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Studien syftar till att undersöka hur elever som läser gymnasieämnet design 

använder sig av digitala resurser. Materialet samlades in genom intervju och 

enkätundersökning. Resultatet visar att eleverna i undersökningen använder 

flera digitala resurser, främst dator, ritplatta och mobil som används till in-

spiration, research, själva formgivningsarbetet och presentation. De använder 

också flera program. De flesta elever menar att resurserna underlättar arbetet. 

Eleverna förväntar sig att få jobba digitalt när de väljer att studera design.  
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1 Inledning 

Vår tillvaro idag är under ständig och snabb utveckling och vardagen blir allt mer digitali-

serad. Det är ett fenomen som sedan en tid tillbaka även gjort sig påmind i våra skolor där 

digitala resurser som Smartboards och iPads har etablerat sig. I Läroplan (Gy11) för gymna-

sieskolan av Skolverket står det att eleverna ska ”kunna orientera sig och agera i en komplex 

verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt.” 

(SKOLF 2011:144, 3). Det står även att skolan ska bidra till elevernas digitala kompetens. 

Vidare ska eleverna också utveckla ”förståelse av hur digitaliseringen påverkar individen och 

samhällets utveckling” (ibid). Alla elever ska ha möjligheten att öka sin förmåga i att an-

vända digital teknik och att utveckla ”ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital 

teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt för att kunna värdera information.” 

(ibid). En av skolans alla uppdrag är att följa med i samhällsutvecklingen. Därför bör skolan 

ta in mer av det digitala. Det är dock något som kan vara svårt att finna tid till då många lä-

rare upplever tidsbrist i de moment som ingår i deras profession.  

När jag och min studiekamrat Pontus Novén studerade bildpedagogik undrade vi hur 

det hade gått med att anamma det digitala i bildämnet i skolorna. När vi skrev vår uppsats 

undersökte vi hur två bildlärare på högstadiet använde sig av digitala resurser i sitt ämne. Re-

sultatet visade att de digitala resurserna som fanns användes inom bildlärarens alla undervis-

ningsfaser och att intresset fanns i att använda det, men de upplevde att de saknade tid för att 

kunna lära sig hur man använder dem fullt ut. Problem med den nya tekniken blev ofta ett 

frustrationsmoment och då använde lärarna sig hellre av de resurser de redan behärskade. De 

digitala resurserna använder lärarna mest till att underlätta sina arbetsuppgifter i den mån det 

gick, som att hitta information och inspirationsmaterial och dela filer med eleverna (Månsson 

och Novén 2017, 24).  

Det var intressant att undersöka lärarnas inställning till digitala resurser, men det finns 

en annan del i skolan som är minst lika viktig. Därför vill jag nu göra en fortsatt studie kring 

ämnet digitala resurser i skolan, men den här gången undersöka hur elever använder sig av 

dem. Det är en undersökning som för mig själv även är givande på det viset att jag får en 

större förståelse för elevernas användande och förhållningssätt till det digitala i skolan. Det 

kan komma till nytta att ha den kännedomen i mitt kommande yrke som bild- och designlä-

rare exempelvis inför valet av undervisningsmaterial till olika uppgifter.  
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1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur elever som läser gymnasieämnet design an-

vänder sig av digitala resurser. Jag kommer undersöka elevernas inställning till och 

bruk av digitala resurser både i designämnet och på fritiden.  

 

Jag utgår från följande frågeställningar: 

 Vilka digitala resurser har eleverna tillgång till såväl i ämnet design som privat?  

 Vilket förhållningssätt har eleverna till de digitala resurserna?  

 Vilken funktion har de digitala resurserna för eleverna i designundervisningen? 

 

1.2 Bakgrund 

I följande avsnitt ges en överblick i hur det digitala har etablerat sig i skolan och 

vilka konsekvenser det har.  

 

1.2.1 Digital förändring 

Selander, Staffan och Kress, Gunther menar att de grundläggande kommunikativa 

villkoren för medier och teckenvärldar med dess innebörder och tolkningsutrymmen 

har förändrats med det digitalas framväxt (2010, 59). Det ligger ingen förväntan i att 

en lärobok idag ska innehålla all information som ska bearbetas och användas i sko-

lan. Nätsidor används alltmer som kompletterande information och vissa skolor an-

vänder sig bara av det digitala. Fördelen med digitala och nätuppkopplade medier är 

att de gör material lättillgängligt och har nästan oändlig information. Eleverna har 

tillgång till lärspel och kommunikationsplattformar och brukaren kan producera skri-

ven och talad text, musik, filmer och stillbilder (ibid., 60). Genom den digitala ut-

vecklingen har eleverna kommit att bli både konsumenter och producenter av inform-

ation. Lärande handlar idag mycket om att kunna kritiskt granska, bearbeta och sam-

manställa bilder och texter samt att kunna ta fram meningsfull information. Selander 

och Kress menar att teckenskapande därför blir en viktig aspekt av både lärande och 

kunskapsbedömning (2010, 61). Den digitala lärmiljöns intåg går inte att undvika 
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och det vanligaste tillvägagångssättet att datorisera skolundervisningen är att ele-

verna får tillgång till egen laptop och att smartboards installeras i klassrummen (Se-

lander och Kress 2010, 62). I allt större utsträckning används mobilt lärande, vilket 

är en term som syftar till digitala resurser som bärbara datorer, läsplattor, mobiltele-

foner och dess möjliggörande av att kommunicera, hämta information, filma och 

spela spel m.m. Skolplattformar används för att kommunicera med eleven, tilldela 

uppgifter och påminna om skolrelaterade händelser. Både lärare och elever kan lägga 

upp och ha tillgång till filer såsom kursplaner, länkar och uppgifter vart än man be-

finner sig (ibid., 64).  

Enligt Simon Lindgren (2015) användes nätet som en förlängning av tradition-

ella mediers sändar- och mottagarstruktur. Utvecklingen har sedan gått mot ett mer 

användarskapat innehåll vilket innebär att idag kan alla vara både konsumenter och 

producenter. Då många varierande system och funktioner blivit alltmer tillgängliga 

har de olika applikationerna närmat sig varandra. Det har lett till att fler funktioner 

lagts till i färre applikationer och därmed har färre inloggningar behövts. Program-

men har anpassats för smartphones och andra mobila enheter alltmer. Det har lett till 

att vi konstant är uppkopplade och därmed tillgängliga dygnet runt. Detta kan ses 

som en naturlig utveckling för att interaktionstekniken har blivit mer personlig och 

användare vill ha sina egna mobiler och datorer. ”Det personliga användandet av 

samtida teknik kan ses som att tekniken används som en förlängning av våra sinnen, 

vår kropp och våra möjligheter.” (Lindgren 2015, 68). På olika sätt har ungdomar ut-

nyttjat teknikens erbjudanden och i en del fall kommit på nya användningsområden. 

