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“Design is complex, often elusive phenomenon that has changed dramatically over time by 
adopting different guises, meanings and objectives in different contexts, but it´s elemental 
role is to act as an agent of change, which can help us to make sense of what is happening 
around us, and to turn it to our advantage.”

Alice Rawsthorn ur Hello World - Where Design Meets Life
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Förord

Form/Design Center har av Kultur Skåne beviljats medel för en förstudie om designpedagogik 
för barn och unga. Syftet med projektet är att, som kunskapsbakgrund, göra en omvärldsanalys 
kring vad som pågår i Sverige men också med internationella utblickar. Vidare analysera och 
komma med förslag om hur designprocessen som metod kan bidra till ny kunskap och kreativt 
skapande i vid bemärkelse. 

I Form/Design Centers pågående utvecklingsarbete är barn och unga en prioriterad målgrupp. 
Ett konkret mål för verksamheten är att under 2014 bygga upp en designpedagogisk verksam-
het. Erfarenheterna från detta arbete är en viktig utgångspunkt för en sådan utveckling. 

Analysen har lett fram till att designpedagogiken som metod även i ett vidare samhällsperspek-
tiv, kan vara ett synnerligen bra verktyg för att anta framtida utmaningar i en ständig föränderlig 
och alltmer komplex omvärld. Erfarenheter från den danska kommunen Kolding och deras sätt 
att implementera designområdet såväl i skola som i annan samhällsutveckling tjänar här som ett 
gott och konkret exempel.

Förstudien mynnar också ut i ett antal konkreta förslag om hur arbetet med designpedagogik 
bör kunna gå vidare. Förslag som riktas såväl till skola och akademi som fortsatt metodutveck-
lingsarbete och kunskapsuppbyggnad inom ämnet. Form/Design Center bör här kunna fungera 
som en kunskapsplattform för ett vidare utvecklings- och nätverksarbete. 

Arbetet med förstudien har huvudsakligen skett via ett antal underlagsrapporter som anges i 
slutet av förstudien. Stort tack till er alla som bidragit med er kunskap och ert stora engagemang. 
Arbetet har också följts av en referensgrupp; Katja Lindqvist, LTH, Helene Mohlin, Mint AB och 
Stefan Persson, Rhetikfabriken AB - stort tack även till er för kloka tankar och stöd under resans 
gång.

Stefan Persson har också varit redaktör och huvudsaklig författare till rapporten. Till dig vill jag 
rikta ett särskilt tack för ett utomordentligt gott samarbete, för ditt engagemang, analyserande 
arbetssätt och aldrig sinande nyfikenhet. 

Malmö december 2013

Birgitta Ramdell
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INTRO/FÖRSLAG

Vad är designpedagogik? Svaret är inte självklart och någon entydig definition finns inte idag. 
Design som begrepp omdefinieras dessutom kontinuerligt i samband med tidens strömningar och 
samhällets utveckling.

Den pedagogiska aspekten av designprocessen är dock i allt högre utsträckning en intressant me-
tod ur såväl ett estetiskt som entreprenöriellt perspektiv. Designpedagogik är en intressant metod 
för att möta en snabb teknikutveckling och ökade krav på interaktivitet. Processinriktningen och 
fokus på delaktighet och samhällsförändring gör även att designpedagogiken har ett brett tvärsek-
toriellt applikationsområde.

Det finns därför anledning att utveckla och ta tillvara på designprocessen som en metod för kun-
skapsinlärning och kreativt skapande i vid bemärkelse vilket denna förstudie visar på. Region Skå-
ne bör här ha en aktiv roll och tillsammans med designutbildningar, kulturinstitutioner och friståen-
de aktörer kraftsamla för en metodutveckling inom designpedagogik. Vi föreslår därför att:

 • Region Skåne verkar för att designpedagogik tydligare integreras i den regionala kultur- 
  pedagogiska infrastrukturen.

 • utbildning i designprocessen i skolan bör ses som en central del i en regional utvecklings- 
  plan och en innovationsstrategi.

 • det utreds hur designpedagogik kan integreras i skolans läroplan och att Region Skåne  
  tillsammans med intresserade kommuner och akademin, initierar utbildningsinsatser för  
  skolpersonal inom designpedagogik.

 • att det inleds ett arbete med att utveckla en forskningsstrategi för designpedagogik.

Utvecklingen drivs i nuläget av spridda initiativ utan samordnat lärande och uppbyggande av en 
gemensam kunskapsbank. Det finns därför en risk att goda exempel och värdefull kunskap faller i 
glömska när projekt och initiativ avslutas. Det finns stor potential för metodutveckling och ge-
mensamt lärande genom förbättrad samordning. Det är av stor vikt att det i förbindelse med en 
kraftsamling skapas en samlande kunskapsarena för designpedagogik. Vi föreslår därför att Form/
Design Center ges ett treårigt regionalt uppdrag som innefattar:

 • samordning av metodutvecklingsinsatser och genomförandet av pilotstudier i syfte att  
  uppbygga en kunskapsbank för designpedagogik.

 • omvärldsbevakning, främjande och utveckling av ny teknik inom designpedagogik.

 • rollen som nav i en designpedagogisk satsning på barn och unga. Uppdraget bör omfatta  
  att förmedla kunskap om designpedagogik och att utvidga kontaktytan mellan designak- 
  törer och skolan.
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VARFÖR DESIGNPEDAGOGIK?

Kultur är en förutsättning för ett samhälle som vilar på demokratisk värdegrund. Mötet med kultur-
en ger barn och unga en förmåga att uttrycka sig och en större förståelse för omvärlden, vilket är 
grundförutsättningar i allas utveckling till att förverkliga sig själv och bli aktiva samhällsdeltagare. 
Av det skälet är strategier för att barn och unga ska få tillgång till kultur en fråga som alltid bör 
prioriteras.

Den digitala revolutionen som gör att jorden snurrar allt snabbare, gör det än viktigare att barn och 
unga ges verktyg till att ta in, tolka och förstå intryck som kan omvandlas till ett aktivt deltagande 
i skapandet av morgondagen. Världen har med internet, smartphones, sociala nätverk och teknisk 
utveckling blivit väldigt mycket mindre och snabbare. För 20 år sedan hade inte en promille av 
världens befolkning tillgång till internet. Idag är mer än var fjärde person uppkopplad regelbundet. 
Det enda vi vet om framtiden är att den kommer att ställa krav på hög anpassningsförmåga. Kre-
ativitet och förmågan att föra idéer ut i verkligheten är egenskaper som blir allt mer viktiga. Barn 
och unga är inte passiva åskådare till den här samhällsutvecklingen. Med hjälp av användarvänlig 
teknik och en allt mer öppen kunskapsbas som de själv navigerar runt i, är barn och unga redan i 
tidig ålder medskapare av ny kunskap, nya kulturuttryck och nya tjänster och produkter. De kräver 
delaktighet!

För att möta framtidens utmaningar med bland annat åldrande befolkning, skärpt internationell 
konkurrens och ändliga naturresurser, har såväl EU som nationella och regionala organ tagit fram 
strategier såsom den nationella innovationsstrategin, Skånes internationella innovationsstrategi och 
regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningssystemet. Strategierna är viktiga delar i 
de insatser som ska bidra till att skapa ett innovationsklimat i världsklass och en stärkt konkurrens-
kraft som på sikt kan säkra välfärden.

Kulturen är en naturlig del av både det nationella och det regionala utvecklingsuppdraget och är 
bland annat viktig för att utveckla och skapa en inkluderande arbetsmarknad, skapa attraktivitet 
och stärka demokratiska värden. Stimulans av kulturdriven näringslivsutveckling är ett av de priori-
terade målen i Region Skånes Kulturplan.

Gemensamt för nämnda planer och strategier är inte bara att de lägger stor vikt vid innovation, 
entreprenörskap och attraktivitet. De lägger också vikt vid utbildningssystemet. Systemet har be-
tydelse för barn och ungas förmåga att utveckla nyfikenhet, kreativitet, nyskapande, handlingskraft 
och förmågan att omforma idéer till praktiska och målinriktade aktiviteter. 

