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Abstract

By studying literature concerning design, didactics and reflection, and 
complementing those explorations with interviews with experienced design 
educators, this thesis challenges the idea of aesthetic media education being 
purely aesthetic in its characteristics. Drawing from their own experiences as a 
media aesthetics educator and an industrial designer, the two authors argue that 
the work flow used within most fields of design, commonly known as the design 
process, might provide a suitable didactic alternative to a field of education 
lacking relevant methodology. The literature study offers a better understanding 
of the design process and how it may be defined and viewed within an educational 
context. The interviews provide a more practical insight into the world of design 
education. The result shows that the design process as a didactical method 
theoretically offers both elements of critical thinking as well as direction and 
frames for students lacking aesthetic and artistic experience. One conclusion 
is that the design process, given its similarities to John Dewey’s educational 
theories, shares a fundamental and close relation to the didactics of aesthetic 
education; suggesting that an implementation of named process into education 
could be realized without any significant problems.

Sökord: Media, estetik, designprocess, reflektion
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1. Inledning

Detta examensarbete växte fram ur ett spontant samtal kring estetisk undervisning. 
Trots att vi båda efter avslutad medielärarutbildning valt tämligen olika 
yrkesinriktningar, Fredrik som just medialärare och Theresa som industridesigner, 
var vi helt överens om att något elementärt saknas i dagens medieestetiska1 
gymnasieutbildningar. Samtalet kretsade i huvudsak kring den svårgreppbara 
känslan av att många gymnasieelever som ställs inför kreativt skapande påfallande 
ofta står handfallna.

Diskussionen om estetik och kreativitet inom skolvärlden är förvisso 
inte ny, men vår uppfattning är att den främst kretsat kring estetiska 
ämnens programhierarkiska status. Att den diskussionen också innefattade 
medieprogrammet, under sin existens, befäster Skolverket i en utredning där de 
slår fast att medieprogrammets kategorisering kan tillskrivas den traditionella 
statushierarkin, alltså ju högre grad av teoretisk inriktning, desto finare program.2 

Även om statusdiskussionen är viktig får den underordnad betydelse ur 
ett medialärarperspektiv. Bekymret för medieestetiska ämnen är snarare att 
deras undervisningssituation slentrianmässigt kategoriseras som estetisk och 
konsekvensen blir att metoder så väl som inställning hos elev och lärare präglas av 
de estetiska undervisningstraditionerna, trots att dessa ämnen har en annorlunda 
och i många avseenden betydligt bredare karaktär. Det går att diskutera om 
inte medieestetiska ämnen är i behov av egna, mer ämnesanpassade, didaktiska 
alternativ och metoder.

I vårt samtal kom vi att snegla mot industridesignerns arbetsmetod 
eftersom den, likt medieestetiska ämnen, har en estetisk prägel som samtidigt 
kräver tydliga ramar. Arbetsmetoden, som under varierande benämning och 
utförande förekommer inom de flesta designområden, är allmänt känd som 
designprocessen.3 Industridesignern, arkitekten och formgivaren använder 
alla liknande tillvägagångssätt för att nå bästa resultat, där användaren och 
begränsande omständigheter både medvetet och undermedvetet analyseras med 
hjälp av observation och reflektion.
1 Med medieestetiska ämnen avses med viss godtycklighet skolämnen vars innehåll rör sig i gränslandet mellan konst 

och teknik. Exempelvis gymnasiekurser i medieproduktion, digitalt skapande eller grafisk kommunikation.
2 Skolverket, Skolverkets rapport, nr 149, Fem gymnasieprogram under omvandlingstryck (Stockholm: Liber 

Distribution, 1997), 148.
3 En mer utförlig beskrivning av begreppet görs under rubriken Begreppsdefinitioner.
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Initialt var avsikten med detta examensarbete att undersöka om 
designprocessens struktur kunde erbjuda riktning och ramar till elever vars 
estetiska och konstnärliga erfarenheter var begränsade. Parallellt med detta kom 
dock en annan mycket intressant aspekt att växa fram, nämligen reflektionen. 
Designprocessen är reflektiv och utforskande i sin natur och tvingar mer eller 
mindre dess användare att aktivt observera och reflektera över behov, kontext 
och samhälle. Under lärarutbildningen upplevde vi att begreppet reflektion 
användes frekvent. Oavsett om det gällde att utföra en receptionsanalys eller 
spela in en musikvideo var reflektion en ständigt närvarande komponent och 
trots att ordet aldrig riktigt definierades fullt ut blev dess vikt för både den egna 
skapandeprocessen så väl som elev- och lärarutveckling väldigt tydlig. Det råder 
inget tvivel om att dess ständiga närvaro under universitetstiden har präglat 
oss och vi upplever numera båda att reflektionen i de allra flesta sammanhang 
sker undermedvetet. Dock är känslan när vi blickar tillbaka ett par år i tiden att 
medvetet reflekterande kom att bli ett återkommande inslag i vardagen först under 
universitetstiden. Man kan fundera varför reflektion inte framhävs och tydliggörs 
i skolvärlden tidigare än så. Vi är således mycket nyfikna på designprocessens 
pedagogiska värde och vill därför undersöka vilka egenskaper designprocessen 
har att erbjuda de medieestetiska utbildningssammanhangen samt i vilken 
utsträckning dess reflektiva natur kan vara intressant i allmändidaktisk mening.
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2. Syfte och frågeställningar

Syftet med detta examensarbete är att definiera designprocessen samt undersöka 
i vilka avseenden den, som didaktisk metod, kan vara en tillgång i allmän 
mening så väl som för den medieestetiska undervisningssituationen. Med denna 
sammanfattande syftesformulering försöker vi svara på följande frågeställningar:

• Hur kan designprocessen definieras?

• Hur kan designprocessens reflektiva inslag förstås i ett didaktiskt 
sammanhang?

• Vad kan designprocessen som didaktisk metod erbjuda den medieestetiska 
undervisningssituationen?

2.1. Avgränsningar

Vi har i föreliggande examensarbetet haft gymnasieskolans medieestetiska ämnen 
som utgångspunkt eftersom vår uppfattning är att de krav på självständighet som 
man i gymnasieskolan ställer på eleven gör deras bristande kreativa förmåga 
extra uppenbar. Även om vi till viss del behandlar skolans allmänna undervisning 
är fokus till stor del riktat mot de medieestetiska undervisningssituationerna då 
denna typ av undervisning tydligt blir lidande av att kategoriseras som ett estetiskt 
ämne. Att vi i vår lärarutbildning båda inriktat oss mot medieestetisk undervisning 
på gymnasienivå är naturligtvis även det en viktig anledning till varför vi 
använder dess förutsättningar i de hypotetiska resonemang som görs.
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3. Teoretisk bakgrund

Under denna rubrik redogörs för de begrepp som är av betydelse för detta 
examensarbetet samt ger en förklaring till hur de estetiska och traditionella 
undervisningsformerna skiljer sig från varandra. Därefter presenteras 
en överskådlig bild av betydande forskning och litteratur som behandlar 
designprocessen och designtänkande. Kapitlet avslutas med ett exempel på hur 
designprocessen kan användas i en medieestetisk gymnasiekurs.

3.1. Begreppsdefinitioner

Genom detta examensarbete löper tre begrepp som är tätt sammankopplade med 
varandra, och följaktligen väldigt svåra att åtskilja. Design, designtänkande och 
designprocess. Design är ett idag flitigt använt begrepp vars definition varierar 
beroende på sammanhang. Inom produktförsäljning och marknadsföring har 
design kommit att bli ett modeord som betecknar produkters och tjänsters 
estetiska uttryck. Denna tolkning är inte helt felaktig då ordet är sprunget ur 
latinska designare, som betyder utmärka, utforma eller utse.4 När vi i denna 
uppsats talar om design görs detta främst i bemärkelsen att designa, alltså som 
ett verb. Det aktiva initiativet att utifrån vissa bestämda förhållanden skapa och 
anpassa produkter och tjänster.

Att definiera designprocessen är inte helt problemfritt då tolkningen varierar 
stort beroende på vilken typ av projekt och inom vilket designområde man 
talar om den. Gustaf Rosell erbjuder en beskrivning: ”… designprocessen kan 
definieras som omvandlingen av en ursprunglig idé till sådan information från 
vilken en produkt kan tillverkas.”5 Det rör sig alltså, något förenklat, om ett samlat 
uttryck för en rad olika designmetoder, designteorier och resonemang. Men då 
denna tolkning är tämligen bred, har vi för att undvika förvirring och underlätta 
för både oss själva och eventuella läsare, valt att hänvisa till brittiska Design 
Councils modell i de delar där begreppet förekommer.

4 Design, Online Etymology Dictionary (www.etymonline.com).
5 Gustaf Rosell, Anteckningar om designprocessen (Stockholm: Tekniska högskolan, 1990), 9.
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Figur 1:1 Double Diamond Design Process Model (Översatt)

Utforska (Discover). The first quarter of the double diamond model marks 
the start of the project. This begins with an initial idea or inspiration, often 
sourced from a discovery phase in which user needs are identified. These 
include: Market research, User research, Managing information, Design 
research groups.

Definiera (Define). The second quarter of the double diamond model represents 
the definition stage, in which interpretation and alignment of these needs to 
business objectives is achieved. Key activities during the Define stage are: 
Project development, Project management, Project sign-off.

Utveckla (Develop). The third quarter marks a period of development where 
design-led solutions are developed, iterated and tested within the company. 
Key activities and objectives during the Develop stage are: Multi-
disciplinary working, Visual management, Development methods, Testing.

Leverera (Deliver). The final quarter of the double diamond model represents 
the delivery stage, where the resulting product or service is finalized and 
launched in the relevant market. The key activities and objectives during 
this stage are: Final testing, approval and launch, Targets, evaluation and 
feedback loops.6

6 Design Council, The ’Double Diamond’ Design Process Model (www.designcouncil.org.uk).
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Modellen delas in i fyra olika faser: utforska, definiera, utveckla och leverera. 
Tanken är att den ska ge allmängiltig beskrivning av de betydande stegen i 
designerns arbetsprocess, och visa på de olika resonemang som den präglas av. 
Valet av denna begreppstolkning bottnar i att den utformats efter ett behov att 
förklara processen utan att vara begränsad till en specifik bransch eller projekt. 
Den är av den anledningen tämligen bred och anpassningsbar. Vi är dock väl 
medvetna om svårigheten att i detalj applicera denna typ av modell på exempelvis 
en vanlig skoluppgift, och vi betraktar den mer som en generell förklaring till den 
tanke- och arbetsprocess som undersöks.

Designtänkande betraktas som ett samlat och övergripande begrepp för den 
typ av resonemang och tankar som designprocessen bygger på och fungerar 
som en allmän beskrivning av de svårfångade och i många avseenden abstrakta 
tankegångar som genomsyrar designerns arbete, där de utifrån både användaren 
och helhetsperspektivet analyserar och problematiserar varje ny lösning.

Ytterligare ett begrepp av vikt är Reflektion. Ett ord som har sitt ursprung i en 
sammansättning av de latinska orden re och flectere som betyder åter, tillbaka 
respektive böja, vända, att vända tillbaka, återvända.7 Svenska Akademiens 
Ordlista beskriver reflektion som återspegling, eftersinnande tanke, tyst 
anmärkning och att reflektera som att återspegla, tänka, eftersinna, ägna tankar åt 
något.8

Även om kreativitet som fenomen inte ges något större utrymme i denna 
uppsats väljer vi för att undvika missförstånd att ge vår definition. Ordet 
härstammar från latinets creō som betyder att skapa eller bringa till existens. 
Ordboksdefinitionen av kreativ ger ofta två perspektiv, dels som en utvecklingsbar 
förmåga, dels som en allmän tolkning av individens definition av sig själv och 
sin omvärld. Häri talar vi i huvudsak om det förstnämnda perspektivet, alltså den 
både teoretiskt och praktiskt svårgreppbara förmågan att frambringa nya skapelser.