Anammandet av samtida teknik tycks vara lättare för unga trots att det inte finns nå-

got som tyder på att användningsområdena är specifika för unga (ibid.). 

 

1.3 Forskningsöversikt 

Här beskrivs forskning inom fälten för kreativt lärande, kunskapsrepresentationer i 

en digitaliserad skolmiljö, samt ungdomar och digitala medier.  
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1.3.1 Split Vision 

Fager, Lars har skrivit en licentiatavhandling i pedagogiskt arbete, genom Institut-

ionen för estetiska ämnen vid Umeå Universitet. Ur ett didaktiskt perspektiv vill Fa-

ger med sin avhandling Split vision: en studie av designprocessen som lärprocess i 

ett utbildningssammanhang aktualisera lärande och kunskapsbildning (2017). Det 

gör han genom att undersöka lärprocesser inom design i en högskoleutbildning. Han 

menar att det kan ha ”en betydelse för ett utforskande och kreativt lärande inom ra-

men för de kunskapstraditioner som bildämnet representerar. I detta fall området de-

sign.” (ibid., 117). Resultatet av Fagers studie visar att designprocessen är något som 

måste läras ut till studenterna då det inte är något som bara uppstår. Behovet av lä-

rande gäller troligen även andra processer. Fager tar upp processen för kreativt lä-

rande i olika fält. Han anser att det verkar som att det är viktigt att elever och studen-

ter får möjlighet att lära sig använda den kreativa processen och göra den till sitt eget 

för att sedan kunna använda den i undersökande syften. Resultaten av studien indike-

rar att ämnesområdena design och didaktik är relaterade till varandra. Fältet för de-

signutbildning kan föra kunskap och erfarenhet uppkomna i utforskning och kreativa 

inlärningsprocesser till skolämnet bild. 

 

1.3.2 Didaktisk design med digitala resurser 

Åkerfeldt, Anna har forskat inom didaktik vid Stockholms Högskola och hör till dok-

torsavhandlingar från Institutionen för pedagogik och didaktik. Med avhandlingen 

Didaktisk design med digitala resurser – En studie av kunskapsrepresentationer i en 

digitaliserad skola tar Åkerfeldt upp kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skol-

miljö (2014). Hon tar även upp det digitalas intåg och påverkan i skolan (ibid., 26). 

Avhandlingen handlar om att nya typer av förmågor kan tränas upp med spel. Ur ett 

lärandeperspektiv tar hon upp spelens design. Vidare förklarar hon att då många ele-

ver skriver med stöd av digitala resurser förändras den skriftspråkliga praktiken då de 

bland annat söker information på nätet. Det har kommit in en-till-en datorer i skolans 

värld. Anna skriver i det sammanhanget om tillgången till dator i skolan samt om 

kommunikation som är multimodal (ibid., 19). Hennes perspektiv är socialsemiotiskt 
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då hon undersöker hur digitala resurser formar och skapar villkor för lärande. Utöver 

det undersöker hon även vilka resurser som eleverna erbjuds under lärprocessen och 

hur dessa formar elevernas möjligheter att representera sina kunskaper. Avhand-

lingen består av flera delstudier där var och en har sitt eget syfte. Det första och 

andra syftet är att se till hur brukandet av olika resurser formar elevernas skrivande 

och hur webbaserade spel skapar möjligheter och villkor för lärande och menings-

skapande. Ett tredje syfte är att belysa elevernas kunskapsrepresentationer inom vari-

erande program på gymnasiet inom kursen som heter ”Projektarbete” (Åkerfeldt 

2014, 27, 74, 76). Syftet med hela arbetet är därmed att hon vill se en ökad kunskap 

kring hur brukandet av digitala resurser formar villkoren för kunskapsrepresentat-

ioner och lärande i den obligatoriska skolan med fokus på digitala spel och skriv-

praktiker (ibid., 27). Avhandlingen är relevant för lärare som behöver få förståelse 

för vilken skillnad det gör för elevernas prestation när de väljer vilken typ av resurs 

som de ska använda sig av under uppgifter på lektionerna. 

 

1.3.3 Digitala medier i ett bildperspektiv  

Erixon, Per-Olof tillhör Umeå universitet, Humanistiska fakulteten och är redaktör 

för en antologi som heter Skolämnen i digital förändring och innehåller olika forska-

res verk. Forskningsämnet är pedagogiskt arbete och tillhör humaniora i den nation-

ella ämneskategorin. Texterna handlar om vad som sker när nya och digitala medier 

kommer in i skolans undervisning (2014, 9). Ett av alla kapitlen har Marner, Anders 

och Örtegren, Hans skrivit. I deras undersökning studerar de införande av digitala 

medier i högstadiets bildämne. Utifrån sitt resultat har de kategoriserat sitt resultat i 

en modell där införande av digitala medier framträder på fyra olika sätt – som mot-

stånd, addering, inbäddning och digitala mediers dominans (Marner och Örtegren 

2014, 159). Ett av deras resultat är att bildämnet befinner sig i ett paradigmskifte. Det 

kommer till uttryck i vad de beskriver som spänningar mellan äldre ämnesparadigm 

och digitala medier. Författarna visar hur nya medier till en början stöter på motstånd 

för att därefter inbäddas i kulturen. De beskriver motstånd, addering och inbäddning 

som olika varianter av alla de kulturprocesser som omger ny teknologi (Marner och 
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Örtegren 2014, 151). De redogör för flera olika digitala resursers intåg i skolan, till 

exempel bildredigeringsprogram. Med programmet Photoshop kan eleverna redigera 

bilder från internet och skapa post-produktioner genom att testa och ompröva vad 

som erbjuds på internet. En digital ritplatta kan ge samma existentiella dimension 

som tecknandet på papper. De kreativa besluten och de egna bedömningarna i skap-

andet av bilder finns kvar oförändrade trots digitaliseringen av bildområdet, men kan 

ligga i andra delar av processen (Erixon 2014, 195).  

 

1.3.4 Ungdomar och digitala medier 

Lindgren, Simon förklarar i sin antologi Ungdomskulturer (2015) att dagens unga har 

kallats för flera olika saker, såsom Generation Y, Generation Z, MTV-generationen, 

nätgenerationen, digitala infödingar och annat. Ofta talas det även om hur vi hamnat i 

ett nytt slags samhälle som ibland kallas för globaliserat, post-modernt, informations-

samhälle eller nätverkssamhälle. Oavsett vad, står det klart att det ständiga introduce-

randet av nykomna medier för interaktion och kommunikation sätter allt större prägel 

på ungas liv och att identiteter formas på delvis nya sätt. Villkoren för vuxenblivande 

och deltagande tar ständigt nya former. ”Kultur skapas, används och utövas av unga 

på nya premisser” (Lindgren 2009, 7).  