Inom dagens innovationssystem finns det en slagsida mot akademin och teknisk utveckling. Det 
finns ett behov att knyta kultursektorn närmare för att få ett bredare och mer livskraftigt innova-
tionssystem. I OECD:s utvärdering av svensk innovationspolitik rekommenderas Sverige starkt att 
”anlägga ett bredare perspektiv på innovation än enbart forskning och utveckling. Denna bredd-
ning kan exempelvis inkludera servicenäringen och de kreativa näringarna.” Vidare anses det viktigt 
att ”lyfta design som en viktig komponent i modern innovativ utveckling.”

Det är viktigt att börja i tid och uppfånga barn och ungas inbyggda förmågor. Från samhällets sida 
måste vi bli bättre på att förstå och stimulera utveckling av kreativitet. Vi måste omfamna ny teknik 
och öppna skolan för omvärlden. Vi måste utveckla ny pedagogik som bättre anpassas till delaktig-
het och eget skapande. Vi måste ge barn och unga ett ramverk för att förstå och utveckla sin egen 
medfödda nyfikenhet och skaparlust, en förståelse för kreativitet och skapande som kan hjälpa 
dem att bli de medvetna och aktiva samhällsbyggare som kommer att behövas i framtiden.

Entreprenörskap och estetiska läroprocesser 
Entreprenörskap som begrepp är nära förknippat med företagande och nya arbetstillfällen. Före-
tagande blir allt mer ett naturligt inslag i utbildningssystemet. Kunskapen om att starta och driva 
företag genomsyrar politiska utvecklingsstrategier och implementeringen av dessa i utbildning 
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systemet genom satsningar på Ung Företagsamhet och liknande initiativ prioriteras.
Entreprenörskap handlar inte bara om företagande. Det handlar också om företagsamhet, att 
människor gör och skapar. I det framväxande sociala entreprenörskapet ligger fokus på det ge-
mensamma skapandet för att forma en bättre framtid. Det finns också en starkt växande gör-det-
själv-rörelse. Man vill skapa sin egen identitet och sin egen omvärld. Ett förnyat intresse bland unga 
för traditionella hantverk och slöjd är en del i utvecklingen. Här handlar entreprenörskapet allt som 
oftast om estetiska lärprocesser, formandet av material och rummet omkring en, för att skapa en 
hållbar värdegrund och en stark egen identitet.

Finansmannen Robert Weill ser ett stor problem i att den estetiska dimensionen får så litet utrym-
me inom utbildningssystemet. Hösten 2013 skev han på DN Debatt:

”Min uppfattning är att innovation och tillväxt är förutsättningar för stabila samhällen. Men hur ska 
det gå till, om grundutbildning och forskning alltmer ensidigt inriktas mot naturvetenskap utan 
koppling till humaniora och kreativa ämnen? Hur ska vi få förståelse för hur kreativitet formas? Kre-
ativitet som i sin tur leder till innovation och tillväxt.”

Det finns tecken på att kunskapen om företagande kommer att behöva uppdateras lite oftare fram-
över. Tjänstesamhället är här redan och det talas allt mer om nätverks- och relationssamhället. Den 
digitala revolutionen är ett faktum. CSR har på allvar gjort intåg i företagsvärlden. Sociala företag 
utmanar gamla föreställningar om företagande och ägande. Startkapital skaffas genom crowd-
funding. 3D-skrivarnas utveckling kommer att göra det möjligt för små källarföretag att inte bara 
utveckla prototyper, utan även sätta dem i serieproduktion. De kulturella och kreativa näringarna 
utvecklas i snabb takt. Spel och verklighet flyter ihop inom dataspelsindustrin och skapar helt nya 
former av affärsmodeller. Denna föränderlighet i företagande måste tas i betraktning när vi ser på 
utbildningssystemets roll i att stödja barn och ungas utveckling.

Det vidgade designbegreppet
Designbegreppet har de senaste åren vidgats.  Fokus har allt mer flyttats från en utgångspunkt i 
föremål och platser till att allt mer handla om själva processen, skapande av interaktion, skapandet 
av sociala innovationer och annat icke-fysiskt skapande. Breddandet ses även i att formområde 
som slöjd och hantverk numera inkluderas i designbegreppet. 

Estetiskt och funktionellt möts designers allt mer av krav om brukarcentrerad design, co-creation 
och öppna plattformar. Nya designområden öppnas upp. Det kan exempelvis vara design av nya 
välfärdstjänster och design av olika former av projekt. 

Kan det vidgade designbegreppet tolkas som en naturlig anpassning och utveckling i övergången 
från produktions- och tjänstesamhälle till nätverks- och relationssamhälle? Ett samhälle där grän-
serna mellan humaniora, naturvetenskap och andra områden luckras upp. Det finns tydliga tecken 
på en allt starkare direkt förbindelse mellan konst, kulturella och kreativa näringar, innovation, andra 
näringar och ekonomisk tillväxt.
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Designprocessen
Det fi nns en mängd olika modeller som beskriver designprocessen. En mycket utbredd och bred 
modell är den som brittiska Design Council UK har utvecklat - The double diamond design process 
model.

Rutan till vänster beskriver uppstartsfasen som ofta utgår från någon form av problem eller otill-
fredsställt behov, där det fi nns en outvecklad idé. I utforskandefasen breddas projektet genom att 
man inkluderar användarstudier, referensgrupper etc. för att få in fl er perspektiv, vilket leder fram 
till en defi nierande fas som i bästa fall leder fram till en uppdragsbeskrivning. Därefter rör man sig 
över i den högra rutan där man utifrån uppdragsbeskrivningen igen breddar projektet genom att 
inom ramen för uppdragsbeskrivningen initiera en kreativ process där lösningar utvecklas och tes-
tas, för att i slutändan leda fram till en färdig design. 

Bredden i double diamond-modellen kan sannolikt infånga merparten av de olika formerna av 
designprocesser som fi nns. Den kan både rymma en mer kontrollerad produktutveckling och en 
mer kreativ och öppen process som ligger närmare konstnärliga skapandeprocesser och design 
inom nya områden. Konstnärliga skapandeprocessen sker dock ofta genom mindre strukturerade 
processer. Designprocessen liknar mer den process som används inom innovation, vilket understry-
ker att design och innovation är närliggande fält, men där innovation inte nödvändigtvis inkluderar 
den estetiska dimensionen.

Designprocessen kan fungera som eff ektivt verktyg för utvecklingsarbete, men kan även vara en 
del i en lärandeprocess och i pedagogiskt arbete. Marie Loft och Stefan Fallgren beskriver fyra 
särskiljande drag i designprocessen.

• Utmana – Problemställningar och lösningar ifrågasätts. Vad är den egentliga frågan och den  
 egentliga målgruppen? Finns det alternativa användningar, användningsområden, material etc.
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• Skissa och visualisera – Arbeta med visuella metoder för att öka förståelse, skapa samsyn och  
 låta upplevelser och mjuka värden ta plats i processen. Ge plats för oväntade upplevelser och  
 låta associativa beteenden vara del i arbetet.

• Brukarförståelse – Metoder som skapar djupare förståelse för brukare/kund/målgrupp. 
 Fokusgrupper, fallstudier, scenarios, skuggning, beteendestudier, testbeds.

• Meningsskapande – Vad skapar betydelse och skillnad för målgrupp? Varför väljer vi ett  
 material framför ett annat? En form, funktion, stil? Hur bygger vi upp våra attityder, hur 
 skapas trender och användarmönster?

Vad är designpedagogik?
Designpedagogik är som begrepp relativt nytt. Grundläggande handlar designpedagogik om un-
dervisning i design och då framför allt designprocessen. En bredare tolkning och kontextualisering 
av begreppet sker genom att initiativ och aktiviteter får bestämma vad designpedagogik är.
Att begreppet utvecklas organiskt ligger helt i linje med hur många uppfattar designpedagogik 
idag. Det är en processorientering där öppenhet, delaktighet och skapande står i fokus. En process 
man skulle kunna kalla defining by doing.