Begreppen pedagogik och didaktik avser i detta examensarbete forskning 
och kunskap kring undervisning och lärande. Även om dessa två begrepp kan 
betraktas som skilda ser vi här inget behov av att göra någon större distinktion. 
I anslutning till didaktik- och pedagogikbegreppet kan vara nämnvärt att också 
lyfta fram metodik, med vilket vi avser ämnesspecifika metoder och strategier för 
undervisning.

7 Jan Bengtsson, ”Vad är reflektion?” i Reflektion och praktik i läraryrket, red. Christer Brusling & Göran Strömqvist 
(Lund: Studentlitteratur, 1997), 72.

8 Svenska Akademiens Ordlista (Stockholm: Svenska Akademien, 2006), 745.
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3.2. I glappet mellan estetisk och traditionell didaktik

Avsikten med detta avsnitt är att konstatera att skillnaden mellan de traditionella 
och estetiska undervisningsformerna existerar i den utsträckning den faktiskt 
gör, samt att denna skillnad sannolikt inte kommer att förändras i någon större 
utsträckning under den närmaste tiden. Om de medieestetiska ämnena befinner 
sig i ett innehållsmässigt ingenmansland men kategoriseras inom den estetiskt 
ämnessfären, blir ett didaktiskt alternativ som kan erbjuda både struktur, reflektion 
och estetik om inte nödvändigt, i alla fall önskvärt.

Redan 1994 anmärkte de amerikanska mediepedagogerna Stan Densky 
och David Scholle på medieutbildningens kategoriseringsproblematik. Även 
om deras studie Media Education & the (Re) Production of Culture : Critical 
Studies in Education & Culture Series främst problematiserar mediautbildning 
på universitetsnivå berör de ändå den erfarenhet som vi har av mediaämnets 
gränsöverskridande karaktär.

We further noted how media education has been displaced in the university, 
finding no fit within the humanities or social sciences. Neither has it cohe-
rently found a place within the institutional structure – it adequately fits into 
neither schools of arts and sciences nor professional schools.9

Tomas Saar ger i sin studie Konstens metoder och skolans träningslogik 
en förklaring till hur ”de traditionella” skolämnenas karaktär skiljer sig 
från de estetiska. Han påstår att trots att den generella uppfattningen hos 
utbildningsideologer och skolpersonal är att skolan erbjuder kultur, estetiska 
aktiviteter och skapande arbetssätt, domineras verksamheten av en motsatt logik.10 
Han benämner fenomenet träningslogik och avser med det förklara det outtalade 
och svårfångade i skolans sätt att arbeta, eller mer specifikt, det som sker i skolans 
värld eftersom den allmänna uppfattningen är att det måste vara på just det 
sättet. Saars träningslogik identifieras av fem faktorer: Reproduktion av färdiga 
kategorier, fokus på skriftliga beskrivningar, föreskriven moral, uteslutning av 
alternativa rationaliteter och procedurer istället för meningsskapande.11

9 Stan Denski & David Scholle, Media Education & the (Re) Production of Culture: Critical Studies in Education & 
Culture Series (Westport: Bergin & Garvey, 1994), 83.

10 Tomas Saar, Konstens metoder och skolans träningslogik (Karlstad: Karlstad universitet, 2005), 55.
11 Ibid.
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Denna träningslogik ökar enligt Saar risken för en ovilja hos eleven att 
lämna den välbekanta inramning som träningslogiken som skolans traditionella 
ämnen erbjuder för att kliva in i aktiviteter där tillvägagångssätt och mål är både 
främmande och otydliga, som i de konstnärligt lagda ämnena.12 Saar hänvisar 
även till pedagogikprofessorn Dennis Beach, som antyder att detta delvis bottnar i 
att eleverna tidigt i sin utbildning inser att de inte ”tjänar” på skapande aktiviteter 
eftersom dessa inte har något större marknadsvärde i utbildningssystemet. Det 
finns med andra ord ingen anledning för eleven att arbeta kreativt med exempelvis 
matematik eftersom detta varken ger högre betyg eller ställs som krav vid 
intagning på högre utbildningar. Då är det enklare och betydligt mer logiskt att 
knäcka skolans kod och förbereda sig för prov. Denna tendens är speciellt tydlig 
hos elever sprungen ur medelklassen, som ser utbildning som en investering.13

Erik Stolterman presenterar i sin text Designtänkande liknande resonemang 
och tar läsaren tillbaka till Platons tid för att uppmärksamma dennes verk Staten. 
Enligt Platon styrs samhället bäst av tänkare och filosofer vars beslut sedan 
delegeras till slavar som med mer handgripliga aktiviteter ska utföra dessa. 
Enligt Stolterman lever denna tankestruktur kvar och präglar dagens samhälle 
i väldigt stor utsträckning då vi i de flesta sammanhang fortfarande värderar 
tanken högre än handen. Chefen som formulerar besluten är mer värd än den som 
utför dessa. Problematiken, förklarar han, är att dessa kulturella tankemönster 
förhindrar den hantverksmässiga process som ligger till grund för den nutida 
designern, d.v.s. kombinationen mellan hand och tanke. Detta är inte bara ett 
fenomen som återfinns inom produktutveckling utan även inom organisations- och 
undervisningsvärlden, där man exempelvis kan se lärare som inte kan påverka 
utformningen av sin egen undervisningsform i någon betydande mening.14 
Vidare nämner han att detta förhållningssätt även påverkar hur vi ser på den 
designforskning som finns tillgänglig och dess möjligheter att implementeras 
i undervisning. För trots att dessa tankar och rön idag både är uppskattade 
och väl spridda realiseras de sällan eftersom resultatet, i skenet av de rådande 
strukturerna, skulle bli allt för annorlunda.15

Jan Thavenius ger även han en förklaring till den estetiska undervisningens 
marginaliserade ställning och pekar på den tillbakablickande kultursyn som skolan 
12 Ibid., 104.
13 Ibid., 104-105.
14 Erik Stolterman, ”Designtänkande” i Under ytan: En antologi om designforskning, red. Åsa Harvard (Stockholm: 

Raster, 2007), 13-14.
15 Ibid., 18.
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har. Han hävdar att den moderna skolan alltid har haft till uppgift att försvara den 
gamla goda kulturen samtidigt som den håller den nya och populära på avstånd. 
Vad som är god kultur tycks även vara något som tas för givet. Mot estetiska och 
konstnärliga verksamheter i skolan riktas kritik och åsikten är att väldigt liten del 
av dess innehåll faktiskt lever upp till sitt syfte, samt att bristen på nyskapande är 
tydlig. Framför allt är frånvaron av reflekterande och kritisk reflektion uppenbar.16 
Likt Stoltermans poängterar Thavenius vidare att förespråkare av estetiska ämnen 
tenderar att klaga över att skolan gör skillnad mellan handens och hjärnans arbete, 
och att kreativitet och handens skapande borde ges större utrymme. Men han 
påpekar att de tycks glömma att det var så länge sedan den skillnaden gjordes, att 
den numera är djupt inpräntad i det moderna samhället. Så även om ambitionen att 
förändra finns och uppdelningen i skolan tydligt manifesteras i form av teoretiska 
och praktiska ämnen erbjuder den rådande och outtalade samhällsstrukturen ett 
nästintill övermäktigt motstånd och Thavenius menar sammanfattningsvis att 
”Många skolstunder kan säkert göras mer lustfyllda med sång och dans och slöjd. 
Ingen skugga faller över det. Men den stora utmaningen ligger i att på allvar 
förena handen och hjärnan, estetikens kunskap och intellektets.”17

Marner lyfter i Möten och medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser 
i ett semiotiskt och sociokulturellt perspektiv fram designprocessen som 
ett alternativ för slöjdundervisningen. Han påpekar att inom den estetiska 
ämnessfären och konstvärlden i stort, lever kvar en bild av att ”fritt skapande” 
ska frigöra människans inneboende kreativitet. Med ett designperspektiv har 
den föreställningen lite värde, eftersom designprocessens utgångspunkt är 
problembaserad och inte utgår ifrån det fria skapandet.18 Marner ser också 
bortom slöjden och anser att även om designprocessen inom slöjdämnet kan 
bidra till ett nytänkande som lämnar traditionella ämnesgränser bakom sig 
kan den i allmändidaktisk mening fungera som ett sätt att öka kreativitet och 
samhällsförankring.19

16 Jan Thavenius, ”Den radikala estetiken” i Skolan och den radikala estetiken, red. Lena Aulin-Gråhamn, Magnus 
Persson, Jan Thavenius (Lund: Studentlitteratur, 2004), 110-112.

17 Ibid.
18 Anders Marner, Möten och medieringar – estetiskta ämnen och läroprocesser i ett semiotiskt och sociokulturellt 

perspektiv (Umeå: Umeå universitet, 2005), 78.
19 Ibid., 79.
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3.3. Designtänkande och designprocess, en forskningsöversikt

Ett av de allra mest betydelsefulla verken för designprocessen och designtänkande 
som forskningsområde är John Chris Jones bok Design Methods. Jones var en 
av de som tidigt insåg designerns komplexa natur och att denne varken kan 
kategoriseras som konstnär, vetenskapsman eller matematiker. Design är istället 
en hybrid aktivitet som måste innehålla en blandning av alla tre kategorier för att 
lyckas. Vetenskapsmannen ska vara exakt i sin beskrivning och förklara befintliga 
fenomen med hjälp av experiment och en ständigt skeptisk attityd. Konstnären, 
exempelvis en bildkonstnär eller skulptör, är också fokuserad på det befintliga, 
på nuet. Målet är att manipulera ett medium som existerar under samma tid som 
den konstnärliga aktionen utförs. Attityden är bestämd och tillvägagångssättet helt 
oberoende av yttre bevis som stödjer fantasin. Matematikerns värld är inte fysisk 
utan relativ, precis och tidlös. Det finns varken behov av vetenskapliga bevis och 
förklaringar eller något yttre fysiskt medium som kan förvrängas konstnärligt 
för att en lösning skall nås. Jones hävdar att om man sysslar med design så rör 
man sig, beroende på situation och kontext, mer eller mindre mellan dessa olika 
aktiviteter. Designern måste förstå nuet innan denne kan förutsäga framtiden 
och använder därför vetenskaplig skepsis i kombination med kontrollerade 
experiment. Den konstnärliga vinkeln uppenbarar sig sedan när designern hanterar 
ett stort antal alternativa lösningar i sitt sökande efter ett nytt mönster som man 
kan ligga till grund för beslut. De matematiska aspekterna blir synlig först när 
avsikten är att hitta en optimal lösning för ett problem som redan definierats.20

I Designerly Ways of Knowing lyfter Nigel Cross, professor i designdidaktik, 
fram designtänkande och diskuterar ämnet utifrån en rad olika perspektiv. Han 
argumenterar för att det i själva verket är en medfödd förmåga och något som alla 
människor besitter, om än i olika grader. Alla fattar vi beslut som i någon mån 
kan kategoriseras som designtänkande när vi bestämmer arrangemang, placering 
eller kombinationer vad gäller kläder, möbler eller texter.21 Detta betonar Cross, 
är en av de främsta anledningarna till varför design bör vara en integral del av 
allmänpedagogiken och för fram fyra viktiga aspekter där fokus bör läggas för att 
detta ska ske. Designutbildning måste bli tillgänglig för alla, tillgänglig överallt, 
kontinuerlig och tydlig.22

20 John Chris Jones, Design Methods (New York: John Wiley & Sons Ltd, 1992), 10-12.
21 Nigel Cross, Designerly Ways of Knowing (Basel: Birkhäuser, 2007), 38.
22 Ibid., 45.
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Trots att principen för designtänkande inte på något sätt är ny, tillförde Tim 
Brown designämnet ny energi med sin publikation Change by design: How design 
thinking transforms organizations and inspires innovation, och tillsammans 
med ett par andra författare har han kommit att bli frontfigur för ett nytänkande 
inom företagsvärlden.23 Ett nytänkande som till stor del tycks inspireras av den 
framgång som tillskrivits den nu bortgångne Apple-grundaren Steve Jobs, och 
dennes fokus på användarvänlighet, hållbarhet och form. Brown lyckades sätta 
ord på de strömningar som råder och sammanfattar designtänkande på följande 
sätt:

Design Thinking taps into capacities we all have but that are overlooked by 
more conventional problem-solving practices. It is not only human-centered; 
it is deeply human in and of itself. Design Thinking relies on our ability to 
be intuitive, to recognize patterns, to construct ideas that have emotional 
meaning as well as functionality, to express our self in media other than 
word or symbols. Nobody wants to run a business based on feeling, intui-
tion, and inspiration, but an overreliance on the rational and the analytical 
can be just as dangerous. The integrated approach at the core of the design 
process suggest a ‘third way’.24

Tanken är som sagt inte ny. Den är heller inte bunden till någon specifik 
designbransch. Arkitekten Christopher Alexander blickar i sin bok Notes on the 
Synthesis of Form bortom sitt eget yrke, och tar där framställningen av en klassisk 
vattenkokare som exempel när han förklarar de tämligen komplexa krav som styr 
utformningen av en förhållandevis simpel produkt. Den får inte vara för stor eller 
för liten. Den måste vara enkel att lyfta när den är het. Den måste vara enkel att 
fylla med vatten och lika enkel och smidig att servera med. Den måste hålla värme 
bra, och bör vara enkel att konstruera, men materialet får samtidigt inte kosta för 
mycket. Allt som allt presenterar Alexander tjugoen krav som måste mötas när 
en vattenkokare ska formas, men ställer direkt den hypotetiska frågan hur lång 
listan blivit om det rört sig om en bil. Alldeles för lång för att vara hanterbar. Han 
menar att eftersom människans kognitiva förmåga är begränsad tvingas designern, 
för att skapa sig en hanterbar överblick, att ”koda om” kraven och kategorisera 
dem. Kategoriseringen ser sedan olika ut beroende på tid, användningsområde, 
23 Exempelvis Martin, 2007; Lockwood, 2010.
24 Tim Brown, Change by Design (New York: Harper Business, 2009), 4.
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ekonomiska förutsättningar o.s.v. Har vi exempelvis kort om tid, kanske vi bryter 
ned kraven till funktion och ekonomi så att vi därifrån kan göra avvägningar och 
kompromisser.25

I How designers think: the design process demystified diskuterar Bryan Lawson 
svårigheten att med ett simpelt diagram visualisera designerns tillvägagångssätt. 
Han pekar på det enorma antalet olika områden där design förekommer, att 
det ibland är av industriell art och ibland konstnärlig, att man ofta praktiserar i 
grupper där individen har specifika uppgifter, och avslutar med att konstatera 
att en konkret modell som förklarar designprocessen måste täcka alla dessa 
ytterligheter och är därför omöjligt.26 Tillsammans med läsaren gör han istället 
ett försök att skapa en mer flexibel modell som kategoriserar och förklarar 
de moment som är gemensamma för alla designområden. Resultatet av detta 
omfattande arbete gav fem fundamentala principer som är absolut nödvändiga 
för designerns arbetsprocess: formulating, representing, moving, evaluating, och 
reflecting.

• Formulating (formulering). Att förstå, identifiera och rama in problemet 
eller uppgiften.

• Representing (representation). Teckna, skriva, modellera. En designer 
tar till många olika sätt för att visualisera och få perspektiv på sin 
uppgift och är också vara medveten om den påverkan som kunnande och 
representationsform har på det slutgiltiga resultatet.

• Moving (rörelse). Att skapa alternativ i form av lösningar och förslag. Hel- 
eller dellösningar utvecklas, antingen används de eller så överges de. Men 
de sätter arbetet i rörelse.

• Evaluating (utvärdering). Lösningar och förslag regleras oftast genom 
någon form av utvärdering, oavsett om den är vag eller precis.

• Reflecting (reflektion). En mer eller mindre medveten reflektion behövs 
för att hålla arbete på rätt kurs. Dessutom tycks designern vara benägen att 
aktivt leta och tänka på design även i icke designrelaterade sammanhang.27

25 Christopher Alexander, Notes on the Synthesis of Form (Cambridge: Harvard UP, 1964), 60-63.
26 Bryan Lawson, How Designers Think: The Design Process Demystified (Oxford: Architectural Press, 2006), 289.
27 Ibid, 292-299.
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3.4. Designprocessen exemplifierad

Kursen Medieproduktion 1 används här som exempel för att visa hur ett 
kursmoment hypotetiskt skulle kunna se ut om det genomfördes med hjälp av 
Design Councils processmodell. I syftesformuleringen står för kursen följande:

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utifrån teoretiska kunskaper 
om produktionsprocessen praktiskt få framställa olika medieproduktioner, 
prova olika roller, utveckla samarbetsförmågan och hålla uppsatta tidsramar. 
Eleverna ska även ges möjlighet att pröva retoriska och kreativa berättar-
grepp vid muntlig, skriftlig och visuell framställning.28

Först och främst krävs en anledning till att skapa. Ett behov. Ett problem. 
En frågeställning. Låt oss säga: Synskadades riksförbund behöver en 
informationsbroschyr. Därefter följer en arbetsgång som drivs framåt med hjälp 
av de fyra faser som modellen bygger på, d.v.s. utforska, definiera, utveckla och 
slutligen leverera:

• Utforska (Discover). I utforskningsstadiet tar eleverna först reda på vilken 
information som ska förmedlas genom att intervjua läraren som agerar 
representant och beställare från Synskadades riksförbund. Sedan görs en 
undersökning där de fördjupar sig inom synnedsättning som ämnesområde 
och skapar sig en översiktsbild av det informationsmaterial som idag riktar 
sig mot synskadade, både i Sverige och utomlands. Därefter genomförs 
intervjuer med personer med synnedsättning. Vilka problem har de vid 
läsning? Vilken textstorlek är lagom? Vilka färger bör man undvika? o.s.v. 
Eleverna kanske med hjälp av glasögon som försämrar synen själva provar 
på hur det är att leva med synnedsättning.

• Definiera (Define). I definitionsstadiet ramas problemområdet in för att 
framhäva vilken information som är relevant. Baserat på det material man 
samlat i utforskningsstadiet tydliggör eleverna de utmaningar man står inför 
och vad som är viktigt att fokusera på.

28 Skolverket, Lgy11, Kursplan för medieproduktion 1 (www.skolverket.se).
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• Utveckla (Develop). I utvecklingsstadiet prövar eleven kreativa metoder 
med syfte att generera egna idéer och skapa alternativa lösningar. Eleverna 
tar fram skissförslag där olika lösningar prövas. Broschyren kanske bör vara 
skuren på ett otraditionellt sätt eller gjord i ett material med struktur så att 
användaren även får en taktil upplevelse. Därefter vänder sig eleven åter 
till Synskadades riksförbund där personer med synnedsättning får granska 
skisserna och ge feedback. Eleven färdigställer sedan ett slutgiltigt förslag 
som bygger på samlade intryck, åsikter och erfarenheter.

• Leverera (Deliver). Eleverna presenterar det slutgiltiga materialet inför 
representanter från Synskadades Riksförbund. Presentationsformen kan 
naturligtvis variera beroende på vilket kursmål man vill möta. Man kanske 
håller en verbal presentation med hjälp av PowerPoint eller gör det till en 
del av ett webbaserat portfolio.

Det är naturligtvis inte möjligt att arbeta mot en riktig kund i varje moment, 
men det är heller inte nödvändigt för att designprocessen skall fungera. Själva 
principen fungerar oavsett och kan enkelt anpassas efter grupp och individ, 
oavsett kunskapsnivå. Det finns även gott om utrymme att ställa specifika krav på 
uppgiften och eleverna, då utmaningen blir att anpassa sig och arbeta efter dessa. 
På samma sätt kan klassen, om de ger sken av att klara av det, ges obegränsat 
med frihet där de ramar som designprocessen hjälper dem att forma leder arbetet 
framåt.
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4. Metod

För att besvara detta examensarbetes inledande frågeställningar och presentera 
ett meningsfullt resultat efterföljs Bo Johansson och Per Olov Svedners 
uppmaning att använda flera metoder.29 Ingående litteraturstudier och kvalitativa 
intervjuer utgör merparten av rapporten och kompletteras av en mindre, kvalitativ 
observation vars huvudsakliga avsikt är att ytterligare belysa de antaganden som 
ligger till grund för syftesformuleringen.

I ett försök att dela på ansvaret under arbetes gång tog tidigt beslut om en 
generell arbetsfördelning. Fredrik tog det huvudsakliga ansvaret för observationen 
samt litteraturstudier och Theresa skötte kontakten med de berörda respondenterna 
och utförde intervjuer som sedan gemensamt sammanställdes.

4.1. Deltagande observation

Den kvalitativa observationen var av deltagande karaktär och bör betraktas som 
en erfarenhetsberättelse snarare än en observation. Observationen genomfördes 
av Fredrik i egenskap av media- och engelskalärare på gymnasieskolan och 
presenteras av den anledningen i förstapersonsperspektiv. Dess funktion 
och avsikt i resultatkapitlet är att illustrera hur skillnaden mellan traditionell 
och estetisk didaktik kan yttra sig i medieestetisk undervisningssituation. 
Förhoppningen är att den kan förklara varför detta examensarbetet anser det 
motiverat att söka efter ett didaktiskt alternativ som elever och lärare kan luta sig 
mot.

Vid första tillfället observerades, under en förmiddagslektion, ett samtal 
mellan en elev på medieprogrammet och dennes lärare angående en medieestetisk 
uppgift. Vid det andra tillfället observerades samma elev i en liknande 
kommunikationssituation rörande en uppgift i engelska. Observatören hade alltså 
vid båda fallen rollen som lärare i respektive ämne.

29 Bo Johansson & Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen (Uppsala: Kunskapsföretaget, 1998), 18-19.
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4.2. Litteraturstudier

Då litteraturen som ligger till grund för detta examensarbete är tämligen 
omfattande och svåröverskådlig ansåg vi det av yttersta vikt att undvika den typ 
av heltäckande och ostrukturerade litteraturgranskning som Jarl Backman varnar 
för i Rapporter och uppsatser.30 Studien styrdes därför inledningsvis mot litteratur 
som ger stöd till det antagande som denna uppsats vilar på, d.v.s. att skillnader 
finns mellan traditionella och estetiska undervisningstraditioner. Därefter följde 
en studie av teorier kring designrelaterade processer, metoder och tänkande, med 
avsikten att förse oss med ett överskådligt och rättvist teoretiskt underlag inför 
det fortsatta arbetet. Det material som granskningen av designprocessen gav 
fick oss att dela den fortsatta analysen i två riktningar. Först undersöktes texter 
med koppling till den designteoretiska litteraturen som kan förklara och stärka 
argumenten för ett didaktiskt alternativ likt designprocessen i medieestetisk 
undervisning. Med ena foten i designprocessen och den andra i den estetiska 
undervisningsteorin granskades slutligen litteratur angående observation och 
reflektion.

4.2.1. Urval av litteratur

Design som forskningsområde har en starkare ställning internationellt än 
nationellt, varför stor del av detta examensarbete präglas av internationell 
litteratur. Det litterära urvalet har främst styrts av innehållets koppling till det 
designteoretiska forskningsfältet, samt i vilken utsträckning innehållet kan anses 
ta ett pedagogiskt perspektiv. Dess källor har noggrant granskats för att säkerställa 
att de teoretiker som har högt anseende inom designvärlden undersöks. Därtill 
har forskare på designhögskolan i Umeå rådfrågats i ämnet, för att i möjligaste 
mån undvika att hänvisa till litteratur som kategoriseras som exempelvis 
managementlitteratur, och kan sägas vara av mindre vetenskaplig karaktär.

Sökord som använts på både svenska och engelska är pedagogik, didaktik, 
metodik, design, designprocess, designmetod, designtänkande, designteori, media, 
estetik, konst, visuell, reflektion, reflektiv praktik, erfarenhetsbaserat lärande, 
observation, experimenterande, innovation, kreativitet.