Dagens ungdomar är inte längre de människorna som vårt utbildningssystem de-

signades för att utbilda. När de föds kommer de in i en värld där internet och datorer 

redan är en betydelsefull del. Författaren och talaren inom ämnet utbildning, Pren-

sky, Marc kallar i sitt verk Digital Natives, Digital Immigrants dessa för ”nätets in-

födda” (2001, 1). Dagens elever tänker och bearbetar information fundamentalt an-

norlunda än sina föregångare. Eleverna idag talar ”det digitala språket” för datorer, 

tv-spel och Internet. De människor som har fått lära sig IT som vuxna och alltså inte 

fötts in i kulturen kallar Prensky för ”nätets invandrare” (ibid). Det är människor som 

under en senare tidpunkt i livet har fascinerats av och antagit många eller de flesta 

aspekterna av den nya tekniken. Skillnaden mellan dessa grupper är att de infödda 

inte behöver jämföra på samma sätt med tidigare medier för att förstå internet. ”De 

har större möjligheter att definiera aktiviteter och applikationer på nätet utifrån deras 
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respektive inneboende egenskaper och inte utifrån hur andra aktiviteter och applikat-

ioner fungerar. För nätets infödda är internet ett rum där aktiviteterna från det fysiska 

rummet fortsätter; barn och unga kommunicerar, roar sig och lär sig” (Dunkels 2009, 

60).  

Maner, Anders och Örtegren, Hans, båda forskare inom pedagogiskt arbete, för-

klarar i sitt verk Digitala medier i ett bildperspektiv att många ungdomar jobbar digi-

talt med bild på fritiden då de fotograferar och bildbehandlar, bygger dataspel, pro-

ducerar rörlig bild och lägger på ljud. Utöver det publicerar undomar mycket på olika 

communities, sociala medier och bloggar som kommenteras av andra användare då 

det finns kommentarsfält (Maner och Örtegren 2014, 166).  

Att eleverna har med sig både berättande och kommunikativ erfarenhet in i sko-

lan är något som bör uppmärksammas av läraren, menar universitetsadjunkt Löfving, 

Christina i sitt verk Digitala verktyg och sociala medier i undervisningen: så skapar 

vi en relevant skola utifrån Lgr 11 (2012). Vi kommer då upptäcka att de har både 

berättande och kommunikativ erfarenhet. Dessa erfarenheter är till exempel hämtade 

från att vissa av ungdomarna spelar onlinespel och därmed vet hur man skapar spän-

ning och bygger upp en lockande berättelse (Löfving 2012, 95).  

Häggström, Margaretha och Örtegren, Hans ser i Visuell kunskap för multimod-

alt lärande (2017) också att ungdomars medieanvändning märkbart har ökat de sen-

aste tio åren och består idag av ett flertal medier. De menar att medieanvändandet 

sker lika mycket i skolan som hemma. Mediebaserade verktyg präglar i allt högre 

grad skolkulturen och vardagskulturen genom mobiler, iPads, sociala plattformar och 

webbplatser som Facebook, Instagram och YouTube. Informations- och kommuni-

kationsteknologi (IKT) har därför blivit ett viktigt pedagogiskt verktyg i skolan. ”Ge-

nom den omfattande datoriseringen består skolmiljön förutom av det fysiska rummet 

i dagens skola även av ett virtuellt rum.” (Häggström och Örtegren 2017, 64). 

Det finns en hel del forskat om ungdomars användande av digitala medier, men 

inget som handlar exakt om det jag ska undersöka. Min studie kan bidra till att vi kan 

se de digitala resurserna i gymnasieskolan ur elevernas perspektiv. Den kan också bi-
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dra till att vi ser några exempel på hur de digitala resurserna används just i designäm-

net idag. Det mesta av undersökningen har skett inom just bildämnet, och alltså inte 

specifikt i designämnet. 

 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

För mitt teoretiska perspektiv kommer jag i det här avsnittet att redogöra för några 

begrepp som är centrala. Multimodalitet, mediering och appropriering och en modell 

för designprocessen är mina teoretiska utgångspunkter för studien och jag har ett so-

ciokulturellt och designteoretiskt perspektiv.  

 

1.4.1 Multimodalitet 

Att kommunikation sker multimodalt innebär att man använder sig av flera olika 

teckenvärldar (modes) och medier när man kommunicerar (Selander och Kress 2010, 

28). Text, ljud och bilder är exempel på teckenvärldar och det är när man kombinerar 

flera av dessa eller flera olika medier som man kommunicerar multimodalt (ibid., 3). 

Utgångspunkten för multimodalitet finns i de olika typer av resurser som finns till-

gängliga för att tolka världen och skapa mening (ibid., 26). Det handlar om hur vi 

människor kommer överens om innebörder och betydelser i olika sammanhang ge-

nom samhandlande och samspråkande och på så vis skapar en meningsfull värld ge-

nom att tilldela något en mening. Kommunikation och lärande sker genom flera olika 

uttrycksformer och dessa kan vara meningsbärande (Åkerfeldt 2014, 41). Detta per-

spektiv kan fungera som ett analytiskt redskap för att kunna se i vilket sammanhang 

de digitala resurserna används av eleverna, samt att denna teoretiska utgångspunkt 

lägger ett fokus på hur de tillgängliga resurserna används (om de gör det) under lekt-

ionerna.  

 

1.4.1.1 Kulturella verktyg 

Måleri, fotografi och andra metoder är exemplen på bilddidaktiska verktyg som kan 

ses som intellektuella artefakter då de visar på vår samtidskulturs sätt att tänka på. 

Det skapar bland annat en förståelse om vår omvärld. När man låter elever uttrycka 
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sig genom till exempel gemensamma målningar, får de en möjlighet till att visa sin 

förståelse av verkligheten. Kommunikation är en företeelse som är multimodal och 

olika former av representation betraktas som starka resurser som har olika semiotiska 

system och tecken (Häggström och Örtegren 2017, 54).  

 

1.4.2 Mediering och appropriering  

1.4.2.1 Sociokulturell teori 

Den sociokulturella teorin visar på hur kunskap tar form i samspel mellan människor, 

i det här fallet mellan olika elever och mellan elever och lärare. Lärande ses som en 

del av mänsklig samvaro och skolans funktion ses som att den är till för att göra 

människor delaktiga i samhällets kollektiva kunskaper. Kunskaper ses som något 

människor blir delaktiga genom pedagogiska förlopp då man i skolan kommer i kon-

takt med och kan ta till sig kunskaper som inte är lika lätta att få i vardagen (Lund-

gren et. al. 2014, 308). Häggström och Örtegren refererar också till Säljös text när de 

påpekar att vi lär oss i samspel med andra och att det är grundbultarna inom ett soci-

okulturellt perspektiv. De lägger betoning i att ”språket har en framträdande och unik 

ställning som medierande redskap, och tanke och språk ses som integrerade i 

varandra, som varandras förutsättningar.” (Häggström och Örtegren 2017, 54). De 

vill till exempel se elevers arbete med en gemensam målning som en process och den 

färdiga målningen som en produkt och att de båda är verktyg för förståelse. 

