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KAPITTEL 2.  DESIGN OG DESIGNARBEID 
 
Målet med dette kapitlet er at du 

– kan forklare hva design er 

– kan beskrive hvordan designprosesser foregår 

– kan forklare hva designkompetanse består i og hvordan man øver den opp  

 

2.1 Hva er design?  
Dette kapittelet handler om design som arbeidsprosess: hvordan kan vi forstå og beskrive det vi gjør 
når vi designer. Det er nyttig når vi skal planlegge designprosessen og, ikke minst, når vi skal ha med 
oss brukere på å designe.   
 
«Design is when designers design a design» sier designeren Heskett og illustrerer at vi forstår design-
begrepet på forskjellig måte. Han viser at begrepet design både refererer til prosessen å designe og 
til resultatet av den prosessen. Den hverdagslige betydningen av design refererer ofte til estetikk og 
utseende på et artefakt: når vi snakker om «designer-ting» tenker vi ofte på ting som er spesielt 
forseggjorte og fine å se på, og som også ofte er funksjonelle. Design er mer enn estetikk: «en klokke 
forteller mer enn tiden» sier designerenDel Coates.  
 
Jeg foreslår en liten tenkeøvelse før jeg går videre: Tenk deg at du vil lage en middag og invitere noen 
du kjenner. Du starter kanskje med å tenke over hva slags middag det skal være. Er det en feiring 
eller en bestemt anledning? En hyggelig kveld med venner og god mat er forskjellig fra en middag der 
du vil imponere svigermor. Er det en feiring av en venn burde denne vennens preferanser bestemme 
en del, f.eks. vil en tur-glad venn kanskje like en utendørs feiring. Hvordan ser du for deg middagen? 
Så kommer vi til det helt konkrete: hva slags mat skal det være? Hvilke ingredienser har du? Og hva 
kan du skaffe? Hva har du av tid og penger? Hva kan du lage? Hvor ambisiøs vil du være? Er det 
allergier eller dietter du må ta hensyn til? Hvordan vil du gå fram? De konkrete rammene som settes 
av tid og penger og ferdigheter vil også være med på å bestemme hva du ender opp med å lage.  
 
Hensikten med denne enkle øvelsen er å tenke litt over hva vi gjør når vi designer. I utgangspunktet 
starter hver eneste design-prosess med uendelig mange muligheter, og mye av prosessen består 
egentlig i å velge hvilke muligheter som skal holdes åpne og hvilke som skal lukkes. Design handler 
altså om valg, om å velge noen muligheter og velge bort andre. Dessuten vil gode designere hele 
tiden jobbe med å finne fram til flere muligheter enn de som virker opplagte i starten, dvs. at de 
forsøker å vente så lenge som mulig med å velge noe som utelukker andre valg. Design handler om å 
åpne og lukke rommet av muligheter.  
 

2.1.1 Å gi materiell form til en ide 
Den enkle definisjonen av design er å gi materiell form til en ide. Det designere kan er formgiving: å 
finne fram til en god form og forme materialet slik at designideen blir konkretisert. Å finne en god 
form og forme materialet er ofte to sider av samme sak: alle materialer har egenskaper som gjør 
noen former enklere å lage enn andre. Og det betyr at definisjonen ovenfor forenkler litt siden ideen 
også formes av formgivingsarbeidet. Antropologen Tim Ingold sier at det er slik at vi designer 
gjennom tenkning («making through thinking»), men at vi også tenker gjennom å designe («thinking 
through making»), jeg snakker mer om hvordan designere tenker senere i kapitlet. Arbeidet med å 
forme et artefakt er ikke bare et hånd-arbeid, det er også mye tanke-arbeid i denne prosessen. Det 
designere er spesielt gode på er å finne fram til nye former og nye materialer (som kan gi nye former) 
og dermed ikke bare bruke det som allerede fins, men videre-utvikle materialer og former. 
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Vi kan sammenlikne design med matlaging, f.eks. å lage pizza. Alle kan «lage» en ferdig-pizza – med 
eller uten ekstra «pynt», men en kokk kan lage pizza helt fra bunnen og få den akkurat som han/hun 
ønsker: tykk eller tynn bunn, med sitt foretrukne mel, og saus og krydder som han/hun liker, ost og 
annet fyll etter sin egen smak. Kjøper vi en ferdigpizza må vi velge mellom det andre har valgt å lage: 
de har valgt for oss. I informatikk er det program- og maskinvare som vi designer med: de er våre 
viktigste designmaterialer. Siden IT kommer i så mange former, må informatikere også kunne litt om 
de fysiske materialene som program- og maskinvare kan pakkes inn i, selv om hovedfokus i 
informatikk ikke er på design av fysiske materialer som tre, plast, metall, betong og tekstil. En kokk 
vet mye om alle ingrediensene som inngår i en pizza og kan eksperimentere med pizzadeig, pizzasaus 
og pizzafyll, dessuten kan kokker mye om matlagingen som prosess og kan eksperimentere med 
heving av deigen og stekingen for å lage en god pizza. En god designer må også kunne mye om alle 
materialene som skal brukes, og hvordan de spiller sammen. Jeg kommer tilbake til dette senere i 
kapittelet og i neste kapittel.  
 
En viktig del av design er det å formulere ideen som skal få form, den som skal «bære» det som skal 
designes (artefaktet eller løsningen). Gode designideer gir designerne støtte i alle de valgene de må 
ta underveis i arbeidet om hvilke former som skal velges. En slik bærende designide kaller vi for et 
konsept. Prosessen med å komme fram til et konsept innebærer som regel at man lager skisser og 
forsøk med ulike former: akkurat som med middagen jeg snakket om tidligere vil ideen / konseptet 
og formgivingen påvirke hverandre og bidra til den formen som velges.  
 
Operahuset i Oslo (se figur 2) kan være et eksempel. Det ble vedtatt å bygge et nytt operahus i Oslo i 
1999. Et mål med oppdraget var åpenhet: å åpne byen mot fjorden og å gjøre Operaen åpen og 
tilgjengelig for publikum. Bjørvika, der Operahuset nå ligger, var på den tiden et sted som var 
utilgjengelig for folk pga. motorvei og trafikk. Det var også mye diskusjon om det var riktig å bruke så 
mye penger på et bygg for det mindretallet av befolkningen som er interessert i opera: Oslo hadde 
tross alt en opera allerede, selv om den ikke var optimal. Målet var at Operahuset skulle bli et 
inviterende og åpent sted med nærhet til Oslofjorden. 
 
Arkitektfirmaet Snøhetta vant design-konkurransen om Operahuset, og startet prosjektet i 2000 
(med byggeperiode 2003-7). De skriver om prosjektet at åpenhet og tilgjengelighet («accessability» 
på engelsk) var viktige for hvordan Operahuset ble designet. Åpenhet er det konseptet som ligger 
under designarbeidet, og konseptet åpenhet ble en rettesnor for valgene som ble gjort i den 
konkrete utformingen av Operahuset. Konseptet fungerte som en visjon for design-prosessen: det de 
ønsket å oppnå, det de så for seg. I dag er det lett å komme til Operaen siden motorvei-trafikken er 
lagt i tunell (Operatunellen 2005-10). Operahusets tak innbyr til å vandre opp på toppen og se på 
utsikten og ned til vannet for å se på livet der.   
 

    

Figur 2.1 Kilde for begge bildene: Visit Norway  
 



utkast til manus med uferdige deler, 24/1 2020 
 

 3 

Det neste å legge merke til er at bygget likner på en isbre som stiger opp av vannet. Vi kan si at 
isbreen har vært brukt som et konsept når materialer og former er valgt i Operahuset: la oss kalle det 
for et form-konsept. Den måten Operahuset er designet på gjør at isbreen som form bidrar til å åpne 
Operaen mot fjorden og mot byen slik at den er tilgjengelig for alle. Det er ikke opplagt at isbre er 
den beste måten å formgi åpenhet på, jeg kan tenke meg flere andre form-konsepter som også 
kunne vært brukt for å skape åpenhet mot fjorden og byen, f.eks. en bro eller en båt. Isbreen som 
form-konsept blir tydelig gjennom materialene som er valgt: marmoren som utgjør taket (og gulvet!), 
skråformen som gir assosiasjoner til breens form, og inne i huset gir materialer, farger og former 
referanser til både isbreer og fjell, og til annen Skandinavisk design (den bølgende treveggen inne). 
Samtidig er Operaen et sted for musikk, opera og ballett, og huset tilfredsstiller også de kompliserte 
tekniske kravene til et fagbygg, med god akustikk, avansert scene-maskineri, scener og saler som gir 
god lyd, og det er rom for billettsalg, pausearealer, serveringssteder, garderober og for publikums-
trafikk.   
 
Et annet kjent operahus er Operaen i Sydney, designet av Jørn Utzon. Det nyskapende bygget ble til 
over en lang periode (1958-1973), siden det var vanskelig og dyrt å få til. Utenfor Sydney Opera står 
det utstilt en halvkule, der det er skåret ut skalker eller «skjell» med ulike vinkler og der de samme 
formene går igjen i bygget. Her ser vi at den bærende ideen for utformingen ligger i formene (skalker 
av halvkulen) og ikke i en mer abstrakt metafor, som for Operahuset i Oslo. Flere andre kjente bygg 
er også basert på form-konsepter, f.eks. Guggenheim-museet i Bilbao (arkitekt Frank Gehry).  
 

       
Figur 2.2 Kilde for bildene: no.wikipedia.org, dictionaryofsydney.org + eget bilde 
 
 

 
 
 
Figur 2.2 Kilde for bildene: no.wikipedia.org, dictionaryofsydney.org + eget bilde 
 
Mye av arbeidet i design går med til å finne fram til konsepter og form-konsepter, som blir brukt til å 
gi retning til alle valgene designerne gjør underveis når en ide skal gis materiell form. Ofte tar det tid 
å finne fram til gode konsepter og form-konsepter, og i DMB ønsker vi å bruke god tid på det for å 
sikre at vi lager noe som er forankret i brukskonteksten og hos brukeren. Vi ønsker å utsette 
beslutningen om hva konseptene skal være til vi er ganske sikre på at vi kan begrunne det både fra 
design- og bruks-siden.  
 
