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ABSTRACT 
 
 
Samtida, kritisk design som företeelse är ett, om inte helt nytt, ändå moderniserat 

fenomen inom det designkulturella området som under kort tid blivit tämligen utbrett. 

Undersökningens syfte är att få en fördjupad kunskap för området för mig som 

blivande lärare inom design. Det känns viktigt att vara uppdaterad i samtida 

designrörelser för att ge undervisningen ett aktuellt perspektiv. För att söka kunskap 

om områdets profession undersöker jag med vilka intentioner formgivare har arbetat 

inom området samtida kritisk design. Litteraturstudier hjälper till att synliggöra 

utmärkande teman, frågeställningar och arbetssätt inom området. Genom semiotiska 

analyser av ett urval av verk inom samtida kritisk design, skapas en djupare förståelse 

för fältet. Med hjälp av analyserna utreder jag dessutom på vilket sätt formgivare 

genom betydelseförskjutningar av föremål, kan utmana rådande normer. 

Med bakgrund i företeelsen samtida kritisk design undersöker jag med vilket syfte 

frågeställningar, teman och arbetsmetoder inom kritisk design kan aktualiseras i en 

pedagogisk kreativ miljö. Med intentionen att hitta relevanta kopplingar till att 

behandla kritisk design i skolsammanhang använder jag mig av gymnasieskolans 

styrdokument. Litteratur som behandlar pedagogiska teorier blir också användbar för 

undersökningen. För att ge uppslag till hur en samtida företeelse på designfältet såväl 

kan tillämpas som problematiseras i skolans värld, genomför jag en designpedagogisk 

workshop på en gymnasieskola i Jakobsberg, Järfälla. Genom workshopen söker jag 

praktisk erfarenhet och kunskap av hur omformning av föremål kan vara fruktbar som 

estetisk läroprocess i skolan. Under workshopen får eleverna omforma en i skolan 

vanligt förekommande väggklocka. Genom omformningen ges eleverna en möjlighet 

att utöva kritisk design genom att utmana skolans normativa visuella miljö, och skapa 

mer personliga uttryck. Arbetet har resulterat i en förståelse för samtida kritisk design 

samt motivering för hur området är viktigt för gymnasieskolans estetiska 

undervisning.  

Gestaltningsarbetet består av samtliga elevernas färdiga klockor från workshopen. 

Visualiseringen syftar till att synliggöra mångfalden av individer, och de olika 

estetiska uttryck som befinner inom skolans opersonliga och neutrala väggar. 
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INLEDNING 

 

Bakgrund och syfte  
I tidningen FORM (4/07) finns designgruppen Fronts vita plaststol med skinnklädsel 

representerad. Stolen är fotograferad i mörker och upplyses endast av den gatlykta 

som stolen är noga fastkedjad i.1 Stolen som i sin originalversion är förknippad med 

billigt material och formgivning med låg status, åtminstone inom designvärlden, har i 

och med det exklusiva skinnet tagits till en ny nivå. Jag fascineras av hur samtida 

formgivare på ett så enkelt sätt utmanar konventioner och traditioner för att skapa ny 

design och samtidigt väcka frågor.  

Som lärare, kanske speciellt inom estetiska ämnen, är det viktigt att uppmärksamma 

elever på hur vår visuella omgivning formas, av vem och vilken roll design har i 

samhället. Det känns angeläget för mig att vara uppdaterad om nya ”rörelser” inom 

design för att göra undervisningen aktuell och varierad, som här med kritisk design 

där Fronts plaststol kan räknas in.  

Examensarbetets syfte är att reflektera över samtida, kritisk design som företeelse, 

samt att utveckla en fördjupad förståelse för olika verk som producerats inom 

området. Därifrån undersöker jag huruvida det är motiverat att arbeta med kritisk 

design i skolans estetiska ämnen. Min avsikt är att genom workshop med 

gymnasieelever praktisera kritisk design med hjälp av olika pedagogiska verktyg. Jag 

hoppas att uppsatsens resultat och diskussion ska vara av intresse för både 

lärarstuderande och verksamma pedagoger i konst och design, för att uppdatera 

kunskapen inom det designkulturella fältet. Min intention är också att ge uppslag till 

hur en samtida företeelse på designfältet såväl kan tillämpas som problematiseras i 

skolans värld. På så sätt kan arbetet ge lärare uppslag till det för området viktiga 

uppdateringar. 

                                                            
1 Mannfolk Lisa Marie, foto Warden Skarp, Johan ”Älskade plaststol”, i designmagasinet FORM 
4/2007, s. 64. 
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Frågeställning 
Med vilka intentioner har formgivare arbetat inom området samtida kritisk design? 

På vilket sätt kan man genom betydelseförskjutningar av föremål, utmana rådande 

normer?  

Mot denna bakgrund kommer jag sedan att undersöka: 

Med vilket syfte kan frågeställningar, teman och arbetsmetoder inom kritisk design 

aktualiseras i en pedagogisk kreativ miljö? Hur kan omformning av föremål vara 

fruktbar som estetisk läroprocess i skolan? 

 

Centrala begrepp 

I denna text använder jag ordet design och då i bemärkelsen formgivning, det vill säga 

gestaltning av hantverkligt eller industriellt framställda produkter i fysisk form.2 

Norm eller normer är ett centralt begrepp inom kritisk design och således även i min 

uppsats. Med normer menar jag vanligt förekommande estetiska och visuella uttryck i 

samhället som ofta är förbundna med sociala värden. Estetiska normer kan även ha 

sin grund i traditioner, seder och bruk.3 

Ett annat begrepp som jag använder mig av är estetisk läroprocess. Med detta avser 

jag en estetisk arbetsprocess i skolan där eleven är medskapande av mening och 

kunskap. En estetisk läroprocess innebär en förändring av tankar, föreställningar och 

handlingar genom att egna erfarenheter möter andras genom ett medium. Mediet kan 

vara en form, gestaltning, framställning, berättelse eller ett konstverk. 4 I en estetisk 

läroprocess fungerar läraren med fördel mer som en handledare och som en person 

                                                            
2 Design. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=152567 2007-10-21. 
3 Norm. http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=271419 2007-11-17. 
4 Marner Anders (2005) Möten och medieringar – estetiska ämnen och läroprocesser, Umeå: 
Fakultetsnämnden för lärarutbildning, Umeå Universitet, s. 132. Marner refererar här delvis till Aulin-
Gråhamn & Thavenius (2003) Kultur och estetik i skolan.  
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som skapar kunskapssituationer, än någon som förmedlar redan färdiga 

föreställningar.5 

 

Metod och teoretiska ingångar 

Kritisk design som profession 
Uppsatsen består av huvudsakligen två delar. En med tyngdpunkt på teori och analys 

som behandlar kritisk design som profession, och en påföljande där jag har sökt 

relevanta delar från teorin att tillämpa i pedagogisk undervisning.  

Första delen inleds med litteraturstudier som behandlar samtida kritisk design som 

begrepp och företeelse samt dess utveckling. Då samtida kritisk design är ett relativt 

nytt område – det dök upp i Sverige i slutet av 1990-talet, är vetenskapliga skrifter 

som behandlar detta begränsade. Jag har därför framförallt använt mig av texter ur 

kataloger från utställningarna Konceptdesign på Nationalmuseum samt Extra 

Ordinary på Kulturhuset; båda ägde rum i Stockholm 2005. Anthony Dunne med 

boken Hertzian Tales (1999) har varit en annan viktig källa som behandlar 

elektroniska objekt inom kritisk design. För att få en bättre förståelse om bakgrunden 

till och framväxten av kritisk och konceptuell design, har även Renny Ramakers bok 

Less+More Droog Design in context (2002), samt Design— en introduktion av John 

Heskett (2006), varit användbara.  

Som komplement till ovannämnda texter har jag vänt mig till artiklar i designmagasin 

och hemsidor för vidare och mer aktuell insikt i den kritiska designrörelsen. En 

intervju med Andreas Nobel, medlem i designgruppen Uglycute ligger också till 

grund för undersökningen. I mitt material har jag betonat den svenska 

designkontexten.  

 

                                                            
5 Marner (2005) s. 133. 
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Semiotisk analys av verk 
Med utgångspunkt i litteraturstudierna har jag sedan gått in i några svenska verk vars 

kritiska förhållningssätt skiljer sig från varandra i sitt syfte. Jag har valt verken utifrån 

de spår som jag urskilt som utmärkande i litteraturstudien. Avsikten med analysen har 

varit att utveckla djupare förståelse för på vilket sätt verken är kritiska och utmanar 

rådande normer. Jag har analyserat föremålen ur ett huvudsakligen semiotiskt 

perspektiv.  

Semiotik kan beskrivas som vetenskapen om tecken och dess betydelse i samhället.6 I 

Design history and History of design (1989) behandlar John A Walker teorier om 

semiotik i förhållande till design. Walker menar att alla processer som innehåller 

kommunikation eller meningsskapande, skapar också tecken och har därför 

användning av semiotiska genomgångar.7 Estetiska tecken ingår ofta i språket för ett 

speciellt användningsområde, där konst som såväl mode, arkitektur och design kan 

inkluderas. Konstnärer och designers omformulerar och överskrider olika 

vardagskoder, genrer, stereotyper, och för att förstå estetikens kultur krävs kunskap 

om detta. Vid en semiotisk analys är två element betydelsefulla; tecknets uttryck och 

dess innehåll. Uttrycket kan förklaras som den fysiska formen som gör det möjligt att 

kommunicera, medan innehållet står för tecknets mer mentala associationer och 

betydelser.8  

Att kombinera olika tecken och dess mening är just vad många formgivare gör inom 

kritisk design, särskilt de som arbetar med betydelseförskjutningar. Därför är den 

semiotiska analysmodellen relevant i detta arbete. En av fördelarna med att tillämpa 

denna analysmodell på föremål inom kritisk design, kan dessutom vara att den 

fokuserar på avsändarens kommunikation och budskap i förhållande till mottagarens 

respons. Läsaren måste dock vara medveten om att analysen aldrig kan bli helt 

objektiv eftersom uttolkaren måste vara insatt i den estetiska kontexten för att förstå 

dess tecken.9 Det bör också hållas i åtanke att fotografier av de utvalda föremålen har 

varit underlag för mina analyser istället för de faktiska artefakterna, vilket kan ha 

påverkat resultatet. 