 

1.4.2.2 Mediering 

Mediering är ett av de grundläggande begreppen i den sociokulturella traditionen och 

avses att ”människor använder redskap eller verktyg när vi förstår vår omvärld och 

agerar i den” (Lundgren et. al. 2014, 298). Kunskap medieras genom redskap (Carl-

gren 2015, 165). Människan använder språkliga och materiella redskap där språkliga 

redskap är en symbol, ett teckensystem eller ett tecken, som exempelvis siffror, bok-

stäver eller begrepp och räknesystem. Språket är ett av de främsta redskapen där vi 

med hjälp av det får tillträde till tolkningsgemenskaper (ibid.). Vi tänker via språk-
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liga redskap. I sitt tänkande och i sin kommunikation använder människor sig av kul-

turella redskap när det kommer till att förstå och analysera sin omvärld. Vi förstår 

många tecken på samma sätt, till exempel geometriska figurer, för att vi socialiserats 

in i en värld av medierande redskap, där sådana resurser ingår. På det vis våra kultu-

rella erfarenheter inbjuder oss att se, ser och förstår vi saker. ”Handlingar måste för-

stås i relation till den verksamhet de är en del av. De tar form i förhållande till såväl 

det vi vill uppnå (målet) och de redskap vi har som det objekt som handlingen syftar 

till att omvandla.” (Carlgren 2015, 167). Mediering sker också via fysiska redskap, 

då vi till exempel använder tangentbord för att skriva på. I olika yrken används olika 

redskap för just det specifika yrket. Flera av yrkesutövarens kunskaper sitter i be-

härskningen av teknologier och fysiska redskap, som även är kopplade till språkliga 

redskap. Till exempel måste kirurgen tillägnat sig kunskap om människans anatomi, 

både hur den är uppbyggd och vad de olika delarna heter, för att kunna göra sitt jobb. 

Fysiska och språkliga redskap förekommer alltså tillsammans och utgör varandras 

förutsättningar och man kan därför välja den mer allmänna termen kulturella redskap 

(Lundgren et. al 2014, 300).  

 

1.4.2.3 Appropriering 

Appropriering går hand i hand med mediering. Det är även ett centralt begrepp inom 

genusvetenskap och postkolonial teori. Med begreppet menas att en person bekantas 

med och lär sig bruka kulturella redskap och förstå hur de medierar världen (Lund-

gren et. al 2014, 303). Till exempel så lär vi oss att skriva och rita. Olika termer och 

vad de betyder lär vi oss i vår vardag, till exempel under vardagliga samtal. Det 

handlar alltså om hur människor tar till sig, hur de approprierar, medierad kunskap. 

Vi blir allt bättre redskapsanvändare då vi genom appropriering av de kulturella red-

skap som tidigare generations nyvunna kunskaper uttryckt sig i, fortsätter utvecklas 

av nya generationer (Carlgren 2015, 166). 
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1.4.3 Designprocess 

En designprocess är den väg som en designer måste ta sig igenom för att kunna ta 

fram någon typ av produkt. Det finns många olika försök till att förklara designpro-

cessen från början till slut. Den gemensamma idén bakom de modeller som uppstått 

är att processen består av en sekvens av distinkta och identifierbara aktiviteter som 

förekommer i en något förutsägbar och identifierbar logisk ordning (Lawson 2006, 

33). Det är dock inte mest gynnsamt att se designprocessen som helt linjär. För att 

design ska kunna ta plats så behövs ett antal saker ske. Det behöver vanligtvis finnas 

en kort sammanställning av designens uppgift, en 

”brief”. Designern måste studera och förstå kraven, 

producera en eller flera förslag på lösningar som i 

sin tur testas mot några uttryckliga eller implicita 

kriterier. Hen måste också kommunicera designen 

till klienter och konstruktörer.  

Figur 1. Designprocessen som en förhandling mellan problem och lösning genom de 

tre aktiviteterna analys, syntes och utvärdering (Lawson, B. 2006, 49). 

Det Lawson har kommit fram till är dock att de här momenten inte nödvändigt-

vis behöver ske i den ordningen. Han menar att det verkar mer troligt att design är en 

process där problem och lösning tar form tillsammans. Modellen för designprocessen 

som Lawson tagit fram visar aktiviteter av analys, syntes och utvärdering samt pro-

blem och lösning, men det finns ingen given början eller givet slut eller någon speci-

ell ordning på aktiviteterna (Fig. 1) (Lawson 2006, 48-49). 

 

1.5 Metod 

Följande avsnitt visar på hur jag har gått till väga för att ta fram mitt resultat. 

 

1.5.1 Urval  

Jag valde att kontakta två specifika gymnasieskolor som jag efter en sökning på In-

ternet visste hade kursen Design 1. De andra skolorna i kommunen verkade inte ha 

det. Jag ville lägga fokus på en stad och därför blev det två skolor i samma område. 
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En tredje skola tillkom dock genom en av lärarna på en av de två skolorna, även den 

i samma stad. Min ambition var att ha cirka 50 elever till att delta för att få in flera 

olika varierande svar. Totalt deltog 40 elever från tre olika klasser. Första klassen 

hade precis påbörjat kursen design medan den andra och tredje klassen redan hade 

haft kursen. Då det är elever från tre olika skolor innebär det att de kommer ifrån tre 

olika varianter av designundervisning, vilket jag anser är bra för min undersökning. 

 

1.5.2 Tillvägagångssätt och genomförande 

Med avsikt att låta ett antal elever svara på enkäter samt delta i intervju kontaktades 

två gymnasieskolor. Skola 1 kontaktades genom en person som jag hade träffat i ett 

tidigare sammanhang. Skola 2 skrev jag till först på mejl och sedan ringde jag upp 

dem. Till dessa deltagare skickades en förfrågan om att få göra en undersökning som 

beräknades ta cirka en timme i deras klass för kursen Design 1. Hur detta skulle gå 

till förklarades. Båda informanterna uppgav att de hade möjlighet att delta och efter 

det följde flera mejl samt telefonkontakt där vi bestämde dag och tid. En tredje klass 

tillkom genom en av de personer jag var i kontakt med för undersökningen på eget 

initiativ lät en tredje klass från en annan skola besvara enkäterna.  