Noen snakker heller om visjon enn om konsept og form-konsept. En visjon er et bilde av en ønsket 
tilstand: det vi ser for oss at vi skal designe, målet for design-prosessen. Disse begrepene betyr 
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nesten det samme, men har litt forskjellig funksjon for designerne. Grovt sagt vil visjonen være en 
løsning eller del av en løsning, dvs. hvordan det vi skal designe vil være i funksjon eller i bruk, mens 
begrepene konsept og form-konsept brukes når vi skal vurdere designvalg som har med formgiving å 
gjøre mer spesifikt. I Operahuset i Oslo, f.eks. vil man spørre hvilke materialer som kan brukes for å 
skape form-konseptet isbre eller hvilke former som bidrar til konseptet åpenhet og tilgjengelighet, 
mens man ser for seg et tak der folk kan gå rundt. Begrepene konsept og form-konsept er mer 
spesifikt rettet mot henholdsvis den bærende ideen for artefaktet og for dets formgiving, mens 
visjonen går mer konkret på hva vi ønsker resultatet skal være. På denne måten blir visjonen en 
kombinasjon av resultatet av konseptet og form-konseptet.  
 
I informatikk designer vi informasjonsteknologi (IT), dvs. datamaskiner som gjør ting. Jeg skal ta for 
meg hvordan vi kan tenke om datamaskiner og IT som design-materiale i kapittel 3, men det at 
datamaskiner er maskiner som gjør ting, betyr også noe for hva slags konsepter vi trenger i design av 
IT. Ofte vil konseptet dreie seg om en funksjon datamaskinen har eller en aktivitet der datamaskinen 
er integrert, og form-konseptet vil være knyttet til hvordan funksjonen kommuniseres til brukeren. 
Eksempel på et funksjons-rettet konsept kan være at alle har tilgang til all verdens kunnskap, der 
form-konseptet er knyttet til hvordan slik tilgang kommuniseres – noe som varierer med hvilken 
teknologi som er tilgjengelig. Med boktrykker-kunsten fikk alle mulighet for å skaffe seg bøker, med 
leseundervisning ble bøker tilgjengelige for alle, med leksikon ble vitenskapelig kunnskap samlet i 
oppslagsbøker, med Internett, elektroniske dokumenter og søkemotorer (søk i fritekst) er vi kommet 
nærmere at alle faktisk kan ha tilgang til all verdens kunnskap.  
 

2.1.2 Hvor kommer designideer fra? 
Vi kan si at både konsepter, form-konsepter og visjoner er design-ideer av forskjellig slag. Begrepet 
ide kommer fra gresk «eidos», som betyr utseende eller art og «idein», som betyr å se. Til hverdags 
er det et litt vagt begrep som vi bruker til å snakke om en tanke (lys ide), en oppfatning (en vag ide, 
en fiks ide), eller et allment forbilde (ideen om demokrati). I design snakker vi om design-ideer som 
noe vi ser for oss at vi skal lage: et artefakt eller en del av et artefakt som er i funksjon – ikke ulikt 
begrepet visjon ovenfor. I design har vi bruk for et videre begrep som kan omfatte mer enn det å se 
for seg en løsning: vi trenger mer uferdige eller abstrakte ideer som konsepter og form-konsepter, 
som kan brukes for å komme fram til en løsning. Vi snakker om at designere jobber med å utvide ide-
rommet, dvs. mengden av ideer om hva som er mulig og ønskelig å designe, både helhet og deler. 
Hvilke muligheter en designer ser for seg vil være basert på hennes/hans kompetanse og erfaringer, 
både om teknologi og om bruksområdet. Deltakerne i design-prosessen bringer med seg et sett med 
ideer inn i prosessen, og hvordan design-resultatet blir avhenger av disse ideene. Mye av arbeidet i 
design går derfor ut på å forsøke å få mer kunnskap og erfaringer som kan bidra til flere (og bedre) 
ideer og dermed til bedre design-resultat.  
 

    
 
 
Figur 2.3 Kilde for bildet av Phelps tractor: Gentner & Grudin  
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Designere er ofte ganske raske med å foreslå løsninger på problemer, og nøyer seg med å bruke det 
de kan fra før for å komme fram til en løsning. Av og til er det lett å se at designerne har basert sitt 
design på ting de har sett før. En morsom illustrasjon er den første motordrevne bilen: Phelps tractor, 
som ser ut som en hestekjerre med en sykkel foran i stedet for en hest, og som styres av en kusk ved 
hjelp av tømmer, dvs. et kjøretøy satt sammen av elementer som designeren kjente fra før. Det må 
et lite sprang i tenkningen for å erstatte tømmene med et styreratt – og sannsynligvis kom man ikke 
på det før etter at man hadde brukt tømmene i den første versjonen en stund.  
 
En viktig kompetanse gode designere har er å gjøre slike sprang i tenkningen, d.v.s. at de tenker på 
de nye mulighetene teknologien gir i stedet for å «oversette» en teknologi til en annen (det jeg i 
kapittel 1 kalte «papir +»). Slike sprang kommer ofte fra kunnskap om maskineriet: hva som er mulig 
å få til. Et eksempel er symaskinen. De første symaskinene etterliknet måten vi syr for hånd: vi trer 
tråden gjennom nåløyet og stikker nålen gjennom tøyet med nåløyet (og tråden) sist. Dagens 
symaskiner gjør det nesten omvendt: her er nålen blitt snudd slik at nåløyet med tråden er rett 
ovenfor nålens spiss og tråden blir dermed ført først gjennom tøyet, der den fanges opp av en 
undertråd (en annen tråd på undersiden) som fester sytråden under stoffet. Her er det ikke 
håndsøm, men maskinens muligheter som har gitt symaskinen dens form.  
 
En av dem som har teoretisert mest (og best!) om design er filosofen 
Donald Schön. Schön tok sin doktorgrad (ved MIT i USA) om filosofen 
John Dewey og hans teori om hvordan vi forstår verden. Schön sier at 
vi forstår nye ting som-om de er noe vi kjenner fra før: vi sammenlikner 
nye ting vi møter med ting vi har møtt før og kan forstå. Det betyr at 
når vi designer noe som skal brukes av noen andre enn oss selv, må vi 
bruke et formspråk som de kan forstå. Når vi designer hvordan en 
funksjon kan kommuniseres, må vi vite hvilke former som faktisk vil 
forstås av, og kommunisere, med brukerne. Mange av de symbolene vi bruker i dag er egentlig bilder 
på det konseptet (eller visjonen) designerne hadde, f.eks. å organisere pc-skjermen som en kontor-
pult (engelsk «desk-top») eller tenke at vi ser på elektroniske dokumenter 
gjennom et vindu («windows»). Mange av symbolene og ikonene som vi 
kjenner i dag refererer til tidligere kjent teknologi (se figur), f.eks. arkivkort for 
lagre, telefon / telefonrør for å ringe, filmkamera for å filme, konvolutt for 
meldinger, (amerikansk) postkasse for post, (amerikansk) søppelbøtte for å 
kaste, nål fra kartposisjonering for posisjon. Ikke alle brukere har sett et 
eksemplar av den fysiske telefonen eller postkassen som ikonet refererer til, 
men de vet hva det betyr likevel: symbolene har gått inn i «språket» vårt. Det er også kommet nye 
symboler fra nye teknologier inn i språket, f.eks. for posisjon (fra kart-applikasjoner som Google 
maps), nettverk, batteri eller energi, og avspilling («play»).  
 
Fra dette er det i hvert fall to ting som har betydning for design, som jo handler om å skape nye ting. 
For det første: vi designer det vi er i stand til å tenke oss, og vi klarer vanligvis bare å tenke oss det vi 
kan forstå – det vi har sett før. Hvis vi studerer hvordan designere jobber i praksis oppdager vi at de 
refererer til del-løsninger som de allerede kjenner til (engelsk «precedents» sier Bryan Lawson), dvs. 
elementer eller former som de har sett i tidligere løsninger. Når designere skal fortelle om hvordan 
de fikk ideen til en løsning, sier mange at de skapte seg et bilde av løsningen veldig tidlig i design-
prosessen, og ofte før de hadde utforske problemet ordentlig. Designforskere bruker litt ulike navn 
på dette tidlige bildet: «operative image» (Erik Stolterman) eller «primary generator» (Jane Darke), 
men alle legger vekt på at det styrer det videre designarbeidet. Det designerne ser for seg kan være 
en del av løsningen: et materialvalg, en bestemt form, eller en funksjon, som kan fungere som et 
målbilde for arbeidet. Målbildet kan være det jeg ovenfor kalte visjon: det vi ønsker å oppnå når 
design-resultatet er kommet i bruk, men det kan også bare være en del av løsningen: en detalj, en 
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type teknologi, en form, et materiale f.eks. som vil påvirke helheten i løsningen ved å fungere som 
fastsatte valg. Et eksempel fra matlaging kan være at jeg ønsker å kopiere noe jeg har spist på en 
restaurant eller at jeg har mye av en ingrediens i kjøleskapet som jeg gjerne vil bruke.  
 