                                                            
6 Walker A. John (1989) Design history and history of design, London: Pluto press, s. 141. 
7 Ibid. s. 142. 
8 Ibid. s. 143-144. 
9 Ibid. s. 145. 
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Pedagogiska verktyg 
Vissa av de teman, frågeställningar och arbetsmetoder som jag har hittat i 

litteraturstudien och föremålsanalyserna har ställts mot kursplanens för design och 

Läroplaner för de frivilliga skolformerna (Lpf 94). Detta för att skapa en förståelse för 

vilka faktorer inom kritisk design som är relevanta att arbeta med i skolan – både ur 

ett lärar- och elevperspektiv. Anders Marner är universitetslektor vid Institutionen för 

estetiska ämnen på lärarutbildningen i Umeå och författare till Möten och medieringar 

(2005) som är en viktig källa i uppsatsen. Boken behandlar frågor kring mediering, 

semiotik och estetik i skolan och uppmuntrar lärare inom det estetiska området att 

utveckla sitt tänkande om de estetiska ämnena och läroprocesserna. För att få en 

förståelse för vikten av uppdatering av ämneskunskap hos lärare inom det estetiska 

fältet, har jag använt mig av Anders Marners artikel Professionalisering av estetiska 

ämnen (2006). En annan viktig källa har varit Lena Aulin-Gråhamn & Jan Thavenius 

Kultur och estetik i skolan (2003), som diskuterar skolans roll och ansvar när det 

gäller kunskap, kultur och estetik.  

För att få uppslag till försök att arbeta med kritisk design i skolan, har jag dragit nytta 

av tidigare erfarenheter och inledningsvis undersökt hur det har arbetats praktiskt och 

pedagogiskt tidigare inom området. Eftersom den pedagogiska aspekten intresserade 

mig här, har jag intervjuat Lotta Lisslö, student på Institutionen för Bildpedagogik på 

Konstfack som medverkade som pedagog under projektet Lyskraft under hösten 2006 

där unga tjejer fick omforma varsin lampa. Projektet handlade om att uppmuntra 

tjejerna till att genom konstnärligt arbete ta plats i det offentliga rummet, och att lysa 

upp den alltför mörka staden. Ett annat projekt jag har valt att reflektera över är 

Ultravåldsdesign (2005) på Tensta konsthall där barn och ungdomar fick vandalisera 

och bygga upp möbler. Här var syftet bland annat att arbeta med hur man kan ta till 

vara på energin i skadegörelse, för att omvandla den till positiv kraft och försköna 

befintliga föremål. Tensta konsthalls hemsida, där projektet beskrivs utförligt, blir 

användbar i min undersökning.10 

                                                            
10http://www.tenstakonsthall.se/index.asp?subDir=doc&id=193 2007-10-21. 
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Mitt designpedagogiska projekt har bestått av en workshop på SAM-gymnasiet i 

Jakobsberg där elever fick arbeta med design utifrån ett befintligt föremål, nämligen 

en väggklocka. Syftet med workshopen var att prova varierade metoder att arbeta med 

design i skolan, samt att hitta kreativa ingångar i en estetisk lärprocess. Vidare var 

syftet med uppgiften att göra eleverna uppmärksamma på sin omgivning och att ge 

dem en möjlighet att utmana de vanligt förekommande visuella uttryck som finns i 

skolan. Tanken var att ge eleverna en chans att påverka sin skolmiljö genom ett 

personligt avtryck. Jag hoppas och tror att avtrycket speglar eleven som individ i 

skolan och att eleven med hjälp av omformning av en klocka kunde kommunicera ett 

budskap.  

Under workshopen har jag använt mig av pedagogisk dokumentation som verktyg för 

att reflektera över elevernas process och resultat, samt över min egen lärarroll. Hillevi 

Lenz Taguchi skriver i Varför pedagogisk dokumentation? (2000) att pedagogisk 

dokumentation kan hjälpa oss att se individuella och gemensamma uttryck från barn 

och ungdomar. Genom dokumentationen kan pedagogen även visualisera sina tankar 

som en egen läroprocess kring det som sker runt eleverna och undervisningen.11 

Dokumentationen kan förslagsvis innebära videofilmning, fotografering, 

ljudupptagning eller skriftliga reflektioner och förväntningar i samband med 

undervisningssituationen.  

Dessa egna observationer som gör att vi kommer nära undervisningen kan sedan 

ställas i förhållande till befintliga pedagogiska teorier. På så sätt uppstår en distans 

som gör det möjligt att synliggöra mötet mellan praktik och teori.12 Min pedagogiska 

dokumentation har bestått av fotografier och skriftliga anteckningar, samt en 

sammanställning av en utvärderande enkät som eleverna fick fylla i efter 

workshopens slut. Lena Aulin-Gråhamn & Jan Thavenius menar att det egentligen 

inte är dokumentationen i sig som är viktig, utan den verksamhet som den berättar 

något om. Lärarna kan genom dokumentation kommunicera med varandra om det 

som händer och om så behövs diskutera eventuella förändringar.13 I mitt fall har den 

pedagogiska dokumentationen blivit ett underlag för presentation och diskussion av 

                                                            
11Lenz Taguchi Hillevi (2000) Varför pedagogisk dokumentation?, Stockholm: HLS Förlag, s. 34 f.  
12 Lenz Taguchi (2000), s. 16. 
13 Aulin-Gråhamn Lena & Thavenius Jan (2003) Kultur och estetik i skolan, Malmö: Malmö högskola, 
s. 30. 
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projektet, samt en källa för mig och andra intresserade att gå tillbaka till inför egen 

designundervisning. 

 

Urval och avgränsningar  
Att formgivare kritiserar rådande normer inom design är inte helt nytt utan förekom 

bland annat runt slutet av 1970-och 1980-talen. Då jag i detta arbete har använt 

begreppet ”samtida, kritisk design” avses dock formgivare och företeelser under detta 

samlingsnamn som slagit igenom under det senaste decenniet. Eftersom samtida 

kritisk design är omfattande och inte helt fastställt i sin form, har jag i redogörelsen av 

min litteraturstudie valt att belysa de spår som jag har funnit utmärkande i 

sammanhanget. Jag har även valt att inrikta min semiotiska analys på design som 

innefattar betydelseförskjutningar av föremål. Vidare har jag begränsat denna 

djupdykning till att enbart behandla föremål vars upphovsman/kvinna medvetet 

befinner sig i en svensk designkontext. Jag är givetvis medveten om att gränserna till 

både konst och konsthantverk är svävande och överlappar varandra. Just 

designbegreppets gränser är dessutom något som flertalet formgivare inom kritisk 

design ifrågasätter.  

Jag har valt att göra en intervju med Andreas Nobel i Uglycute just för att han aktivt 

befinner sig i den samtida kritiska designrörelsen, men också eftersom han då 

uppsatsen skrevs även arbetade på Institutionen för Bildpedagogik på Konstfack.  

I workshopen bestämde jag att eleverna fick utgå från en specifik klocka som finns i 

varje klassrum på SAM-gymnasiet. Min tanke var att klockan symboliserar ett vanligt 

förekommande, intetsägande objekt i skolans vardag, i likhet med de objekt som 

många formgivare inom kritisk design väljer att arbeta utifrån. Klockan är 

betydelsefull och bevakad i skolan samtidigt som den i sin tur också bevakar och styr 

eleverna. Jag tror att alla elever tycker något om den. Ingen av dem har valt att just 

den väggklockan ska sitta där. Eleverna fick en möjlighet att vara kritiska mot 

klockans formgivning som ingår i skolans neutrala och normativa estetik och istället 

skapa mer personliga uttryck genom att visualisera någonting som kännetecknar dem 

själva under den tiden de gick på gymnasiet. 
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Jag har genomfört workshopen med två olika elevgrupper för att få ett bättre underlag 

för min undersökning, men även för min visualisering och slututställning av projektet 

som kommer att bestå av elevernas klockor. Den ena gruppen bestod av 10 elever som 

går på Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning mot design och eget 

företag, och den andra bestod av 18 elever som går på Estetiska programmet med 

inriktning mot bild och formgivning, båda årskurs två. Eftersom grupperna vanligtvis 

har olika arbetssätt, var det spännande att se om processen och resultatet gruppvis 

skiljde sig från varandra, och om uppgiften fungerar att använda i såväl kursen Design 

som kursen Bild och Form. Mina pedagogiska analyser i uppsatsen har jag framförallt 

gjort utifrån ett intresse för gymnasieskolans estetiska ämnen och läroprocesser.  

 

Uppläggning av uppsats 
Uppsatsen är upplagd så att de olika delarna i sin struktur bygger på och inspirerar 

varandra. Undersökningen börjar med en litteraturstudie för att skapa en förståelse för 

samtida kritisk design som företeelse. Den litteratur jag har använt mig av har således 

blivit underlag för både teori och material. Semiotiska analyser av verk inom området 

har hjälpt mig att ytterligare utforska formgivares arbetsmetoder, verkens uttryck samt 

mottagarens uppfattning.  

Teman, frågeställningar och arbetsmetoder har sedan tagits ur dessa delar för att knyta 

an till pedagogiska teorier. Jag har ställt dem mot varandra med intentionen att hitta 

pedagogiska verktyg för mig som lärare inom konst och design att använda i estetiska 

läroprocesser. 

 

Konstnärlig gestaltning  
Den visuella gestaltningen och presentationen av arbetet består av elevernas resultat 

från workshopen. Jag sätter upp samtliga, ett 30-tal, väggklockor på en vägg för att 

visa på mångfalden av individuella uttryck som befinner sig i skolan. Originalklockan 

kommer att finnas i myllret för att betraktaren ska få en bättre förståelse för projektets 

utgångspunkt. 
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KRITISK DESIGN 
 

Litteraturstudie 

Funktion i utvidgat fält 
Att kritisera rådande makter och normer inom det designkulturella området är inte 

något nytt och funktion har alltid varit ett mycket omdiskuterat begrepp i 

sammanhanget. Inom design har funktion för det mesta sträckt sig till att göra nytta 

genom att lösa problem, eller att förenkla våra vardagliga behov. Redan 1896 skrev 

den amerikanske arkitekten Louis Sullivan att all design ska vara ändamålsenlig och 

att formen alltid bör följa funktionen. Dessa funktionalistiska tankar blev vägledande 

för många formgivare i början av 1900-talet som önskade en förändring efter 1800-

talets generösa dekor.14 Synsättet fick ordentligt fäste under modernismens erövrande 

av samhället under 1920 och 30-talet, och sedan dess har uppmärksamheten för 

design på olika sätt framförallt kretsat kring dess form och praktiska funktion.15 

