vanliga sätt? 

 

 

2. Är det ett lättare eller svårare arbetssätt? 

 

 

 

3. Vad har du dragit för lärdomar av att arbeta med andras koncept? 

 

 

 

4. Hur stort tolkningsutrymme är lämpligt? 

 

 

 

5. Vad har påverkat din tolkning? 

 

 

 

 

 