For det andre: dette med at vi bruker ting vi kjenner som utgangpunkt for design er ganske naturlig. 
Når vi møter nye ting forstår vi dem ut fra hva vi kan fra før – vi lager mening. Når vi skal designe en 
ny ting prøver vi å få ideer ved å tenke på hva den likner på og minner oss om: vi ser den som-om 
(engelsk: «seeing-as») den er noe annet. Eksemplet med Phelps tractor illustrerer dette godt, synes 
jeg: en bil som er designet som en selvgående kjerre. Men vi kan også systematisk forsøke å se 
«forbi» dagens artefakter og løsninger ved å tenke på hvordan de kunne vært hvis forutsetningene 
var annerledes: hva-om (engelsk: «what-if»). Her er symaskinen et godt eksempel: den virker fordi 
den syr med en «omvendt nål» sammenliknet med håndsøm. Å designe artefakter som er helt nye er 
vanskelig: da må vi enten kombinere ting vi har sett før på nye måter eller vi må samarbeide med 
mennesker som har andre erfaringer og dermed tenker forskjellig, ser andre sider av situasjonen og 
kan foreslå andre ideer.  
 
Til nå har jeg snakket om to typer ideer som hjelper oss med å velge hva vi skal lage og hvordan vi 
skal forme løsningen: konsept og form-konsept. Vi kan si at disse to retter seg mot å forstå og 
beskrive problemet. Vi har også ideer rettet mot løsningen, som konkretiserer hele eller deler av den: 
visjonen (det vi vil oppnå, ønsket tilstand) og målbilde, som kan være det samme som visjonen eller 
bare en del eller et aspekt av løsningen.  
 

2.1.3 Design av design 
Design handler om å formgi en ide i et artefakt, system eller tjeneste, men også å designe design-
prosessen. Det å vite hva man skal gjøre i design inkluderer også å designe hva, hvem, hvor og når 
ting skal gjøres for å komme fram til design-resultatet. Vi må bestemme hvordan design-prosessen 
skal struktureres: hva som skal skje i hvilken rekkefølge, og vi må bestemme hvordan arbeidet skal 
organiseres: hvordan vi skal dele arbeidet opp og sette det sammen igjen til en helhet. Hvordan skal 
vi gå fram? Hva må vi gjøre først og hva kan vente? Hvilke aktiviteter er avhengig av andre? Hva slags 
kompetanse og ressurser trenger vi osv. osv.  
 
Design-prosjekter er vanligvis unike, dvs. de er en engangsoppgave som ingen har gjort før. Ofte skal 
vi jobbe sammen med nye folk også. Det betyr at det er vanskelig å vite på forhånd akkurat hva vi må 
gjøre, så vi må regne med å revurdere planene underveis. Vi må rett og slett legge opp arbeidet som 
en læringsprosess: vi kommer til å lære gjennom å prøve oss fram («learning by doing» eller læring 
ved prøving og feiling, som det kalles). Det kjente design-firmaet IDEO har som slagord: feil mye og 
tidlig («fail often, fail fast») fordi man lærer mye av å prøve og se hva som går og ikke. Vi kan 
sammenlikne det med å lære å sykle eller gå på ski: man må velte eller falle noen ganger for å bli i 
stand til å unngå det. Å forstå hvorfor noe er feil er en rask måte å lære på.  
 
Planlegging og ledelse av design krever at vi må håndtere en blanding av problem-løsning og kreativ 
frihet: vi må kombinere det å lære mens man jobber («learning-by-doing») og det å lære gjennom 
systematisk evaluering av både design-resultat og -prosess. Det siste er en viktig side ved det å lede 
designprosessen. Det å planlegge og lede et design-prosjekt krever derfor faglig forståelse på mange 
plan. For å planlegge designarbeidet trenger vi å kunne noe om de viktige elementene i design slik at 
vi kan foreslå en rekkefølge på aktivitetene: til det trenger vi kunnskap om hva design er, hvordan 
design foregår, hvilke metoder og teknikker man bruker mm. Denne boken er ment å gi en innføring i 
alt dette.  
 
Fordi denne boken handler om DMB vil jeg også ta opp hvordan arbeidet kan organiseres for at 
brukerne skal kunne delta i designsamarbeidet, og hvordan en slik tverrfaglig designprosess kan 
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planlegges og ledes. Ledelse defineres ofte som å oppnå resultater ved hjelp av andres arbeids-
innsats, og det betyr at det er viktig hvordan man kommuniserer og omgås sine kolleger. Man må 
koordinere arbeidet slik at folk som jobber på samme problem drar i samme retning: da må de vite 
nok om hverandre og hverandres arbeid til at de kan det. Et annet viktig aspekt er å utnytte teamets 
kompetanse i designarbeidet, både til å forstå og forme, og til å diskutere og evaluere underveis. En 
god bruk av de forskjellige kompetansene vil gjøre det enklere å komme fram til et godt resultat. En 
god leder sørger for et godt samarbeidsklima og gode rutiner som gjør at medarbeiderne trives i 
jobben. Kapittel 8 handler om prosjektarbeid og samarbeid.  
 
Ofte kan den første tiden i en designprosess virke ganske kaotisk, særlig fordi man prøver å forstå 
hva problemet kan være og prøver å lage så mange ideer som mulig for hva som kunne være en 
løsning. Prosessen med å forstå problemet (og løsningen) er viktig fordi der bestemmes konsept og 
form-konsept: hva som skal styre formgivingen, og det utvikles en visjon (og kanskje også målbilder) 
som brukes for å evaluere designvalgene underveis: hvor skal vi og hva vil vi oppnå? Før vi vet hvor vi 
skal kan det hende vi må prøve flere forskjellige retninger, og det kan oppleves som en ganske 
kaotisk og retningsløs periode (Elizabeth Sanders og Pieter Stappers kaller dette for «the fuzzy front 
end» av et prosjekt).  

             
Figur – fra Sanders & Stappers fuzzy frontend + figur inspirert av Andersen et al 1986  
 
Hvis vi ser på design som å formgi en ide, dreier designarbeidet om å forstå hva man skal designe 
gjennom undersøkelser og analyser (mest tenke), og å bruke materialer til å skape former som leder 
til det ønskede resultatet (mest gjøre). Om det fungerer som ønsket må man evaluere underveis og 
når det begynner å bli leveringsklart. I tillegg må man designe designprosessen: man må lage en plan 
for arbeidet med arbeidsoppgaver og milepæler og systematisk evaluere hvordan arbeidet ligger an i 
forhold til planen (mest tenke), og man må revidere planene i forhold til hva som viser seg å ikke gå 
som planlagt (mest gjøre). Vi har altså flere dimensjoner eller perspektiver å ta hensyn til: for det 
første må vi designe både design-resultatet og -prosessen, vi må både tenke og gjøre, og vi må ta 
hensyn til dagens situasjon og til visjonen om fremtiden. I kapittel 5 snakker jeg om hvordan vi 
designer en designprosess der brukerne er med på å ta design-beslutninger.  
 
 

2.2 Hvordan jobber designere?  
For å planlegge og utføre design må vi forstå mer av hva designere gjør. Å definere design som å gi 
materiell form til en ide er ganske abstrakt: hvordan gjør vi det? Hva gjør vi da? Design starter ofte 
med at noen opplever at de har et problem som kan løses med å designe noe – eller re-designe noe 
som er problematisk. Men, som jeg har vært inne på: problemet er ofte ikke klart eller vel-definert 
eller det kan være uenighet om hva som er problematisk. I kapittel 1 refererte jeg til at designere 
ofte tenker at de vet hva kunden «egentlig» ønsker seg (rent gulv, ikke nødvendigvis ny støvsuger) og 
tolker vi det positivt uttrykker dette noe av det samme: det er lurt å diskutere hva som egentlig er 
problemet. Men det ligger også en fare i å tro at designere alltid vet best: det kan jo hende at kunden 
faktisk ønsker seg en bedre støvsuger … Uansett er det best å bruke litt tid på å forstå hva problemet 
er før vi bestemmer oss for en løsning.  

nåtid framtid

designe

formgi

design-prosess

nåtid framtid

evaluere planlegge

revidere

tenke analysere

gjøre undersøke

design-resultat

dimensjoner av design-arbeid
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2.2.1 Problem og løsning 
Jeg starter diskusjonen om problem og løsning med et eksempel. I en video som er laget av og med 
det kjente design-firmaet IDEO1 forteller de hvordan deres designprosess forløper gjennom å fortelle 
om et eksempel på en designprosess: de tar på seg oppdraget med å redesigne et kjent artefakt: en 
handlevogn. Det første designerne i IDEO gjør, er å møtes for å lage en felles forståelse av oppdraget 
og fordele oppgaver mellom seg. Så drar de for å undersøke handlevogner, fra mange forskjellige 
perspektiver og på mange forskjellige steder. De drar dit handlevogner befinner seg og undersøker 
hva som er problematisk og hva som fungerer bra. Handlevognen blir sett og diskutert fra mange 
ulike typer brukeres ståsted (forskjellige typer kunder, butikkansatte), og i tillegg perspektiver til folk 
som er i kontakt med handlevognene i sitt arbeid (f.eks. reparatører). På slutten av dagen møtes de 
på IDEO for å dele det de har funnet ut med de andre i teamet. Etter litt flere undersøkelser starter 
de med å lage prototyper for å utforske mulige løsninger. De lager flere forskjellige prototyper med 
utgangspunkt i ulike perspektiver (f.eks. sikkerhet, effektivitet, bevegelse) for å eksperimentere med 
hvordan problemene kan løses helt konkret. De presenterer prototypene for teamet og diskuterer 
dem, og til slutt i videoen lages en ny og mer forseggjort prototype som inneholder biter fra flere av 
de tidligere prototypene. Denne blir så tatt med til en butikk og diskutert med ulike folk som bruker 
handlevogner eller som møter dem i arbeidet sitt. IDEOs video viser tydelig at det å undersøke mer 
om flere sider ved et problemområde er viktig for å komme fram til hva problemet «egentlig» er og 
hva som kan være gode løsninger på det. De er spesielt opptatt av at det å lage prototyper hjelper 
både for å forstå problem og løsning.  
 