Under slutet av 1970-talet och 1980-talets början påbörjade ett antal designers, ofta 

benämnda som postmodernister, att formge föremål där användarens behov 

åsidosattes för de egna idéerna. Nu stod formgivaren själv i fokus, och föremålets 

estetiska mening styrde dess utformning och användning.16 Den italienska 

designgruppen Memphis blev betydelsefull och förespråkade att en stor del av design 

handlar om kommunikation och inte bara funktion. I Sverige utmärkte sig Jonas 

Bohlin 1981 med stolen Concrete, då han lade tonvikten på stolen som ett 

kommunikativt objekt. Kulturvetaren och journalisten Anders Emilsson skriver i 

tidningen Form (1/2004) att ”Bohlin banade väg för en ny syn på design men också 

för den individuella stjärndesignern som skapade exklusiva objekt i begränsade 

upplagor.”17  

                                                            
14 Heskett John (2006) Design – en introduktion, Raster förlag, s 45 ff. 
15 Emilson Anders Konceptdesign. Nationalmuseum, 28.4 2005 – 2.10 2005, Stockholm: 
Nationalmuseum (2005) s. 26. 
16 Heskett (2006) s. 68 f. 
17 Emilson Anders ”Pluralism javisst!”, i designmagasinet Form 1/2004. 
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Ramia Mazé, designer och verksam designforskare på Interaktiva Institutet, har dock 

uppmärksammat att vi i Sverige under de senaste tio åren, kunnat se en ytterligare 

förskjutning i diskussionen om vilken uppgift och vilket syfte design har haft, har och 

kan ha.18 Unga formgivare, många av dem nyligen utexaminerade studenter inom 

området, har i allt större utsträckning börjat reflektera över vilken roll design 

egentligen har i vårt vardagliga liv.19 Den nya vågen av formgivare tror inte lika 

självklart på att designens ansvar kan vara att lösa alla problem i samhället, utan 

trycker istället på betydelsen av att formulera nya frågor med hjälp av sina föremåls 

formspråk. Frågan eller frågorna är ofta skeptiska med koppling till samhälle, politik, 

teknologi eller estetiska värderingar, och formgivaren själv närmar sig därmed 

designbegreppet med ett kritiskt förhållningssätt.20 Kritiken och i vilken utsträckning 

designen provocerar beror framförallt på vilken inställning och förväntan betraktaren 

eller konsumenten har inför verket.21  

Kulturantropologen Jamer Hunt menar att när designade objekt skapar nya funktioner 

väcks samtidigt nya behov och önskningar hos människan att få ta del av dem. Löftet 

om perfektion och ordning får vi med på köpet vid konsumerandet av design. Men hur 

många gånger uppfyller de egentligen våra förhoppningar? Kritisk design 

konfronterar oss snarare än att den tillfredställer oss, och gör att vi får svårt att placera 

föremålen i det traditionella designfacket. Dessa objekt är ofta varken enligt tradition 

estetiskt vackra eller praktiskt funktionella, utan försöker istället visa på hur laddat 

vardagsobjektet är och hur mycket det påverkar vårt medvetande.22 Att hitta sätt som 

ifrågasätter användandet av vardagliga föremål är alltså något som dessa samtida 

designers fascineras av, och de väljer vägar som är både konceptuellt, estetiskt och 

funktionellt ifrågasättande.23 Då formgivare framställer objekt som har ett vidare syfte 

än praktisk funktion, kan de bortse från det funktionella kravet. Även om de föremål 

                                                            
18 http://www.tii.se 2007-10-24. Interaktiva Institutet är ett forskningsinstitut i Sverige som kombinerar 
konst, design och teknologi. Genom att integrera människor från olika discipliner skapar man nya 
former av resultat och även nya sätt att arbeta. 
19 Mazé Ramia ”What is the use? i Extra Ordinary. Kulturhuset, 27.8 2005 – 16.9 2005, Stockholm: 
Kulturhuset, s. 31 f. 
20 Barley Nick (1999) Lost and found. Critical voices in new British design, London, s.18 ff. 
21 Robach Cilla Konceptdesign. Nationalmuseum, 28.4 2005 – 2.10 2005, Stockholm: 
Nationalmuseum, s. 17.  
22 Hunt Jamer ”The psychology of extraordinary things” i Extra Ordinary. Kulturhuset, 27.8 2005 – 
16.9 2005, Stockholm: Kulturhuset, s. 24 ff. 
23 d´Ailly Stella ”Introduction” i Extra Ordinary. Kulturhuset, 27.8 2005 – 16.9 2005, Stockholm: 
Kulturhuset, s. 6. 
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vi omger oss med hjälper oss att sköta vissa saker i vardagen, har de även en mer 

symbolisk betydelse. Det är den symboliska och berättande betydelsen som många 

formgivare inom samtida design i större utsträckning intresserar sig för.24 Jamer Hunt 

menar att ”objekten får sin funktion genom att avslöja den suddiga verkligheten i våra 

dagliga liv, en verklighet som de flesta produkter försöker sätta en glossig yta på”.25  

 

Estetisk reform? 
När vi vanligtvis konsumerar design gör vi det delvis utifrån användning men även 

utifrån skönhet och estetiska uttryck. Design kan ses som en möjlighet att få in en 

form av konst och skönhet i vardagen.26 Vid industrialismens början anställdes 

konstnärer inom industrin för att försköna de av ingenjörerna framtagna produkterna. 

På detta sätt skulle alla samhällsklasser kunna ta del av och fostras genom god 

estetisk form. 1919 författade konsthistorikern Gregor Paulsson skriften Vackrare 

vardagsvara efter att Hemutställningen på Liljevalchs 1917 ägt rum. Både skriften, 

utställningen och konstnärers samarbete med industrin strävade efter att göra folkets 

inredningar och varor vackrare i sitt formspråk och ärligare i materialen.27 

Definitionen av skönhet inom design har naturligtvis förändrats i takt med att trender 

och livsförhållanden har skiftat. I Sverige har det dock funnits mer eller mindre 

osynliga kriterier om vad som är god design där företrädesvis ljusa träslag, med rena, 

enkla former utan onödig dekoration har präglat hur designhistorien skrivits.  

Anders Emilson menar att vi i Sverige under 1900-talet till stor del intresserat oss för 

den visuella aspekten av design. Vi har ofta låtit vårt tycke styras av utmärkelser och 

”domare” inom designeliten men med den kritiska boken Svensk smak, rörde 

författarna Zandra Ahl och Emma Ohlsson om i grytan.28 Svensk smak kom ut ett par 

år in på sekelskiftet 2000, då den svenska designkulturen dominerades av 

nymodernism och ljusa enkla former.29 De båda författarna menar att det har funnits 

en utbredd typisk svensk form, men opponerar sig mot att denna är enhetlig och 
                                                            
24 Cornell Peter ”A poetics of objects” i Extra Ordinary. Kulturhuset, 27.8 2005 – 16.9 2005, 
Stockholm: Kulturhuset, s. 11 f. 
25 Hunt (2005), s. 29. 
26 Ibid., s. 23. 
27 Paulsson Gregor 1995 (1917) Vackrare vardagsvara, Svenska Slöjdföreningen.  
28 Emilson Anders (2005), s. 29. 
29 Ibid., s. 33. 
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ensam rådande. Det är istället vi som professionella formgivare eller konst– och 

designstudenter på erkända högskolor som är bundna till att följa en viss form för att 

accepteras av marknadskrafter och lärare, oavsett om vi tycker om stilen eller inte.30   

”Glöm svensk design = blond enkelhet! Idag är helt nytt tankesätt på frammarsch”. Så 

skriver Anders Emilsson i en artikel i Form 2004. Emilsson anser att det under 2003 

hände något med svensk designs formspråk efter mycket kritik av likriktning och 

schablonbilder. Förändringar har skett både intellektuellt men även estetiskt. 

Formgivaren Peter Thuvander i designgruppen Muungano, anser att det finns andra 

tankar om estetik inom design än de som utgår från ”det sköna”. God design kan 

också innebära att det estetiska och vackra består av en handling. Muungano tror att 

deras design kan hjälpa till att undersöka men också forma världen och samhället.31 

Gruppen har bland annat gjort en laserutskuren ”integrationsbänk” vars form i första 

hand inte inbjuder till skön och avslappnad sittplats, utan tvingar fram kanhända 

obehagliga möten med andra närsittande personer. Bänkens form bildar en graffittitag 

av just ordet Muungano som är swahili och betyder förening. Integrationsbänken är 

gjord för att ta plats och samtidigt kommentera att skillnader ligger till grund för 

språket och formen.32  

           

Bild 1. I am Muungano (2003) Muungano33       Bild 2. Stuff (2005) Uglycute34 

Designgruppen Uglycute arbetar ofta med spånplattan som material i sin design och 

har bland annat gjort ett satsbord (2005) där kanterna är radikalt brutna och fnasiga. 

Gruppen vill lyfta fram spånplattan och dess estetiska fördelar istället för att gömma 

                                                            
30 Ahl Zandra & Ohlsson Emma (2002) Svensk smak, Stockholm: Ordfront förlag, s. 147 f. 
31 Emilson Anders ”Pluralism javisst!”, i designmagasinet Form 1/2004. 
32 http://www.muungano.com 2007-10-24.  
33 http://www.muungano.com 2007-12-16. Integrationsbänken I am Muungano visades på utställningen 
Konceptdesign på Nationalmuseum 28.4 2005 – 2.10 2005. 
34 http://www.uglycute.com/ 2007-12-16. 
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den under en glossig yta som hos många andra föremål. Andreas Nobel, 

inredningsarkitekt och medlem i Uglycute, säger att ett kännetecken för gruppens 

design kan vara att den ”läcker” eller avviker från den slutna färdiga formen och att 

föremålet på det sättet får fler betydelser. Kritiker har kallat Uglycutes uttryck för 

”anti-design” men Andreas Nobel menar att de visst arbetar med design och skönhet 

även om det inte är enligt de modernistiska ideal som många förknippar ordet design 

med. Det går dock att hitta modernistiska referenser på så vis att objekten Uglycute 

formger är ”ärliga” mot materialet. Även postmodernistiska tankar går att urskilja 

eftersom föremålen kommunicerar och berättar historier. Andreas Nobel anser att 

designbegreppet borde vara rörligt istället för att stelna till en viss form, och menar att 

det därför är befogat att störa dominerande normer.35  

 

Nya betydelser genom omformning 
Att omforma redan befintliga föremål är en metod som ett flertal formgivare inom 

kritisk design praktiserar idag. Även de tidiga postmodernisternas design bestod 

många gånger av omformning eller omkodning, men Love Jönsson, konsthantverks- 

och designkritiker samt lärare vid HDK, Göteborgs universitet, tycker sig se en 

skillnad i dagens omskapande av konsthantverk och design. Medan postmodernisterna 

snarare gjorde parodi på, och drev med tidigare epokers stilar ser Jönsson idag ”ett 

mer ömsint återblickande och en betoning av de känslomässiga värden vi investerar i 

den materiella kulturen.” Den konstnärliga tyngdpunkten i samtida omformningar 

ligger i organiseringen av det utnyttjade materialet. Jönsson menar att det handlar om 

ett engagemang för det fysiska föremålet, dess historia och användning samt en 

fascination för de spår och skuggor som människan lämnar efter sig.36 

Anders Jakobsen med varumärket Lagombra använder sig av befintliga möbler som 

kännetecknas av den modernistiska stilen som han efter inköp bygger om på olika sätt 

så att föremålens visuella utryck förändras, men också så att dess ursprungliga 

                                                            
35 Samtal med Andreas Nobel, Konstfack, Stockholm, 5 november 2007. 
36 Jönsson Love ”Skapa eller omskapa? Arbetsformer inom konsthantverk och design.” 
http://www.biennalen2002.dk/foredrag7.htm 2007-09-12. 
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ändamål omöjliggörs. På det sättet skapas en kritik mot visuella normer samtidigt som 