”Vi har kaldt det designpædagogik, og nu er vi så nødt til at diskutere, hvad det er. Det skal udvikle 
sig nedefra - vi kommer ikke med en færdig Plan B-model, som lærerne skal følge”, säger Ulla 
Visbech, projektledarna för en utbildningssatsning inom designpedagogik som kommunen Kolding 
i Danmark gör. (se vidare s. 22)

Designpedagogiken kopplas ofta till konst- och kulturpedagogikens modeller och metoder. Kultur-
pedagogik kan operativt beskrivas som den pedagogiska verksamhet som bedrivs vid kulturarvs- 
och konstinstitutioner.

Kulturpedagogiken har typiskt två ben. Det ena är det förmedlande uppdraget. En utgångspunkt 
i ett område (enskilda föremål, epoker, personer, byggnader etc.) bildar underlag för kunskaps-
förmedling. Det andra benet är mer deltagande, en kreativ verksamhet där barn och unga själv 
får skapa. Inriktningen brukar kallas verkstadsaktiviteter. Ofta är den kopplad till en utställning 
och har utgångspunkt i samma område som det förmedlande uppdraget. Typiskt är det personal 
med konstnärlig utbildning som leder verkstadsaktiviteterna, medan det brukar vara konst- och 
kulturhistoriskt utbildad museipersonal som ansvarar för det mer förmedlande uppdraget. Båda 
inriktningar är knutna till konst- och kulturinstitutionernas fysiska plats och deras uppdrag som 
kunskapsförmedlare.

Kulturpedagoger arbetar allt mer projekt- och processorienterat och söker oftare samarbeten 
utanför institutionen. Processorienteringen och ett fokus på delaktighet, gör att kulturpedagogiken 
närmar sig kärnan i designpedagogiken som tar utgångspunkt i designprocessen. Processorien-
teringen kan exempelvis vara ett samarbete med en skolklass, där barnen blir medskapare av ett 
konstverk eller delar av en utställning som sedan visas i institutionens utställningslokaler. Utveck-
lingen mot mer öppenhet och ökad delaktighet är något som tydligt efterfrågas av både besluts-
fattare och den yngre generationen kulturintresserade.

Inom designområdet finns ingen utbyggd struktur av museala och kulturarvsvårdande institutioner. 
I och med ett vidgat designbegrepp måste pedagogik inom designområdet anpassas om den ska 
fungera utanför traditionella ramar och infånga den bredd i kultur- och samhällsfrågor som design-
området efter hand omfattar.

En designpedagogik som tar utgångspunkt i själva den estetiska processen och det egna skapan-
det har potential att möta utmaningen. Den fungerar inte bara i ett kulturinstitutionellt samman-
hang. Den kan exempelvis även fungera i ämnesintegrerade projekt i skolan, i sociala projekt och i 
innovationsinriktade projekt.
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Processorienteringen öppnar upp för fler broar mellan kultur, skola och det omgivande samhället. 
Det är något som Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) vid Göteborgs Universitet har 
tagit fasta på. Även om de inte använder begreppet designpedagogik i någon större utsträckning, 
berör deras program CHILD CULTURE DESIGN i hög grad ämnet. Programmet är sannolikt unikt i 
världen med sin inriktning på hur man omsätter kunskap och forskning kring barnkultur i design-
projekt. Målet med utbildningen är att fördjupa kunskaper i kreativa processer och samtidigt ge 
specialistkompetensen att ha barns perspektiv i fokus i alla delar av designprocessen. Programmet 
är uppbyggt runt brukarperspektivet. Genom studier av slutbrukaren byggs kunskap om brukarens 
förutsättningar som vävs in och tillämpas i designprocessen. Studenten ska få en mångvetenskap-
lig kunskapsplattform att stå på.

I Sverige erbjuder Konstfack en examenskurs som heter Självständigt arbete i designpedagogik 
och kursen är en gemensam nämnare hos många som arbetar med designpedagogik. Designpeda-
gogik tolkas inom Konstfack som någonting som man kan använda för att inspirera, förändra och 
medvetandegöra världen. Det finns ett tydligt samhällsperspektiv med fokus på demokrati, för-
ändring och hållbarhet. Participatory design, Do-It-Yourself och craftivism är närliggande begrepp. 
Craftivism är en sammanslagning av Craft (hantverk) och activism, där man genom hantverk som 
metod vill skapa samhällsförändring. 

I Storbritannien finns det inget begrepp som direkt motsvarar designpedagogik, även om det finns 
en mängd organisationer som arbetar med att främja design. Design pedagogy är det begrepp 
som ligger närmast. I Tyskland var universitetet i Vechta tidigt ute med att starta utbildningar i De-
signpädagogik. I deras beskrivning av designpädagogik kan man dock inte se samma deltagande 
och aktivistiska tillgång som man ser i skandinavisk designpedagogik.

Designpedagogik som metod
Det vidgade designbegreppet har påverkat hela designområdet. I och med att allt mer inkluderas 
i design, har fokus flyttats från en utgångspunkt i ett designat föremål eller rum till att allt mer 
utgå från själva processen. När det sker en så tydlig fokusförflyttning påverkar det även synen 
på förmedling av design. Pedagogiken går från att vara föremålsbaserad och inriktad på att öka 
förståelsen för föremålet utifrån form, funktion, epok etc., till att blir inriktad på utbildning i design-
processen.

Processorienteringen ställer nya krav på utbildare och kunskapsförmedlare inom design. Den 
förutsätter en annan öppenhet och mer dialog än monolog. Målgruppen är inte bara mottagare av 
förmedling, utan bjuds även in att forma förmedlingsuppdraget och medskapa kunskap. Kandi-
datprogrammet i grafisk design på K3 vid Malmö Högskola har tagit fasta på processorienteringen 
och beskriver hur de har infört medskaparfokus i utbildningen:

Vi är måna om att inte enbart svara på utan visa väg. Utbilda för det som inte ännu finns. Här tänker 
vi inte enbart på ännu icke tilltänkta arbetsuppgifter utan snarare att utbilda för föränderlighet, kän-
na sig trygg i föränderlighet och även bidra till föränderlighet. Lära sig att lära, lära sig att samverka, 
lära sig att undersöka och granska.
Christel Brost, programansvarig

Designpedagogiken som metod är fortfarande relativt outvecklad och svaret på hur en designpe-
dagogisk verksamhet, med ett vidgat designbegrepp som grund, skulle kunna se ut är inte givet. 
Svaret behöver ses i relation till annan kulturpedagogik, traditionella och moderna tekniker, olika 
institutionstyper, skolan och forskning om och med designpedagogik. Pedagogiken måste utveckla 
målgruppsanpassad metodik. Det är skillnad på om pedagogiken vänder sig direkt till barn och 
unga eller om den vänder sig till andra pedagoger, exempelvis i skolan, som ska vidareförmedla 
kunskap inom fasta ramar.
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Det öppna samhället och dess konkurrensfördelar
Skandinavisk design bygger på en lång demokratisk tradition som har människan som utgångs-
punkt och som tänker system, processer och produkter underifrån och upp. Designtraditionen är 
en avspegling av samhället där nyckelorden öppenhet och transparens har tagit sig uttryck i allt 
från allemansrätt till offentlighetsprincip.

Skapandeprocesser och produktionsmedel blir i framtiden både mer individualiserade och mer 
öppna med nya tekniker. Open source- och do-it-yourself-rörelserna är starka. Storföretag lägger 
om hemlig intern FoU till öppna innovationsprocesser. Etablerade universitet världen över erbjud-
er i växande omfattning onlineutbildning billigt eller helt gratis. Idag kan vem som helst studera 
vid Harvard genom så kallade MOOC:s (Massive open online courses). För några få tusenlappar 
kommer vem som helst kunna äga produktionsmedel i form av datorer och 3D-skrivare. Vad det 
innebär för den regionala attraktionskraften, marknaden och den globala konkurrensen i framtiden 
är svårt att förutse.