30 Jarl Backman, Rapporter och uppsatser (Lund: Studentlitteratur, 2008), 73-74.
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4.3. Intervju

Intervjuer gjordes med tre stycken yrkesverksamma designpedagoger som 
dessutom har branscherfarenhet. Valet av intervjuer som undersökningsmetod 
föll sig naturligt efter att syftesformuleringen var fastställd. Jan Trost nämner 
den kvalitativa intervjuformen som bäst lämpad för den som är ämnar förstå 
människors resonemang och reaktioner,31 vilket var intervjuarens avsikt. 
Ambitionen var inledningsvis att träffa alla respondenter och utföra personliga 
intervjuer, men detta visade sig svårt då antalet personer väl bevandrade inom 
designprocessen som dessutom har pedagogisk erfarenhet är relativt få och av den 
anledningen också spridda. Som ett resultat av det geografiska läget genomfördes 
en av intervjuerna via telefon, detta trots bättre vetande, då telefonintervjuer enligt 
Trost inte lämpar sig för mer in- eller djupgående svar.32 Även om intervjuerna 
var kvalitativa och kom att få informell karaktär bibehölls i viss mån en 
standardisering i bemärkelsen att alla intervjuer utfördes av en och samma person. 
Nämnvärt är att svaren lämnades helt öppna och att utrymme fanns för stöd- och 
följdfrågor från vår sida, något som i många fall ledde till att de intervjuade mer 
eller mindre besvarade kommande frågor redan innan de ställt. De frågor vi ställt 
angående skola och undervisning är medvetet av mer allmän karaktär då vi ville 
undvika att begränsa intervjupersonerna till resonemang kopplade till hypotetiska 
undervisningssituationer som de kanske saknar erfarenhet av. Vår avsikt var 
att få höra personer med relevant erfarenhet av ämnet tala öppet och fritt om 
designprocessens didaktiska funktioner.

Vi har i detta examensarbete valt att följa de forskningsetiska regler som 
Johansson och Svedner rekommenderar.33 Samtliga deltagare informerades 
innan intervjun om undersökningens syfte och av vilken karaktär de kommande 
frågorna skulle ta. Vidare upplystes de om att om att det stod dem fritt att när som 
helst ställa frågor om undersökningen samt, om de ville, avbryta intervjun. Det 
förklarades också för dem att deras medverkan var helt anonym och att materialet 
enbart skulle användas i forskningssyfte.

31 Jan Trost, Kvalitativa Intervjuer (Lund: Studentlitteratur, 2005), 15.
32 Ibid., 22.
33 Bo Johansson & Per Olov Svedner, Examensarbetet i lärarutbildningen (Uppsala: Kunskapsföretaget, 1998), 37-38.
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4.3.1. Urval av intervjupersoner

För att på bästa sätt besvara de frågor som ställs i syftesformuleringen valde vi 
att intervjua personer som både är verksamma designpedagoger och erfarenhet 
från någon av designbranschens olika förgreningar. Avsikten med att begränsa oss 
till tre intervjupersoner beror främst på den tidsram inom vilken examensarbetet 
förväntas slutföras. En fördel med tre intervjupersoner är att deras svar ges större 
utrymme och följaktligen kan granskas närmare. Att alla intervjupersonerna 
undervisar universitetselever beror på att det idag är först på universitetsnivå som 
man hittar lärare med yrkeskompetens och pedagogisk erfarenhet som dessutom är 
välförtrogna med designprocessen. Där lär man medvetet, regelbundet och aktivt 
ut metoden till elever och lär känna dess styrkor och svagheter väl. Därför kan de 
anses vara mycket lämpliga att höras angående designprocessens didaktiska värde. 
Nedan följer en närmare beskrivning av intervjupersonerna och deras bakgrunder. 
För att underlätta vid intervjuanalysen har de tilldelats beteckningar som knyter an 
till deras yrkeserfarenhet.

• Intervjuperson 1 - Formgivningspedagogen - har en bakgrund inom konst- 
och formgivningsvärlden, samt flera års erfarenhet av designpedagogiskt 
arbete på universitetsnivå.

• Intervjuperson 2 - Industridesignpedagogen - har en bakgrund som 
industridesigner, samt mångårig erfarenhet av designpedagogiskt 
universitetsarbete.

• Intervjuperson 3 - Designpedagogen - är verksam designpedagog och 
projektledare i ett internationellt designutbildningsprojekt. Intervjupersonen 
har även doktorerat i konsthistoria.
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4.4. Reliabilitet och validitet

Eftersom både det empiriska och litterära urvalet är begränsat kan inga 
egentliga sanningar fastställas, varken absoluta eller generella. Det har heller 
inte varit undersökningens ambition. Dock kan vårt arbete skänka nytt ljus över 
designprocessen som didaktiskt metod och ge underlag för fortsatt forskning. Vår 
förhoppning är även att arbetet kan ge en överblick av områdets litteratur.

I intervjuundersökningen utelämnades elevperspektivet trots att vi mycket väl 
förstår vilken avgörande roll de har i en realisering av våra slutsatser. Fokus har 
med tanke på att uppsatsen är relativt begränsat samt dess kvalitativa karaktär 
istället lagts på personer som i och med sin didaktiska och designteoretiska 
bakgrund kan skänka trovärdighet.
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5. Resultat

Resultatkapitlet är uppdelat i tre delar. För att ge en bild av problematiken som 
ligger till grund för detta examensarbete inleds avsnittet med en observation gjord 
under en medieestetisk lektion. Därefter följer litteraturstudier, och avslutningsvis 
presenteras en sammanfattning av de intervjuer som gjordes med yrkesverksamma 
designpedagoger.

5.1. Deltagande observation

Under en förmiddagslektion i kursen medieproduktion krävde en elev min 
uppmärksamhet. Eleven hade funderingar angående en medieestetisk uppgift där 
målet var att formge en informationsbroschyr för en europeisk stad. ”Räcker det 
här?”, sa eleven frågande och visade sitt arbete. Instinktivt började jag ge förslag 
och exempel på vad som kunde förbättras och ses över, för att sedan övergå till att 
förklara att det inte nödvändigtvis går att säga vad som är ”nog” när man arbetar 
grafiskt och kreativt, att det inte finns några absoluta sanningar. Det framgick 
dock att eleven inte riktigt accepterade eller förstod min förklaring och situationen 
lämnade troligtvis båda otillfredsställda. Frågan ställde mig i en rådlös sits och 
jag började direkt fundera på om uppgiftsbeskrivningen eller förberedelserna inför 
uppgiften varit otillräckliga. 

Eftersom frågan satte sig så djupt kunde jag inte låta bli att uppmärksamma när 
samma elev ett par dagar senare ställde samma fråga under en lektion i engelska, 
ett ämne som präglas av betydligt mer traditionella undervisningsformer. 
Den gången besvarade jag frågan obehindrat och eleven godtog även mina 
anmärkningar utan förbehåll. När jag frågade hur det kom sig att eleven den 
här gången kunde ta till sig och behandla mina kommentarer fick jag med en 
axelryckning svaret ”Man har ju gjort det förut, och fattar ju hur du tänker”.

5.1.1 Analys av observation

”Räcker det här?” är tveklöst en fråga som lärare oavsett ämne ogillar, då den ger 
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en antydan att eleven antingen är omotiverad eller bara gör uppgiften för lärarens 
skull snarare än för att utvecklas. I det estetiska sammanhanget blir dock frågan 
mer komplicerad eftersom den dessutom indikerar att eleven inte förstår hur en 
estetisk uppgift skiljer sig från en traditionell. Vad är ”nog” när man exempelvis 
ska formge en informationsbroschyr eller klippa en film?

En tolkning som kan göras i anslutning till observationen är att eleven i en 
medieestetisk undervisningssituation ofta saknar erfarenhet av estetiskt och 
kreativt arbete att pröva sina eventuella frågor och funderingar mot. Däremot har 
eleven sedan grundskolan kontinuerligt arbetat med likartade, repetitiva metoder 
för att tillgodose sig kunskaper. Man är bekant med principerna som används 
i skolan för att förklara att engelska verb böjs i presens och att sju gånger tre 
är tjugoett. Men inom skolans estetiska ämnessfär finns inga sådana absoluta 
sanningar, varför de metoder som eleverna i brist på annat vänder sig till inte 
riktigt fungerar. Att bygga arbetsprocessen för en medieestetisk uppgift på en 
modell likt den som Design Council presenterar skulle kunna vara ett sätt att 
erbjuda eleven något bekant att återkoppla till. Ett slags bollplank eller ramverk 
som kan vara alla till gagn, framför allt de elever som saknar tidigare erfarenhet 
av kreativt och estetiskt skapande. 

Problematiken som uppstår mellan estetelevens förkunskaper och den 
lärlingsliknande estetiska inlärningssituationen har stöd i Donald A Schöns teorier 
kring reflektion-i-handling och reflektion-i-praktik som mer utförligt redogörs 
för ett par sidor längre fram. I Educating the reflective practitioner återger han en 
fallstudie där relationen och kommunikationen mellan en oerfaren arkitektelev 
och dennes lärare undersöks under ett projekt. Under denna designprocess görs 
flera intressanta iakttagelser som enligt Schön visar på det paradoxala i att lära 
sig design. Bland annat förstår inte eleven vad det innebär att designa och anser 
att konsten att tänka som en arkitekt är både främmande och svårfångad. Läraren 
inser också efter att ha observerat undervisningen att eleverna inte inledningsvis 
förstår de mest grundläggande delarna, och kommer fram till det paradoxala; han 
kan inte förklara dessa delar under rådande förutsättning eftersom dessa bara kan 
beskrivas genom faktisk designerfarenhet.34 Situationen är ytterst motsägelsefull 
eftersom eleven förväntas leta efter ’något’, men har ingen aning om vad detta 
’något’ är.35

34 Donald A Schön, Educating the Reflective Practitioner: Toward a New Design for Teaching and Learning in the 
Professions (San Francisco: Jossey-Bass, 1987), 82.

35 Ibid., 83.
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Through what sort of process, then, can a student begin to educate herself in 
designing when, at the outset, she does not understand what designing me-
ans and can neither recognize nor produce it? What enables a coach to help 
her undertake such a process when, at the outset, he cannot communicate to 
her what she needs to learn?36

I boken Designerly Ways of Knowing fortsätter Nigel Cross samma tankegångar 
och kritiserar designlärarens ofta bristande didaktiska kunskaper. Sett till tradition 
uppger han att designläraren först och främst har varit aktiv designer och i andra 
hand, och ofta tillfälligt, varit lärare. Det kan vara försvarbart i väldigt smala 
och yrkesinriktade utbildningssammanhang, men definitivt inte i mer allmänna 
utbildningssammanhang där läraren bör vara didaktiker i första hand och 
specialist i andra.37 Denna tradition, menar Cross, får konsekvenser eftersom den 
kunskap designern bär på i stor utsträckning är dold och undermedveten. Man 
finner det påfallande ofta problematiskt att beskriva sina metoder, och följden blir 
att kunskapen måste förmedlas medelst lärlingsliknande utbildningsformer och på 
så sätt går dilemmat i arv.38

Ett antagande som kan göras i ljuset av dessa teorier är att den medieestetiske 
läraren ofta har fostras i en estetisk universitetsmiljö med en utbildare som 
antingen själv är yrkesutövare eller blivit fostrad av yrkesutövare. Resultatet blir 
ett slags moment tjugotvå. Gymnasielärarstudenten har problem att tillgodose sig 
den utbildning som erbjuds av den yrkeskunnige universitetsläraren, dels i och 
med studentens avsaknad av förkunskaper och erfarenhet, men också eftersom 
läraren brister i sin förmåga att tolka sin egen kunskap och i sin metodik. När 
gymnasieläraren sedan anses redo att utbilda ungdomar besitter denne, i viss 
utsträckning, samma tolknings- och förmedlingsproblem som sina pedagoger. 
Den lärlingsliknande undervisningsform som läraren skolats i och följaktligen 
förväntar sig kunna använda skall dessutom i gymnasieskolan anpassas för 
en situation där eleverna är fler, mindre kunniga, mindre erfarna, mindre 
disciplinerade och undervisningstiden är kortare. Det går av den anledningen att 
diskutera om inte designprocessen som didaktiskt alternativ även kan vara ett stöd 
till läraren.