Jakobsen utnyttjar massproduktion för sitt hantverk.37  

Designgruppen Fronts tidigare nämnda plaststol med skinn, gjordes från början 

(2004) som en del av inredningen till Tensta Konsthall. Front arbetade med 

plaststolens varierade uttrycksmöjligheter. Att många städer bannlyst denna vanliga 

plaststol är en bakgrund till gruppens val.38 Utgångspunkten för inredningen var att 

den förändras med tiden – som all design ändå gör så småningom – men som vi 

annars helst vill undvika. Inredningen i Tensta Konsthall är utformad så att möblerna 

kan flyttas runt enkelt och golvet är behandlat så det slits snabbt. Genom att röra sig i 

lokalen bidrar besökarna på så sätt till en förändring av golvet som under den grå 

översta ytan visar ett guldfärgat mönster. Mönstret avslöjar ett slitage som bara blir 

vackrare ju längre tiden går.39  

   

Bild 3&4. Inredning för Tensta konsthall (2004) Front40 

 

Gränser och överskridanden 
Frågan om föremålen inom kritisk design är design, konst eller konsthantverk lämnar 

många undrande. Vem bestämmer vad som är vad? Många av dagens formgivare 

tycker att definitionen av design som industritillverkning för masskonsumtion är för 

snäv, och att design även kan bestå av ett handgjort exemplar som ingen 

nödvändigtvis tjänar pengar på.41 Peter Cornell, professor i konstteori och filosofi, 

                                                            
37 Emilson (2005), s. 31. 
38 Mannfolk Lisa Marie ”Älskade plaststol”, i designmagasinet FORM 4/2007, s. 65. 
39 http://www.frontdesign.se/portfolio.htm 2007-11-05 
40 http://www.tenstakonsthall.se/index.asp?subDir=doc&id=173 2007-12-16. 
41 Emilson (2005) s. 33. 
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menar att det som avgör detta snarare beror på i vilken kontext 

upphovsmannen/kvinnan och dess föremål befinner sig i.42  

Inom kritisk design använder sig formgivare av tillvägagångssätt som varit flitigt 

förekommande inom konsten. Konceptuell konst uppmuntrar ofta till självkritik och 

reflektion och istället för att svara på frågor lyfter upp dem.43 Under Designåret 2005 

arrangerades ett flertal utställningar i Stockholm där liknande funderingar kring 

design blev tillgängliga för allmänheten.44 De utställda föremålen var oftast 

framställda som unika exemplar liknande konstobjekt och egentligen inte avsedda för 

massproduktion, utan skulle snarare fungera som en ifrågasättande manifestation i 

sammanhanget; vad är design? Eller det här kan också vara design! I det vardagliga 

livet spelar designobjektet stor roll men mitt i detta har ett intresse för psykologiska, 

sociala och kulturella effekter av design uppkommit. I utställningskatalogen för Extra 

Ordinary (Kulturhuset, 2004), uttryckte Ramia Mazé en syn på samtida kritisk design 

som möjliggörandet av en plattform där variationer av framtidens vardag kan skapas. 

Synsättet på design kan öppnas upp med hjälp av konstnärliga scener och en 

samhällsdebatt kan skapas.45  

De senaste åren har delar av den kritiska och utmanande designen blivit mer 

kommersiell såväl som mer exklusiv. Peter Anderssons stol Tilt (2004) som uppmanar 

användaren att väga på den, är i produktion hos NC Möbler och fick 2006 Sköna hems 

pris som Årets möbel. Tilt säger emot de förmanade ord vi är uppväxta med, och 

erbjuder barn- och tonårsföräldrar en lösning som de inte riktigt önskat.46 Även Fronts 

plaststol med skinn finns idag att köpa för intresserad konsument för hela 245 euro 

och produceras av det belgiska företaget Vlaemsch.47  

 

                                                            
42 Cornell (2005) s. 11. 
43 Mazé (2005) s. 33. 
44 http://www.regeringen.se/sb/d/2418/a/13253 2007-10-24. Våren 2004 gav regeringen över 100 
myndigheter, stiftelser och bolag i uppdrag att medverka i Designåret 2005. Designåret skulle sätta 
fokus på designens roll i samhället och uppmärksamma det faktum att nästan allt vi använder till 
vardags faktiskt är formgivet. 
45 Maze (2005) s. 31-40. 
46 Gordon Dan “Stol för olydigt beteende…”, i Sköna hem 2/2006. 
47 Mannfolk Lisa Marie, foto Warden Skarp, Johan ”Älskade plaststol”, i Designmagasinet FORM 
4/2007, s. 65. 
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Elektroniska visioner 
Forskaren och industridesignern Anthony Dunne, tillsammans med arkitekten Fiona 

Raby, menar att det behövs ett alternativ inom design som inte endast bekräftar 

rådande ideologiska värderingar utan istället kritiserar dessa.48 I sin bok Hertzian 

Tales, diskuterar Anthony Dunne hur elektroniska objekt kan berika snarare än att 

styra våra liv genom att använda estetikens och konstens möjligheter att provocera, 

ifrågasätta och skapa förändringar.49 Dunne menar att designforskningen måste pröva 

en ny uppgift för det elektriska föremålet i en värld där praktiskt och funktionellt tas 

för givet.50 Om produkten istället har en slags konceptuell funktion kan den utmana 

oss att reflektera över hur vi lever i förhållande till elektroniska objekt.51 Dunne 

föreslår att tonvikten borde ligga på att utveckla former som engagerar, och som är av 

en mer berättande karaktär med kopplingar till litteratur och film snarare än skulptural 

konst.52  

Även Ramia Mazé argumenterar för att utforska möjligheterna för elektroniken som 

material inom design. I en tid då tid, flöde, energi och andra dynamiska krafter är 

kritiska, borde tankar kring formens framtidsvisioner diskuteras ordentligt. Detta blir 

extra viktigt i de fall då syftet med designen är att människor ska interagera med 

teknologi.53 Ett av projekten på Interaktiva Institutet tituleras AWARE (2006-2008,) 

ett undersökande arbete med syftet att genom utveckling av strategier och föremål, 

öka människors medvetenhet om hur energi används i vardagslivet. 54  

Industridesignern Karin Ehrnberger, medverkande i projektet, berättar under en 

föreläsning på Konstfack om några av föremålen i AWARE Lifestyle Collection. 

AWARE Puzzle Switch är en strömbrytare som genom sitt formmässiga uttryck när 

den är påslagen, skapar en rörelse i rummet och signalerar att energin flödar. 

Strömbrytaren som ofta är ett diskret objekt som smälter in i väggen, leker här med 

människans inbyggda ordningssinne. Ljuskronan AWARE Chandelier är gjord av en 

                                                            
48 Emilson (2005) s. 25. Här refererar Emilson till Dunne Anthony & Raby Fiona (2001) Design Noir, 
London: August Media Ltd. 
49 Dunne Anthony (Crampton Smith Gillian) (1999) Hertzian Tales; Electronic products, aesthetic 
experience and critical design, London: RCA CRD Research publications, s. 6 f. 
50 Dunne (1999) s. 29. 
51 Ibid., s. 68. 
52 Ibid., s.109. 
53 Maze (2005), s. 36 f. 
54 http://www.tii.se/aware 2007-10-22. 
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mängd lågenergilampor som vanligtvis betraktas som fula och tråkiga, men som i en 

ny kontext och presentation blir vackra och intressanta att se på. Gemensamt för 

föremålen är att de genom sin utformning ska hjälpa oss att bli mer miljömedvetna.55 

  

Bild 5&6. AWARE Puzzle Switch och AWARE Chandelier (2006-2008), Interaktiva Institutet.56 

 

Internationella krafter 
Vid början av 1990-talet upptäckte designhistorikern Renny Ramakers, en ny 

mentalitet hos unga holländska designers vars objekt innebar en kritik mot 

överkonsumtion och perfektionen hos designens stil och teknik. Med ambitionen att 

skapa en plattform för dessa formgivare att visa upp sig internationellt, grundade 

Ramakers designföretaget Droog Design tillsammans med formgivaren Gijs Bakker. 

De formgivare som samarbetar med Droog Design tar avstånd från att endast skapa 

objekt med ”vackra former”.  Det som vanligen uppfattas som meningslöst, anonymt, 

vardagligt och neutralt är en stor inspirationskälla. Form är för dem ett koncept, en 

strategi eller process snarare än resultatet av ett stilistiskt fast uttryck.57 En tidigt 

uppmärksammad möbel i sammanhanget är Chest of drawers av Tejo Remy (1991). 

Möbeln är tänkt som en byrå i ny tappning där 20 lådor slarvigt staplats på varandra 

och hålls samman med ett bälte.  

Marcel Wanders är en av de formgivare som fick sitt genombrott genom Droog 

Design, och är idag en av Hollands främsta inom området. Wanders menar att en 

                                                            
55 Föreläsning Karin Ehrnberger, Konstfack, Stockholm, 3 september 2007. Se också 
http://www.tii.se/aware 2007-10-22. 
56 http://www.tii.se/aware 2007-10-22 
57 Ramakers Renny (2002) Less+More. Droog Design in context, Rotterdam: Publishers, s. 6. 
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produkt är en berättelse som borde skapa mer lekfullhet och dramatik i vår vardag. 

Joris Laarman som gjort elementet Heatwave i form av ett snirkligt ornament håller 

med och vill med sina produkter förena det poetiska med det praktiska.58 Idag driver 

Marcel Wanders företaget Moooi, som producerar innovativa möbelkollektioner 

huvudsakligen inom området kritisk design. Moooi samarbetar med andra kreativa 

aktörer och designers. 2005 gjorde man bland annat en designkollektion tillsammans 

med Front där djurstatyer även fungerar som lampor eller bord.59 

 

 

Analys: Tre föremål enligt semiotisk modell 
I litteraturstudien ovan har jag kunnat urskilja ett antal teman som utmärker sig i samtida 

kritisk design, och som jag nedan fördjupar förståelsen för. Jag genomför analyser på tre 

föremål enligt semiotisk modell.  

 

 
Bild 7. Aluminiumetik (2003) Muungano60 

                                                            
58 Beatrice Nova Hanna ”Flygande holländare” i Sköna hem 10/2006, s. 191. 
59 http://www.moooi.nl 2007-10-23. 
60 http://www.muungano.com/Html_pages/Muungano_Showroom/Muungano_Show_10Social.html 
2007-12-16. 
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Syftet med design och samhällskritik: Aluminiumetik, 2003 
av Muungano  
Det av Muungano formgivna föremålet har en fyrkantig form med ett elliptiskt hål i 

den övre halvan. På bilden finns två versioner av föremålet som är i plast. Det ena är 

fastsatt runt en papperskorg, och till höger om denna finns en människa som håller 

plastföremålet i handen såsom en påse. Höjden på påsen är ca 40 centimeter. Påsen 

har en röd bakgrund med ett mönster i en ljust gul nyans. Mönstret består av en 

kryssliknande form som upprepas över hela ytan. Det är ingen text på plasten och dess 

titel Aluminiumetik ger ingen direkt information om föremålets specifika syfte och 

funktion. Papperskorgen som påsen är upphängd på är i mörkt grön plast och liknar de 

som brukar förekomma i offentliga utomhusmiljöer fastsatta på järnstolpar.  

