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Redesign er ikke noe i seg selv

Ingvard Bråten 

Redesign, gjenbruk og oppvinning - dette er ord mange lærere benytter i sin under-
visning, men hva inneholder egentlig disse begrepene og hva er hensikten med å 
bringe tematikken inn i skolen? Høgskolelektor og fagbokforfatter Ingvard Bråten 

deler her av sin forståelse. 

«Design er ikke noe i seg selv, men får 
verdi gjennom å tjene et formål som kan 
være mer eller mindre praktisk», sier den 
danske designprofessoren Per Mollerup 
(1998, s. 11). Mye av det samme kan vi 
utvilsomt si om det som kalles redesign. 
Det er konteksten vi jobber i og formålet 
vi har med arbeidet som gir redesign 
verdi. 

Når redesign de siste årene har fått 
økt oppmerksomhet så handler dette 
utvilsomt mye om miljøproblematikk og 
bærekraftig utvikling. Samtidig er det 
åpenbart at skolens undervisning i kunst 
og håndverk i seg selv aldri har vært noen 
miljøtrussel. Satt på spissen kan vi si at 
det er ikke dorullnissene som redder 
miljøet, men verdiene og holdningene 
aktiviteten blir knyttet opp mot kan være 
verdifulle. Dorullnisser er nødvendigvis 
heller ikke et godt eksempel på poten-
sialet som ligger i det universet som 
gjenbrukstematikken utgjør, men de 
representerer kanskje noe av det mange 
forbinder med gjenbruk i norsk skole? 
Vi skal komme tilbake til motiver og 
muligheter som ligger i redesign, men før 
dette skal vi se på noen begreper.

Begreper 
Begreper kan være vanskelige, vi vet 
hva vi selv legger i dem, men vi kan ikke 
være sikre på at andre har den samme 
forståelsen. Vi skal se på et utvalg av ord 
knyttet til tematikken.

Måten vi snakker om redesign på er ofte 
problematisk. Den er problematisk fordi 
redesign allerede var et etablert begrep 
innen industridesign før noen kom på å 
utvide bruken til det vi kan kalle redesign 
i skole og håndverk. Opprinnelig beskrev 
redesign en prosess hvor designeren tok 

utgangspunkt i et eksisterende produkt 
og brukte idematerialet for å designe 
et nytt produkt. Den nye og gamle VW 
«Boble» kan være et eksempel på dette. 
Når den nye «Bobla» kom på markedet 
på slutten av 1990-tallet hadde den ikke 
noe som var hentet fysisk fra den klas-
siske bilen. Derimot hadde man et klart 
ønske om å gi assosiasjoner til originalen 
og hentet derfor mye av formspråket 
derifra (Bråten og Kvalbein, 2014). Profes-
sor Jan Michl har argumentert for at vi 
i langt større grad bør «se design som 
redesign» (2003), siden det meste vi 
finner opp først og fremst baserer seg 
på det andre har funnet opp før oss. En 
snakker altså ikke om å bruke de fysiske 
gjenstandene på nytt, men ideer. Noe 
gradvis ble imidlertid også redesign et 
begrep for å beskrive ny bruk av fysiske 
gjenstander, en aktivitet menneskeheten 
sannsynligvis har bedrevet siden tidenes 
morgen (Bråten, 2015). Dette har vi i 
Norge gjerne kalt gjenbruk. Hvorfor 
trengte vi så redesign for å beskrive noe 
vi allerede hadde et godt ord for? Kanskje 
er forklaringen så enkel som at gjenbruk 
høres traust og gammelmodig ut, mens 
redesign klinger mere hipt og moderne? 

Hvis vi så skal prøve å nyansere bruken 
av noen begreper så kan vi begynne 
med nettopp redesign og gjenbruk. Ofte 
blir ordene brukt synonymt, men vi kan 
gjerne si at redesign vektlegger den nye 
ide. Å designe er en skapelsesprosess, 
når en redesigner betyr det at en skaper 
med utgangspunkt i noe som allerede 
finnes. Det være seg den fysiske gjen-
standen (redesign slik vi primært kjenner 
det brukt i skolen) eller i tankegodset 
som er lagt ned i et produkt (redesign slik 
en primært tenker det innen industride-
sign). Hvis redesign vektlegger ideen 
kan vi si at gjenbruk vektlegger bruken. 
Det ligger i ordet, gjen-bruk. Tingen har 
utspilt sin opprinnelige rolle. Når den 
blir løftet fram igjen, enten til samme 

funksjon eller til noe annet, så passer 
det godt å si at den blir gjenbrukt. Vi 
kan derfor si at genseren Per arver etter 
storebroren er en form for gjenbruk, men 
vi kan ikke kalle det for redesign. Kanskje 
er det en kobling av ordene gjenbruk og 
design som er mest hensiktsmessig for 
å beskrive det vi ofte bedriver i skolen? 
Gjenbruksdesign favner både at det er 
snakk om å bruke noe om igjen og at her 
er en nyskapende designprosess. 

Oppvinning er et nyord (Veiteberg, 2011) 
lagd for å dekke det engelske upcycling 
(Mc.Donough og Branungart, 2002). Igjen 
kan vi lese mye av meningsinnhold ut 
av ordet. Ordet er en sammensmelting 
av ordene gjenvinning, oppgradering og 
oppfinning. Det dreier seg ikke bare om 
å bruke noe om igjen, det handler også 
om å bevare og forhøye verdien. Dette 
blir det motsatte av downcycling, hvor en 
gjenstands verdi kontinuerlig blir lavere. 
I oppvinning kan en gjerne si at det som 
var kastet og tilsidesatt blir løftet opp. 