En kvantitativ metod användes med enkäter för att samla in data. Valet att an-

vända enkäter gjordes för att få svar från ett större antal elever än vad en intervju ger. 

I utformningen av frågor utgick jag från Jan-Axel Kyléns instruktioner där han för-

klarar att det ska vara enkelt att fylla i enkäten och pappret ska se välformulerat ut, 

inte vara för långt, samt innehålla ett lättläst typsnitt (2004, 56). Enkäter, eller sur-

veymetoden, är en huvudsaklig metod för datainsamling och hör till kvantitativ 

forskning. Metoden är tänkt att ”[…] genererar kvantifierbara data om ett stort antal 

människor, vilka är representativa för en större population […]” (Bryman 1997, 20). 

Elevernas svar på enkäternas öppna frågor har efter analys sammanfattats. Svaren på 

kryssfrågorna blev efter analys till tabeller i stycket ”Resultat”. Sammanfattningen av 

svaren i de öppna frågorna analyserades med gruppering. 

För insamling av ytterligare material användes även en kvalitativ metod i form 

av gruppintervju med fokusgrupper. En kvalitativ intervju syftar till att identifiera  
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eller upptäcka okända eller otillfredsställande kända företeelser, innebörder eller 

egenskaper. Det är alltså en metod för att upptäcka och förstå eller lista ut karaktärer 

eller egenskaper hos någonting (Svensson och Starrin 1996, 53). Intervju som metod 

innebär en stor flexibilitet då det är möjligt att följa upp ämnen som kommer upp i 

stunden och gå in på saker som inte är möjligt i enkäter (Bell 2006, 189). Forskaren 

kan få mer utvecklade och fördjupade svar genom följdfrågor. För framtagning av in-

tervjuguiden utgick jag från Judith Bells instruktioner där ett schema förbereds i 

form av temarelaterade frågor varpå uppföljnings- och sonderingsfrågor kan läggas 

till (ibid., 192). Avsikten med att intervjua eleverna i grupp var att deltagarna kunde 

samspela med varandra genom att höra på de åsikter som kom upp för att möjligtvis 

nå en gemensam uppfattning om någon aspekt av frågeställningen (ibid., 195). Inter-

vjuerna var semistrukturerade och utfördes på två olika fokusgrupper. Grupperna be-

stod av sex gymnasieelever från Klass 1 och tre gymnasieelever från Klass 2. Då jag 

fick samtycke från informanterna kunde intervjuerna spelas in. Det gjordes genom en 

mobiltelefon samtidigt som anteckningar fördes på papper. Intervjun för Klass 1 

hölls den 7 oktober och blev 45 minuter lång och den för Klass 2 tog plats den 11 ok-

tober och blev 30 minuter lång. Intervjuerna har sedan transkriberats och analysera-

des med hjälp av kodning.  

När en kombination av två olika metoder används kallas det för att man använ-

der sig av en triangulering. Begreppet triangulering kan tolkas som att forskaren an-

vänder sig av mer än en metod och därmed även av mer än en typ av information, 

detta för att få större tilltro till sitt resultat (Bryman 1997, 157).  

 

1.5.2.1 Metod för analys av material 

För att möjliggöra analys och tolkning av den data som samlades in genom intervju 

användes kodning. Det innebär att svaren har sorteras efter innehåll. En kod tilldelas 

till varje svar eller en del av ett svar som visar någon åsikt, en faktauppgift eller nå-

got annat (Kylén 2004, 170).  

För analys av enkätens öppna frågor användes gruppering. Metoden förekom-

mer i flera sammanhang och utgår från en ”mängd” insamlad data som är svår att få 
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grepp om (Kylén 2006, 175). Den insamlade datan kan till exempel vara svar i en 

undersökning. De svar som är likadana förs samman i var sin grupp. Grupperna skiljs 

åt genom att se till att varje grupp är homogen – de ska alltså skilja sig ifrån de andra 

grupperna. Sedan sorteras materialet vad Kylén kallar för finmaskigt eller grovt och 

till sist görs en sammanfattning.  

 

1.5.2.2 Genomförande 

Jag gjorde enkäter och intervjuer på plats på skolorna. I Klass 1 gjordes enkäterna 

först och intervjun efteråt. I Klass 2 gjordes detta samtidigt på grund av tidsbrist. Ele-

verna i Klass 1 kunde ställa frågor till mig och prata med varandra och sin lärare, 

men inte i Klass 2. I Klass 1 valde jag ut sex stycken elever till intervju utifrån hur de 

svarade i enkäterna, medan läraren i Klass 2 tilldelade mig tre elever. Vi satte oss i 

ett mindre rum med mobilen som spelade in på ett bord i mitten av oss. En intervju-

guide låg till underlag för de frågor som ställdes varpå följdfrågor som uppkom i 

stunden lät intervjun fortskrida. Eleverna i fokusgruppen för Klass 2 fyllde i enkä-

terna efter intervjun och läraren skickade dessa tillsammans med Klass 3:s enkäter 

som hen på eget initiativ tog fram. För Klass 3:s enkäter var jag alltså inte på plats 

och kunde därför inte heller göra ytterligare en intervju. Transkribering av båda inter-

vjuerna har skett från och till under en månads tid.  

 

1.5.4 Bearbetning 

Enkäterna gick jag igenom en och en och antecknade först hur många svar det var på 

alla kryssfrågor för att sedan göra diagram av dessa i Office Word. Efter det gick jag 

igenom enkäterna igen för att skriva ned alla svar som skrivits ned på de öppna frå-

gorna. Utifrån svaren på de öppna frågorna skapade jag ett kortare sammanfattat svar 

på var och en av frågorna. Med gruppering som metod sorterade jag svaren i olika 

homogena grupper, inledningsvis utefter de sex olika frågorna. Materialet minskades 

mer och mer när flera liknande svar lades ihop. Den insamlade datan sorterades alltså 

vad jag tolkar Kyléns begrepp som finmaskigt och avslutningsvis gjordes en sam-

manfattning. Jag sammanställde svaren på frågorna genom att ge plats åt det som var 
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mest framträdande, men uteslöt inte svar som visade på motsatsen. Svar som byggde 

på missuppfattning av frågan uteslöts dock. Efter genomläsning av transkribering-

arna av intervjuerna tog jag fram sex stycken olika koder utifrån mina frågeställ-

ningar, intervjuguiden och textens innehåll: 

 DRE – Digital resurs 

 AOM – Användningsområde 

 HPF – Hur pass frekvent 

 INS – Inställning 

 KOÄ – Kunskap om ämne (denna ströks senare då den inte kändes relevant) 

 AOMU – Användningsområde utanför (skolan) 

Dessa koder lades till i transkriberingens text i Words kommentarsfunktion. Efteråt 

grupperade jag alla svar i ett enskilt dokument under rubriker av samma namn som 

koderna. När grupperingen var klar omvandlade jag alla svaren till en gemensam 

sammanfattning. Den texten blev till intervjuns resultat.  