Ofte starter ikke et designprosjekt med et så klart avgrenset problemområde som i IDEO sin video, 
men også her ser vi at designere bruker tid på å finne ut hva problemet er og hvilke mulige løsninger 
som fins. I virkeligheten får vi som regel ikke servert et problem ferdig formulert, eller som alle er 
enige om. Noen problemer er spesielt gjenstridige («wicked problems» på engelsk), dvs. de har 
kanskje ikke noen klar løsning eller i hvert fall ikke en opplagt løsning, og det kan være vanskelig å 
vite hvor man skal starte å jobbe. Et eksempel på et slikt gjenstridig problem kan vi lese om i master-
oppgaven til Lone Lægreid og Ingrid Smørgrav Viddal: de ville finne ut om og hvordan design kunne 
hjelpe folk med diabetes i en fattig landsby i Sør-Afrika. Her var det mange ting som virket sammen: 
de som hadde diabetes hadde lite kunnskap om sykdommen, om sammenhengen mellom mat og 
sykdom f.eks. om sukker og om medisiner og deres effekter, og de hadde liten eller ingen mulighet 
for fysisk trening. De hadde dessuten dårlig råd og gamle mat-tradisjoner bidro til en usunn diett. Hva 
kunne design bidra til? Hva kunne egentlig gjøres? Hvor skulle de starte? Lone og Ingrid endte opp 
med å foreslå en «verktøykasse» for opplæring og endring med utgangspunkt i deres hverdag der 
lokale, frivillige helsearbeidere tok med seg forskjellig informasjonsmateriale som kunne tilpasses 
den enkelte diabetes-pasient slik at hver og en kunne forbedre situasjonen sin skrittvis, i sitt eget 
tempo, med gjennomførbare skritt som var tilpasset den enkelte.  
 
Mange designforskere har vist at designere i praksis jobber med å forstå problem og løsning samtidig 
og at forståelsen av problem og løsning henger sammen og er avhengige av hverandre – den mest 
kjente er Donald Schön, men også andre som Nigel Cross og Kees Dorst har skrevet om dette. Deres 
undersøkelser konkluderer med at design ikke foregår som en problemløsningsprosess der man 
starter med et problem og finner en løsning, og de sier dermed at kjente modeller av hvordan design 
foregår (som f.eks. av Nobelprisvinneren i økonomi Herbert Simon) ikke stemmer med det man kan 
observere. Simon introduserte begrepet «begrenset rasjonalitet» («bounded rationality») for å forstå 
hva som foregår når folk tar beslutninger: at vi ikke er 100% logisk rasjonelle siden vi alltid vil ha 
begrensede kunnskaper, begrenset kognitiv kapasitet og dessuten ofte nøyer oss med det som er 
godt nok eller tilfredsstillende («satisficing») i stedet for å søke det optimale. Likevel framstiller 

 
1 finnes i kort (ca. 8 min) og lang versjon (ca 22 min): ABC Nightline: «IDEO: Shopping cart design process» 
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Simon design-prosessen som en rasjonell og rett fram prosess i boka «The Sciences of the Artificial». 
Schön kritiserte dette synet på basis av studier av hvordan designere jobber i praksis. Schön baserte 
seg på John Dewey’s filosofi om at vi tenker i situasjonen og at vi også tenker og lærer av å gjøre ting, 
og snakker om at designere har en reflektert samtale med situasjonen («reflective conversation with 
the situation») og lærer underveis i design-prosessen. Schön kalte Simon’s måte å se på verden på for 
«teknisk rasjonalitet» og argumenterte for at designere tenker og jobber annerledes: de tenker og 
designer samtidig, ikke etter hverandre, de finner ut hva som fungerer gjennom å prøve seg fram, og 
de kan ikke alltid sette ord på det de kan. Mer om hvordan designere tenker og jobber senere i dette 
kapitlet (i 2.3). 
 
IDEOs eksempel ovenfor illustrerer at selv det enkle oppdraget «redesign handlevognen» viser seg å 
ha mange dimensjoner: problemet må undersøkes og defineres før designerne kan begynne å tenke 
på hva løsningen kan være. Å definere problemet (engelsk «problem setting») innebærer å finne ut 
hva som skal oppnås, hvordan det avgrenser problemet, og hva vi har av muligheter for å løse det.  
 
Vi definerer ofte et problem slik at det passer sammen med en løsning – og det betyr at vi ofte vil 
kjenne løsningen når problemet er definert. Hvis vi definerer problem og løsning samtidig kan det 
også bety at vi definerer hva problemet er gjennom å finne en løsning. Dette vil kanskje gjøre det 
mer sannsynlig at vi kommer opp med en løsning som vi har sett før og vet vi kan designe, i stedet for 
en løsning skreddersydd for det aktuelle problemet. Enkle eksempler på hvordan løsningen definerer 
hva som kan være ønsker / behov / problemer er å måtte velge fra en restaurant sin meny, å velge en 
vare som butikken har og kan selge, å lese på et nettsted sin FAQ for å få hjelp. Hvis vi tenker på en 
løsning eller del-løsning for tidlig, og før vi har forstått hva problemet er, kan det føre til at vi også 
slutter å utforske hva problemet er for tidlig. Vi kan risikere at den løsningen vi er kommet opp med 
betyr en veldig snever tolkning og avgrensning av problemet for at akkurat denne løsningen skal 
kunne fungere som en løsning. 
 
Når vi skal definere hva som kan være et problem og hvordan det kan løses, så jobber vi med å utvide 
vår forståelse av begge: vi forsøker å øke både antall problemer og antall løsninger. Vi kan utvide vår 
forståelse av problemet ved å undersøke hvordan problemområdet ser ut fra forskjellige vinkler eller 
perspektiver, slik IDEO gjør det ved å snakke med mange folk med ulik erfaring med handlevogner. 
Det kan vise seg at problemet har flere sider enn det vi visste om. Vi nyanserer og finner ut mer om 
problemet og dets årsaker og konsekvenser. Vi kan kalle denne mengden informasjon som vi samler 
om hva problemet kan være (og hvorfor det er et problem) for problem-rommet. Tilsvarende snakker 
vi om løsnings-rommet, der vi forsøker å utvide både antall og typer løsninger til problemet. Ved å 
forstå mer om omgivelsene som problemet forekommer i kan vi også forstå mer om hva som kan 
være løsninger (mer om det i kapittel 4).  
 

2.2.2 Innramming  
Men det å åpne opp for å forstå problemområdet i vid forstand gjør også at vi må avgrense hvor mye 
vi skal undersøke og hva som skal inngå i problemet: vi må avgrense og ramme inn (engelsk «frame») 

problemet. Slik innramming innebærer både det å begrense og ramme inn det området vi skal jobbe 
med og det å vurdere hva rammen tar med og ikke. Malere og fotografer vurderer hvilke utsnitt de 
vil ha av motivet innenfor sin bilderamme, informatikere velger hva som skal og ikke skal inngå i 
systemene de lager. Innramming kan ses på samme måte: vi velger omfang og perspektiv for å forstå 
og håndtere et problem (eller problemområde). Mange design-forskere har skrevet om innramming 
som helt essensielt i design (f.eks. Schön, Dorst), men begrepet ble først brukt av sosiologen Erving 
Goffman og hans studier av hvordan folk oppfører seg til daglig. Goffman bruker begrepet rammer til 
å forklare hvordan folk forstår situasjoner og aktiviteter, der ulike rammer gir ulik forståelse av 
samme situasjon. I Schøn’s kjente bok om «The Reflective Practitioner» får vi beskrevet en lærings-
prosess der en arkitekt-student (Petra) jobber med å designe en skole og diskuterer med læreren sin. 
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Læreren forslår å legge vekt på noe annet – en annen innramming, og tegner dette, og de diskuterer 
hvordan denne innrammingen endrer løsningen. I IDEO sin handlevogn-video inkluderte de f.eks. de 
som reparerer handlevogner og de som handler med handlevogner ved at de foreslo en robust og 
sikker (barnesikker) løsning, mens de ikke laget en løsning spesielt for problemer knyttet til at 
handlevogner kommer på avveie eller hvordan de håndteres når de skal kastes. Kort sagt vil hvilken 
innramming du velger bestemme hva som er med og ikke i definisjonen av problemet, og dermed 
også hvilke syn og perspektiver som er viktige og som skal legges vekt på. Innramming er særlig viktig 
i problematiske situasjoner der det er vanskelig å definere hva som er problemet og vanskelig å 
lokalisere det, og der problemet er vedvarende, der det er vanskelig å implementere en løsning, der 
det ikke finnes enighet om hva en «riktig» løsning er, eller der det er uklart om det lar seg løse 
overhodet. 
 
Innramming som prosess leder fram til uttrykte visjoner og konsepter. Når vi skal ramme inn et 
problemområde kan vi bruke metaforer og bilder, posisjoner, ståsteder og perspektiver som kan 
hjelpe oss å få ideer til visjoner og konsepter. Visjoner og målbilder, konsepter og form-konsepter 
uttrykker den innrammingen – og definisjonen – av problemet vi har valgt. Operahusets isbre er en 
metafor som kan romme mange forslag til former og materialer, men som også hjelper oss å snevre 
inn hvilke av dem vi skal velge: hvilke designvalg bidrar til å formgi en isbre? 
 