Muunganos påse liknar de som kunder i de flesta butiker erhåller vid köp av en vara. 

Det ellipsformade hålet bildar således ett handtag och påsens storlek påminner om 

den som framförallt används i klädbutiker. Mönstret är inget jag har sett förut men 

påminner i sin struktur om det exklusiva märket Louis Vuittons klassiska 

”stjärnmönster”. Påsens röda färg tillsammans med mönstrets gula kan kännas igen 

från McDonald’s förpackningar och logotyp. Även Coca Cola har samma röda färg på 

sina läskburkar. Med tanke på namnet Aluminiumetik kan en tanke vara att påsen ska 

kunna användas till aluminiumburkar. Ordet etik syftar på en moralisk handling.  

Vi har väl alla sett människor som letar efter burkar i närheten av offentliga 

papperskorgar? Burkarna ligger ofta nedtryckta bland andra sopor täckta med 

kladdiga vätskor. Att samla burkar ses därför som en smutsig och förnedrande 

sysselsättning som görs i brist på annan inkomst. Med hjälp av Muunganos innovativa 

föremål kan man efter att ha tömt en burkläsk, lägga den i den färgglada påsen istället 

för i själva papperskorgen. Denna handling underlättar insamlandet för burksamlare 

och gör att de slipper bli smutsiga. Till detta tycker jag att påsen bidrar till 

omformning och estetisk försköning av det offentliga rummet, genom att göra de 

tråkiga papperskorgarna som vanligtvis smälter in i omgivningen lite roliga att se på. 

Om påsen även kan innebära att fler burkar på ett enkelt sätt kommer till 

källsorteringen bidrar Aluminiumetik även till en bättre miljö. Muungano uppmanar 

med sin påse till reflektion över bland annat fattigdom och visuella koder och 

uppföranden i samhället. 
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Muungano har medvetet valt att inte gå vidare med produktion av påsen efter ett 

försök på stan. Gruppen upptäckte nämligen att fler började samla in burkar från de 

nya påsarna än de som verkligen ”behövde” och som vanligtvis gjorde det. Tanken 

som från början var god fick istället motsatt verkan.61 Denna komplexitet kan kännas 

igen från andra handlingar i dagens samhälle; det är svårt att tillgodose allas bästa 

behov. Ny design eller samhälleliga lösningar kan underlätta behov för vissa, medan 

det istället gör saker svårare för andra och innebär ytterligare utanförskap. Även om 

Muunganos ”burkpåse” inte är det ultimata sättet för människor med minimal inkomst 

att tjäna pengar, bidrar gruppen definitivt till en enligt mig välbehövd debatt om 

estetik och hållbar utveckling i en designvärld som ofta prioriterar snygg finish för 

välbärgad medelklass.  

 

  

Bild 8. Ljuskrona (2005) Lagombra62  

Omformning och utmanande av visuella normer: Ljuskrona, 
2005 av Anders Jakobsen, Lagombra 
Olika objekt i varierade material är i hopsatta till en större struktur som är upphängd i 

en vajer. Materialen som använts är huvudsakligen plast, men även trä, tyg och 

gummi går att urskilja samt elektroniska inslag. Den stora formen är spretig med 

                                                            
61 http://www.muungano.com 2007-11-25. 
62 http://lagombra.com/images/ljuskrona.gif 2007-11-03. 
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”armar” utifrån en rak kropp som hänger från taket och domineras av ljusa färger med 

några starkt röda inslag. Föremålen som formen är byggd av är en rad olika husgeråd. 

Vita durkslag i plast i enkel form, ljust gula vaser, röda och blå diskborstar och 

lampskärmar i rött tyg med vita prickar. Ett flertal spotlights i transparent plast och 

små, enkla vita bordslampor utgör ljuskällor. I objektets mittstomme finns en ljust blå 

rektangulär form och längst ner två röda glastallrikar med sirlig kant som är vända 

upp och ned. Alltihop ser ut att vara hopbundet med vita plastslangar. Eftersom 

föremålet hänger i taket och lyser kan det liknas vid en lampa. Det finns ingen text på 

själva föremålet men titeln är Ljuskrona och bekräftar därmed den tidigare 

observationen. Lampan ser handgjord ut, då den inte liknar de vi brukar se i handeln. 

Föremålen som den är uppbyggd av känns däremot igen som vanliga 

massproducerade objekt som används vid diskning, matlagning och som ljuskällor i 

hemmet. Med tanke på lampans placering som är på Nationalmuseum i Stockholm, 

samt dess upphängning, form och storlek är den nog tänkt att användas som en 

dekorativ ljuskälla i ett ganska rymligt rum. 

Varianter av de olika köksföremålen som används i lampan går att hitta i de flesta 

butiker. Den specifika utformningen av durkslaget och den prickiga lampskärmen 

känns dock igen från Sverige största möbelvaruhus IKEA. I och med det får jag 

känslan av att alla föremål kommer därifrån och har låga priser. Lampans titel 

”Ljuskrona” och storlek får mig att tänka på kristallkronor. Formgivaren bakom 

objektet verkar ha velat ifrågasätta det traditionella utformandet av ljuskronans design 

genom att de sköra kristallprismorna i den traditionella varianten har ersatts av mer 

rejäla bruksföremål, som på ett spektakulärt sätt har blivit hopparade. De i ljuskronan 

utnyttjade föremålens tidigare funktioner som varit att underlätta diverse 

hushållssysslor för oss, har genom sin anordning förskjutits och fått en annan 

betydelse. I sin nya version är de endast estetiska element och byggstenar arrangerade 

och placerade i en ny kontext som kan ses som den goda smakens finrum. 

Kanske vill Jakobsen också genom det hantverksmässiga och lite 

”hemmabyggsaktiga” utförandet få oss som betraktare att se på inredning som något 

lustfyllt och personligt för var och en, inte nödvändigtvis som dyra designerprodukter 

med snygg finish? Inte rätta oss efter trender och ideal för att få status genom, utan 

följa våra egna sinnen och låta de egna kreativa sidorna komma fram i formandet av 
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våra hem. Utan att det gör hål i plånboken och miljön. För mig känns det som ett 

kreativt arbetssätt och ett färgstarkt utropstecken även om det är tveksamt att någon 

plockar ner sin kristallkrona för att ersätta den med Jakobsens, och det är kanske inte 

heller syftet? För mig som mottagare känns den mer som ett inlägg i en formdebatt 

som uppmuntrar till frågor om kvalité och estetiska värderingar inom design. Lampan 

väcker också tankar om original och upphovsrätt. Kan man göra vad som helst av 

saker som någon annan står bakom för att sedan kalla den sin egen? 

 

 

Bild 9. AWARE Laundry Lamp (2007/2008) Interaktiva Institutet.63  

Gränsöverskridande och hållbar utveckling: AWARE 
Laundry Lamp, 2007/2008 av Interaktiva Institutet 
Detta föremål består av en ställning i stål. Den har tre smala ben som är lika tjocka 

som resten av ”kroppen”. Ställningen är uppbyggd så att den ovanifrån har formen 

som en hexagon. Från sidan bryts de vertikala sidorna i vinkel strax nedanför 

kroppens mitt. Mellan sidornas sex pinnar finns 10 tunna linor fastspända horisontellt 

med ca 10 cm mellanrum. I mitten av föremålet, precis där kroppen och benen möts 

finns en glödlampa fastsatt med tillhörande sladd. På bilden kan vi se hur det finns 

kläder fästade med transparenta klädnypor på ställningen. Kläderna består av behå, 

                                                            
63 http://www.tii.se/aware/images/AWARElaundryLamp02.jpg 2007-12-16 
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trosor, strumpor och strumpbyxor. Hela ställningen är svart, likaså linorna och 

sladden. De upphängda underkläderna är också svarta, några helt täckta och vissa i 

genombruten spets. Ingen text finns med men översätter vi titeln förstår vi att det har 

med medvetenhet att göra. Ordet ”Tvättlampa” kan tolkas olika men är troligtvis en 

ställning att hänga tvätt för torkning på snarare än halsdukar vid entrén. En 

torkställning och lampa i ett alltså. 

Att stommen i tvättlampan precis som linorna är svarta, är ett ovanligt val i 

tvättsammanhang på grund av risken av missfärgning på kläderna. Traditionella 

torkställningar och torkvindor består vanligtvis av rostfritt stål och vita eller 

naturfärgade linor. I det här fallet är ju dock även kläderna svarta och således utom 

risk för mörka fläckar. Formen på ställningen är okonventionell, och inte den mest 

praktiska då dess inåtgående linjer innebär att kläderna snarare placeras ovanpå 

varandra istället för att hänga fritt. Det går inte heller att hänga upp alltför stora plagg. 

Tvättlampan påminner mer om en skulptur som skulle kunna ses på ett konstgalleri än 

i tvättstugan. Glödlampan är en del av föremålet som vid första anblicken ses som en 

ljuskälla som belyser de upphängda kläderna. Underkläder som vi annars kanske vill 

hålla privata förs här fram i ljuset.  

Enligt informationstexten på hemsidan för AWARE-projektet förvandlas 95 % av 

energin hos vanliga glödlampor till värme och endast 5 % till ljus. Den värme som 

glödlampan ger ifrån sig ska alltså ha en värmande och torkande verkan på de 

upphängda kläderna. Intentionen med tvättlampan är troligtvis att få mottagaren att 

reflektera över sin egen energikonsumtion.  

Avsändaren vill få oss att funderar en extra gång när vi inhandlar glödlampor och att 

vi då förhoppningsvis väljer lågenergilampor för en bättre miljö. Tanken är god, och 

kombinationen av glödlampan och kläderna får mig definitivt att fundera över alla 

lampor i hemmet som många gånger tänds som ”mysbelysning”. Och visst ger det 

mig lite dåligt samvete och en vilja att direkt byta ut mina gamla vanliga glödlampor 

mot sådana som inte är ett lika stort hot mot miljön. Utan informationstexten hade jag 

nog dock svårligen gjort denna koppling.  

Att visa upp underkläder i olika former är något som avsevärda gånger gjorts inom 

konstvärlden och känns inte så radikalt idag. Det radikala ligger i sådana fall 
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gränsöverskridandet då designvärlden som här låter underkläder blir en lampskärm 

och därmed lånar gestaltningsformer från konsten. Glödlampan kommer i skymundan 

av kläderna vilket gör att jag inte reflekterar över den i första hand. Jag tycker ändå att 

tvättlampan är rolig och har en spännande form.  Kanske skulle jag vilja ha den 

hemma istället för den där tråkiga hopfällbara varianten som de kläder som inte fick 

plats i torkskåpet hängs upp på. Men skulle jag vilja ha mina underkläder där när släkt 

och vänner kommer på besök? Troligtvis inte, i sådana fall några väl utvalda 

strumpor.  
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VARFÖR KRITISK DESIGN I 
SKOLAN? 
 

