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Demokratisk Design
Välkommen till en workshop som handlar om ”Livet hemma”  
och Demokratisk Design. Den handlar om hur IKEA designar  
för en mer hållbar och cirkulär värld för de många människorna.

Workshoppar på IKEA Museum tar alltid avstamp i läroplanen (Lgr 11) och  
kursplaner. Vi har utgått ifrån de senast uppdaterade versionerna, som börjar  
gälla 2022. I denna beskrivning hittar du:

• Syfte med workshoppen.

• Vilka ämnen i grundskolan den kan kopplas till och varför,  
enligt läroplan och kursplaner.

Syfte och innehåll 

• Att ge kunskap om hur visionen ”Att skapa en bättre vardag för de  
många människorna” genomsyrar allt IKEA gör och om hur det bidrar  
till ett mer hållbart företagande i vilket människor och miljö värnas.

• Att ge kunskap om vad IKEA menar med Demokratisk Design och att  
det grundar sig i människors behov i vardagen. Att skapa ett bättre liv 
hemma börjar alltid med att IKEA bryr sig om ”livet hemma”.

• Att på ett lekfullt sätt låta deltagarna skapa en egen prototyp av en  
produkt som löser en utmaning i det egna livet hemma, till exempel där 
något kanske inte fungerar optimalt i vardagen. Genom aktivt skapande 
får deltagarna uppleva en designprocess från idé till färdig prototyp,  
vilket stärker förmågan att förstå hur formgivning och design kan ta  
hänsyn till olika delar av människor liv.

• Vi tar avstamp i den småländska och svenska historien, och i historien  
om IKEA. På så vis förmedlas kunskap och insikter kring hur samhällets 
och hemmens behov har förändrats genom åren. Vi berör också av bara 
farten hur historiska skeenden kan påverka företagande och produkter.

• Genom exempel från utvecklingen av IKEA historiskt vill vi bidra till ökad 
kunskap om värdet av att arbeta tillsammans och lära sig av sina misstag 
för att uppnå allt från goda resultat till en bättre miljö. 
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Konkreta kopplingar till ämnen och kursplaner i grundskolan 

Hem- och konsumentkunskap

Årskurs 1–6: 
Lärandet ger kunskap om och stimulerar nyfikenhet kring återvinning och miljö 
för de äldre eleverna. Workshoppen väcker också tankar kring hur val och hand-
lingar som förekommer i ett hem och den egna vardagen kan påverka hälsa,  
ekonomi, miljö och hållbarhet.

Årskurs 7–9: 
Lärandet ger kunskap om och stimulerar nyfikenhet kring människors olika  
livsvillkor och möjligheter, och problem kopplade till globalisering, interkulturella 
relationer och digitalisering. Workshoppen väcker också tankar kring hur val och 
handlingar som förekommer i ett hem kan påverka hälsa, ekonomi, miljö och  
hållbarhet.

Biologi
Genom utställningen ”Våra rötter”, som handlar om IKEA och dess historia,  
kommer vi i kontakt med människans användning och utveckling av olika  
material genom historien. 

Årskurs 1–3:
I workshoppen visar vi exempel från IKEA som ger kunskap och skapar insikter 
kring materialvalet för olika föremål som tillverkats på IKEA. Vi tar också upp hur 
olika material kan källsorteras och talar om cirkularitet och förnyelsebara material.

Årskurs 4–6:
Vi tar upp människans beroende av och påverkan på naturen och dess resurser, 
och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Vi diskuterar också vilket ansvar 
alla vi som nyttjar dessa naturresurser har, både individer och företag.

Årskurs 7–9: 
Både målen ”Natur och samhälle” samt ”Kropp och hälsa” berörs eftersom det  
IKEA kallar Demokratisk Design bygger på att stärka de möjligheter som varje 
konsument har att bidra till hållbar utveckling. Det handlar bland annat om att  
bidra till bättre förutsättningar för ett liv hemma som gynnar den psykiska och  
fysiska hälsan, till exempel genom att bidra till bättre sömn och minskad stress  
i livet hemma.

Geografi

Årskurs 1–3:
Workshoppen bidrar indirekt till det centrala innehållet ”Att leva tillsammans”  
genom att skildra levnadsvillkor förr och nu, både i familjen och i skolan. Vi tar 
även upp urbaniseringens effekter, liksom migration inom och mellan länder.  
Deltagarna får kunskap om och förståelse för hur dessa faktorer får konsekvenser 
för människors behov, vilket i workshoppen länkas till design och boende. 
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Årskurs 4–6:
Miljö, människor och hållbarhetsfrågor är mycket närvarande i workshoppen.  
Vi visar hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka såväl landskapet som 
den egna livsmiljön och bidra till en mer hållbar utveckling. 