Innramming er en del av prosessen med å formulere problemet (engelsk «formulating»). Design-
forskeren Richard Buchanan har skrevet om at en viktig ferdighet for designere er å kunne skifte 
perspektiv eller posisjon («placement»): det å kunne se ting fra ulike ståsteder eller med ulike briller 
som fremhever forskjellige ting, åpner opp for at vi forstår mer og kan foreslå flere forskjellige 
løsninger. Et enkelt eksempel er f.eks. å se en butikk fra perspektivet til en vanlig kunde, en kunde 
med dårlig tid, et barn på ca. 1. meter, en gammel person med dårlig syn og som ikke orker å gå 
langt, og se på design av butikken med disse ulike «brillene». Hver av dem vil oppleve butikken 
ganske forskjellig og ha ulik oppfatning av hva som fungerer bra og ikke. Verken barnet eller den 
gamle vil sannsynligvis se de flotte plakatene i taket f.eks., og det er kanskje bare barnet som har tid 
og ork til å gå til de innerste hjørnene i butikken og se hvilke varer som fins der. En innramming tar 
ofte utgangpunkt i et eller flere perspektiver og utelukker andre. Den hjelper oss å avgrense hva som 
skal være i bildet: den gir oss et utsnitt, den bidrar til å sette noe i fokus som sentralt i bildet, og den 
hjelper oss å velge bort ting som er utenfor rammen. Innrammingen er en del av prosessen med å 
formulere problemet, der vi identifiserer hva som er viktig og skal styre valgene vi gjør videre i 
designprosessen.  
 
Dette at vi først må ha en viss forståelse for situasjonen og ha noen tanker om hva som kan være 
bærende ideer i design-prosessen før vi kan begynne å designe noe som helst som gjør at prosessen 
kan virke veldig rotete i starten. 
 
 

2.2.3 Refleksjon og handling 
Mange designere har forsøkt å formulere hva designere kan og hva som er god design. Schön var 
spesielt opptatt av hva design-kompetanse er og hvordan den kan utvikles. I kapittel 2.1.2 snakket jeg 
om at vi møter nye ting og situasjoner med å prøve å se dem som noe annet som vi kjenner. Når en 
situasjon minner om en tidligere situasjon, kan vi ofte se både hva som er likt og hva som er 
forskjellig. Det som er likt vil fungere som en metafor eller eksempel for en ny situasjon som vi ikke 
helt forstår. Når vi har noe kjent å gå ut fra, kan vi prøve oss fram med ting (metoder, tilnærminger, 
handlinger) som vi tror vil passe mens vi blir kjent med det som er forskjellig i den nye situasjonen: vi 
har noe å bygge på. Etter hvert vil vi utvide med kunnskap om hva som passer der.  
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Alle design-oppgaver er enestående og nye, og designerne må derfor finne ut hvordan de skal nærme 
seg oppgaven. Schön var opptatt av praksiskunnskap, det han kaller «knowing-in-action», og hvordan 
man bygger opp den. Designere bruker sin praksiskunnskap når de møter en ny design-oppgave. Alle 
formålsrettede handlinger baserer seg på kunnskap om «know-how», f.eks. det å balansere på line 
eller å sykle: begge deler krever praksiskunnskap om hvordan man gjør det og det er vanskelig å 
beskrive med ord hvordan man får det til. Mange kaller slik kunnskap for «taus» kunnskap («tacit 
knowledge» introdusert av Michael Polanyi) siden den ikke er så lett å forklare med ord fordi den er 
personlig og erfaringsbasert: den er vanskelig å dele fordi den ikke er eksplisitt eller formelt uttrykt (i 
regler o.l.). Schön er også inne på dette at de som har slik praktisk «know-how» vil ha problemer med 
å snakke om det utenfor situasjonen. Dette kan gjelde kunnskaper vi vanligvis oppfatter som 
kognitive også: Jane Lave studerte matematikk-kunnskapene til noen barn i en landsby. Barna jobbet 
også på markedet der, og hun oppdaget at de kunne utføre ganske vanskelige regnestykker når de 
solgte varer på markedet som de ikke klarte å gjøre på skolen, der regnestykkene ble presentert på 
en mer abstrakt måte. Mange av de som har forsket på design-kunnskap har også forsket på 
håndverk, og det kommer jeg tilbake til i kapittel 2.4.1.  
 
Schön var spesielt opptatt av hvordan vi lærer og forbedrer kunnskap og kompetanse. Hans studier 
av designere fra forskjellige fag viste at det å tenke og reflektere spilte en viktig rolle i alle deler av 
det konkrete design-arbeidet. Vi reflekterer og planlegger før vi designer, vi reflekterer mens vi 
designer og finner ut hva som går bra og ikke, og vi reflekterer etter at vi har designet, der vi lærer av 
det som gikk bra og av de feilene vi gjorde. Læring betyr at man identifiserer feil man har gjort og 
finner ut hvordan de kan unngås eller rettes opp. Begrepet re-flektere peker på hva vi gjør når vi 
reflekterer: vi speiler det vi gjør eller har gjort, og ser om igjen.  
 
Schön bruker begrepet reflektert handling («reflection-in-action») og beskriver den som en prosess 
med fire stadier: rutine, overraskelse, refleksjon og ny handling. Gode praktikere klarer å håndtere 
overraskelser og improvisere i situasjonen: de har praksiskunnskap til å håndtere det nye og ukjente i 
en situasjon basert på erfaring fra mange liknende situasjoner: at de kan noe, at de har «know-how». 
Men Schön mener at for å bli en reflektert praktiker må man også reflektere over den praktiske 
kunnskapen man har: at man vet noe, at man «know-that». Reflektert handling hender oftest når vi 
står overfor noe nytt i en situasjon som gjør at vi må tenke oss om. Det Schön snakker om som 
reflektert handling er derfor en mulighet til å tenke om igjen og redesigne handlingen mens man gjør 
den, noe som er enklere hvis man har mye erfaring å trekke på. Vi kan si at reflektert handling – som 
svarer på overraskelser – er hele essensen i samtalen med situasjonen. Det at situasjonen snakker 
tilbake gir oss overraskelser og lærer oss nye ting, og gjør at vi tenker mens vi handler både om 
handlingen og om det handlingen går ut på. Vi må kanskje revurdere hvordan vi forstår situasjonen 
og se den som noe annet. Mer om dette i kapittel 2.4.1. 
 
Når vi vurderer det vi har gjort og ser om vi skal justere eller endre noe i neste runde, gjør vi det 
Schön kaller «reflection-on-action» eller ettertanke på norsk. Når vi designer og har gjort et design-
skritt, vurderer vi det fører oss i riktig retning, mot visjonen eller målbildet vi har. Samtidig vurderer 
vi om det var riktig å gjøre det vi gjorde, på den måten vi gjorde det, om det kunne vært gjort på en 
annen måte o.s.v. Slike vurderinger er helt essensielle for å forbedre seg og unngå å gjenta feil og 
dårlige løsninger. Det er slik man gradvis blir en bedre praktiker. Schön jobbet også sammen med 
ledelsesforskeren Chris Argyris, som var interessert i hvordan organisasjoner lærer ting. Sammen 
kom de fram til en teori om hvordan ikke bare enkelt-personer men også organisasjoner kan lære og 
unngå å gjøre de samme feilene om igjen. De innførte begrepene «single-loop» og «double-loop» 
læring for å snakke om dette. «Single-loop» læring er korrigering der man oppdager og retter en feil, 
men tar det ikke videre og risikerer å gjøre samme feil om igjen – en «engangslæring» altså. Med 
«double-loop» læring retter man feil, men man går videre med å undersøke hva som forårsaket 
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feilen og om det er mer som må endres for å unngå feilen i framtiden – en slags «systemlæring» 
altså. «Single-loop» og «double-loop» blir ofte oversatt direkte til enkelkrets- og dobbelkrets-læring. 
 
Det er forskjell på å ha en erfaring og å lære av erfaringen. Når vi lærer å sykle eller stå på ski, lærer 
vi implisitt hva som skal til for å holde balansen ved å falle og nesten falle. Måten vi har erfart det å 
falle på har kanskje betydning: å stå på ski igjen etter et stygt fall kan ta tid ved at kroppen «husker» 
fallet når vi kommer i liknende situasjoner. Hvis vi reflekterer detaljert og systematisk over fallet kan 
vi hjelpe praksiskompetansen med eksplisitt kompetanse, og vi kan trene på å gjøre ting annerledes. 
Med begrepet reflektert praksis («reflective practice») refererer Schön til en praksis der praktikeren 
blir klar over sin egen kompetanse og klarer å lære av erfaring: å hele tiden jobbe for å forbedre egen 
praksis. Schöns skiller mellom den refleksjonen eller læringen som skjer under og etter en aktivitet: 
mens aktiviteten pågår skjer «reflection-in-action» og etterpå «reflection-on-action», der begge 
inngår i en reflektert praksis.  
   

 
 

2.3 Å tenke som en designer 
Jeg har nå beskrevet hvordan designere jobber med å definere problemer og at de ofte foreslår 
løsninger samtidig og i sammenheng med hverandre. De rammer inn problemet slik at de får en 
visjon eller målbilde der de kan se for seg hva de ønsker å oppnå, og et konsept og form-konsept som 
hjelper dem i valg underveis i design-prosessen. Nå skal vi se litt nærmere på hvordan design foregår 
og hvordan designere tenker.  

 

2.3.1 Design-eksperimenter 
Et hverdagslig eksempel kan illustrere hva vi gjør i design. Tenk på middagen jeg brukte som tenke-
øvelse tidligere. Hvilke muligheter har vi? Hvem som er middagsgjester vil hjelpe oss å avgrense – hva 
liker de? Har de noen allergier? Skal de serveres eller skal de være med å lage maten? Når 
innrammingen er klar kan vi se i kjøleskap og kokebok: hva skal vi lage? La oss prøve fisk – hva slags 
fisk og hvordan skal den serveres? Eller hva med en ovnsrett som kan lage seg selv mens vi snakker 
med gjestene? Vi prøver oss fram med forskjellige forslag og tenker på hva hvert av dem har for 
konsekvenser for middagen – og for middagslagingen. Kanskje går vi tilbake til gjestelisten etter å ha 
vurdert hva vi kan lage. Vi prøver ut både store og små beslutninger og ser om vi er fornøyd med de 
konsekvensene de vil ha på middagslagingen og resultatet: middagen. Vi vurderer hvert av valgene 
for å se om de bringer oss nærmere målet.  
 