 

Tidigare pedagogiska projekt  

Lyskraft 
Under årets (2007) Puma Festival på Kulturhuset visades det pedagogiska projektet 

Lyskraft upp som resultatet av en workshop för tjejer mellan 13 och 20 år. 40 

golvlampor gjorda av lika många tjejer under höstlovet 2006, visades för besökarna.64 

Lyskraft genomfördes under ledning av dåvarande studenten vid institutionen för 

Inredningsarkitektur och Möbeldesign på Konstfack, Agnes Fischer, i samarbete med 

SENSUS studieförbund och studenter vid institutionen för Bildpedagogik på 

Konstfack.65 Syftet med projektet var att lysa upp staden och att väcka debatt om 

säkerheten för tjejer i vårt alltför mörka samhälle. Tanken var också att uppmuntra 

unga kvinnor att ta plats i det offentliga rummet och att genom konstnärligt arbete 

stärka deras självförtroende och förmåga att uttrycka sig.66 

Blivande bildläraren Lotta Lisslö, som medverkade som pedagog i Lyskraft, berättar 

för mig om projektet. Det ägde rum i Konstfacks lokaler, och eftersom många av de 

medverkande tjejerna kom ensamma hjälpte pedagogerna till att skapa en fungerande 

gruppdynamik där alla kände sig delaktiga och trygga. Deltagarna kom från olika 

områden i Stockholm med intresset för design gemensamt. Arbetsmetoden i Lyskraft 

bestod i att var en fick en lampa som de skulle göra om till sin egen design. Lamporna 

var inskaffade från olika håll, en del var begagnade och en del nyinköpta. Lamporna 

lottades ut till deltagarna och en del konflikter uppstod då alla inte kunde få precis den 

                                                            
64 http://www.tjejfokus.nu/festivalen.htm 2007-10-21. Puma är ett projekt som arrangeras av nätverket 
Tjejfokus som bildades för ca 3 år sedan. Festivalen är en pepping- och inspirations festival för, av och 
med tonårstjejer. Tjejerna ska bland annat få tillfälle att prova på och utveckla sina talanger inom olika 
områden som de kanske inte skulle ha möjlighet till annars. SENSUS studieförbund är en av 
organisationerna som står bakom projektet.  
65 http://www.nshu.se/download/6184/konstfack_utdragar.pdf 2007-10-26. 
66 http://www.tjejfokus.nu/festivalen.htm 2007-10-21. 
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lampa de önskat från början. Efter ett tag kom dock de flesta igång och arbetade 

engagerat under hela processen. Tjejerna hade väldigt mycket material att tillgå för 

omformningen vilket Lotta Lisslö tror var bra, eftersom materialet blev en 

inspirerande ingång i uppgiften. Valet mellan att erbjuda mycket eller begränsat 

material måste nog göras i förhållande till uppgiftens syfte. Att tvärtom erbjuda få 

tekniker och material kan ge eleverna en större utmaning och förmå dem att fundera 

mer över möjligheterna att uttrycka sina intentioner.67 

 

Ultravåldsdesign 
Under hösten 2005 och våren 2006 genomfördes ett annat pedagogiskt projekt, denna 

gång på Tensta konsthall under ledning av möbelformgivaren och 

inredningsarkitekten Samir Alj Fäldt. Projektet kallades Ultravåldsdesign, och 

innebar att ungdomar från Tensta fick arbeta med att skapa ny formgivning av möbler 

för offentlig miljö. Inbjudna elever från årskurs 6 fick bygga möbler som de sedan 

vandaliserade. Intentionen med Ultravåldsdesign var att uppmärksamma ungdomarna 

på den estetik och den arkitektur som finns i Tenstas närområde och uppmuntra till 

personliga ingångar för eget skapande inom design. Projektet genomfördes efter en 

långvarig dialog med ungdomarna där ämnen som vandalism och estetik diskuterades. 

Efter vandaliseringen fick ungdomarna bygga upp möblerna igen och arbeta med hur 

man kan ta till vara på energin i skadegörelse, för att omvandla den till positiv kraft 

och försköna befintliga föremål. Genom att jobba på detta snabba sätt som skapas 

också en alternativ arbetsmetod till det vanliga inom designområdet där begrepp som 

kontroll, koncentration och metodik är centrala.68 

 

Designpedagogisk workshop 

Klockans makt över skoltiden 
Att arbeta med design med temat tid, som tidigare nämnda designgruppen Front 

gjorde vid inredningen för Tensta konsthall, är något som även kan aktualiseras i den 

                                                            
67 Intervju 6 november 2007 med Lotta Lisslö, Akalla, Stockholm. 
68 http://www.tenstakonsthall.se/index.asp?subDir=doc&id=193 2007-10-21. 



VARFÖR KRITISK DESIGN I SKOLAN? 

29 

 

pedagogiska forskningen. Lena Jönsson skriver i En annan skola (1999), att efter att 

elever i olika åldrar har fått skildra sina erfarenheter och tankar kring sin skolmiljö i 

bilder, har hon kunnat se ett mönster av tidens betydelse i dessa bilder. Jönsson menar 

att tiden i form av klockan är viktig och har stor makt i skolan, eftersom den 

tillsammans med schemat styr hela skoldagen och även påverkar fritiden.69 I flera av 

bilderna har klockan en speciell betydelse; den ses som ett signum för skolan och idag 

då skolklockan är tyst och inte längre ”ringer in” till lektioner och raster, är klockans 

visuella form noga observerad för att hålla reda på tiden.70  

Skolan där jag genomförde den praktiska delen av mitt designpedagogiska projekt 

blev SAM-gymnasiet i Jakobsberg, Järfälla kommun. Här finns klockor uppsatta i 

korridorerna, matsalen och klassrummen. Klockan som är så betydelsefull och 

bevakad i klassrummen på denna skola består av ett enkelt, ganska intetsägande och 

neutralt väggur från IKEA. Klockan heter RUSCH och är inköpt av skolledningen på 

grund av sitt låga pris som är 19 kronor.  

  

Bild 10. Klockan Rusch, IKEA71 

 

Omformning av vardagsföremål i estetisk läroprocess  
Med inspiration från omformade, vanligt förekommande vardagsföremål av 

Lagombra och Fronts samt projekten AWARE och Lyskraft, valde jag att arbeta med 

just klockan RUSCH i en workshop för elever på SAM-gymnasiet. Det som 

föremålen har gemensamt är att de har en praktisk funktion för sitt ursprungliga 

                                                            
69 Jönsson Lena (1999) ”Skoltid - om tid i elevers bilder av skolan” i Lind Ulla & Åsen Gunnar (red.) 
En annan skola, Stockholm: HLS Förlag, s. 31. 
70 Ibid., s. 38. 
71 http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/70098989 2007-12-16. 
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ändamål även om de inte anses som vackra med hög status inom designvärlden. 

Genom omarbetning av dem problematiseras de och får en ny upphöjd betydelse som 

kräver mer än att bara stå undanställda i en vrå eller smälta in i väggen.  

Till workshopen köpte jag in klockor så att eleverna fick varsin att utgå ifrån för att 

sedan ge ny design. Syftet med uppgiften var att prova nya arbetsmetoder att arbeta 

med design i skolan, samt att hitta kreativa ingångar i en estetisk lärprocess. Liknande 

projektet Ultravåldsdesign, var intentionen med workshopen även att göra eleverna 

uppmärksamma på sin omgivning, samt att ge dem en möjlighet att utmana de 

visuella normer som finns i skolan och som i det här fallet klockan RUSCH är en del 

av. Istället för den neutrala och opersonliga estetik som klockan i sin originalform 

innefattas av, var min tanke att eleverna genom sin omformning skulle få en chans att 

påverka sin vardagliga skolmiljö genom ett personligt avtryck. Uppgiften var att göra 

om klockan så den speglar eleven själv under tiden han eller hon gick på SAM-

gymnasiet.  

Anders Marner, universitetslektor på Institutionen för estetiska ämnen på 

lärarutbildningen i Umeå, anser att just vardagen kan vara fylld av kreativitet om vi 

bara vågar se på nya medier som lika viktiga som den gamla beprövade penseln då 

”hela den värld vi lever i kan ses som möjliga underlag, material och platser för den 

kreativa tanken och handlingen, /---/.” Marner menar att allt vi har omkring oss en 

gång skapades av människans fantasi och därför också kan ändras av oss, genom 

kreativa handlingar. Genom att gestalta sitt eget liv och söka sig utanför det 

förutbestämda uppstår fantasi, och tråkiga rutiner kan motverkas.72  

Den kritiska designen bygger många gånger på ett ifrågasättande av visuella normer i 

samhället. Skolans miljö består ofta av en neutral estetik som bestämts av 

skolledningen utan inrådan från eleverna – vilka egentligen är de som skolans 

verksamhet arbetar för i första hand. Enligt Lpf 94 ska skolan sträva mot att ”varje 

elev visar respekt och omsorg för såväl närmiljön som miljön i ett vidare 

perspektiv.”73 För att eleverna ska bry sig om sin närmiljö måste skolan visa att 

miljön i sin tur bryr sig om och är till för eleverna. Detta kan ske genom att låta 

eleverna påverka och reflektera över skolans visuella uttryck. På så sätt kunde den 
                                                            
72 Marner (2005) s. 30. 
73 Lpf 94. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 2007-11-21. 
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pedagogiska verksamheten uppfylla fler av skolans strävandemål, nämligen att dels 

vidareutveckla elevens ”förmåga att göra medvetna estetiska ställningstaganden 

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter”, dels ge eleven ”förutsättningar 

att delta i demokratiska beslutsprocesser i skolan.”74 

Då vi kan styra över oss själva menar Anders Marner att vi kan tillföra skaparkraft, 

men även demokrati till våra liv och drömmar.75 Kreativitet kan uppstå ur ett 

dilemma, men i skolan gäller det att lyfta fram de problem som eleverna kan relatera 

till för att de ska känna ett behov av att lösa det.76 Då en person befinner sig innanför 

en norm och märker av att något ständigt upprepas, kan ett brott mot olika regler och 

koder framkalla förstärkt kreativitet.77 Detta kan ske genom att kombinera något som i 

vanliga fall tillhör två olika kulturer eller världar. En spänning och nya tolkningar 

uppstår i skapandet då föremålen eller bilderna som används skiljs från sina 

sammanhang, för att istället placeras i en ny kontext.78 

Under en kurs i bildpedagogik i Norge 2004 uppmärksammades designern och 

professorn Jan Michls tankar om samtida design av Arne Kockum, redaktör på Bild i 

skolan.79 Michl menar att samhället är i behov att skapa nya kreativa strukturer där 

även skolan måste förändras. Nya former byggs alltid vidare på tidigare arbeten och 

gestaltningar och ett pedagogiskt begrepp för detta kan vara redesign. Jan Michl 

använder sig här av ett citat av konsthistorikern George Kubler;  

Everything made now is either a replica or a variant of something made a little 
time ago and so on back without break to the first morning of human time. 