Interaktivitet, förnyelse och individuell anpassning kommer i varje fall att stå högt i kurs. Människor 
vill aktivt själva påverka sin egen identitet och sin närmiljö. Det är viktigt att framtida generationer 
blir ännu bättre på att tänka fritt, att tänka nytt och att omsätta tanke till handling. De som vågar 
ifrågasätta gamla ordningar och kan tänka i nya banor och utnyttja framtidens öppenhet kommer 
att ha stora konkurrensfördelar. För att våga krävs det också en stabil bas att stå på - demokratisk 
värdegrund, kulturell bildning och ett hållbarhetsperspektiv.

Designprocessen är en utvecklad metod för att möta komplexa utmaningar. Designprocessen som 
pedagogiskt verktyg till lärande kan därför vara en viktig del i att rusta barn och unga för fram-
tidens komplexa utmaningar. Designpedagogiken har stor potential att vara en stark motor för att 
knyta kultur, näring, offentlig sektor, skola och akademi närmare varandra. Därför designpedagogik!

Designpedagogiska projekt 
Användandet av datorer, smartphones, surfplattor och annan ny teknik ökar snabbt bland barn och 
unga. De är ständigt uppkopplade. Spelande och socialt nätverkande över nätet är vardag redan 
i unga år och det finns inget som tyder på att utvecklingen kommer att bromsa upp eller minska 
inom överskådlig framtid. 

Parallellt med den snabba teknikutvecklingen finns det också ett förnyat och förstärkt intresse för 
slöjd och hantverk. En riktig förståelse får man kanske först när man själv försöker och är en del 
av görandet. Kopplingen mellan produktion och konsumtion har idag blivit alltmer anonym. Som 
Lovisa Witt beskriver det så händer det något med oss när hand och hjärna förenas i en skapande 
process.

”Att äta med sin egenhändigt gjorda sked eller göra sin egen korg är oslagbart. Dessutom är det 
själva vägen som blir målet, och det är under problemlösningarna på vägen som utvecklingen 
sker.” I Socialstyrelsens kartläggning av ungas kulturutövande visar det sig att de populäraste 
formerna av utövande i fallande skala är slöjd och hantverk, bildskapande, musicerande, dans och 
teater. Det kan tyckas motsägelsefullt med ökat intresse för ny teknik och ökat intresse för tradi-
tionell slöjd, men båda trenderna handlar om att forma och skapa sin omgivning. Aktiviteterna på 
internet är ofta medutvecklande. Allt från bloggtexter till filmer och interaktiva spel skapas av barn 
och unga själv.

Utvecklingen erbjuder helt nya pedagogiska möjligheter som vi måste bli bättre på att uppfånga, 
både i det formella lärandet i skolmiljö och i det mer informella lärandet vid Form/Design Center 
och andra öppna kulturförmedlande mötesplatser. Så kallade Augmented Reality-spel - förstärkt 
verklighet där information om användarens fysiska omgivningar blandas med information från 
mjukvaruapplikationer – ger utmärkta förutsättningar för en pedagogik där den estetiska pro-
cessen, delaktigheten och skapandet står i centrum och samtidigt förenar en webbaserad och en 
fysisk värld. Malmö-baserade interaktionsdesignern Daniel Karlsson har exempelvis varit med och 
utvecklat Augmented Reality-spelet Agent O riktat till skolungdomar. Spelet behandlar frågor om-
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kring hållbar utveckling och börjar med att människor mystiskt insjuknar. Eleverna får sedan samla 
information, analysera den och finna lösningar på gåtan i en kollektiv kreativ process.

Utvecklingen av 3D-skrivare kommer att kunna vara ett verktyg som ytterligare ger möjlighet att 
förena slöjd och hantverk med modern teknologi. Men det behövs en utvecklad designpedagogik 
och nya kompetenser för att pedagogiken bättre ska kunna följa med i utvecklingen. Uppdelningen 
inom kulturpedagogiken mellan ett traditionellt förmedlande upplägg, kreativ verksamhet i verk-
städer och en interaktiv, process- och projektorienterad pedagogik kommer sannolikt att allt mer 
lösas upp. Lika så de fysiska ramarna för det kulturpedagogiska uppdraget.

Riksutställningar som har ett nationellt uppdrag att utveckla och stödja verktyg och metoder i 
samverkan med utställningssektorn, har en barn- och ungdomsstrategi med ett fyrfaldigt fokus 
som tydligt lyfter fram behovet av att uppdatera kunskapen om barns vardag:

Jag är konstnär - lyfta fram barns och ungdomars eget kreativa skapande som något värdefullt i 
sig samt bidra till att utveckla metoder och verktyg för att synliggöra detta skapande.
Utveckla deltagarperspektivet - Delaktighet och inflytande leder till självkänsla, växande och an-
svarstagande, men ger även barn och ungdomar tillgång till verktygen och mediet.

Ett utvidgat konst- och kulturbegrepp - Kultur för barn och unga ska utöver de klassiska konstfor-
merna definieras utifrån den kultur som berör dem och som av dem själva uppfattas som relevant i 
deras vardag – deras ”levda kulturer”. Den nya digitala tekniken erbjuder nya former för kreativitet, 
innovation och kommunikation.

Ny teknik - Barn och ungdomar som växer upp idag är i stort sett digitalt infödda. Ny teknik blir allt 
viktigare som verktyg för kommunikation och interaktivitet i utställningar. Vi ser stora kompetens-
behov kring att förmedla och utveckla kunskaper kring användning, hållbarhet och kostnader vad 
det gäller ny teknik.

Utbudet av designpedagogiska projekt eller kurser är begränsat. En del museer och andra insti-
tutioner har anordnat vissa aktiviteter inom designområdet. Typiskt har dessa varit kopplade till 
pågående utställningar och ofta tenderar de att röra sig mer mot konst- och bildpedagogik. Få 
inkluderar barn och unga i själva designprocessen och inkluderar det bredare kultur- och sam-
hällsperspektivet i pedagogiken.

Designpedagogik riktad till barn och unga är outvecklad, men det finns ett antal metoder och 
verktyg som används. Många av verktygen har fokus på att få deltagarna att börja fundera på hur 
form, material och färg är kopplat till vår vardag och vår egna eller platsers identitet, hur det skapar 
strukturer och formar vårt beteende.

Några exempel:
DESIGNVÄSKAN som Arkitektur- och designcentrum har använt sig av. Designväskan är helt 
enkelt en väska fylld med vardagssaker designade under 1900-talet som man kan låna från ett 
museum för att ha som utgångspunkt för en diskussion eller lektion om design.

Projektet ÅTERSKAPA i Malmö har tagit utgångspunkt i material för att väcka frågor och arbeta 
med samhällsförändring. Genom att använda spillmaterial från industrin till skapande verksamhet 
riktad till barn ger Återskapa barnen ett rent material, förstått så att det är material som inte har 
skapats med förutfattade meningar om barns kreativitet och könsroller. Materialet väcker samtidigt 
frågor om våra ändliga naturresurser. På så vis integreras estetik och hållbarhetsperspektivet i en 
skapande process.

Hållbarhetsperspektivet är något även konstinstitutionen WANÅS har tagit fasta på. Det pedagogiska arbe-
tet är uppdelat i de traditionella inriktningarna där konsten visas och förmedlas och där verkstadsaktiviteter, 
oftast relaterade till utställningarna, inbjuder till eget skapande. Men med fokus på ekologisk hållbarhet och 
experimenterande utomhuspedagogik skapas en unik kulturpedagogik som ligger nära designpedagogiken.
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RETOY erbjuder verksamhet och mötesplatser där barn med leksaken som verktyg får uppleva, 
skapa och uttrycka sig kring det som förenar dem: deras rättigheter, miljön och en hållbar framtid. 
Det sker bland annat genom att de skapar med trasiga leksaker och återvunnet material i peda-
gogledda Retoy Labs. Under 2013 inleddes också en större satsning på Retoy Labs för förskolor 
och skolor i Malmö.