 

1.5.5 Etiskt övervägande 

För undersökningen har Vetenskapsrådets fyra grundläggande individskyddskrav (In-

formations-, Samtyckes-, Konfidentialitets- och Nyttjandekravet) följts (2002, 6). In-

formationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om deras uppgift i 

projektet samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Eleverna har upplysts 

om att deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta precis när de vill. Jag har 

fått deltagarnas samtycke enligt samtyckeskravet för inspelning av intervjuer och sett 

till att eleverna som deltagit varit över 15 år då vårdnadshavare inte har kontaktats. 

Eleverna fick själva bestämma om de ville skriva sitt riktiga namn på enkäterna eller 

ett annat valfritt namn. Deltagarna är anonyma i uppsatsen då transkriberingen inte 

lagts till som bilaga för att uppgifterna är etiskt känsliga. Deltagarnas namn, kön och 

ålder anges inte i transkriberingarna på grund av konfidentialitetskravet. Nyttjande-

kravet understryker att uppgifterna som samlats in för forskningsändamål inte får an-

vändas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra syften som inte är vetenskap-

liga, vilket följs. 



 
 

21 (48) 

2 Resultat 

Här redovisas mitt bearbetade resultat från intervjuerna och enkäterna där totalt 40 

elever deltagit. Inledningsvis visas resultatet av enkäterna i form av tabeller där alla 

svar från kryssfrågorna är inlagda varpå de följs av en sammanfattning. De öppna 

svaren har sammanfattats under varje fråga som fanns i enkäten. Intervjuerna följer 

efter enkätresultatet och har delats upp i rubriker utformade ifrån kodningen och 

mina frågeställningar samt teman som upptäcktes under intervjuerna. 

 

2.1 Enkäter 

 

 

Tabellen visar svar från 40 elever från 3 olika klasser. Diagrammet visar att 70% av 

eleverna använder datorn hela tiden och ritplattan använder 47,5% ofta och 12,5% 

hela tiden. 95% använder aldrig en Smartboard eller iPad. Hälften av eleverna använ-

der mobilen ibland, ofta eller hela tiden. De resurser som inte tar mycket plats under 

lektionerna är 3D-skrivare, skrivare/kopiator, ljusbord, video- och digitalkamera och 

Cromebook. 
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2. Finns det någon annan elektronisk produkt som du använder under design-

lektionerna utöver ovanstående produkter? 

Resultatet på denna fråga var följande: 1 VR ibland, 1 VR sällan, 1 datormus sällan, 

3 datormus ibland, 1 datormus hela tiden, 1 hörlurar ibland, 3 hörlurar ofta, 1 hörlu-

rar hela tiden, 5 projektor sällan, 3 projektor ibland, 3 projektor ofta, 2 projektor hela 

tiden.  

 

 

70% av eleverna använder hemsidor ibland, ofta eller hela tiden. Resultatet för skol-

plattformen ser nästan likadan ut med 72,5% av eleverna. Videoredigeringsprogram 

används aldrig för 65% av eleverna och sällan för 22,5% av dem. Bildredigerings-

program används ofta av 45% och hela tiden av 37,5%. Sökmotorer används av näs-

tan alla i större och mindre omfattning. Applikationer använder 12,5% ibland, 17,5% 

ofta och 32,5% hela tiden. 

 

4. Finns det några andra program som du använder under designlektionerna 

utöver de ovanstående? 

En elev la till att hen använder Spotify ofta och en annan la till att hen använder 3D-

program ofta. 
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5. Vad använder du alla ovanstående produkter och program till under lektion-

erna i design? 

Allmänt används resurserna till att hitta inspiration, måla, rita, färglägga, skapa 3D-

modeller, hitta information, lyssna på musik, skapa digitala konstverk, redigera digi-

tala verk, hålla koll på lektioner och kurser, uppgifter och betyg, rita upp skisser, 

rätta till inskannade skisser, videoredigeringsprogram för att animera och att redigera 

videor, skapa grafik, layouts, planscher, moodboards och göra presentationer. Mer 

specifikt används dator och ritplatta till att genomföra uppgifter. Mobiltelefon an-

vänds för allt de gör på Google och Classroom samt musik. Photoshop är till för att 

rita i med ritplatta, oftast uppgifter. Det används i nästan alla uppgifter. Eleverna ritar 

och redigerar bilder. Photoshop, After Effects och Premier Pro används för att få bra 

grafik och Maya till att skapa olika 3D-modeller. Google och Pinterest används för 

att söka inspiration till design av produkter samt research och att hitta referenser. 

Skolplattformen (Classroom) används till att titta på uppgiften, få information och att 

lämna in uppgifter. 

 

6. I vilket sammanhang använder du dessa produkter under lektionerna i de-

sign? 

Eleverna använder ofta sin dator i alla momenten på lektionen; under research, indi-

viduellt arbete, grupparbete, arbetet med slutprodukten samt redovisning och inläm-

ning. Det som varierar är programmen. Google och Pinterest används vid insamling 

av material, Photoshop kan användas till skapandet av slutprodukten, men själva 

skissandet sker oftast analogt. Ritplattan används ofta i samband med att datorn an-

vänds. 

 

7. Skulle du kunna klara dig utan dessa program och produkter under design-

lektionerna? Varför/Varför inte? 

De flesta tycker att det hade blivit svårt eftersom nästan alla uppgifter baseras på de 

digitala resurserna och de tycker att de är väldigt bra hjälpmedlen som underlättar ar-

betet på många sätt. En del tycker att man kan använda papper och penna och fråga 
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läraren istället för att söka på Google, men det hade inte blivit lika bra då allt hade ta-

git längre tid och kanske inte sett lika bra ut. Det hade också blivit svårare att leta in-

spiration utan dem. En del tycker att papper och penna håller på att försvinna och att 

det därför inte är så viktigt att använda det längre, medan andra tycker att det finns 

tekniker och metoder som är lättare med papper och penna. Det skulle vara tråkigt att 

vara utan dem. Designämnet anser de vara baserat på att man jobbar digitalt och att 

det är en anledning till att man väljer att gå kursen.  

 

8. Vad tycker du om de ovanstående produkterna och programmen? Varför 

tycker du så? 

Generellt tycker eleverna bra om de digitala resurserna då de underlättar deras arbete 

med bra funktioner och många möjligheter för arbetet. Ritplattan är bra för det är lät-

tare att rita med den än med datormusen. Det kan vara svårt att lära sig till exempel 

Photoshop, men när man väl gjort det så har programmet hjälpsamma funktioner. 