Michl menar att redesign kan uppmuntra studenter till ett alternativt synsätt inom 

design som inte tvunget fokuserar på nyheten. Istället kan designstuderande lära 

genom tidigare design och inte se alla lösningar som slutliga och definitiva.80  

Vid tidigare nämnda bildpedagogiska kurs (Norge, 2004) deltog även den norske 

bildläraren Edvind Moe. Moe berättar för Bild i skolan att i hans pedagogiska 

                                                            
74 Lpf 94. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 2007-11-21. 
75 Marner (2005) s. 30. 
76 Ibid., s. 35. 
77 Ibid., s. 40. 
78 Ibid., s. 44. 
79 Bild i skolan är Lärarförbundets tidskrift för bildpedagogik vars inriktningar är Konst, Media och 
Design. 
80 Kockum Arne ”Arkitektur och design” i Bild i skolan 3/2004.  
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verksamhet har arbetet med formgivning stor betydelse, och han undrar varför vår 

materiella vardag inte får större uppmärksamhet i skolans undervisning. Han påpekar 

att ungdomar tidigt lär sig sakers symboliska värde och vilka som står högt och lågt 

på statuslistan. Att även göra eleverna till medvetna brukare är viktigt menar Edvind 

Moe.  

Vi måste veta mycket om hur varor designas, produceras, transporteras, 
marknadsförs och säljs, används, destrueras och återanvänds. Detta rör vid 
kärnan i förbrukningskulturen, möjligheterna att arbeta över ämnesgränser, att 
knyta läsa-skriva-räkna-skolan till detta stora. 81  

Omformning av befintliga föremål kan tillskrivas miljömedvetna aspekter som 

tidigare har påpekats i Lagombras och AWAREs arbetssätt i föregående kapitel. Lpf 

94 menar att det är skolans ansvar att föra in ett miljöperspektiv i undervisningen för 

att eleverna ska kunna ”medverka till att hindra skadlig miljöpåverkan, dels skaffa sig 

ett personligt förhållningssätt till de övergripande och globala miljöfrågorna.”82 Att 

uppmuntra till användning av det som redan finns istället för nytillverkning vid 

skapandet av design och konst, skulle rentav kunna leda till mer hållbar utveckling 

och sparande av miljöns resurser.  

 

Materialval och genomförande 
För att ge eleverna på SAM-gymnasiet en möjlighet att påverka klockan RUSCH 

formgivning så att den skulle kännas som deras ”egen”, bestämde jag att endast vissa 

delar av den skulle återanvändas vid omformningen. Urverket med visarna behölls 

och den inre formen som utgör klockans bakgrund var den yta som eleverna fick 

jobba med. Bakgrundsformen bestod av hård kartong och var 18 cm i diameter. Som 

inramning och finish av klockan skulle även den transparenta plastformen användas. 

Till hjälp med omformningen valde jag, efter att ha tagit del av Lotta Lisslös 

erfarenheter från projektet Lyskraft, att låta eleverna utgå från en begränsad mängd 

material för att låta idéerna till stor del styra materialet och inte tvärtom. Materialet de 

fick att tillgå var sax, lim, blyerts, färgpennor och färgat papper. Eftersom eleverna 

                                                            
81 Kockum Arne (översättning från norska av Annika CL) ”Design i skolan – i Norge” i Bild i skolan 
1/2005.  
82 Lpf 94. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 2007-11-21. 
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skulle gestalta en del av sig själva där både personlighet, stil eller intressen kunde 

väljas som uttryck, fanns även veckotidningar och dator att tillgå på förfrågan.  

  

Bild 11&12. Intensivt arbete under workshopen på SAM-gymnasiet. 

Att låta eleverna använda moderna, digitala och urklippta bilder kan av den 

traditionella pedagogiken utpekas som olämpligt i det konstnärliga skapandet. De nya 

sätten att göra bilder kan sägas ”hota” de gamla eftersom de är lättare att göra, når fler 

och utgör en ny estetik. Moderna medier är dock lika viktiga inom konsten idag som 

måleri.83Anders Marner tror att kreativiteten kan uppstå i de valmöjligheter som finns 

i en meny eller databas. Ett exempel kan vara en DJ som skapar nytt av redan 

befintligt kulturmaterial.84 I den medie- och konsumtionskultur som breder ut sig i 

samhället har estetiken fått en ny betydelse. I Den radikala estetiken (2003) diskuterar 

Jan Thavenius begreppet ”marknadsestetik”, som han menar är en dominerande kraft 

inom detta område och således något som även skolan måste påverkas av. 

Marknadsestetiken innebär bland annat ungdomars aktiva användning av 

populärkulturen för egna syften.85 Thavenius talar vidare om att  

populärkulturen utgör en fond eller en bakgrund för elevernas engagemang i alla 

pedagogiska sammanhang. Umgänget med populärkulturen sätter viktiga spår i 

elevernas tankevärld och känsloliv och är inget som kopplas ifrån när de 

befinner sig i skolan.86  

                                                            
83 Marner (2005) s. 54. 
84 Ibid., s. 44. 
85 Thavenius Jan (2003) Den radikala estetiken s. 55. 
86 Thavenius (2003) s. 86. Här refererar Thavenius till mediepedagogerna David Sholle och Stan 
Denski (1993)”Reading and writing the media: Critical media literacy and postmodernism” i Colin 
Lankshear & Peter L Mclaren, red., Critical Literacy. Politics, praxis and the postmodern, New York: 
State University of New York Press.  
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Eftersom Internet och tidningar upptar en stor del av elevernas fritid, och som också 

fångar deras intresse kan dessa medier därför vara en stor källa till 

inspirationsmaterial i den estetiska undervisningen. Idag har många unga även stora 

delar av sitt liv i form av bilder på sig själva, familj och vänner i virtuell version på 

just Internet. Webbsidor som Myspace och Facebook är exempel på detta och kan 

beskrivas som en nätmötesplats eller community, där användarna kan kommunicera 

och visa upp vilka de är och vad de är intresserade av med hjälp av texter och bilder.87  

 

Resultat och diskussion av workshop 
Workshopen genomfördes med två grupper under november 2007, och vid båda 

tillfällena kom eleverna igång bra med uppgiften. Designeleverna var positiva, hade 

många bra idéer och arbetade mycket självständigt med sina klockor. Det kändes som 

om de var vana vid att ha olika typer av material att arbeta med i en uppgift, och att de 

tyckte det var kul att för en gång skull utgå från sig själva. I gruppen med estetelever 

var mottagandet mer varierat även om uppgiften uppskattades. Många frågor kom upp 

angående tillvägagångssätt och framförallt materialval. Esteteleverna brukar 

vanligtvis genomföra varje uppgift utifrån ett specifikt material för att lära sig dess 

teknik och uttrycksmöjligheter, och därför blev materialet de valde en viktig 

utgångspunkt för dem också denna gång. I deras klockor fanns en större variation i 

använda tekniker än i designelevernas, vilket kan förklaras genom att de hade med sig 

en större kunskapsbank från tidigare undervisning när det gäller estetiska mediers 

uttrycksmöjligheter. 

Min tanke var att använda mig av samtliga klockor som eleverna gjorde, för att 

visualisera mitt designpedagogiska projekt i en utställning på Konstfack. Vid 

estetelevernas introduktion av uppgiften ändrade jag taktik och berättade, till skillnad 

från designelevernas genomgång, redan från början av lektionen om dessa planer. 

Kanske kan detta ha gjort att de kände prestationskrav och det därför gick lite trögt i 

igångsättningen? Samtliga elever i båda grupperna ville dock att jag skulle ta med 

deras klockor till Konstfack med tillhörande namn och som en estetelev sa; tänk om 

någon där ser min klocka och frågar om de får köpa den eller om jag vill börja där!  

                                                            
87 Nätmötesplats, community. http://sv.wikipedia.org/wiki/N%C3%A4tgemenskap 2007-11-29. 
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Olika typer av estetiska uttryck blev synliga i workshopen. Teman som de valde att 

gestalta var bland annat sin personlighet och stil, sina intressen och upplevelser. 

Foton, mönster, sagolandskap, mangafigurer, sport, favoritglass, idoler och 

skoldagens inrutade schema är några exempel som visualiserades av eleverna. Då 

många elever valde att arbeta med datorn som medium, blev materialet blev inte så 

begränsat som jag först tänkt. I datorn och på Internet finns ju allt man kan tänkas 

vilja ha. Att eleverna tog egna initiativ till detta utifrån sina idéer, gjorde ändå att de 

arbetade målmedvetet för att hitta personliga uttryck snarare än att ofokuserat bara 

”surfa” runt på webben. 

Det var intressant att se hur eleverna valde att framställa och identifiera sig själva och 

vad de tycker är viktigt att berätta. Genom att använda estetiska uttrycksformer för att 

berätta och gestalta blir elevers tankar och erfarenheter synliga, menar Aulin-

Gråhamn & Thavenius.88 Detta är en stor tillgång även i skolan, och skapar 

möjligheter för var och en att forma sina åsikter.89 Att eleven ”stärker sin tilltro till 

den egna förmågan att själv och tillsammans med andra ta initiativ, ta ansvar och 

påverka sina egna villkor” är också något som skolan ska sträva emot enligt Lpf 94.90 

   

Bild 13&14. Färdiga klockor. 

Efter avklarad uppgift hade vi diskussion och genomgång av allas klockor. Jag lade 

samtliga klockor på ett bord som vi samlades runt. Eleverna fick berätta vilka tankar 

de haft med det visuella uttrycket, och på vilket sätt det var utmärkande för dem. 

Redovisningen löpte på mycket bra och övriga elever kommenterade verken på ett 

                                                            
88 Aulin-Gråhamn Lena & Thavenius Jan (2003) Kultur och estetik i skolan, Malmö: Malmö högskola, 
s. 50. 
89 Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003). s. 147. 
90 Lpf 94. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 2007-11-21. 
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naturligt sätt. En av de intentioner jag hade med workshopen var att få eleverna 

uppmärksamma på sin visuella miljö och framförallt skolans. Vid diskussionerna och 

även i en utvärderande enkät de fick fylla i (se bilaga 1), reflekterade många över 

skolans ofta tråkiga miljö. De tyckte att de omformade klockorna hade förbättrats 

avsevärt och att de blivit mycket mer personliga och intressanta att titta på. Det var 

dock inte lika lätt att se hur mycket klockan visade, eftersom många valt att inte göra 

markeringar för varje minut på urtavlan. Många förslag kom upp om vad som kunde 

göras ytterligare för att ytterligare förbättra designen i skolan på enkelt sätt. En tjej 

sade; det är ju vi som går här, det är ju klart att vi måste få bestämma! Ett problem 

som eleverna kunde se med mer inflytande i val av inredning till skolan, var att det 

kunde bli orättvist om inte alla elever fick lika stor möjlighet att tycka till. Om 

elevernas egen design satt uppe i skolan såg de även en risk för att verken skulle 

kunna bli förstörda. 