PLAY 2011 - I samarbete med Röhsska museet i Göteborg har HDK genomfört utställningar såsom 
Play 2011, där tolv designstudenter från Child Culture Design skapade en interaktiv utställning 
utifrån några artiklar i FN:s Barnkonvention och Homo Ludens - Den lekande människan 2010, där 
studenter från HDK ställde ut möbler och formgivning som stimulerade till fantasi och kreativitet 
speciellt riktat till barn i åldern 5 till 8 år.

BALAGAN - Studenter från Child Culture Design har också varit engagerade i utvecklingen av 
Stadsbiblioteket i Malmö där de utvecklade ett koncept för inredning av miljöer för 9 till 12-åring-
ar. Konceptet har haft brukarfokus och har utvecklats i en öppen designprocess tillsammans med 
mellanstadieelever från två Malmöskolor.

I projekt som ULTRAVÅLDSDESIGN och DRÖMRAKETEN har Samir Alj Fält som Sydsvenskan 
beskriver det ”slagit in kilar i den gängse, homogent medelklassiga svenska designkulturen”. Samir 
som bland annat är utbildad vid Konstfack arbetar ofta designpedagogiskt med unga i förorterna 
för att bidra till social hållbarhet. I Ultravåldsdesign fick ungdomarna använda sig av vandalism i 
formgivningsprocessen i syfte att skapa nya designuttryck.

Metodutveckling med designstudenter på K3
Kandidatprogrammet Grafisk design på K3 vid Malmö Högskola har sedan starten använt sig av 
genomförandet av skarpa uppdrag som pedagogisk modell. I samverkan med andra aktörer som 
ger uppdrag, identifieras frågeställningar och studenterna bidrar till att skapa kunskap. 

Som ett första initiativ till metodutveckling i designpedagogik gick Form/Design Center i samver-
kan med Samir Alj Fält in som uppdragsgivare under hösten 2013. Uppdraget var att se hur design-
processen skulle kunna implementeras som pedagogiskt verktyg även inom andra ämnen i för- och 
grundskola. Vägen dit gick via en förståelse för fler- och tvärvetenskapliga arbetssätt.

Uppdraget förutsatte delaktighet, öppenhet och nyfikenhet för att skapa ömsesidig nytta. Med ut-
gångspunkt i designpedagogiken skulle studenterna utveckla en aktivitet eller produkt som främjar 
lärande. Parallellt med det skulle studenterna arbeta med begreppet designpedagogik. 

Sex grupper sattes samman. Två valde att på lite olika sätt utforska workshopen som metod. De 
övriga fyra grupperna presenterade prototyper och det är de fyra som finns illustrerade nedan. 
Varje grupp har utvecklat ett koncept och skrivit sin egen bildtext som förklarar hur produkten kan 
användas.
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ORGANISATION FÖR DESIGNPEDAGOGIK

Det vidgade designbegreppet och det tvärsektoriella perspektivet har tillsammans med ett allmänt 
ökat intresse för design gjort designprocessen än mer aktuellt och skapat ett behov av en tydlig 
infrastruktur kring ämnet. Design får med det vidgade begreppet en relevans för sektorer långt 
utanför kultursektorn. Det finns ett behov av nya plattformar och arenor, där samhällsutvecklings-, 
delaktighets-, demokrati- och hållbarhetsfrågor kan förenas på ett djupare plan med kultur, kul-
turaktörer och inte minst en satsning riktad mot barn och unga. 

Designpedagogisk metodutveckling drivs idag av spridda projekt utan något samordnat lärande. 
Mycket av den värdefulla kunskap projekten genererar riskerar att falla i glömska, eftersom det inte 
finns någon samordnande instans som kan uppsamla och dokumentera.

Det finns en stor nyfikenhet på designpedagogiken från kulturpedagogiskt håll. Skissernas Muse-
um, Ystad Konstmuseum, Moderna Museet i Malmö och flera andra aktörer är intresserade av att på 
olika sätt samverka med designpedagoger för att komplettera och utveckla sin egen verksamhet.
Det finns dock en osäkerhet på vad designpedagogik är och hur den skulle kunna användas. Det 
finns därför ett behov av att inte bara ge designpedagogiken en tydligare profil, utan också arbeta 
strukturerat med metodutveckling.

Riksutställningar bedriver omvärldsbevakning på hur denna teknik utvecklas och kan användas i ut-
ställningar, men ska även i samverkan med andra utveckla tillgängliga och hållbara tekniklösningar. 
En regional motsvarighet och samarbetspart inom designpedagogik hade kunnat utgöra ett viktigt 
laboratorium för nya verktyg och metoder. 

Nationell designinfrastruktur
Design – och arkitekturområdet hanteras i Sverige av Kulturdepartementet. I våra grannländer va-
rierar ämnets hemvist, i Danmark hanteras till exempel arkitekturområdet av Kulturdepartementet 
medan Ehrversministeriet ansvarar för designområdet. Ämnets tvärsektoriella karaktär medför be-
hov av interdepartemenatala överväganden. Detta har bland annat skett genom initiativ vad gäller 
kulturella och kreativa näringar som ett gränsöverskridande projekt mellan Näringsdepartementet 
och Kulturdepartementet. I samband med nordiska konferensen om design- och arkitekturpolitik i 
november 2013 var slutsatserna av diskussionen att det tvärsektoriella perspektivet över departe-
mentsgränserna måste stärkas. Norge ses här som ett föregångsland där en sådan struktur redan 
har byggts upp.

Regeringens tidigare översyn av designområdet ledde till att det nationella uppdraget att ansva-
ra för design och arkitekturområdet nu åvilar Statens centrum för Arkitektur och design (tidigare 
Arkitekturmuseet). I samband med den nyligen påbörjade översynen av den nationella politiken av 
detta område bör frågan om en regional struktur övervägas. 

Det finns också en tydlig prioritering av barn och ungas tillgång till kultur. Nyckelbegrepp det ska 
arbetas utifrån är samverkan, förnyelse, uppföljning, spridning och kompetenshöjning. Inom det 
pedagogiska området erbjuder Arkitektur- och designcentrum en mängd program för skolor i olika 
åldrar. Majoriteten av programmen som de erbjuder är än så länge inriktade på arkitektur, men 
designpedagogik är ett område som kommer att behöva utvecklas.

Det krävs stor digital kommunikationskompetens om man vill nå barn och unga. Riksutställningar 
har det nationella uppdraget att fungera som expertmyndighet när det gäller ny teknik, utställ-
ningsmetodik och pedagogik riktad mot barn och unga. De ska även stödja och samverka med 
lokala designcenter och andra kulturinstitutioner i designnätverket för att utveckla teknikanvän-
dandet och förmedlingsformen. Det finns anledning att utveckla den regionala plattformen och 
samverkan med Riksutställningar för att stärka teknikutvecklingen.
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I det nätverk som Arkitektur- och designcentrum ska koordinera diskuteras förslag på lokala pro-
filerade designcenter med ett nationellt uppdrag och därtill nationell finansiering. Det är i första 
hand inte en fråga om att skapa nya center. Form/Design Center lyfts fram som exempel på väl 
etablerade lokala designcenter det kan byggas vidare omkring. I översynen föreslås ett trefaldigt 
nationellt uppdrag åt lokala designcenter. Uppgiften ska likna den nationella arenans uppdrag ”att 
lyfta och synliggöra design- och formprocesser och skapa förståelse för designens roll i nutid och 
framtid.”

Men ett lokalt designcenter ”bör ha ett betydligt mer närings- och samhällsinriktat samarbete med 
regionen än den nationella arenan, vars fokus ska ligga på den kulturella aspekten.” Samtidigt ska 
lokala designcenter utveckla profilområden, där de i det nationella nätverket kan fungera som 
expert inom profilområdet. Uppdraget blir att sprida och synliggöra profilområdet såväl lokalt som 
nationellt. Designpedagogik med inriktning på barn och unga skulle kunna vara ett sådant profil-
område.