Sketchup kan vara ett för tungt program för vissa datorer och tar därför för mycket 

tid att jobba i. Det är enklare att jobba i Photoshop och Illustrator anser flera elever. 

Pinterest är bra för att hitta bilder till inspirerande moodboards. Många elever tycker 

att programmen är lätta och enkla att lära sig, medan ett fåtal tycker det är svårt och 

jobbar hellre analogt för att det ska gå snabbare.  
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Hemsidor, bildredigeringsprogram, appar, sökmotorer, mobil och dator är vanligt fö-

rekommande utanför skolan. Videoredigeringsprogram, ritplatta, videokamera, digi-

talkamera och iPad används betydligt mindre. 3D-skrivare, Cromebook, ljusbord, 

skrivare/kopiator och Smartboard används i princip aldrig. 

 

10. I vilket sammanhang använder du dessa program och produkter utanför 

skolan? 

Eleverna anser att datorn och mobilen används allra mest av dem utanför skolan. De 

spelar spel, bevakar sociala medier, lär sig nya saker genom att se på Google eller 

YouTube, redigera bilder för arbete och för skojs skull, livestreaming, underhållning 

och att i allmänhet göra uppgifter och skolarbete. Vidare använder de enligt sina svar 

mobil och dator till videoredigering, till att kommunicera med vänner, ta bilder, 

filma, titta på videos och bilder, läsa artiklar, lyssna på musik, titta Instagram och 

Snapchat, till hobbys, söka information och fakta, måla i Photoshop, samt jobba som 
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influencer. Vissa använder även iPad för flera av dessa saker. En del har egna ritplat-

tor som de använder i Photoshop för att göra egna projekt. De använder skrivare och 

dator för att skriva ut arbeten. En del använder applikationer som Discord för att 

prata med vänner. De som är aktiva på YouTube med att lägga upp videos använder 

Photoshop och Premier Pro. En del vill förbättra sina förmågor.  

 

11. Beskriv en typisk lektion i ämnet design: 

Enligt eleverna brukar läraren se till att alla är på plats och att det är lugnt för att se-

dan ta närvaro. Efter det går läraren igenom något, till exempel en viss metod eller en 

ny uppgift, med en presentation och exempel via projektorn och sedan arbetar ele-

verna med en uppgift på sin dator där de har tillgång till uppgiften via lärplattformen. 

Under en vanlig lektion används dator, Google Classroom, Google Drive, Pinterest 

och Photoshop. 

 

2.2 Intervjuer 

I det här avsnittet följer resultatet från intervjuer med fokusgrupper från två olika 

klasser. Den ena gruppen var på sex elever där de precis inlett kursen Design 1 och 

den andra gruppen var tre elever som gått hela kursen tidigare. Jag kommer inte 

skilja och jämföra resultaten mellan grupperna då det inte är en jämförande studie. 

Jag kommer istället lägga betoning på ämnen de har gemensamt och fokusera mindre 

på det som endast stämde i enstaka fall och alltså se båda grupperna som en grupp. 

Rubrikerna är framtagna utifrån mina frågeställningar och vissa underrubriker är 

tagna ifrån kodningen av materialet.  

 

2.2.1 Tillgång 

Eleverna i kursen Design 1 använder eller har under lektionen använt personliga da-

torer som de fått från skolan, datormus, ritplatta, hörlurar, högtalare, projektor, skri-

vare och skanner (genom lärarna). Vidare har de använt ljusbord, sin egen mobiltele-

fon, 3D-skrivare, alla Adobe-programmen (mest Photoshop och Illustrator), Maya, 
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Google Drive, Google Classroom, Google Docs, Google Presentationer, Google sök-

motor. De har även använt Schoolsoft, Discord, Pinterest, Artstation, Sketchup (gra-

tisversionen), Blender, samt Powerpoint, Keynote och YouTube. 

 

2.2.2 Användningsområden 

2.2.2.1 I skolan 

Enligt eleverna använder de sin dator till allting. I den finns flera av de program som 

används och som är nödvändiga för arbete med sina skoluppgifter i kursen. Datorn 

tillsammans med ritplattan används i flera sammanhang; när de skissar idéer, gör 

slutprodukten och när de arbetar enskilt och i grupp. Eleverna säger även att de lyss-

nar på musik genom datorn ibland. Eftersom datorn är personlig har eleverna även 

möjlighet att ta hem den vilket de allra flesta gör. Om man inte har möjlighet att ta 

hem sin dator, om man till exempel har en lånedator, anser de att det kan bli svårt att 

hänga med i skolarbetet.  

I skolplattformen Classroom lämnar eleverna in uppgifter och får information 

om uppgifterna som de arbetar med. De hittar introduktionsmaterial, lärandemål, be-

tygskriterier, exemplen på arbeten från läraren i form av dokument, länkar till hemsi-

dor och Powerpoints. Eleverna kan även dela dokument och filer med läraren där, 

förklarar de. Nästan all skolrelaterad kommunikation sker i detta program. Discord 

används när eleven vill få tag på läraren lite snabbt vid behov av hjälp, genom att 

skriva ett meddelande. Programmet används mest på loven när eleverna vill göra nå-

got eget projekt och behöver hjälp med det, anser de. Google Docs används till indi-

viduellt arbete, men också vissa gånger för grupparbete då alla i gruppen kan skriva 

där samtidigt. Eleverna menar att i princip alla texter som skrivs, såsom research, re-

flekterande uppsatser, anteckningar, processbok/loggbok, görs i Google Docs. Chatt-

funktionen i Google Drive kan också användas för grupparbete. Eleverna delar ett 

dokument där de skriver arbetet samtidigt som de har chatten i Drive uppe.  

Vidare förklarar eleverna att ritplattor används med datorn när de ska måla och 

skriva i bildredigeringsprogram i datorn, såsom Photoshop, Illustratior, Blender och 

Sketchup. Skanner används till att lägga in sådant eleven ritat för hand för fortsatt 



 
 

28 (48) 

manipulering i datorns bildredigeringsprogram. Enligt eleverna är Photoshop ett 

Adobe-program som används i nästan alla sammanhang. Det används mest för att re-

digera bilder, måla eller snabbt skissa upp en idé. Oftast skissar eleverna sina idéer 

på vanligt papper för att sedan föra in det i Photoshop med mobilen eller skanner. De 

kan också använda Photoshop till att skriva i. Oftast antecknar de bredvid skisser de 

gjort i programmet eller som de skannat in. I programmet jobbar de i olika lager som 

de kan dölja eller ta bort. De kan även ångra olika och flera val de gjort i dokumen-

tet. Ljusbord kan också användas för att fixa till något eleven har ritat för att sedan 

fortsätta arbeta med teckningen i Photoshop. Enligt eleverna används projektorn mest 

till att kunna se lärarens genomgång av en uppgift eller visandet av exemplen till 

uppgiften, men även för elevernas egna redovisningar som de oftast gör i Powerpoint 

eller Google Presentationer och i vissa fall Keynote. 