Båda grupperna tyckte att det var bra att utgå från ett befintligt föremål vid skapande 

av design i skolan. Designeleverna menade att det var lättare att komma igång då man 

inte behövde komma på en helt ny produkt och att det också blev också ett snyggt 

slutresultat. Många tyckte det var speciellt roligt att jämföra de färdiga klockorna med 

originalet och var fascinerade av hur olika och personliga alla klockor blev, trots att 

den ursprungliga formen var det samma. Esteteleverna sade att det var kul men lite 

ovant med en designuppgift även om arbetet också innebar tvådimensionellt 

bildarbete. De flesta tyckte också att det var inspirerande att ha så många material att 

välja mellan. Flera av esteteleverna var stolta över sina klockor och fotograferade av 

dem med mobilen för att visa sina föräldrar hemma. ”Att göra personliga klockor är 

ett enkelt sätt att skapa sin egen design och kan även fungera som perfekta presenter”, 

menade en elev vid redovisningen. 
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Professionalisering av estetiska ämnen 

Samtida, kritisk design som företeelse är en, om inte helt ny, ändå moderniserad 

företeelse inom det designkulturella området som under kort tid blivit tämligen 

utbredd. Många av de lärare som undervisar i estetiska ämnen i Sveriges skolor idag 

utbildade sig redan på 1970-talet och har kanske utan fortbildning svårt att aktualisera 

sina ämnen. Varför är det viktigt man som lärare förnyar sin kunskap för 

undervisningsområdet, samt att följa med i det som sker i dess mer professionella 

domäner?  

Ander Marner, menar att begreppet estetisk verksamhet ofta används av skolledningen 

som någon slags lustfylld kompensation och andningshål mellan andra svåra 

teoretiska ämnen, där det viktigaste är att barnen och ungdomarna ”har kul”. Då den 

estetiska verksamheten inte styrs av mediespecifik skicklighet, riskerar de estetiska 

ämnena att tappa sin professionalisering och bli amatörmässig.91  

I gymnasieskolans kursplan för Design ligger målens betoning på att eleven ska lösa 

problem för en individ eller specifik målgrupp. Användaren är i centrum på samma 

vis som designprocessen enligt tradition har sett ut.92 Men som jag i denna uppsats 

visat, står den kritiska designen i kontrast till detta då den ifrågasätter just denna 

designprocess som den enda rådande. Men om vi återgår till målen säger dessa att 

”eleven ska ha kunskaper om material och processer inom hantverksmässig och 

industriell tillverkning” efter genomförd kurs.93 Här borde en mångfald av olika slags 

designprocesser vara att föredra framför ett synsätt, och en bestämd metod.  

Aulin-Gråhamn & Thavenius menar att alla lärare oavsett vilket ämne man undervisar 

i, måste kunna uppmärksamma och analysera sitt eget ämnesområdes möjligheter till 

kunskap och ta på sig rollen att förmedla denna.94 Enligt Lpf 94 har gymnasieskolan, 

med den obligatoriska skolan som grund, i uppgift att fördjupa och utveckla elevernas 

                                                            
91 Marner Anders ”Professionalisering av estetiska ämnen”, i Didaktisk tidskrift vol. 16, 4/2006, s. 17 f. 
92Kursplanen för Design 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3651&
extraId= 2007-10-23. 
93Kursplanen för Design. 
http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=5&skolform=21&id=3651&
extraId= 2007-10-23. 
94 Aulin-Gråhamn Lena & Thavenius Jan (2003) s. 65. 
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kunskaper som förberedelse för yrkesverksamhet och högre studier.95 Flera av 

eleverna som har valt att läsa design på gymnasienivå vill säkert gå vidare med 

designutbildning på högre nivå. Lärarens kunskap och profession blir därför viktig för 

att kunna skapa en rättvis och mer nyanserad bild av designbegreppet och dess 

metodik.  

Vidare tror Aulin-Gråhamn & Thavenius att samarbeten med utomstående konstnärer 

och designers kan vara fruktsamt för estetiska ämnen i skolan genom att det kan 

medföra nya kunskapsformer och fler intellektuella perspektiv. Det är dock viktigt att 

dessa utomstående aktörer inte tar över undervisningen eftersom det främst är läraren 

som måste kunna lägga estetiska perspektiv på läroprocesser och utveckla skolans 

kultur.96 Som lärare i estetiska ämnen kan vi låta oss inspireras av, och även själva 

medverka i projekt som Lyskraft och Ultravåldsdesign där professionella designers 

kan bidra till en bredare syn på designområdets möjliga metoder och tekniker. 

 

                                                            
95 Lpf 94. http://www.skolverket.se/publikationer?id=1071 2007-11-21. 
96 Aulin-Gråhamn & Thavenius (2003). s. 229 ff. 
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Slutdiskussion 
 

I detta arbete har min intention varit att fördjupa mig i samtida kritisk design som 

företeelse, för att hitta relevanta kopplingar till skolans estetiska ämnen. Kapitlet 

Kritisk design har fått stort utrymme i arbetet för att göra det komplexa området 

rättvisa. Fenomenet har visat sig vara mer omfattande än jag trodde och jag har varit 

tvungen att begränsa undersökningen till de spår jag personligen funnit mest 

intressanta. Detta kapitel har varit nödvändigt för att gå vidare med de pedagogiska 

verktygen.   

Ett utmärkande område inom samtida kritisk design är att formgivare jobbar alltmer 

gränsöverskridande för att utvidga det traditionella designbegreppet. Dessa 

formgivare väljer att kommunicera och ställa nya frågor med hjälp av sina verk, 

istället för att som tidigare ofta låta föremålen lösa problem och underlätta 

vardagssysslor. Många är också kritiska till att en ensamrådande estetik länge har 

ansetts som vacker i Sverige. Formgivare inom området arbetar emot dessa normer 

för att ge utrymme åt alternativa röster och uttryck. Att omforma befintliga objekt 

som i sin vanliga kontext anses funktionella men inte så vackra, är något som vissa 

formgivare inom fältet arbetar med. Genom att sätta föremålen i ett nytt sammanhang 

och ge dem nya ”kläder”, lyfts de upp och visar på nya uttrycksmöjligheter. Att öka 

människors medvetenhet om hur elektroniska föremål och dess energi används i 

vardagslivet har också utforskats inom kritisk design. Då föremål som strömbrytare 

och lampor utformas på innovativa sätt, kan de hjälpa oss att bli mer miljömedvetna. 

I undersökningen har jag funnit att många av de spår som formgivare inom kritisk 

design arbetar med är betydelsefulla även i den estetiska undervisningen på 

gymnasiet. Att låta eleverna diskutera designens funktion och syfte, att uppmuntra 

dem till att uppmärksamma och utmana sin visuella omgivning, att låta dem omforma 

vardagliga föremål, samt arbeta med hållbar utveckling är exempel på relevanta 

teman och arbetsmetoder såväl för målen i Lpf 94 som i estetiska läroprocesser. 

Jag kan konstatera att arbeta med omformning av föremål, i detta fall en klocka, 

fungerar väl i såväl designundervisnings ofta tredimensionella skapande som andra 
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mer bildinriktade ämnen och kan därmed verka gränsöverskridande. En produkt 

skapas, men genom att klockans bakgrundform gjordes om som en tavla praktiserades 

även elevernas förmåga att uttrycka sig bildmässigt tvådimensionellt i färg och form 

Även om min undersökning huvudsakligen har varit inriktad på designundervisning i 

gymnasieskolan, kan uppgiften därför förslagsvis även appliceras på estetisk 

orienterad undervisning i grundskolans senare år. 

Det visade sig i workshopen att klockan var ett intressant föremål för eleverna att 

arbeta med. Klockan är en styrande faktor över skoltiden, och är ofta noga utstuderad 

under långsamma lektioner och alltför korta raster. Eleverna fick uttrycka sig genom 

ett personligt bildspråk och genom att ta del av elevernas klockor lärde jag som lärare 

känna en liten del av var och en. Denna känsla var enorm; efter att ha träffat 

designeleverna endast ett par timmar så visste jag mer om dem än vad jag vet om 

vissa av de människor jag känt i flera år! För mig var det en stor framgång, och jag 

blev fascinerad över att de ville dela med sig av sitt liv till någon som de aldrig träffat 

förut. Esteteleverna kände jag ganska väl sedan tidigare, och det var tydligt att urskilja 

varje elevs personlighet, som jag känner dem, i den omformade klockan.  

Att bland annat ge varje elev utrymme till yttrandefrihet är en viktig del i skolans mål 

och att kommunicera genom att skapa är en väl fungerande metod för många. Skolan 

borde ta till vara på den kreativitet och de uttryck som eleverna besitter och till större 

utsträckning låta dem ta plats och påverka den miljö de befinner sig i hela dagarna. 

Om eleverna själva får vara med och bestämma blir de också mer uppmärksamma på 

och varsamma om omgivningen och miljön. 

Ute i skolan har jag mött etablerade lärare som inte har en aning om vad samtida 

kritisk design kan tänkas innebära. Jag tror att på samma vis som formgivarna inom 

området ifrågasätter invanda mönster och normativa värderingar, är det viktigt att vi 

som lärare inom estetiska ämnen gör det samma. Att utmana och uppdatera såväl sin 

tolkning av skolans styrdokument, som den egna ämneskunskapen kan innebära 

förnyad kreativitet och inspiration till undervisningen. Samtidigt får eleverna en 

rättvis, nyanserad och aktuell lärdom av ämnesområdet att ta med sig till fortsatt 

studiegång och framtida livserfarenheter. Vad mer kan man önska? 
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Bilaga 1 
Utvärdering av Workshop – till eleverna 

Omformning av klocka 
 

Vad var bra respektive mindre bra med uppgiften? (Ringa in det svar som stämmer 
bäst och motivera ditt svar!) 

 

1. Att utgå från ett föremål var   Bra Dåligt     Både och 

Varför? 

 

2. Mängden material att arbeta med var  Bra Dåligt      Både och 

Varför? 

 

3. Är klockans design bättre nu när den är omgjord? 

På vilket sätt och för vem? 

 

4. Hur tror du att andra elever på skolan uppfattar din klocka? Tror du det stämmer 
överens med det du ville berätta? 

 

5. Finns det andra föremål i skolmiljön som borde göras om? Vilka och varför? 

 

 

 

Tack för hjälpen!/Maria 

 













Utställning för examensarbeten  

Institutionen för Bildpedagogik, inriktning Design 

Konstfack, Vita havet, januari 2008 

 

Form och reform av Maria Arfvelin 

Min utställning bestod av 26 stycken omformade klockor gjorda av gymnasieelever på SAM-
gymnasiet i Jakobsberg, Järfälla. (Se mer om uppgiftens syfte och uppläggning i uppsatsen.) 

Även originalklockan fanns med under presentationen på Konstfack för att besökaren skulle få en 
bättre förståelse för uppgiftens utgångspunkt. Denna klocka var den enda som var inställd på den rätta 
tiden. Min tanke var att kommunicera att varje individ uppfattar skoltiden olika. 

 