36 Ibid., 117.
37 Nigel Cross, Designerly Ways of Knowing (Basel: Birkhäuser, 2007), 19.
38 Ibid., 25.
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5.2. Litteraturstudier

Inledningsvis framhävs två forskare, John Deweys och Donald Schön, vars 
teorier är väl förankrade inom både den estetiska utbildningstraditionen så 
väl som designprocessen. Med dessa som grund görs nedslag i två olika 
undervisningsperspektiv, i ett försök att inom dess ramar hitta bevis för 
designprocessen som didaktiskt alternativ. Först intas ett allmändidaktiskt 
förhållningssätt med avsikten att ge en generell bild av designprocessens 
reflekterande och dess värde för skolan. Därefter presenteras belägg för behovet 
av en arbetsmetod som kan konkretisera den estetiska skapandeprocessen för 
elever som läser medieestetiska ämnen, samt underlätta och ge utrymme för 
experimenterande.

5.2.1. John Dewey

Som en av de mer framstående pragmatikerna kan John Dewey anses ha påverkat 
och inspirerat mycket av den didaktiska grund som den estetiska undervisningen 
vilar på. Vad som gör honom extra intressant för vårt arbete är att hans läror 
även varit starkt bidragande till utformningen av många av de teorier som idag 
präglar designområdet. Deweys holistiska människosyn presenteras tydligt 
med teorier som intelligent action och learning by doing, där han påvisar att 
individen samspelar med sin omvärld och genom aktivt deltagande och reflektion 
utvecklas.39 Learning by doing är egentligen en förenkling av Learn to do by 
knowing and to know by doing,40 ett uttryck som Dewey myntade i sin tidiga 
forskning och som egentligen tydligare speglar hans grundtes.

I Demokrati och utbildning, förklarar Dewey att grunden i varje tankeprocess 
är något ouppfyllt och pågående. Själva syftet ligger i det som ska ske, och hur det 
ska avlöpa och han menar att där det finns reflektion finns det spänning. Att uppnå 
ett specifikt mål är, för den reflektiva processen, alltid sekundärt i förhållande 
till granskning och utforskning.41 Reflektion innebär också att ta risker. Det finns 

39 John Dewey, Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter, red Sven Hartman (Stockholm: Natur och 
Kultur, 2004), 17.

40 Huruvida detta faktiskt kan anses korrekt är osäkert då det framkommit att Dewey inte var medförfattare till verket från 
vilket han citeras. För mer information se: John Dewey, The early works: 1882-1898, Volym 1 (Carbondale: Southern 
Illinois University Press, 1969)

41 John Dewey, Demokrati och utbildning (Göteborg: Daidalos, 1999), 190-192.
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inga garantier, reflektionens slutsatser är alltid mer eller mindre hypotetiska. 
Slutsatserna prövas och leder oss antingen mot en lösning eller mot förvirring där 
det enda vi vet är att vi förblir ovetande.42

Det kan vara värt att nämna att många av Deweys ideologiskt och filosofiskt 
utformade pedagogiska verk fungerade som kritik mot den tyska, formella, 
pedagogik som ledande under denna tid. Hans ambition var att utforma en ny 
pedagogisk kod som bör ses i skenet av sekelskiftets sociala och kulturella villkor 
samt den tradition av undervisningsmetodik som då var rådande.43

Dewey kom sedan under hela sin aktiva forskningskarriär att förtydliga vikten 
av att se bortom repetitiva och standardiserade utbildningsformer, eftersom han 
menade att utbildningsväsendets syfte är att skapa kritiskt granskande individer 
samt främja deras problemlösningsförmåga. Hans pedagogik avsåg ge utrymme 
åt den enskilda elevens fria utveckling och han påpekade vidare att skolan måste 
föras närmare det samhälle vars syften den ska tjäna. Skolan är enligt Dewey 
samhällets styrinstrument och därför måste undervisningen individualiseras för att 
samhället ska kunna ta tillvara individuella variationer och därigenom utvecklas.44 
Utöver detta måste även den skarpa uppdelningen mellan skolans praktiska och 
teoretiska ämnen överges till förmån för en mer enhetlig syn på inlärning och 
kunskap.45

5.2.2. Donald Schön

Vid sjuttiotalets slut sökte forskaren Donald Schön, tillsammans med 
organisations- och handelsprofessorn Chris Argyris, förklara och konkretisera hur 
resultatbaserade förändringsprocesser för beteenden och ramverk fungerar inom 
organisationer.46 Dessa rön är för denna uppsats främst intressanta eftersom att 
de banade väg för de mer individnära teorier som Schön själv kom att beskriva 
ett par år senare. I The Reflective Practitioner – How Professionals Think in 
Action presenterar Donald Schön, uppenbart influerad av Deweys pragmatiska 

42 Ibid., 193.
43 John Dewey, Individ, skola och samhälle: Utbildningsfilosofiska texter, red Sven Hartman (Stockholm: Natur & Kultur, 

2004), 12.
44 John Dewey, Demokrati och utbildning (Göteborg: Daidalos, 1999), 358.
45 Ibid., 19-20.
46 Chris Argyris & Donald A. Schön, Organizational learning: a theory of action perspective (Boston: Addison Wesley 

Publishing, 1978)
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teser, en för både design- och didaktikforskningen betydande teori som han 
kallar Reflektion-i-handling (Reflection-in-action). Avsikten var att definiera 
hur yrkesaktiva personer från olika professioner reflekterar kring sitt handlande. 
Schön hävdar att vår kunskap vanligen är underförstådd och ligger dold i det 
aktionsmönster som är kopplat till den aktivitet vi ägnar oss åt, alltså att vår 
kunskap finns i vårt handlande, kunskap-i-handling.47 Samtidigt funderar vi, 
oavsett om vi är lekmän eller professionella, ofta på vad det är vi gör och varför 
vi gör det. Inte sällan med frågor av typen ”Utifrån vilka kriterier fattar jag detta 
beslut?” eller ”Hur ramar jag in det problem jag försöker lösa.48

Enligt Schön kan praktikern genom reflektion granska och kritisera den dolda 
kunskap som vuxit fram runt de repetitiva erfarenheter som en specifik praktik 
framtvingar och erbjuder. Något som på sikt leder till ökad förståelse och innebörd 
för de unika situationer som kan uppstå. Själva tiden som denna reflektion-i-
handling pågår är irrelevant, då det kan röra sig om minuter till månader beroende 
på vilka omständigheter som råder för praktikern.49 På samma sätt är även 
föremålen för reflektionen lika varierande som problemen praktikern står inför. 
Det kan handla om reflektion över en känsla som uppkommit i samband med en 
situation, eller det sätt som en praktiker ramat in ett problem, eller den roll som 
han eller hon tilldelat sig själv i ett specifikt sammanhang.50

Som exempel jämförs arkitektur och psykoterapi. Två yrken som vid första 
anblick ter sig tämligen olikartade och vars mål även dessa skiljer sig stort, 
arkitektur som med penna och modeller har ambition att skapa byggnader och 
psykoterapi som med samtal arbetar med att bistå den enskilda människans 
hantering av inre bekymmer. Den gemensamma nämnaren finner han istället i det 
faktum att yrkesverksamma praktiker inom dessa två yrken ser varje arbetsprojekt 
som unikt. Man agerar inte som om man saknar tidigare erfarenheter, utan tar in 
och anpassar sig efter varje egenhet som visar sig.51

47 Donald A Schön, The Reflective Practitioner: How Professionals Think in Action (Aldershot: Ashgate Publishing 
Limited, 1983), 50-59.

48 Ibid., 49-50.
49 Ibid., 61-62.
50 Ibid., 62.
51 Ibid., 128-129.
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5.2.3. Designprocessens reflekterande i allmändidaktisk mening

Läroplanen för gymnasieskolan presenterar under rubriken Skolans värdegrund 
och uppgift följande stycke:

Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper 
och förbereda dem för att arbeta och verka i samhället. Skolan ska förmedla 
sådana mer beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensra-
men i samhället och som utgår från grundläggande demokratiska värdering-
ar och de mänskliga rättigheterna som alla omfattas av. Eleverna ska också 
kunna orientera sig i en komplex verklighet med stort informationsflöde och 
snabb förändringstakt. Deras förmåga att finna, tillägna sig och använda ny 
kunskap blir därför viktig. Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att gran-
ska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 
På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt att tänka och arbeta.52

Uppenbart är att svenska skolan skall fostra kritiskt granskande individer som 
klarar av att hantera och förhålla sig till stora mängder information som är under 
ständig förändring.

Jan Bengtsson problematiserar i Vad är reflektion? Om reflektion i läraryrke 
och lärarutbildning, de två tolkningar som vanligast görs i samband med 
reflektionsbegreppet; Reflektion som självreflektion och reflektion som tänkande. 
Den första betydelsen är metaforisk och hänvisar till den psykiska och andliga 
tankeverksamhet där människan aktivt vänder sig mot sig själv och upptäcker 
sig själv som person.53 Det andra reflektionsbegreppet är av mer begrundande, 
mediterade och tänkande natur och ges beskrivningen: ”I denna mening innebär 
’reflektion’ att någon företeelse görs till föremål för ingående eftertanke, att 
tanken uppehåller sig längre tid vid ett föremål för att få en bättre och djupare 
förståelse av det”.54 Föremålet som reflekteras över kan vara av två slag. Det kan 
gälla den egna verksamheten, men kan egentligen vara vilket föremål som helst. 
Möjligheten finns alltså att reflektera över annat än den egna yrkesverksamheten, 
som exempelvis jordens uppkomst eller dödsstraff. Bengtsson poängterar vidare 
52 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Västerås: Edita, 2011), 

6-7.
53 Jan Bengtsson, ”Vad är reflektion?” i Reflektion och praktik i läraryrket, red. Christer Brusling & Göran Strömqvist 

(Lund: Studentlitteratur, 1997), 72.
54 Ibid., 73.
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att reflektionen av den egna yrkesverksamheten, med ett lärarperspektiv som 
exempel, kan behandla både planeringen av en lektion så väl som utvärderingen 
av densamma. Reflektionen kan både ske före och efter själva handlingen.55

Dewey förklarar i How We Think att sekunden vi påbörjar reflektion, påbörjar 
vi också den nödvändiga observationen. Några observationer gör vi direkt via 
våra sinnen, andra genom att minnas tidigare observationer antingen gjorda av 
oss själva eller andra.56 Snart står vi genom våra observationer med data samt 
de förslag och möjliga lösningar dessa data ger oss, idéer. Data och idéer, två 
faktorer som utgör fundamentet för all reflektiv aktivitet.57

Amerikanske utbildningsteoretikern David A. Kolb, vars teorier kring inlärning 
starkt knyts an till just John Dewey synliggjör i sin bok Experiential learning: 
experience as the source of learning and development, en modell som ämnar 
förklara den cykliska och ständigt pågående läroprocess som reflektion i relation 
till erfarenhet innebär. Han hävdar att inlärning kan brytas ned på följande sätt:

• En konkret upplevelse
• Observation och reflektion
• Skapande av abstrakta begrepp och generaliseringar
• Aktivt testande av de abstrakta begreppen, experimentera.58

Observation och reflektion och blir i modellen av yttersta vikt då det är genom 
dessa två handlingar som våra upplevda erfarenheter prövas och omformas till 
abstrakta begrepp. Därefter går vi vidare och utmanar våra erfarenheter och 
förväntningar och erhåller följaktligen nya erfarenheter. Detta påvisar, vidhåller 
Kolb, att all inlärning i själva verket är återinlärning och att vi inte kan se på 
människor som blanka papper. Man måste istället konstatera att alla som står inför 
en inlärningssituation gör detta med mer eller mindre tydliga tankar om ämnet i 
fråga.59