Vanligvis eksperimenterer designere en god del med å prøve ut design-valg og -beslutninger før de 
tar dem på ordentlig. Schön foreslår å se på arbeidet designere gjør som design-eksperimenter 
(«move experiments») der designere prøver seg fram med et forslag, ser hvordan det blir, vurderer 
om det gikk bra og om det bringer dem i riktig retning, og så går videre med et nytt eksperiment eller 
går tilbake og prøver et annet for å ta arbeidet i en annen retning. Schön kaller skrittene i design-
eksperimentene for «seeing» – «moving» – «seeing»: vi ser an situasjonen, vi gjør et «trekk» eller et 
skritt, og vi vurderer om skrittet var bra og om den nye situasjonen som da oppstår er ønskelig. På 
norsk kan vi kalle dette for å se an – ta et skritt – vurdere situasjonen. Schön studerte individuelle 
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designere mens de designet helt konkret, men begrepene kan også være nyttige for å forstå hva som 
gjøres i et større design-prosjekt med flere designere. 
 
Den første som skjer er at vi ser an situasjonen: vi vurderer hvilke mulige løsningsforslag vi kan se (på 
engelsk betyr «see» både se og forstå). Hvordan vi forstår situasjonen henger tett sammen med hva 
vi mener problemet er og hva vi tror kan løse det. Et enkelt eksempel kan være problemet med uro i 
timen på skolen: noen ser på det som utslag av dårlig disiplin hos elevene, mens andre mener 
problemet er at barn ikke klarer å sitte stille i mange timer. Ulike forståelser av et problem gir ulike 
løsningsmuligheter. Løsningen på dårlig disiplin i skolen er ofte tiltak som straffer de som bråker eller 
belønner de som er stille (pisk eller gulrot). Løsningen på for mye stillesitting er mer aktivitet som 
f.eks. en gymtime hver dag eller mer variasjon i skolehverdagen. Når vi ser an situasjonen så vurderer 
vi hvilke mulige løsningsforslag som fins for hvordan vi forstår problemet.  
 
Å se an situasjonen inngår ofte som en del av arbeidet med å definere hva problemet er. Tidligere 
har jeg snakket om at problem og løsning ofte utvikles sammen og sammenvevd, og at de ofte 
refererer til problemer eller løsninger vi har sett før. For å utvide antall og typer muligheter vi kan se 
kan vi undersøke problemområdet mer, fra flere ståsteder slik at nye perspektiver kan gjøre at vi ser 
nye muligheter. I DMB sier vi at det at ulike folk er med på å se muligheter basert på forskjellige 
erfaringer og kompetanse, gjør at antallet muligheter kan bli mye større. Det forutsetter at alle 
deltakerne får dele sin oppfatning av hvilke muligheter som fins. 
 
Det å ta et skritt handler om å konkretisere: materialisere og formgi, et forslag til designløsning – 
gjøre et design-trekk. Egentlig kan vi si at det foregår to aktiviteter i det å ta et skritt: den første er å 
velge hvilken «vei» vi skal gå: hvilken mulighet som skal prøves ut, og den andre er å velge hvordan vi 
skal konkretisere og materialisere den muligheten som er valgt. Vi kan bruke et hotell som eksempel: 
mange hoteller har problemer med at gjestene ikke leverer nøkkelen til rommet sitt når de reiser 
hjem. Før var det vanlig å feste en stor, tung og klumpete gjenstand til nøkkelen slik at gjesten ikke 
skulle glemme å legge den igjen: de skulle ikke ønske å ta med seg nøkkelen ut av hotellet i det hele 
tatt. I våre dager har de fleste hoteller installert elektronisk lås der gjestene får et kort som er kodet 
for deres dør for en viss periode. Mister man nøkkelen eller glemmer å levere den gjør det ingenting 
siden det er lett å lage et nytt nøkkelkort med ny kode. I begge tilfeller er problemet det samme: 
gjester som mister eller tar med seg hotellnøkkelen. Men løsningene er forskjellige: den første 
forsøker å få gjestene til å oppføre seg annerledes, i den andre er det låsen som oppfører seg 
annerledes. Selv om jeg diskuterer det å ta et skritt som to aktiviteter, henger de veldig tett sammen: 
du velger ofte ikke hva du skal konkretisere før du har en ide om hvordan det kan konkretiseres. 
 
Å velge hvilken mulighet som skal prøves ut i design-eksperimentet er av og til en stor avgjørelse og 
av og til en bitteliten en. Man kan tenke seg at valget av marmor til Operahusets ytterflate var en slik 
stor avgjørelse, der dette valget får mange konsekvenser for resten av design-arbeidet og for hele 
byggeprosjektet, bl.a. fordi det er en rekke andre materialer som da velges bort. Andre valg kan være 
veldig små og gjelder detaljer, f.eks. lysstyrken i lampene eller trekket på stolene. Valg og prioritering 
av hvilke skritt som skal tas (og tas først) betyr mye for hvordan designprosessen forløper fordi hvis 
de fungerer bra, går man ofte bare videre den veien. Dessuten: det man ikke har prøvd, vet man ikke 
noe om. I DMB er det viktig hvem som bestemmer hvilke skritt som skal prøves ut først.  
 
Når det gjelder designvalg viser det seg at designere er ganske opptatt av å utsette mange av design-
valgene så lenge som mulig, siden noen av valgene vil ha konsekvenser for senere valg. Det finnes 
eksempler på at designerne har tatt et valg tidlig i prosessen som de ikke så konsekvensene av, og 
som førte til masse vanskeligheter og ekstra-arbeid senere i designprosjektet. Det er særlig viktig å 
utsette valg som lukker for mange muligheter og/eller som man ikke riktig vet konsekvensen av. Å 
gjøre design-eksperimenter er derfor viktig, der en prøver ut et valg for å se hva det vil føre med seg. 
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Et slikt eksperiment hvor vi kanskje tar flere prøve-skritt videre for å sjekke konsekvensene gjør bruk 
av det som på engelsk kalles en «placeholder», en stedfortreder på norsk. En stedfortreder gjør 
jobben til en som er fast eller permanent, uten å være permanent. I design bruker vi stedfortredere 
og later som vi har tatt et valg for å bli mer klar over konsekvensene av dette valget. Hvis vi ikke har 
tatt valgene «på ordentlig» er det enklere å gå lenger tilbake og ta andre valg. 
 
Den andre delen av å ta et skritt er å konkretisere den valgte muligheten, dvs. å velge form og 
materialer. Det er her mye av det synlige og kreative arbeidet i design ligger. Hvilke materialer kan vi 
bruke? Hvilke former tillater de? Å skulle konkretiser kan innebære nye undersøkelser og tester for å 
finne ut hvordan en løsning kan materialiseres. I store, viktige material-spørsmål vil dette være et 
eget design-eksperiment inne i det større design-skrittet der vi velger hvilken mulighet som skulle 
konkretiseres. Eksempler på konkretiserings-valg kan være en stil eller verdi, f.eks. funkisstil eller 
nullutslippsbygg, eller det kan være om et IT-system skal kommunisere trådløst eller bygges inn i 
omgivelsene. Vi spør: går det an å bruke denne konkretiseringen i dette designprosjektet? Vil det 
fungere og bringe prosjektet nærmere visjonen? Er det teknisk mulig å gjøre? I mange IT-prosjekter 
brukes de største ressursene på å prøve seg fram til hva som er mulig å få til. Man kunne f.eks. ønske 
seg en robot-hushjelp som gjorde rent, lagde og serverte måltider osv., men det er ikke mulig med 
den teknologien vi har til rådighet i dag. Man kunne f.eks. ønske seg et integrert system i hjemmet 
som man kunne snakke til og med i naturlig språk, og som utførte IT-oppgaver som å finne informa-
sjon eller slå på apparater, og det er mulig i dag, men ikke alle vil si at det er ønskelig å et slikt system 
som alltid lytter til om du gir en kommando (f.eks. pga. personvern).  
 
Den siste delen av et design-eksperiment handler om å vurdere skrittet vi har tatt, og det gjelder 
både de store og små designskrittene. Fungerte denne konkretiseringen eller materialiseringen? Var 
det et skritt som ledet oss i riktig retning og som er i tråd med eller nærmere visjonen? I de små 
design-skrittene vil vurderingen være så tett sammenvevd med eksperimenteringen at vi nesten ikke 
legger merke til at vi gjør en vurdering: vi ser om vi får det til, om det går an å gjøre slik eller sånn, 
om det stenger for muligheter vi ønsker å ha åpne osv. Vi kan sammenlikne det med å smake på en 
matrett underveis: smaker den bra? Trenger den mer salt eller skal den koke litt lenger? Vi justerer 
og smaker igjen. I de store design-eksperimentene kan vurderingen være en egen, separat aktivitet 
der vi formelt og systematisk gjør en vurdering om designskrittet er en materialisering av visjonen, 
om det åpner nye muligheter som vil styrke visjonen, eller om det lukker muligheter vi ønsker å 
holde åpne for å designe i tråd med visjonen. Det er lett å se at valget av hvit marmor for taket på 
Operahuset kan kommunisere isbre til publikum, men det var en kontroversiell beslutning som ble 
mye diskutert. Marmoren åpnet for noen form-messige muligheter og lukket andre, valget løste 
noen problemer og skapte nye.  
 
Når jeg ovenfor har snakket om å hvordan vi gjør design-eksperimenter, hvordan vi ser an, tar et 
skritt og vurderer situasjonen, er det en måte å snakke om hva praksiskunnskap i design består i. 
 