Region Skånes utvecklingsuppdrag
Kultur Skåne är som organisation en aktiv del av det regionala utvecklingsuppdraget. I den regi-
onala kulturplanen betonas samverkan med andra aktörer inom exempelvis skola och näringsliv. 
Bland de kulturpolitiska prioriteringarna nämns stärkt kulturell infrastruktur, särskilt fokus på barn 
och unga, ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden och stimu-
lans av kulturdriven näringslivsutveckling.

Få kulturområden har som designområdet en så tydlig potential att vara en stark motor för att 
knyta kultur, näring och skola närmare varandra. Design har trots potentialen en tillbakadragen roll 
inte bara i den regionala kulturplanen, men också i mer övergripande planer och strategier såsom 
den regionala utvecklingsplanen och den internationella innovationsstrategin.

Region Skåne har tillsammans med Malmö Stad, Tillväxtverket och Form/Design Center tagit initi-
ativ till att stärka designområdet och bygga upp en regional designarena. Arenan ska ge design en 
naturlig plats i den skånska utvecklingen och vara en del av de innovationssatsningar som görs. Det 
är en viktig satsning som bör ses långsiktigt. Med en inriktning såväl mot en satsning på designom-
rådets möjligheter ur ett branschperspektiv som en kunskapsplattform för en bred publik.

Kulturpedagogisk plattform
Aktörer som är verksamma inom kulturpedagogik för barn och unga kan indelas i kategorierna in-
stitutioner, andra publika aktörer och kanaler, stöd- och medlemsorganisationer, verkstäder, ateljéer 
och kooperativ och nätverk. Tillsammans med den kulturpolitiska överbyggnaden utgör de den 
kulturpedagogiska plattformen.

Många av dessa har verksamhetsinriktning och aktiviteter som är närliggande ett designpedago-
giskt område. Det gäller exempelvis några av de centrumbildningar som samlar fria professionella 
kulturutövare och som har ett uppdrag att förmedla och producera kultur. Konsthantverkscentrum 
med omkring 150 anslutna konsthantverkare i Skåne och Illustratörscentrum som samlar illustratö-
rer och grafiska formgivare är exempel på sådana centrumbildningar.

Det finns också en mängd verkstäder, kooperativ och ateljéer som har en designinriktning. Ofta är 
det kombinationer av verkstad, butik och visningslokal som fungerar som mötes- och marknadsfö-
ringsplats för anslutna medlemmar. Öresundsregionen utbildar idag flest designers i norra Europa 
och många av de färdigutbildade söker sig till den här typen av fria samordningsformer där krea-
tivitet och nytänkande ofta sprudlar. Många av de här aktörerna uppfångas inte av den nuvarande 
kulturpedagogiska plattformen.

Bristen på designpedagogisk infrastruktur blir tydlig om man utgår från ett vidgat designbe-
grepp som även sträcker sig utanför kulturens kärnområde. Satsningar på design med tydligt 
samhällsperspektiv ryms inte alltid i infrastrukturen. I Malmö finns exempelvis ett nationellt kun-
skapscentrum inom området social innovation och samhällsentreprenörskap - Mötesplats Social 
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Innovation. Mötesplatsen samlar akademi, näringsliv, offentliga och ideella aktörer. Designers och 
designpedagogik har en naturlig plats i sådana sammanhang. Men de länkas sällan samman. Den 
utpräglat tvärsektoriella formen och processinriktningen gör designpedagogiken lämpad som 
brobyggare mellan kulturaktörer och samhällsentreprenörer. Infrastrukturen behöver därför både 
öppnas upp och byggas ut.

Kontaktyta: skola - designpedagogik
Skapande Skola är regeringens satsning på att få in konst och kultur i skolvärlden. Kulturrådet får 
årligen omkring 150 miljoner kronor som ska användas till att integrera professionellt kulturutövan-
de i skolan. Syftet är att öka kontaktytan och samverkan mellan kulturutövare och skolan, samt att 
alla elever ska få en introduktion till ett rikt kulturliv under sin skolgång.

Teater, konst, litteratur, musik och dans är de konstarter som får mest stöd via Skapande Skola. 
Detta kan kontrasteras med Socialstyrelsens kartläggning av ungas kulturövande som visar att 
slöjd, hantverk och bildskapande är de populäraste formerna för kulturutövande. Design finns inte 
som egen kategori utan kopplas samman med slöjd och hantverk.

På Kultur Skånes hemsida kan man finna information om regionala kulturaktörer som kan vara en 
resurs till Skapande Skola. Listan är indelad i konstområden och designområdet tillhör kategorin 
Bild och form. Här ingår en mängd aktörer såsom Dunkers Kulturhus, Konstfrämjandet Skåne och 
Malmö Konstmuseum. Gemensamt för dem är att de inte verkar specifikt inom området form och 
design.

Kultursamordnare och pedagoger i kommunerna har en central roll i hur Skapande Skola ge-
nomförs lokalt. I den årliga sammanställningen av Skapande Skola anger mindre än hälften av de 
responderande skolorna att de har arbetat med kategorin slöjd/hantverk/design. Siffran säger inte 
något konkret om hur stor andel som har engagerat professionellt verksamma designers. 
Det finns en stor potential att inom ramen för en designpedagogisk satsning, skapa en utökad kon-
taktyta mellan skolan och kulturutövare.
 

DESIGNPEDAGOGIK I SKOLAN

Den fantastiska hastighet tekniken utvecklas med och det faktum att den digitala världen har blivit 
vardag, gör att världen på ett helt annat sätt än tidigare förändras allt snabbare. Värderingar för-
ändras i takt med samhällets förändring. Det kan röra allt från hållbarhet, transparens och sociala 
frågor till sättet vi ser på utbildning.

En sak vet vi om framtiden och det är att den inte ser ut som idag. Dagens unga kommer att stå 
inför helt andra utmaningar än vad vi nu kan sia om. Etiska problemställningar och sociala relatio-
ner förändras. Även arbetsmarknaden förändras. Yrken och kompetenser som man för trettio år 
sedan inte kunde föreställa sig, är idag centrala för företags konkurrenskraft. IT, PR/kommunikation 
och speltillverkning är bara några exempel på nya branscher i tillväxt. Vilka som är morgondagens 
branscher har vi ingen aning om.

För att stå väl rustade för samhällets framtida utmaningar bör vi prioritera kreativitet och estetiska 
läroprocesser i hela utbildningsförloppet från förskola till högskola. Införandet av designpedagogik 
i skolan kan bidra till att skolans värld blir mindre sluten, att lärare och pedagoger känner sig trygga 
i att inkludera samhällets förändringar och ny teknik i utbildningen.

Digital delaktighet
Barn som växer upp i en digital tidsanda ställer nya krav på metoder för kunskapsinhämtning och 
utveckling. De är på ett helt annat sätt medskapare av kunskap och nöjer sig inte med passiv inlär-
ning. Med den snabba teknikutvecklingen uppstår också nya kognitiva möjligheter och utvecklings-
mönster. ”Framtiden är mer rörlig, mer sammanhängande och mer personlig”, säger interaktions-
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designern Daniel Karlsson. Han anser att skolan måste öppna sig och förhålla sig till den snabba 
förändringen och de nya möjligheterna. ”Lärare måste ges verktygen för att skapa nya aktiviteter 
när ny teknik införs i klassrummen.” 

Dagens unga som växer upp i en digital värld upptäcker själva, skapar själva och producerar egen 
kunskap. Men även om nyfikenhet och skaparlust är medfödda egenskaper hos alla barn, kommer 
inte djupare förståelse för kreativitet och estetiska processer av sig själv. En utvecklad designpeda-
gogik som förmår att förmedla och implementera designprocessens unika egenskaper i skolan, ger 
inte bara ett lyft åt estetiska ämnen. Det stärker eleverna i alla ämnen och rustar dem till att möta 
och förhålla sig till en komplex omvärld med lika komplexa utmaningar.