På liknande sätt försöker Donald A. Norman ge en bild av hur designern 
fungerar. Norman kan sägas vara kognitionsvetare med inriktning mot 

55 Ibid.
56 John Dewey, How We Think (Boston: Houghton Mifflin, 1998), 102.
57 Ibid., 104.
58 Översättning hämtad från Peter Emsheimer, Hasse Hansson & Thomas Koppfeldt, Den svårfångade reflektionen 

(Studentlitteratur: Lund, 2005), 42-43.
59 David A Kolb, Experiential learning: Experience as the Source of Learning and Development (Upper Saddle River: 

Prentice-Hall Inc., 1984), 28.
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användarcentrerad design, d.v.s. det forskningsområde som belyser och 
problematiserar människans förhållande till sin direkta omvärld, sett ur ett 
användarperspektiv. I sin bok The Design of Everyday Things presenterar 
han sitt huvudbudskap - ”Det är inte ditt fel”60 - och avser här den känsla av 
otillräcklighet som vi människor ofta träffas av när vi inte klarar av att förstå 
användningsprincipen för ett föremål. Det är inte användarens fel påstår han, det 
är dålig design. Personen som format föremålet har misslyckats med att förklara 
hur det på enklast möjliga sätt skall hanteras.61

Hur undviker eller minimerar man då som designer risken att användaren av 
godtyckligt föremål misslyckas i sin användning. Med observation och reflektion. 
Själva kärnan i vad Norman försöker förklara finner vi i förmågan att se, förstå 
och lära av vår omvärld. Han betonar att all den information som behövs för att 
en designer på ett adekvat sätt ska kunna möta användaren finns tillgänglig runt 
om oss, att informationen finns i världen.62 Oavsett om det handlar om att förstå 
människors procedurala (praktiska förmåga att utföra uppgifter) och deklarativa 
(fakta som beskrivs med ord) kunskaper63 eller förstå deras fysiska, semantiska, 
kulturella eller logiska begränsningar64 är reflektion och observation avgörande 
verktyg.

5.2.4. Designprocessen i medieestetisk undervisning

Inriktningen estetik och media ska ge fördjupade kunskaper i digitala medier 
ur ett estetiskt perspektiv. Den ska utveckla elevernas förmåga att kom-
municera med digitala verktyg. Ljud, bilder och berättande står i centrum. 
Inriktningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva, tolka och reflektera över 
digitala uttryck ur olika perspektiv samt möta, använda och skapa digitala 
produkter. Inriktningen ska dessutom ge möjlighet att fokusera på något 
digitalt medium.65

60 Donald A Norman, The design of everyday things (New York: Basic Books, 2002), xiii.x.
61 Ibid., 34-36.
62 Ibid., 54-56.
63 Ibid., 57.
64 Ibid., 84-86.
65 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011 (Västerås: Edita, 2011), 

234-235.
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Så beskriver skolverket estetiska programmets inriktning estetik och media. 
Inriktningen kan i och med sin karaktär ses som den allra mest relevanta 
för detta examensarbete. Beskrivningen ger en bild av den medieestetiska 
undervisningens vidd, där eleven förväntas förkovra sig i ämnen som teknik, 
estetik, kommunikation och reflektion.

I Betydelsen av Deweys syn på kunskap och lärande för teknikämnet i 
skolan visar Eva Blomdahl hur John Deweys pedagogiska teorier erbjuder en 
möjlighet att arbeta med tyske teknikfilosofen Martin Heideggers idéer utifrån ett 
skolperspektiv. Här lyfts reflekterat tänkande fram, ett teoretiskt förhållningssätt 
till reflektion som bär många likheter med designprocessen. Det beskrivs 
som ett erfarenhetsbaserat handlingsförlopp vilket omfattar problemsituation, 
problemidentifiering, sökande efter idéer som kan vägleda handlandet, val av 
bästa idé, testande och prövande.66 Budskapet är att vår värld inte är statisk 
utan hela tiden förändras, varför individen måste lära sig hantera framtida och 
hypotetiska situationer samt lösa okända problem. Att tänka är att fundera över 
händelsers betydelse för det som ska ske men som ännu inte har skett.67 Heidegger 
i sin tur diskuterar vikten av att förstå den teknik som omger oss för att därigenom 
få en förståelse för världen vi lever i. Denna förståelse utvecklar vår förmåga 
att tänka självständigt och att ta ställning till teknikens påverkan på samhälle, 
natur och inte minst individen själv.68 Blomdahl anser att Dewey och Heideggers 
teorier motiverar att skolans teknikundervisning bör fokusera på förståelse och 
reflektion. Undervisningens mål måste vara större än att endast utbilda eleverna 
till tekniker eftersom förmågan att reflektera och kritiskt förhålla sig till teknikens 
roll och funktion i vår värld bidrar till att eleven skapar underlag och attityder som 
leder till ett aktivt och ansvarstagande liv som samhällsmedborgare.69 Även om 
teknikämnet i många avseenden skiljer sig från de medieestetiska ämnena kan den 
snabba utveckling vi idag ser inom data- och informationsteknikens ses som en 
förlängning av teknikutvecklingen Heidegger framhåller.

Det går inte att förneka att tekniken erbjuder enorma fördelar, framför allt vad 
gäller den tid som den sparar. Men den hastiga utvecklingen blir problematisk för 
framför allt de medieestetiska undervisningssammanhangen, eftersom den medför 
en stress. Detta är något som Kenya Hara, en av Japans mer framstående designers 
66 Eva Blomdahl, ”Betydelsen av Deweys syn på kunskap och lärande för teknikämnet i skolan” i Dewey läst idag, red. 

Sven Hartman (Stockholm: Lärarhögskolan i Stockholm, 2004), 65.
67 Ibid., 66.
68 Ibid., 58.
69 Ibid., 68.
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och designpedagoger, lyfter fram. Hara menar att tekniken saknar utrymme 
att få mogna genom försök och misstag. Den tekniska världen är så överdrivet 
konkurrensutsatt att människan ständigt planterar instabila system på instabil 
mark. På denna instabila grund fortsätter utveckling långt bortom horisonten för 
vad en individ kan ha en sund överblick av.

There is nothing aesthetically appealing about communication or the prac-
tice of making things when their ideology and education remain unable to 
cope with this situation, but just continue on their familiar trodden path.70

Hara hänvisar till den utmanande tanken att datorn i själva verket inte bör ses 
som ett verktyg utan ett material. Med detta betonar han att vi inte bör svälja alla 
nya program och uppdateringar förbehållslöst utan faktiskt noggrant överväga 
för- och nackdelar och på så sätt förädla tekniken och vårt sätt att förhålla oss till 
den.71 Om vi betänker att den medieestetiska undervisningssituationen använder 
sig av didaktiska metoder som i stor utsträckning anpassats efter material som 
är bestående, finns det skäl att misstänka att dessa metoder kan vara svåra att 
applicera och nyttja i situationer där material och förutsättningar står under 
ständig förändring.

Dean Bruton, artist, teoretiker och föreläsare inom digital konst och design 
argumenterar i artikeln Fusing Horizons - A grammatical Design Approach for the 
Arts and Humanities, för att utveckla designprocesser som erbjuder kontinuitet, 
kreativitet och reflekterande samt att öka betydelsen av grammatiskt tänkande i 
digital mediaundervisning med inriktning form och design. Han konstaterar att 
tidningsjournalisten, trädgårdsmästaren, arkitekten och den grafiske formgivaren 
alla har ett unikt, föränderlig yrkesspråk med tillhörande grammatik som reglerar 
och konkretiserar deras respektive produktproduktion. För att demonstrera 
detta görs en fallstudie där designelever uppmuntras att rama in sitt utforskande 
med hjälp av ett mentalt grammatiskt lexikon bestående av: Vokabulär; de 
fundamentala delarna av en designsituation (linje, form, färg). Regler; riktlinjer 
och vedertagna regler för design och form. Avledning; resultatet som kommer 
från att applicera vedertagna regler på en designsituations vokabulär. Språk; 

70 Kenya Hara, ”Designing Design” i Graphic Design Theory, red. Helen Armstrong (New York: Princeton Architectural 
Press, 2009), 124-126

71 Ibid.
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språkfamiljer som härstammar från vedertagna regler.72 Bruton påstår att en 
grammatisk vinkel på den visuella undervisningen ger elever nya ingångar i ämnet 
och öppnar upp för andra frågeställningar. Genom att definiera vokabulär, regler, 
avledning och språk uppmuntras och underlättas ett mer aktivt kunskapssökande.73

Det finns i alla yrkesspecifika sammanhang riktlinjer och begrepp som 
underlättar arbetsprocessen. Både för att göra sig förstådd, känna mening och 
nå ny kunskap är förståelse för de ämnesrelaterade språket och riktlinjer viktiga. 
Christian Leborg slår fast att vi varje dag möter mängder av visuella intryck som 
riskerar att gå oss förbi om vi saknar en grundläggande förståelse för det visuella 
språket. Reflektion kring det som har skapats eller skall skapas förändrar den 
kreativa processen, vi tänker helt enkelt annorlunda om vi har ett utvecklat språk. 
Intaget av kunskap kring visuella koncept är något som oftast sker genom fysisk 
erfarenhet, inte genom text eller ord. Det finns därför ett behov, menar han, att 
lyfta fram regler och riktlinjer som ligger till grund för visuell kommunikation.74

Då den estetiska undervisningstraditionen så starkt förknippas med kreativitet 
är ämnet svårt att undvika. Dessutom möter dagens gymnasieungdomar en 
tvetydlig och förvirrad verklighet där arbetsmarknaden letar efter kreativa 
personer samtidigt som man på politisk nivå ger alldeles för mycket kreativitet 
skulden för en sjunkande undervisningskvalitet. Enligt Ken Robinson beror detta 
på att vi har missuppfattat fenomenet kreativitet. Kreativitet tillskrivs specifika 
aktiviteter och yrken, ofta inom konstvärlden, där det fria uttrycket får stort 
utrymme och det råder en föreställning att vissa människor är kreativa, andra inte. 
I själva verket föds människans kreativitet när den hittar sin plats och kan utnyttja 
sina styrkor oavsett person, ämne eller aktivitet.75 Kreativitet sker inte bara på det 
personliga planet. Att befinna sig i en omgivning där nya interna och externa idéer 
och influenser accepteras och uppmuntras är även det av stor vikt.76

Edward De Bono introducerade vid sextiotalets slut termen lateralt tänkande. 
När han sedan utvecklade begreppet i sin bok Lateral Thinking: Creativity Step by 
Step kom lateralt tänkande att bli ett modeord med stor spridning. Han är kritisk 
mot skolans traditionella, repetitiva och standardiserade undervisningsformer som 

72 Dean Bruton. "Fusing Horizons - A Grammatical Design Approach for the Arts and Humanities" i Arts and Humanities 
in Higher Education, 6 (Sage: 2007), 311.

73 Ibid.
74 Christian Leborg, Visual Grammar (New York: Princeton Architectural Press, 2006), 5.
75 Ken Robinson, Out of Our Minds (Oxford: Capstone, 2001), 10.
76 Ibid., 181-182.
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alltid fokuserat och främjat det logiska och linjära tänkandet - vertikalt tänkande.77 
Det laterala tänkandet som är dess raka motsats är varken logiskt eller linjärt, samt 
väldigt underskattat. Där vertikalt tänkande väljer en väg genom att stänga andra 
försöker lateralt tänkande att öppna nya vägar. Med vertikalt tänkande rör man 
sig bara om det finns en tydligt definierad riktning mot en lösning, med lateralt 
tänkande rör man sig för att skapa en riktning. Vertikalt tänkande är analytiskt 
och sekventiellt medan det laterala tänkandet är provokativt och kan hoppa över 
steg.78 De Bono påpekar dock att den ena inte är mer effektiv än den andra, 
utan att båda är nödvändiga för att nå en optimal lösning - och man måste förstå 
skillnaderna dem emellan för att kunna använda dem effektivt.79 Blickar vi hastigt 
mot designprocessen kan vi se att den aktivt uppmuntrar ett lateralt tänkande i 
sitt sökande efter alternativa lösningar samtidigt som dess grundstruktur följer ett 
vertikalt tänkande med ett analytiskt och logiskt upplägg.