Årskurs 7–9:
Förändringen av människors försörjning och handelsmönster över tid tas upp som  
en del av den historiska resan vi gör i utställningen ”Våra rötter”. Detta kan kopplas  
till det centrala innehållet ”Geografiska förhållanden, mönster och processer”,  
då det visar på konsekvenser av förändringar av demografiska mönster samt  
befolkningsutveckling, migrationsmönster och urbanisering.

Historia
Workshoppen genomsyras av ett historiskt perspektiv, vilket ger eleverna redskap 
att förstå och förändra sin egen tid. 

Årskurs 1–3:
Workshoppen ger inblick i människors levnadsvillkor förr i tiden. Vi tar också upp 
orsaker och konsekvenser av förändrade livsmönster och demografisk utveckling 
genom historien. Vi diskuterar även miljöfrågor utifrån den egna vardagen och 
närmiljön, och rumsliga förutsättningar i natur och miljö för befolkning och  
bebyggelse. 

Årskurs 4–6 samt 7–9:
Historiska källor i våra samlingar ger inblick i jordbrukets omvandling i Sverige 
och ger underlag till resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhälls-
förändringar och av människors levnadsvillkor och handlingar i förfluten tid. De 
äldre eleverna får också kunskap om den industrialisering, samhällsomvandling 
och de idéströmningar som har format många företag. 

Slöjd

Årskurs 4–6:
I den historiska delen av IKEA Museum får eleverna kunskap om hur människor 
genom historien har använt slöjd som ett sätt att uttrycka sig, samt för att försörja 
sig. Det skapar insikt om hur stor betydelse slöjd har haft för individen och  
samhället. 

Vi diskuterar också resurshushållning, till exempel genom reparationer och åter-
användning av material – en central del av Demokratisk Design och cirkularitet 
inom IKEA

Årskurs 7–9:
Deltagarna får ökade kunskaper kring arbetsprocesser inom tillverkning från  
idé och materialval till ett färdigt föremål. I det grundläggande upplägget får  
deltagarna själva formge ett föremål med egen design och olika material, färger 
och former. Självfallet används återvunnet material i våra workshoppar, vilket  
bidrar till förståelsen kring cirkularitet. Om så önskas kan denna workshop vinklas 
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för att ge ännu mer kunskap kring formgivning och design, och även fokusera 
mer på mode och trender inom heminredning, samt olika material utifrån ett  
produktions- och hållbarhetsperspektiv. Här kan nämnas bomull och bambu,  
men IKEA arbetar ständigt med ny materialutveckling som vi kan gå djupare in  
på vid behov. 

Samhällskunskap

Årskurs 1–3: 
Den guidade turen i workshoppen ger kunskap om vikten av det egna närområdet,  
som lokala förutsättningar i natur och miljö, samt hemortens historia med  
betoning på vad våra vardagliga föremål kan berätta om levnadsvillkor förr och nu.

Kemi
Workshoppen berör inte kemiämnet i någon djupare mening, men det får vara 
med på ett hörn. Vi tar upp frågor om människans användning av energi- och  
naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för hållbar utveckling.  
Aktuella samhällsfrågor som berör kemi, till exempel i produktionsprocesser  
eller skogsbruk, kan lyftas in enligt era önskemål.

Teknik
Ämnet Teknik innehåller en mängd kunskapsmål vars innehåll inte direkt kan  
tillämpas på workshoppen om Demokratisk Design, men mycket kan ändå relateras  
till de centrala innehållen ”Teknik, människa, samhälle och miljö”, ”Tekniska  
lösningar” samt ”Arbetsmetoder för utveckling av tekniska lösningar”. Vi tar bland 
annat upp vetenskapliga upptäckter och teknisk utveckling som möjliggör och  
bidrar till en hållbar utveckling. För IKEA har det verkligen gått till extremen i viljan  
att ständigt skapa tekniska lösningar och produktionslösningar som bidrar till 
hållbar utveckling och en prisbild som känns rimlig för de många människorna. 
Utifrån önskemål kan vi, med lite framförhållning, lägga till exempel från IKEA som 
rör exempelvis teknik för energihushållning, produkter för hemmabruk som ökar 
människors förmåga att leva ett mer hälsosamt och hållbart vardagsliv, samt  
tekniskt avancerade produktionsmetoder och ny design som underlättar åter-
vinning och återbruk. Det är bara att fråga! 