Kreativitet och estetiska läroprocesser
Med designprocessen står själva metoden i centrum. Den förutsätter delaktighet, öppenhet och 
struktur i en kreativ skapandeprocess. Att arbeta processinriktat med barn och unga ställer stora 
krav på kunskap om metoder hos läraren. Speciellt om arbetet omfattar delaktighet, inflytande och 
samverkan med det kringliggande samhället. Det finns ett behov av att utveckla designpedago-
giska metoder för barn och unga, föra in ämnet i skolans värld och lyfta lärarnas kompetens inom 
området. 

Fokus på kreativitet och estetiska läroprocesser i skolan bör ses som ett självklart inslag i en lokal, 
regional och nationell innovationsstrategi. Skolan måste öppna sig för omvärlden, ge förutsättning-
ar för barn och unga att inte bara förstå samhället, utan ta aktiv del i ett större sammanhang. De 
måste kläs på så att de kan vara med och forma och designa framtidens samhälle.

För att bevara konkurrenskraft och skapa tillväxt anser finansmannen Robert Weill att naturveten-
skap och humaniora måste gå hand i hand. Kulturell bildning och kreativ träning är avgörande. ”Vi 
behöver människor som är utbildade och tränade i att forma bättre samhälle och i att förhålla sig 
till en marknad i konstant förändring. Detta kommer att ge dem den bästa framtida anställnings-
barheten”, skrev han under hösten på DN Debatt. Det ställer krav på skolan som den idag inte är 
rustad för att leva upp till. Robert Weill vill se ”en skola som förmår odla barnens naturliga nyfiken-
het och frågvishet och som förmår dem att se samhället utifrån så många perspektiv som möjligt, 
även perspektiv som nödvändigtvis inte är deras egna, inte minst eftersom flertalet av våra barn 
kommer att jobba i yrken som inte finns idag och tillsammans med människor som har sina rötter i 
andra kulturer än den egna.”

Istället för att utveckla metoder och estetiska lärprocesser i skolan och anpassa processerna till en 
digitaliserad, allt öppnare, mer sammanhängande och mycket mer komplex värld, går vi idag åt fel 
håll och nedprioriterar de estetiska lärprocesserna i skolan och låter skolan backa in i den digitala 
verkligheten. Istället för att rusta elever för en föränderlig framtid, fastnar vi i fattiga diskussioner 
om surfplattan har en plats i skolan eller inte. Den utvecklingen måste vändas.

En satsning på design i skolan skulle ligga helt i linje med vår stolta skandinaviska tradition av del-
tagande, öppenhet och jämställdhet som ofta visualiseras i demokratisk design, design som utgår 
från demokratiska värden och en humanistisk människosyn. Danmark har gått åt andra hållet. Där 
har bland annat trä- och syslöjd bytts ut till ämnet hantverk och design. Ämnet har fått utökade 
timmar och fokuserar i högre grad på själva skapandeprocessen.

 

DESIGNPEDAGOGIK SOM FORSKNING

Design som forskningsområde är i sin natur mångvetenskapligt och tvärsektoriell. Det involverar 
såväl tekniska områden som ekonomi och humaniora. Vidgandet av begreppet har färgat av sig på 
forskningen, vilket har inneburit att det har blivit än svårare att tydliggöra designforskning som ett 
sammanhängande begrepp. Det i sin tur har inneburit att designforskningen har haft svårt att finna 
en stark egen identitet inom akademin.
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För att stärka design som forskningsområde har det gjorts en nationell satsning för att bygga upp 
området. Merparten av landets högre utbildningar inom design samarbetar i den relativt nya De-
signfakulteten vid Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) som är nationellt centrum för designforsk-
ning. Flera av utbildningarna har betoning på den mer tekniska delen av design med inriktning mot 
materialutveckling och produktdesign. Centrumets placering under KTH understryker att det finns 
en viss slagsida mot mer teknikinriktad designforskning.

Kultur och design inom akademin
Dansk designforskning alltid haft en stark koppling till humanistiska ämnen och naturlig utgångs-
punkt i kulturområdet. Skillnaden blir tydlig i placeringen av och inriktningen på arkitektutbild-
ningar där danska utbildningar fram tills nyligen har legat under Kulturministeriet och har en tydlig 
inriktning på form och estetiska processer.

Kopplingen mellan design, estetik och tillväxt är tydlig i Danmark. Inte bara i utbildningarna, utan 
även på policynivå. Design är en naturlig del i den nationella innovationsstrategin. Dansk Design 
Centers vision lyder exempelvis ”Att danska företag och offentliga aktörer ska bli världens bästa på 
att omsätta designkunskap till värdeskapande produkter och tjänster.” Design som innovationsdri-
vande och samhällsutvecklande är något många både inom näringslivet och offentlig sektor tror 
kommer att bli allt tydligare i framtiden.

I och med det vidgade designbegreppet börjar kopplingen bli allt mer tydlig i Sverige också. Of-
fentlig sektor som är pressad av en åldrande befolkning som kommer att kräva hög service, sätter 
exempelvis stor tillit till designområdet som innovationsdrivande och utvecklare av välfärdstjäns-
ter. OECD betonar också att det är av största vikt att design lyfts som viktig komponent i modern 
innovativ utveckling.

Ett ungt forskningsområde
Design är ett ungt forskningsområde med stor potential som brobyggare mellan humaniora, 
estetiska ämnen, teknik och natur i och med designområdets tvärvetenskapliga och mångsidiga 
karaktär. Men det sker inte av sig själv. Det krävs satsningar på att bygga upp forskningsmiljöer och 
stimuli för kommande forskare att välja designinriktning. Designfakulteten är ett viktigt steg i den 
riktningen, men mer behövs.

Programmet Child Culture Design vid Högskolan för Design och Konsthantverk (HDK) i Göteborg 
är sannolikt unikt, inte bara i Sverige, utan i hela världen med sin inriktning på hur man omsätter 
kunskap och forskning kring barnkultur i designprojekt. Genom studier av slutbrukaren byggs kun-
skap om brukarens förutsättningar som vävs in och tillämpas i designprocessen. Studenten ska få 
en mångvetenskaplig kunskapsplattform att stå på. Denna bredd är för övrigt något som genom-
syrar alla HDK:s utbildningar inom design, där de dessutom har tagit bort traditionella fackgränser. 
Utbildningen har en öppenhet gentemot samhället som gör samhällsfrågor direkt relevanta för 
studenterna och studenternas förvärvade kunskaper direkt relevanta för andra.

Forskning för design
Man kan dela upp designforskningen i tre huvudområden; forskning om design, forskning genom 
design och forskning för design. Forskning om design handlar mycket om att förstå designproces-
sen. Forskning genom design handlar om att använda sig av designprocessen i forskningen. Inom 
akademin är Sverige relativt bra på forskning om och genom design. Men forskning för design 
applicerad på världen utanför akademin, speciellt riktat mot barn och unga, är outvecklad.

För att design ska kunna leva upp till höga förväntningar som innovationsdrivare och samhällsut-
vecklare, måste det utvecklas en forskningsstrategi för designpedagogik som fokuserar på design-
processen som pedagogisk metod och på hur man kan arbeta med design med barn och unga i 
fokus redan från förskolan. I en värld som snurrar allt snabbare behöver vi mer kunskap om hur vi 
ger kommande generationer verktyg för att kunna navigera och känna trygghet i föränderligheten. 
Designprocessen och en utvecklad designpedagogik kan sannolikt bidra med en sådan trygghet och 
samtidigt bidra till att uppmuntra till ett deltagande och ansvarstagande för samhällsutvecklingen.
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Design och estetiska lärprocessers handlar mycket om att förstå sin omvärld, arbeta med ett 
delaktighetsperspektiv och tillsammans forma lösningar på komplexa utmaningar. Det behövs mer 
forskning omkring hur kreativitet kan stimuleras och hur designprocessen som metod kan utveck-
las och användas i inlärningen av andra ämnen i skolan och stärka dem. 