Kassert skolestol oppvunnet med gamle bamser, 
lagd av gutt i 10. klasse. Foto: Øystein Dypedal
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I gatekunsten blir det sagt at her er en 
uskreven regel, nemlig at man bare skal 
male over en annens arbeid hvis en me-
ner en kan gjøre det bedre selv (Bråten 
og Kvalbein, 2014, s. 183). Kanskje er det 
ikke så dumt å tenke slik også i gjenbruk-
sprosesser? Når materialene allment 
er ansett som søppel, og det er de jo i 
mange gjenbruksarbeider, så skal det 
gjerne ikke så mye til å gi høyere verdi. 
Men hva er egentlig søppel?

«One man’s trash is another man’s 
treasure» heter et gammelt ordtak. 
Vi vurderer ulikt hva som er søppel. 
Sosialantropologen Mary Douglas gikk 
så langt som å si at det ikke finnes noe 
slikt som søppel, det er bare ting på feil 
sted (Douglas, 1966/1997). Konteksten 
har en helt avgjørende betydning for hva 
som blir verdsatt. En slik tankegang har 
ikke bare betydning for ulike gjenbruk-
sprosjekter. Dersom vi tenker at ting først 
og fremst er noe vi kan finne enten på 
rett eller feil sted, så vil vi gjerne også 
bestrebe oss mer for å finne hva som er 
rett sted til det som er «feilplassert». 

Motiver og muligheter
Hvorfor er et vesentlig spørsmål i all un-
dervisningspraksis. Design får verdi gjen-
nom å tjene et formål, sier Per Mollerup 
(1998). Jeg vil si at det samme gjelder for 
gjenbruk og redesign i skolen. Hvis vi ikke 
kan svare på hva som er formålet med 
en aktivitet, så har den gjerne ikke livets 
rett. Gjenbruk og redesign blir ofte satt i 
sammenheng med økologi og bærekraft. 
Å se muligheter i det som ellers ville blitt 
kastet, blir synlige og fysiske symboler 
på at vi trenger en holdningsendring til 
hvordan vi behandler ressursene. I arbeid 
med barn og unge kan en slik arbeids-
metode hjelpe til å konkretisere det som 
ellers kan oppleves abstrakt og fjernt. En 
annen gang kan det være at en arbeider 
mot de samme læringsmålene ved å 
sette fokus på nærhet til natur gjennom 
land-art, eller kvalitet i håndverk som 
motsats til bruk- og kastmentaliteten. 

Det er viktig å huske at gjenbruksmate-
rialer er nettopp det – materialer. Vi kan 
ikke forutsette et bestemt læringsutbytte 
fordi om materialpaletten består av ting, 
overskudd, rester og skrot. Formale 
virkemidler, krav til håndverk, funksjon 
og uttrykk vil helst være de samme som 
i annen formgivning. Imidlertid er her 
også forskjeller. I større grad enn ellers 
forholder vi oss til definerte former, 
dette kan hjelpe oss å bli formbevisste 
og øke vår evne til å kombinere. Videre 
knytter vi forventninger og ulike lag av 
verdi til ting. Når vi bruker dem i nye 

kontekster ser vi dem gjerne også på 
nytt. På denne måten kan gjenbruk bidra 
til økt bevissthet rundt vår tingverden. 
Et tredje aspekt som ofte blir nevnt, er 
at gjenbruksmaterialer vi bruker i skolen 
helst er gratis. Dette kan bidra til lave 
skuldre og friere utprøvingsfaser, noe 
som kan være et godt utgangspunkt for 
skapende prosesser. På den andre siden 
kan et ensidig fokus på gratisaspektet lett 
gi et annenrangs stempel. Det er som når 
vi spiser, de færreste vil ha rester hvis de 
kan få nylagde og ferske retter. Da er det 
gjerne bedre å fokusere på hva «restene» 
gir, som en ellers ikke ville fått. Det er 
også viktig å tenke på at gjenbruksmate-
rialer på sett og vis er alt og ingenting. På 
samme måte som vi aldri ville lagt fram 
planker, tekstiler, maling og leire samti-
dig, for så å si til elevene at de kan gjøre 
hva de vil, så er det fornuftig å tenke 
gruppering og organisering av gjenbruks-
materialer. 

Når en studerer gjenbruk og redesign ser 
en fort at ulike formgivere har forskjel-
lige grunner for hvorfor de velger sin 
arbeidsmåte. Sammen med Åse Kvalbein 
har jeg tidligere lagd en oversikt over 
ulike motiver som kan ligge bak gjenbruk. 
Inspirert av en utstilling ved Permanent-
en Vestlandske Kunstindustrimuseum 
(2011) har vi kategorisert ulike motiver 
under seks M-er: moral, mote, mangel, 
metode, minne og mitt eget (Bråten og 
Kvalbein, 2014, s. 80-141). Jeg kan ikke 
gå inn på den enkelte M-en her, men po-
enget er at motivene for å arbeide med 
gjenbruksmaterialer er varierte. Dette 
gjelder også i skolen. Oppsummerende 
kan vi likevel si at uansett hvilket fokus 
man har, så handler det mest av alt om 
å se muligheter. Den som ser muligheter 
der andre ser begrensninger er godt 
rustet for livets utfordringer.

Ingvard Bråten er høgskolelektor og 
underviser i kunst og håndverk ved 
Høgskolen i Bergen. Sammen med Åse 
Kvalbein har han gitt ut boken Ting på 
nytt: En gjenbruksdidaktikk (2014). 
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Skulle jeg ønske meg noe, 
da ville jeg ikke ønske meg 
rikdom eller makt, men 
mulighetens lidenskap. 
Det øye som overalt, evig 
ungt, evig brennende ser 
muligheten.

Søren Kirkegaard

Kassert skolestol oppvunnet med gamle ski, lagd 
av gutt i 10. klasse. Foto: Øystein Dypedal. 