Detta aktiva utforskande och experimenterande som De Bono framhäver 
kräver som synes ett visst mått av regelöverträdelse. Att våga kliva bort från det 
som är invant och förväntat och bryta mot reglerna är något som diskuteras i 
boken The Art of Innovation. Nu är författaren Tom Kelley visserligen General 
manager för IDEO, ett av världens mest ansedda design- och innovationsföretag, 
vars verksamhet kan verka avlägsen den svenska gymnasieskolans dito. 
Men grundbudskapet är lika tänkvärt oavsett nivå. Ett misslyckande är, i ett 
skapande sammanhang, lika lärorikt som det är nödvändigt för det fortsatta 
experimenterandet. Innovation kräver ett aktivt risktagande och mod att 
experimentera, till en viss gräns.80 Kelley avslutar med den summerande 
metaforen ”Måla gärna utanför linjerna, men gör ditt bästa för att stanna kvar på 
papperet”.81

77 Edward De Bono, Lateral Thinking (New York: Perennial Library, 1990), 7.
78 Ibid., 39-45.
79 Ibid., 44.
80 Tom Kelley, The Art of Innovation (New York: Currency, 2001), 233-251.
81 Ibid., 251.
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5.3. Intervjuanalys

För att undvika en svårhanterlig intervjuanalys har intervjufrågorna kategoriserats 
i grupper där liknande intervjusvar sammanställts och presenteras i en 
sammanfattande text. På så sätt ges en kärnfull och rättvis överblick över 
intervjuernas viktigaste delar. Att intervjuernas öppna form många gånger 
resulterade i att frågor och följdfrågor besvarades innan den egentliga frågan blivit 
ställd gav ytterligare skäl att välja detta upplägg.

Vad är en designprocess? Hur kan designprocessen definieras? Vad, om det är 
möjligt att förklara, anser du vara designprocessens kärna?
Informanterna delar alla uppfattningen att designprocessen som begrepp är 
omfattande, och tenderar att variera beroende på användningsområde och 
situation. Av den anledningen blir det tidigt under varje intervjusituation tydligt 
att designprocessen, när den ska definieras, blir något abstrakt. Många gånger 
sätts exempelvis likhetstecken mellan designprocessen och designtänkande. 
Designpedagogen gör ett försök till beskrivning och menar att processen enklast 
kan beskrivas som det arbetsförlopp designern använder för att först identifiera 
problem och sedan, med hjälp av kreativa metoder söka olika lösningar som 
slutligen utvärderas och omarbetas. Beskrivningen delas i stor utsträckning av 
formgivningspedagogen som även framhäver den framåtrörelse som processen 
ger. Industridesignpedagogen är den som allra tydligast pekar på designprocessen 
som en användarfokuserad och, för den som är verksam inom designbranschen, 
mer eller mindre undermedveten arbetsgång där designern ständigt arbetar 
utifrån användarens behov samt påminner sig själv om helhetsperspektivet 
på framställningen av en tjänst eller produkt. Industridesignpedagogen vara 
den av intervjupersonerna som anser att designprocessens användarcentrerade 
aspekter var viktigast. Det är förståeligt med tanke på dennes bakgrund som 
industridesigner, en bransch som är fokuserad på just hur produkter används, av 
vem och i vilket sammanhang.

En vanlig uppfattning är att designvärlden är ganska sluten och intern, kan 
designprocessen trots detta fungera som någonting annat än ett verktyg för 
designern och dennes produktskapande? Om ja, hur? Om nej, varför inte?
Industridesignpedagogen anser att designprocessen starkt bidrar till utveckling 
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och utmaning av människans kritiska förhållningssätt till sin omvärld. Man lär 
sig uppmärksamma och bättre förstå subjektivitet och objektivitet, att se dess 
skillnader. Formgivningspedagogen är inne på ett liknande spår och lyfter fram 
designprocessens positiva påverkan på förståelsen mellan individer. Att kliva 
bort från sig själv för en stund och istället se saker och ting ur andra människors 
perspektiv leder till ökad förståelse och därigenom även ökad respekt. Dessutom 
får man utöver den medmänskliga respekten även nya kreativa infallsvinklar 
där man lär sig att skapa av varandra. Även designpedagogen påstår att denna 
process förser oss med större förståelse för våra medmänniskor med mer tolerans 
som resultat. Intervjupersonerna såg många fördelar med den granskande och 
ifrågasättande natur som präglar en designer, fördelar som befinner sig bortom 
design och formgivningsvärlden, på en mer allmänmänsklig nivå.

Om vi utgår från din roll som lärare, vilka didaktiska alternativ och utmaningar 
anser du att designprocessen erbjuder? På vilket sätt skulle designprocessen 
kunna vara värdefull i en allmän undervisningssituation? Vilka problem skulle 
man kunna stöta på?
Industridesignpedagogen berättar att universitetsstudenter som genomgår 
designprocessen blir medvetna om att det finns arbetsflöden och metoder 
som främjar kreativitet. När studenten sedan börjar vänja sig vid den kreativa 
processen och dess ramar finner de en trygghet som gör att de först vågar 
experimentera inom dessa ramar. Tryggheten leder också till att de kan 
utveckla och anpassa processen efter både individuella behov och yttre kontext. 
Därtill lär sig studenten göra medvetna val som måste motiveras, presenteras 
och argumenteras för. Allt detta kan bidra till större kunskap och perspektiv 
på omvärlden och samhället. Vidare framhäver industridesignpedagogen 
designprocessens ofta gruppbaserade arbetsgång som en värdefull del att ta till 
vara på, men tillstryker att det är av yttersta vikt att både lärare och studenter 
är väl förberedda och motiverade inför att arbeta i grupp. Först då uppstår den 
positiva dynamik som bara möjliggörs genom gruppbaserade arbetsprocesser och 
som är omöjlig att uppleva som ensam individ. Man kommer till insikten att olika 
bakgrund ger olika kunskaper. 

Även designpedagogen tar upp fördelarna med designprocessens ofta 
gruppbaserade arbetssätt och lyfter skärskilt individens utveckling i processen 
när denne måste förhålla sig till den övriga gruppen. Ingenting är egentligen 
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självklart i en grupprocess och det enda stöd individen har är sina erfarenheter, 
vilket gör situationen utmanande eftersom denne tvingas till att bearbeta och 
ifrågasätta sin identitet. Designpedagogen fortsätter och menar att arbete med en 
mer individuell designprocess erbjuder individen en möjlighet att aktivt utforma 
egna idéer, att konceptualisera det man själv anser vara relevant. Detta kan bidra 
till ett stärkt självförtroende, men det blir väldigt personlig eftersom individen 
själv måste svara för de antaganden som görs och de beslut som fattas vilket i sin 
tur riskerar att få motsatt effekt, speciellt om förberedelser samt förutsättningar för 
inlärning inte varit tillräckliga. Formgivningspedagogen pekar på den pedagogiska 
betydelsen av designprocessens presentationsmoment. Presentationen, som 
återkommer vid flera tillfällen under arbetets gång, är i regel muntligt och därför 
väldigt personlig. Detta är något som formgivningspedagogen upplever skapa en 
hälsosam press som motiverar studenten mer än en presentation i pappersform.

Det kan vara viktigt att nämna att de intervjupersoner som var verksamma på 
universitetsnivå och främst hade erfarenhet av att undervisa universitetsstudenter 
gärna framhävde grupprocessens positiva effekter, medan designpedagogen 
som hade erfarenhet av att undervisa yngre elever påpekade riskerna med 
designprocessens gruppbaserade inslag.

Design kopplas ofta ihop med kreativitet och skapande. Vilken betydelse 
har kreativitet för designprocessen? Och hur påverkas elever av detta i en 
undervisningssituation?
Det framgår tydligt att kreativitet spelar en viktig roll i designprocessen. Vad 
som blev tydligt under intervjuerna var att ett annat ord kom att beskriva 
designprocessens skapande. Att experimentera och utforska nya vägar återkom 
flera gånger. Bland annat påpekar industridesignpedagogen att designprocessen 
i många avseenden tvingar dess användare att experimentera och utforska olika 
alternativa lösningar vilket leder till innovation.

Formgivningspedagogen framhäver designprocessens experimentella 
natur och menar att detta i en undervisningssituation involverar och motiverar 
studenterna. Dock understryks att en viktig anledning till att studenterna 
faktiskt vågar experimentera är att designprocessen har tydliga ramar och 
metoder som tillåter dem att pröva sig fram. Förmodligen kommer man inte 
utveckla den bästa lösningen på första försöket, utan uppmuntras att göra flera 
antaganden och experiment på sin väg mot den främsta lösningen. Med sådana 
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förutsättningar behöver alltså inte ett experiment som inte fungerat bli en 
negativ upplevelse för studenten eftersom det trots allt är lärorikt och för arbetet 
framåt; och därigenom föds en trygghet. Designpedagogen bekräftar denna bild 
och säger att elever som vanligtvis har svårt med motivation och att prestera 
vid traditionella undervisningsformer, genom designprocessens alternativa 
tillvägagångssätt lyckas bättre. Mycket går att koppla till det kravlösa i att få 
göra fel, samt de metoder som ofta används, så som exempelvis brainstorming 
och tankekartor. Industridesignpedagogen, berättar utifrån sina erfarenheter 
som industridesignpedagog att studenter som genomgått designprocessen 
uppmärksammas på att man faktiskt kan arbeta strukturerat med kreativitet. När 
man väl kommit till den insikten är det lättare för studenten att själv söka sig ut på 
okänt vatten och experimentera och utforska på egen hand.

Hur kan designprocessen implementeras i lärande miljöer? Vilka eventuella 
fördelar skulle man kunna se vid en sådan implementering? Och vilka nackdelar?
Här råder konsensus och samtliga intervjupersoner, industridesignpedagogen i 
synnerhet, anser att det finns gott om utrymme att föra in designtänkande i skolan. 
En av de mer betydelsefulla anledningarna till detta ansågs vara att det inte 
skulle krävas någon större förändring av de rådande arbetsmetoderna. Man bör 
utan några egentliga problem kunna arbeta med designtänkandets fundamentala 
delar redan i grundskolan eftersom dessa är så pass vardagligt förankrade 
och kan anpassas oavsett sammanhang. Formgivningspedagogen blickar mot 
gymnasieskolan och berättar att det teoretiskt sett borde vara en bra idé att tidigt 
koppla designtänkande till samhälle, individ och aktuella händelser. Detta skulle 
innebära en fokuseringsförskjutning från resultatbaserade prestationskrav till mer 
problemlösande alternativ där design fungerar som ett verktyg för omvärldsanalys. 
Designpedagogen hävdar att för att utnyttja designprocessen fullt ut bör man 
involvera flera ämnen och sträva efter att arbeta mer ämnesintegrerat. Ett exempel 
som designpedagogen anser vara relevant hämtades från ett projekt där man aktivt 
arbetade med designdidaktik för att främja unga människors inställning till design. 
Ämnesintegrationen betraktades som betydelsefull då man ville förklara att design 
är något större än bara en vacker produkt, och ge eleverna chans att arbeta utifrån 
ett större perspektiv än normalt. Dessutom avslutade man med en stor utställning 
som framhävde elevernas verk och allmänheten fick möjlighet att ta del av det 
slutgiltiga resultatet. Formgivningspedagogen kan se en implementering av 
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designprocessen i skolan och säger att användarstudier, intervjuer och observation, 
som är givna inslag i en designers vardag, är alldeles ypperliga metoder att främja 
både reflektionsförmåga, kreativitet och tolerans.