Det finns därför anledning att utveckla en forskningsstrategi för designpedagogik. I nuläget är det 
endast HDK i Göteborg som direkt bedriver forskning omkring barn och designprocessen, trots 
att det finns uppenbara kopplingar till samhällets kärnvärden och en framtidssäkring av samhällets 
attraktivitet, tillväxt och förmåga att förnya sig.

 

KOLDINGMODELLEN – ATT DESIGNA FÖR LIVET

I Danmark har designprocessen identifierats som en central process i samhällsutvecklingen ur ett 
brett perspektiv. Design och estetiska processer ses som en naturlig del i arbetet med att bidra till 
stärkt attraktions-, innovations- och konkurrenskraft.

Dansk design har sin historiska utgångspunkt inom kulturområdet. Redan i inledningen till den 
danska nationella innovationsstrategin betonas det att innovation ofta omfattar design på tvärs av 
vetenskaper och sektorer.

I förslaget till ny läroplan för grundskolan som den danska regeringen har presenterat, lyfts också 
design fram som ett ämne som ska stärka elevernas kreativitet, skapande och förmåga att genom-
föra hela designprocesser. Design är inte bara utpekat som ett viktigt tillväxtområde inom de krea-
tiva näringarna. Det är också ett område som ger mervärde och ökad tillväxt åt andra områden.
I Kolding kommun har man utvecklat designområdets potential som motor för tillväxt och inno-
vation genom en form av klusterinitiativ som går under namnet DesignKolding, där kommunen 
tillsammans med regionala kulturinstitutioner och akademin utgör kärnan. Hemsidan (www.
designkolding.dk) är det virtuella fönstret för såväl enskilda som samlade initiativ för att förverkliga 
visionen.

I slutet på år 2012 antog kommunen en fördjupad vision som ska vara fundament för kommunens 
politiska inriktning och fungera som styrparadigm i hela den kommunala verksamheten. Visionen 
betonar kopplingen mellan design, entreprenörskap, social utveckling och utbildning, samt att 
dessa utgör fundamentet för att skapa attraktivitet och tillväxt.

Vi designer for livet

Sammen designer vi muligheder for et bedre liv gennem iværksætteri, social udvikling og 
uddannelse. Passionen for at udforske og anvende design, gør Kolding kendt i udlandet som 
den europæiske designby, hvor iværksætteri, social udvikling og uddannelse i samspil danner 
en stolt vækstkommune.

Kolding danner forbillede for iværksættere og de bæredygtige vækstvirksomheder tiltrækker 
investorer. Vi udvikler viden med udgangspunkt i design. Kolding er et attraktivt sted at bo, 
hvor mange bliver idérige iværksættere i Koldings innovative virksomheder og sociale projek-
ter.

Som ett led i att förverkliga visionen har kommunen gjort en omfattande satsning på hela utbild-
ningsområden, där design ska gå som en röd tråd från förskola till högskola. De har initierat en 
kompetenshöjande insats riktad mot grundskolan. Lärare och pedagoger har blivit utbildade i 
designpedagogik, en handlingsplan för designpedagogik har tagits fram och kommunen har inlett 
ett arbete med att utveckla designpedagogiken som metod. Satsningen görs i ett brett samarbete 
med Trapholt museum, Syddansk Universitet och andra intressenter.
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Utbildningssatsningen har bland annat resulterat i strukturutveckling och undervisningsförlopp för 
design i grundskolan som ska fungera som inspiration till design- och innovationspedagogik.

”At arbejde med design og innovation i folkeskolen er at klæde eleverne på til fremtiden. Vi har 
hidtil – og fortsætter med – klædt eleverne på med boglig viden, teknikker, sociale færdigheder 
samt evnen og lysten til at lære. Vi ved imidlertid at verden forandres med rivende fart og viden 
opbygges og forældes ligeså hurtigt. Derfor er vi nødt til at give eleverne noget andet og mere 
med også. Det er det vi gerne vil med design og innovation.”

Design i Folkeskolen - Inspiration til design- och innovationspædagogik

Utöver grundskolan har Kolding bland annat satsat på förskolan och byggt en helt ny designförsko-
la. Med inspiration från bland annat Reggio Emilia och John Deweys upplevelsebaserade lärande, 
utvecklar pedagogerna designpedagogiken i samarbete med forskare från Syddansk universitet.

Även dagbarnvårdarna i kommunen blir utbildade i designprocessen. Dels för att bättre kunna 
stödja barnen i deras utveckling, men också för att själv bli bättre på att tänka innovativt och däri-
genom bli bättre på att utveckla sin egen verksamhet.

Genom en samlande vision och tydlig kommunikation blir kopplingen tydlig mellan designpedago-
gens arbete med att tydliggöra de kreativa och estetiska läroprocesserna i barn och ungas ut-
veckling och samhällsutvecklande innovationsprocesser. En sådan samhällsutvecklande process är 
exempelvis ett offentligprivat samarbete med att designa och bygga ett nytt serviceboende som 
redan innan det är färdigbyggt går under namnet ”Danmarks flotteste plejehjem”. Detta genomförs 
som en innovationsupphandling med hög grad av brukarinvolvering i hela processen.

Ett nytt kvarter, Design City Kolding håller på att växa fram. Design City Kolding ska fungera som 
samlande punkt för designklustret. Utgångspunkterna är hållbarhet, innovation genom design och 
nya samarbetsformer.

Koldings medvetna satsning på design och designpedagogik kan fungera som förebild och inspi-
ration för Region Skåne och skånska kommuner som vill satsa på design. Designprocessen och 
designpedagogiken visar hur man kan integrera allt från utbildning, innovation, kultur, entrepre-
nörskap och regional utveckling under designbegreppet, utan att det blir så brett att det tappar 
innehåll.
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UNDERLAGSRAPPORTER

Designpedagogik utifrån ett vidgat designbegrepp för kunskap, dialog och samhällsutveckling – 
Utredning av möjligheter till utveckling av det publika pedagogiska arbetet vid Form/Design Center
Katja Lindqvist
Omvärldsanalys med inriktning mot innovativa sätt att arbeta med designpedagogik med högre 
utbildning eller samhälle som utgångspunkt.

Omvärldsanalys: Designpedagogik – vad, vem, varför & hur
Stefan Persson & Stefan Öster, Rhetikfabriken
Omvärldsanalys med inriktning på definitionen av begreppet designpedagogik, dess avgränsning 
mot närliggande begrepp, samt dess utövande och utveckling, tillsammans med faktorer som tro-
ligen kommer att påverka framtida designpedagogik.

Kulturpedagogisk plattform
Caroline Lund
Kartläggning av infrastruktur för konst- och kulturpedagogik i Skåne samt en inledande undersök-
ning av vilka samarbetsmöjligheter det finns inom (design-)pedagogik.

Designprocessen
Marie Loft & Stefan Fallgren
Exempel på olika modeller av designprocessen och metoder kopplade till processen, samt exempli-
fiering av sammanhang där designprocessens metoder och modeller används.

Form/Design Centers Design – LABBDesign- pedagogik för familjen
Lovisa Witt
Inledande undersökning av förutsättningar och möjligheter för utveckling av design-labb/verkstad 
som barn/familjeverksamhet med inriktning på designpedagogik.

Digital Pedagogik
Daniel Karlsson
Omvärldsanalys av olika former av digitalt lärande i skolan och trender inom teknikbaserade peda-
gogiska redskap, teknikanvändande bland unga och digital pedagogik.

Designpedagogik = Designprocess + Utbildning
Christel Brost, Programansvarig Grafisk design, K3, Malmö Högskola
Program- och kursbeskrivning av Grafisk design samt projektredovisning av studentuppdrag att, 
på uppdrag av Form/Design Center, undersöka designprocessen som pedagogiskt verktyg och 
utveckla prototyper för designpedagogiska verktyg till för- och grundskola.