2.3.2 Muligheter og begrensninger 
Hittil har jeg snakket om at design handler om å se og velge blant muligheter. Enhver designprosess 
starter med uendelig mange muligheter og krever at vi velger hva vi skal fokusere på (konsept og 
visjon), hvilket også betyr å velge bort og lukke mange av mulighetene. Men design innebærer også å 
forsøke å åpne for mye muligheter, det vi kan kalle å utvide ide-rommet eller mulighets-rommet. En 
vanlig måte å snakke om dette at vi både snevrer inn og utvider mulighetsrommet er at vi må tenke 
både «divergent» og «konvergent», og at noen faser av designprosessen krever mer av den ene enn 
den andre. Divergent betyr å vende seg bort, dvs. søke etter forskjeller: vi åpner opp for andre 
muligheter. Konvergent betyr å komme sammen (som stråler som samler seg i et punkt): vi lukker 
mulighetsrommet ved å velge en eller noen få muligheter å gå videre med. Vi starter med problemet, 
åpner opp for mange flere muligheter, velger noen og fokuserer. Når vi har valgt og begrenset oss, 
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kan vi igjen åpne opp for nye ideer, før vi lukker igjen. Vi kan illustrere det med en graf som utvider 
seg og snevrer seg inn (på engelsk kalles denne bevegelsen «double diamond» fordi den ser ut som 
to diamant-former / ruter-former). I design trenger vi både å utvide ide-rommet og lukke det, og vi 
gjør dette flere ganger i løpet av en design-prosess.  
 
 

figur fra British Design Council  
 
Bevegelsen med å utvide og snevre inn mulighetsrommet ses ofte som ulike faser i designprosessen, 
som illustrert i figuren ovenfor. Men disse bevegelsene forekommer i større eller mindre grad under 
hele design-prosessen, som vi så i IDEOs redesign av handlevognen, i undersøkelsene av bruken av 
handlevogner og i prototypingen av mulige løsninger på noen av problemene som var identifisert. 
Begge disse aktivitetene inneholdt både utvidelse og innsnevring av mulighetsrommet. Under-
søkelsene pekte på mange forskjellige perspektiver og interesser med tilhørende definisjoner av 
problemer. Noen av problemene ble valgt som viktigere enn andre. Prototypene åpnet opp for at 
mange av elementene i en handlevogn kunne redesignes eller nye elementer kunne komme til 
(trådløs kommunikasjon, løse handlekurver i vognen mm.), men hver prototype valgte noen av 
elementene for å representere en løsning på et spesifikt problem. Vi tar med oss begge måtene å 
tenke på gjennom hele prosessen – selv om det er nødvendig å gjøre mer konvergent tenkning på 
slutten, når det ferdige resultatet skal konkretiseres.  
 
Noen designere er opptatt av at generelle, mer universelle og almene temaer kan være bedre som 
grunnlag for utforsking og divergent tenkning i et design-prosjekt, f.eks. konseptet åpenhet. Å 
utforske hva åpenhet kan være og hvilke former (form-konsepter) som kan uttrykke åpenhet, gjør at 
formgivingen blir en ny utforskende prosess. Et annet eksempel kan være ambisjonen om å ha 
«empati med brukerne», der vi forsøker å sette oss i deres sted. Dorst gir et enkelt eksempel med å 
fortelle om en designer som skulle designe et handlenett. Designeren brukte en dag på markedet i 
byen for å studere hvordan folk brukte handlenettet både når det var tomt og når det var helt fullt, 
og alle tilstander mellom disse. På slutten av dagen hadde hun fått kunnskap til å designe et nett som 
kunne være bra å bære både tomt og fullt.  
 
Å jobbe med muligheter og begrensninger innebærer evaluering, som er en viktig del av design. 
Evaluering er innebakt i det å designe: når vi prøver ut en konkret form i et design-eksperiment 
evaluerer vi samtidig om den er mulig og om den er ønskelig. Er det mulig å få til denne formen med 
dette materialet? Mye av forskning i design-fagene handler om å utvikle nye materialer som kan 
bidra til å gi nye former: ønske om nye former kan gjøre at materialet må videreutvikles eller at nye 
materialer må utvikles. Et illustrerende eksempel på en slik utvikling finner vi i arkitekturen til 
arkitektene Fabio Gramazio og Matthias Kohler, f.eks. i deres design av et vinlager i Sveits, der de 
ønsket at mursteinsveggene skulle slippe lys og luft inn i bygget, uten vinduer. De designet derfor 
gliper mellom mursteinene, og formet dessuten glipene slik at det på avstand utenfra så ut som drue-
former. Men å mure murstein i så nøyaktige vinkler, krevde mer presisjon enn en vanlig murer kunne 
få til med murstein og sement (eller mørtel). De beregnet og tegnet derfor vinklene med et IT-
system. I tillegg utviklet de en robot (robotarm) som kunne montere mursteinene riktig, basert på de 
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digitale tegningene – og de valgte å lime mursteinen sammen i moduler i stedet for å mure hele 
veggen som vanlig. Fordi de ønsket seg en ny form utviklet de en ny metode for å konstruere 
mursteinsbygg, og med den nye metoden kom nye materialer og nye måter å bygge på (moduler).  
 

    
 

    
 
Mye av både kompetansen og innovasjonen i design-fag er knyttet til at det utvikles nye metoder og 
materialer med nye egenskaper som gjør nye former mulige. I likhet med eksemplet over, foregår 
ofte innovasjon i forbindelse med et konkret designoppdrag der nye materialer, former eller 
produksjonsmetoder vil treffe visjonen mye bedre. Hos vingården i Sveits må det ha vært mye 
vurderinger av om visjonen om naturlig luft og lys uten vinduer ville bli for krevende i og med at både 
materialer og produksjon måtte utvikles videre for å få det til.  
 

2.3.3 Konkretisering og representasjoner 
Å konkretisere et forslag betyr å finne fram til en konkret form i et konkret materiale, d.v.s. å gi ideen 
til løsning eller del av løsning en konkret representasjon. På norsk bruker jeg ordene konkretisering 
og materialisering når jeg skal snakke om at artefaktet får en konkret form i et materiale, for å si at 
det er en fysisk, konkret representasjon eller at representasjonen er i et materiale. På engelsk legges 
det ofte vekt på at representasjonen er ekstern i betydning fins utenfor ens hode («externalizing»). 
Jeg foretrekker å bruke ordet fysisk om det vi representerer utenfor egne tanker, og inkluderer også 
skisser som fysiske representasjoner av ideer.  
 
I design legges det stor vekt på at vi lager representasjoner: at vi re-presenterer problemer og 
løsninger ved å gi dem en form. Representasjon: det å presentere noe om igjen, i andre, nye former 
eller for et nytt format, er viktig i design. Selve ordet design handler jo også om å representere noe: 
ordet de-sign har samme rot som signere eller signatur: noe som refererer til eller står for noe annet 
(min signatur står for min godkjenning av det jeg signerer på). Det klassiske eksemplet på en design-
representasjon er en enkel tegning på en serviett: det vi gjør når vi sitter på en kafe og snakker med 
noen om en ide vi har. I design-eksperimenter prøver vi gjerne ut mange forskjellige slags representa-
sjoner samtidig: å lage mange ulike representasjoner er en måte å utforske mulighetsrommet på. 
 
Vi lager skisser og andre representasjoner for å tenke: å tegne noe gjør det vi tenker på mye mer 
konkret og gir oss en bedre forståelse. Men vi tegner også for å kommunisere med andre, for å 
forklare det vi tenker på. Designere lager forskjellige slags tegninger, med forskjellig formål – design-
forskeren Bryan Lawson har en hel liste: presentasjoner, instruksjoner, tegninger for konsultasjoner, 
løsningsforslag, beregninger, diagrammer, utforskende tegninger og så til sist: det Lawson kaller 
«fantastiske tegninger» som f.eks. arkitekten Frank Gehrys første skisser til Guggenheim-museet i 
Bilbao (se figur 2.2). Informatikere designer datamaskiner som prosesserer ting, og det betyr at vi har 
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nytte av å representere prosesser for å tenke rundt det vi skal lage: hva gjør datamaskinen og 
hvordan er interaksjonen mellom datamaskinen og brukeren? Da kan tegninger som viser utvikling 
over tid eller prosess, f.eks. fra film, være nyttige. Jeg går mer i detalj om dette i kapittel 7.  
 
Jeg refererte ovenfor om Schöns eksempel der Petra, arkitekt-studenten, jobber med å designe en 
skole, og som diskuterer de valgene hun har gjort med læreren sin. Læreren foreslår en annen form – 
det jeg vil kalle et annet målbilde – og de diskuterer hvordan dette designskrittet fungerer og 
sammenlikner de to forslagene. Eksemplet demonstrerer at Petra tenker mens hun tegner og tegner 
mens hun tenker: hun forklarer hva og hvorfor hun tegner som hun gjør (beskriver valget og 
designskrittet) og begrunner det (evaluerer designskrittet). Etterpå diskuterer hun (og læreren) det 
hun har tegnet, og tar en ny runde med refleksjon over de mulighetene hun valgte og de 
mulighetene hun kunne ha valgt. Lærerens forslag er litt annerledes, og representerer en annen 
formgiving av det konseptet hun jobber med å gi form til.  
 