Trots att vår ambition först och främst är att undersöka huruvida 
designprocessen kan bidra till att konkretisera gymnasieskolans mediaämnen är 
det intressant att höra att samma process skulle kunna vara ett alternativ betydligt 
lägre ned i åldrarna. Att designtänkande kan öppna dörren till undervisning av 
problemlösande karaktär är också det värt att ha i åtanke, och ligger givetvis i linje 
med vår frågeställning.

Vilken betydelse för designprocessens pedagogiska värde har läraren? Vilka 
kunskaper bör läraren besitta?
Under intervjuernas gång framkom att oavsett vilka pedagogiska fördelar eller 
styrkor designprocessen som metod kan erbjuda handlar det i slutändan om 
att läraren besitter relevant kunskap och är motiverad att dela med sig av den. 
Intervjupersonerna var helt överens om den avgörande betydelse läraren har i 
fråga om designprocessens funktionalitet i skolan. Designpedagogen säger att 
om man vill lyfta fram och arbeta med designprocessen och designtänkande 
hos unga människor innebär det i praktiken att det är pedagogen man ska arbeta 
med. Det är pedagogen som först och främst måste förstå designprocessen och 
därefter också förstå hur den ska läras ut. Industridesignpedagogen, tror att ett 
stort hinder är att de flesta som har väsentlig kunskap samt erfarenhet av att 
arbeta med designprocessen i princip alltid själva är aktiva designers, och inte 
lärare. Det är helt enkelt väldigt få som besitter kunnande och förståelse nog för 
att metoden skall få fotfäste. Troligast var det enligt industridesignpedagogen, att 
hitta pedagoger med rätt kunskaper angående design inom skolvärldens estetiska 
utbildningar. En stor utmaning uppger formgivningspedagogen vidare, ligger i 
att få läraren att förstå dels dess användbarhet i pedagogiska sammanhang, men 
framför allt att förstå hur designtänkande kan vara dem själva till gagn även i 
deras vardag. Lyckas man med det är mycket vunnet. Då vi båda har erfarenhet av 
undervisning både ur ett elev- och lärarperspektiv är det inte svårt att hålla med 
om att lärarens roll inte får underskattas.
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6. Diskussion

Diskussionsavsnittet är uppdelat eftersom detta bereder plats för mer personliga 
tankar och resonemang. Avsikten är att framhäva de unika perspektiv som 
respektive yrkeserfarenheter erbjuder.

6.1. Fredrik

Tanken med detta examensarbete är att lyfta fram de pedagogiska utmaningar som 
föds ur den medieestetiska undervisningens märkliga karaktär och kategorisering. 
Avsikten har sedan varit att utifrån de rådande förutsättningarna öppna för en 
diskussion kring behovet av ett ämnesanpassat didaktiskt alternativ. Resultatet 
antyder att designprocessen mycket väl kan vara ett alternativ som har mycket 
att erbjuda skolan både på ett allmänt och ämnesspecifikt plan. Precis som 
intervjuerna visade kan de kritiskt granskande, reflektiva inslagen tillsammans 
med grupparbete och användarperspektiv anses vara välkomna inslag i allmänhet. 
I de mer ämnesspecifika medieestetiska sammanhangen sticker processens 
strukturella och experimentella beståndsdelar ut och det finns skäl att tro att 
den kan bidra till en konkretisering av undervisningen. Intervjuerna visar att 
designprocessens utforskande natur, som uppmuntrar alternativa lösningar och 
tillåter misslyckanden, skapar förutsättningar som gör eleven tryggare i sitt 
kreativa arbete. En tydligare arbetsprocess som är välbekant och etablerad i 
det yrke som undervisningen simulerar kunde också motivera det yrkesspråk 
som Bruton och Leborg framhåller som avgörande för ett aktivt kunskapsintag. 
Till syvende och sist är det dock i sin helhet designprocessen skall ses och 
argumenteras för som ett didaktiskt alternativ.

Trots att mycket av resultatet talar för designprocessens allmändidaktiska 
värden, så som reflektion, grupprocesser och omvärldsförståelse, blir 
mitt långvariga intryck i egenskap av medialärare en ny fråga: Hur kan 
designprocessen förenas med ämnesdidaktik? Om designers, som Cross och 
Schön antyder, har problem att förmedla själva kunskapen trots att de använder 
sig av designprocessen, är det rimligt att anta att metoden i sig inte räcker för att 
förändra förutsättningarna för den medieestetiska undervisningssituationen utan 
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behöver kombineras med relevant ämneskunskap och språk.
Vad jag under examensarbetes gång kommit att inse är jag själv fastnade i 

just den paradox som Donald Schön beskriver. Alltså att designläraren inte kan 
förmedla sin kunskap eftersom eleven inte har de förkunskaper som krävs för 
att förstå ämnet. Jag fastnade i den både som universitetsstudent och som lärare; 
som student eftersom jag saknade den kontinuerligt estetiska och konstnärliga 
bakgrund och uppmuntran som skapar underlag för inlärning. Som lärare var jag 
sedan så uppfylld av den kunskap jag samlat på mig och det starka engagemang 
jag kände för ämnet att det tog ett bra tag innan jag förstod att jag saknar metoder 
för att förmedla denna kunskap och nå eleverna som i sin tur saknar estetisk 
erfarenhet.

Att Schön och Deweys teorier inspirerat både den estetiska 
undervisningstraditionen och designprocessen talar för att de teoretiskt är nära 
besläktade, vilket bör underlätta en implementering av metoden i gymnasial 
medieestetisk undervisning. Frågan är i vilken utsträckning metoden kan 
införas. Personligen ser jag inte designprocessen som en utpräglad metod likt 
problembaserat eller entreprenöriellt lärande, där det stora ansvaret att söka 
kunskap läggs på eleven. Min erfarenhet i kombination med den kunskap 
som litteraturstudierna och intervjuerna fört till ytan, säger mig att dess 
funktion snarare skulle komma till sin rätt om undervisningen vilar på en 
lärare med stor ämnesdidaktisk kompetens där designprocessen kan fungera 
som ett komplimenterande ramverk för både elev och lärare att stödja sig mot 
- om designprocessen erbjuder ramarna kan ämneskunskapen sägas utgöra 
undervisningens bas. Kanske kunde jag som lärare ta ett kliv närmare svaret på 
frågan ”räcker det här?”, genom att hänvisa till en konkret arbetsmodell som både 
elev och lärare följer och är förtrogen med.

Avslutningsvis känns det relevant att förtydliga att designprocessen 
uppenbarligen är svårdefinierad, och det finns lika många definitioner som det 
finns designers. Men som generell förklaringsmodell vill jag påstå att Design 
Councils modell fungerar väldigt bra då den både är tydlig och tillämpningsbar, 
speciellt ur ett undervisningsperspektiv.
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6.2. Theresa

Vi har med uppsatsen undersökt designprocessen som en möjlig metod 
att tillämpa i skolan, främst med sikte på de medieestetiska ämnena. Det 
framkommer i uppsatsen att designprocessen har mycket att erbjuda, dels i sin 
helhet som en möjlig process för medieestetiska elever, dels didaktiska fördelar 
som att den är utforskande och reflekterande.

Att undersöka en process med all dess komplexitet inom ramen för en 15 
högskolepoängs uppsats är en utmaning. Vi skulle kunna skriva en hel uppsats 
på en specifik kreativ metod, likväl som att vi skulle kunna skriva en hel 
uppsats på hur designprocesserfarna elever gagnar samhället i stort. Vi valde att 
förutsättningslöst undersöka designprocessen som didaktiskt alternativ både ur ett 
mer konkret perspektiv och ur ett större perspektiv.

Det framkommer i intervjuerna att designprocessen ger elever möjligheter för 
utvecklande gruppbaserat lärande och utmanande presentationsmoment, dessa är 
intressanta delar av designprocessen men förekommer även i variationer i andra 
processer. Jag vill här i diskussionen lyfta fram de delar som är identitetsbärande 
för designprocessen och intressant ur en didaktisk synvinkel.

Designprocessen särskiljer sig från den träningslogik som Tomas Saar tar upp 
och som präglar de traditionella ämnena, träningslogik som mediaeleverna är 
utrustade med när de först möter mediaämnen. Designprocessen skärskiljer sig 
på det sättet att den inte bara använder kritiskt analytiskt tänkande som sållar i 
information och analyserar vilka lösningar som är logiska utan designprocessen 
är utforskande och använder bl.a. De Bonos myntade uttryck, lateralt tänkande. 
Lateralt tänkande och experimenterande handlar om att få tillströmning av nya 
idéer, istället för att smalna av öppnar man upp för mer intryck och information. 
Att den utforskande kreativa delen av designprocessen är viktig blir uppenbart då 
alla tre intervjupersonerna pratade om experimenterande. För att våga utforska 
behöver man som den intervjuade industridesignern menar, vara trygg i sin 
process. Elever som kommer till gymnasiets mediaämnen har oftast mångårig 
erfarenhet av den tidigare nämnda träningslogiken och är trygga i den. I min 
erfarenhet har de mindre erfarenhet av kreativa processer där det inte finns 
några givna svar. Eleverna saknar en arbetsmetod som de kan känna sig trygga 
med. Formgivningspedagogen säger att designtänkande kan öppna dörren till 
undervisning av problemlösande karaktär. Som industridesigner håller jag 
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med och ser en öppning för att arbeta med designprocessen som en kreativt 
problembaserat lärande i skolan där utforskande är en viktig del.

En annan essentiell del av designprocessen är att den är användarcentrerad, 
formgivningspedagogen lyfter fram ”användarstudier, intervjuer och observation, 
som är givna inslag i en designers vardag, är alldeles ypperliga metoder att främja 
både reflektionsförmåga, kreativitet och tolerans”. I en designprocess försöker 
designern förstå människan (s.k. användaren) som man designar en lösning för, 
vare sig lösningen är en produkt, tjänst eller kommunikationsmaterial. Designern 
försöker få förståelse för dennes behov genom att exempelvis samtala med tänkta 
målgruppen och själv sätta sig i den situation användaren kommer att vara i. De 
intervjuade personerna säger att detta ger kan ge en bättre förståelse för andra. 
Som industridesigner håller jag med och tror att dessa metoder och synsätt skulle 
kunna användas i flertalet av skolans ämnen.

Intervjupersonerna lyfter fram avsaknaden av kompetenta lärare som den 
stora utmaningen i att möjliggöra en implementation av designprocessen i 
skolan. För att få full förståelse för designprocessen och skapa en atmosfär som 
uppmuntrar kreativitet krävs det att läraren inte bara läser om designprocessen 
utan lär sig genom att genomgå den. Jag anser att lärare behöver en faktisk 
designprocesserfarenhet. Så som eleverna i nästa led kommer att behöva, som 
John Dewey menar ”Learn to do by knowing and to know by doing”. 

Det framkommer i uppsatsen att designprocessen skulle kunna vara 
ett alternativ till arbetsprocess för elever i de medieestetiska ämnena. 
Designprocessen har didaktiskt intressanta aspekter som att den är 
användarcentrerad, utforskande och reflektiv och skulle kunna öppna dörren till 
undervisning av kreativ problemlösande karaktär.
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7. Förslag på fortsatt forskning

Man kan naturligtvis ställa sig frågande till varför examensarbetet inte prövade 
designprocessen i en verklig medieestetisk undervisningssituation. Det hade 
onekligen varit intressant att se vilka frågor och problem som yttrar sig. Men 
tidsramen är begränsande och för att ge metoden en rättvis chans bör man 
arbeta med den under en längre tid så att eleven blir trygg i arbetsgången och de 
reflekterande och experimenterande inslagen sker undermedvetet.

Det kan även vara av intresse att undersöka lärarperspektivet mer grundligt. 
Som intervjuerna visade är läraren väldigt viktig för ett implementerande av 
designprocessen och det finns troligtvis få utbildade gymnasielärare som därtill 
har erfarenhet av designyrket och dess metoder.
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