Schön snakker om det å tegne og lage representasjoner som en samtale (eller konversasjon) med 
materialet, noe som er en litt annen og mer konkret måte å snakke om design-eksperimenter på. 
Samtalen med materialet foregår ved at vi tegner eller lager noe og vurderer det i små skritt, der 
vurderingen og samtalen gjelder både om skrittene blir slik vi ønsker, og om de er mulige i det 
materialet vi har valgt. Andre designere er også opptatt av hvordan materialet «snakker tilbake» når 
vi forsøker å forme det: noen former er enkle å få til, andre er vanskelige eller umulige. David Pye, en 
håndverker og designer i tre, snakker om hvordan materialet også former formen, at formen gir seg 
selv fra materialet. Mye av ferdighetene i design ligger i hvordan designeren utformer artefaktet. I 
samtalen med materialet blir designeren kjent med materialets egenskaper og hvilke formale 
egenskaper det har. Dette er lett å se i et materiale som tre, som bare kan bøyes et stykke: en bøyd 
planke vil knekke hvis den blir bøyd for langt. Men tre kan bøyes mye mer hvis det har ligget i bløt 
eller blitt varmet opp, og slik materialkunnskap er viktig i design. Allerede vikingene visste at når de 
skulle velge materiale til spantene i vikingskipene måtte de bruke trær som hadde grodd i riktig bøy, 
slik at fibrene på tvers i treet var like lange og sterke tvers igjennom hele buen. Da ville spantene tåle 
mer bevegelse i skipet uten å knekke: hvis man bruker en rett planke som bøyes til riktig form vil 
fibrene strekkes på utsiden og bli svakere. Kunnskap om materialet er viktig for å konkretisere ideer 
på gode måter. Jeg kommer tilbake til materiale i design i kapittel 2.4 og 3.1.  
 
Når vi tenker i design ser vi at vi må bevege oss på flere konkretiseringsnivåer. Vi starter ofte med et 
konsept (f.eks. form-konseptet isbre) eller en visjon av resultatet (folk går på taket av Operahuset), 
men det er et stykke fra konsept og visjon til det konkrete artefaktet (det ferdige Operahuset i Oslo). 
Å gå fra en abstrakt visjon til et konkret designresultat er ingen lineær prosess, og mens vi 
eksperimenterer oss fram og lager skisser og representasjoner, kan det hende vi må gå tilbake til 
start-visjonen og revurdere den hvis vi finner ut at det rett og slett ikke går å lage det vi vil. Gode 
designere tenker på mange konkretiserings-nivåer samtidig. Erik Stolterman og Jonas Löwgren kaller 
det abstraksjons-nivåer i sin bok om IT-design, men siden design handler om å konkretisere og 
materialisere en (abstrakt) ide, synes jeg at begrepet konkretiseringsnivå er bedre og uttrykker mer 
presist hva det er snakk om. Dette er en annen måte å illustrere at designprosessen kan oppleves 
som rotete (særlig i starten) siden man ofte går fram og tilbake mens man kanskje samtaler med flere 
materialer, på mange nivåer, samtidig. Design foregår i iterasjoner, dvs. at vi gjentar de samme 
aktivitetene, men med mer kunnskap for hver gang. 
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   figur fra Stolterman og Löwgren 
 
 

2.4 Design og designresultater – hele dette delkapitlet er ganske uferdig 
I starten av kapitlet definerte jeg design som arbeidet med å gi materiell form til en ide. Med denne 
definisjonen blir resultatet av designarbeidet et artefakt – men ikke alle er enige i det. Arkitekter 
f.eks., har tegninger og beregninger for bygging av hus som resultat, og de bruker modeller i liten 
skala for å kommunisere sin visjon. Hvis du jobber med klesdesign eller industridesign vil også 
resultatet ofte være tegninger og spesifikasjoner for andre, som lager klærne eller produktet. Hvis du 
er tjenestedesigner vil resultatet bli en konkret tjeneste. Det samme gjelder ofte for IT: vi lager 
spesifikasjoner som andre programmerer. Men fordi datamaskiner gjør ting, er ofte prototyper som 
demonstrerer hva og hvordan maskinen skal agere en god spesifikasjon – og i alle fall enklere å forstå 
for brukerne.  
 
I denne boken legger jeg vekt på det å jobbe med konkrete løsningsforslag fordi det er viktig for at 
brukerne skal kunne delta i å ta design-valg. Men det betyr at det kan være nyttig å diskutere likheter 
og forskjeller design og håndverk.  
 

2.4.1 Design og håndverk (veldig uferdig) 
Design skiller seg fra håndverk ved at håndverkere lager konkret artefakter for hånd, og de lager 
nyttegjenstander eller brukskunst. Designere lager planer for produksjon av et artefakt andre skal 
lage, eventuelt som masseproduksjon, og får dermed litt avstand til det konkrete artefaktet.  
<se boken til Sennet og bøker om hånd-arbeid>  
 
Jan Bojer Godal er en norsk utøver og formidler av tradisjonelt håndverk, og han snakker om 
handlingsbåren kunnskap som ligger til grunn for mange (tradisjonelle håndsverks-)praksiser som 
læres gjennom handling. Du lærer hvordan du skal bygge en trebåt ved å bygge en trebåt sammen 
med en som kan det. <En setning eller to om Richard Sennet «The Craftsman», David Sudnow «Ways 
of the Hand», Juhani Pallasmaa «The thinking hand», boka «The Hand» av Raymond Tallis, som alle 
bekrefter dette synet + kanskje Molander om «kunnskap i handling»> Praksiskunnskap handler om å 
utøve god praksis ved å gjøre det rette i situasjonen, på den rette måten. Praktikere må tenke mens 
de handler («think on their feet» sier Schön) som en del av det å utøve sin praksis. Praksis er knyttet 
til det å være god i det man gjør, det Schön kaller «practice as artful doing». 
 
Det jeg synes kan være bra å gå litt dypere inn på her er  

- Praktiske kunnskaper kalles ofte for ferdigheter: det at man kan et håndverk, f.eks., at man 
har godt håndlag, er kyndig. Jeg kunne tenke meg å ha med noe om hvordan vi snakker om 
det å ha et godt håndlag – eller godt øyemål.  

- Schön snakker om at design er å ha en «samtale med materialet» og at materialet «svarer» 
når vi forsøker å konkretisere ideene: når vi prøver noe (gjør et trekk), svarer materialet ved 
å spille på lag eller ikke. Mange håndverkene (og designere) snakker om det samme, f.eks. 
Pye, som snakker om treverk og hvordan treet føyer seg eller gjør motstand når han jobber 
med å forme det, og at treets egenskaper gjør noen former mulige og andre ikke; Godal, som 
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snakker om «handlingsbåren kunnskap»: kunnskap som læres gjennom handling, f.eks. hvor 
mye en planke kan bøyes før den knekker. Også designere snakker om at materialet har 
egenskaper som påvirker både form og ide (f.eks. Stolterman).  

- Vi tenker mens vi designer, og det er mange forskere som har interessert seg for hva slags 
tenking det egentlig er. Det er jo ikke slik at vi tenker bare med hodet, vi tenker også med 
kroppen: mange kunnskaper og ferdigheter sitter i kroppen (f.eks. hvor mye man skal legge 
seg over på sykkelen i en sving uten å velte). Filosofen Bengt Molander snakker også om 
dette gjennom uttrykket «kunnskap i handling», der han spesielt legger vekt på den praktiske 
kunnskapen som handler om å vite hvordan («knowing how») og som er forskjellig fra 
teoretisk eller beskrivbar kunnskap («knowing that»). Molander bygger på filosofen Gilbert 
Ryle, som er særlig kjent for å kritisere skillet mellom kropp og sjel – eller hånd og ånd (som 
han kalte «the ghost in the machine»). Jeg snakket om dette skillet tidligere i kapitlet da jeg 
diskuterte «taus kunnskap».  
 

Molander snakker om den uuttalte (eller tause) kunnskapen vi alle har som vi bruker når vi handler. 
Praktisk kunnskap handler om kjennskap, ferdigheter, evner, ekspertise og fortrolighet i Molander 
bygger på filosofen Gilbert Ryle, som er særlig kjent for å kritisere skillet mellom kropp og sjel – eller 
hånd og ånd (som han kalte «the ghost in the machine»). Ryle skiller mellom praktisk kunnskap 
(«knowing how») og teoretisk eller beskrivbar kunnskap («knowing that»). Men Molander mener at 
det er vanskelig å vite hvordan man skal gjøre noe uten å vite at noe er mulig, altså årsaken til at man 
kan gjøre ting på denne måten. Molander sier at kunnskap-i-handling betyr at man både forstår 
oppgaven som handlingen bidrar til og at handlingen er det å gjøre oppgaven. Han legger vekt på at 
man skal kunne begrunne hvordan man handler – noe som gjør at han mener at taus kunnskap aldri 
kan være helt taus. Praktisk, handlingsrettet kunnskap er derfor målrettet og dreier seg ofte om å 
undersøke ulike handlingsalternativer og -muligheter, sier den finske filosofen Georg Henrik von 
Wright. Når vi velger et handlingsalternativ foran et annet betyr det samtidig at handlingen uttrykker 
en mening (som andre kan tolke).  

 
Med begrepet kunnskap-i-handling legger Molander vekt på at vi i handlingen har full 
oppmerksomhet på det vi gjør, at vi utfører handlingen på den beste måten vi kan. For Molander er 
derfor kunnskap en slags oppmerksomhet. Jeg liker sammenlikningen med å spille et instrument, 
f.eks. en fiolin: når du ikke er så god har du all oppmerksomhet på fiolinen for å få «riktig» tone, 
mens hvis du er veldig god har du all oppmerksomhet på fiolinen og den musikken du spiller.  
 
 

2.4.3 Design og design-forskning 
Her vil jeg gi en superkort oversikt over hva klassisk design-teori tar opp i lærebøker om design: Nigel 
Cross, Kees Dorst, Louis Bucciarelli, Bryan Lawson f.eks.  
 
Litt om design-teori i informatikk, litt historikk + hva som skiller den fra den klassiske design-
litteraturen, nevne særlig Erik Stolterman, Jonas Löwgren, Harold Nelson, Pelle Ehn  
 
Noe om forskningsfeltet “research through design” der forskerne legger vekt på at det å designe noe 
er en måte å forske (få nye kunnskap) på. Her må jeg nevne Christopher Fraylings klassiske skille 
mellom design for, med og gjennom design.  
 

2.5 Mer om design  
Oppsummering av de viktigste poengene i kapitlet (kommer på forelesning) 
Oppgaver (kommer på øvingsgruppene) 
 
Litteratur: hvor kan man lese mer om design 
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