Googles sökmotor, samt Pinterest och i få fall Artstation, används till att hitta in-

spiration och idéer till elevernas arbeten, samt till researcharbete. Sökresultaten för 

inspiration resulterar i en moodboard i Google Docs eller i Photoshop. Utifrån 

moodboarden skissar de sedan på sina idéer i datorn eller på papper. Researchen re-

sulterar i texter i ett Google Docs dokument. I Pinterest kan de göra flera olika listor 

med olika teman. Mappar på datorn används till att säkerhetsspara skisser och inspi-

rationsmaterial, eller filer de är rädda att tappa bort i Classroom, något som oftast 

bara blir liggande och därmed inget de går tillbaka till anser de. Mobilen används till 

att ha uppe sin inspirationsbild bredvid sitt arbete i datorn och ta kort på lärarens pre-

sentationsmaterial. Eleverna kan även ta kort på saker som de vill lägga in i datorn. 

De “antecknar” med mobilen genom att ta kort på det läraren skriver. De kan även 

skicka in arbeten då de har tillgång till skolplattformen i mobilen. En del lyssnar på 

musik i mobilen när de får lov att ha det. De använder mobilen i samma syfte som en 

video- och digitalkamera. “Om mobilen uppfyller en funktion så får man ju ha den.” 

(E2, Klass 1). Eleverna tycker också att den kan användas för att dokumentera de-

signprocessen genom att ta bilder steg för steg genom arbetet, som sedan läggs in i 

ett Google Docs-dokument. 
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Blender och Sketchup används till att göra själva slutprodukten i ett designarbete när 

man inte vill bygga det för hand. Blender används när eleven vill få mer realistiska 

och mer avancerade former eller när de vill göra föremål, medan Sketchup används 

mer till att skapa byggnader. Eleverna kan rendera filen i Blender för att sedan spara 

den som en pdf som i sin tur kan läggas in i elevens presentation där de med dessa 

bilder kan visa flera olika vinklar i verklighetstrogen kvalité. YouTube, men även 

Googles sökmotor, används ofta för att eleven vill lära sig något som inte läraren har 

en genomgång om, ofta efter hänvisning från läraren. 3D-skrivare används till att 

skriva ut välgjorda arbeten från ett 3D-modeleringsprogram. I vissa fall skriver ele-

ven ut något för att kopiera formen med pennan då det kan vara svårt att själv 

komma på en specifik form.  

 

2.2.2.2 Utanför skolan 

Eleverna kan teckna det de vill och känner för utanför skolan, det är mer egentän-

kande. På fritiden handlar det mer om underhållning. De spelar spel, använder soci-

ala medier, lyssnar på musik, använder Photoshop på skoj som genom att ”photos-

hopa” ihop två karaktärer eller bara rita sådant som de känner för. Ibland delar de 

sina bilder i forum på internet där andra kan kommentera dessa. Hemma kan de testa 

program som de inte använder så mycket i skolan. En del använder samma program 

som de använder i skolan både till skolarbeten och till egna projekt, till exempel i 

Sketchup och Photoshop. Någon gör en lägenhet medan en annan ritar animekaraktä-

rer. Mest gör eleverna uppgifter i datorn hemma, men det är även en resurs som ger 

dem möjlighet till att se film och spela spel. 

 

2.2.3 Förhållningssätt 

2.2.3.1 Hur pass frekvent 

Datorn används i princip hela tiden då eleverna inte har haft en enda uppgift utan da-

tor. Photoshop används alltid under lektionen, men inte lika mycket utanför. 

Classroom används alltid under lektionen, men mindre utanför. Skolplattformen 
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SchoolSoft finns, men används nästan aldrig. Discord används ibland både i och ut-

anför skolan, det blir dock mest i sammanhang som inte är skolrelaterade. Linjen 

mellan skola och fritid är tunn i detta program. Portfolioarbetet som tar form i 

Google Docs dokument används väldigt lite i Klass 1, men är väldigt centralt i Klass 

2. Mobil för musik används ibland i skolan, oftare utanför. Mobilens fotofunktion an-

vänds nästan varje lektion. Mobilen används mycket på fritiden till spel, musik, vi-

deo, sociala medier. Projektorn används varje lektion av läraren, men sällan av ele-

verna då endast när de redovisar. 3D-skrivare används nästan aldrig i skolan då 

materialet är begränsat och det tar lång tid att skriva ut. Nästan ingen använder 

Keynote, men de fåtal elever som använder det gör det nästan alltid. Ritplatta använ-

der eleverna om de vill och de som gör det använder den väldigt ofta. 

 

2.2.3.2 Inställning 

De som använder ritplatta anser att det gör att arbetet går mycket snabbare. Många 

elever anser dock att det är lättare och snabbare att göra själva skissarbetet på papper. 

De tycker att det är bättre på det viset att de har pennan på pappret som man tittar på, 

istället för att de tittar på ett ställe och ritar på ett annat. De anser att de får en bättre 

överblick på det viset. 

Eleverna ser en fördel i Photoshops lagerfunktion då det gör det enkelt att ta 

bort, ångra och dölja. Det är enligt respondenterna lättare att göra större projekt i da-

torn, men det är enklare att skissa smågrejer analogt. Det blir renare linjer i program-

met jämfört med i verkligheten där det lätt kan bli kladdigt när man ritar på papper, 

menar de. 

Om eleverna hade varit utan digitala resurser så tror de att de hade kunnat klara 

sig, men att det inte hade gått lika bra. Det tycker att det är lättare att hitta inspiration 

med hjälp av datorn, för utan den anser de att inspirationskällan skulle vara väldigt 

begränsad då det inte finns tid till att åka iväg någonstans för att samla material. De 

flesta elever har ett intresse i att teckna på fritiden. Då handlar det mest om att det är 

en kul grej där flera gärna gör karaktärer på olika vis. Respondenterna menar att det 
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är mer egentänkande då jämfört med i skolan där man får en bestämd uppgift. I sko-

lan har eleverna frihet i att välja om de vill jobba digitalt eller analogt, men resur-

serna för att jobba analogt kan vara begränsade. 

Överlag tycker de flesta eleverna i intervjun att digitala resurser är bra för det 

finns så många sätt man kan vara kreativ på med dem. “Man kan göra nästan allt 

egentligen.” (E5, Klass 1). Resurserna fyller ett stort behov i och med att all skrift, 

kommunikation och research sker där. Eleverna kan alltså inte jobba med uppgifterna 

om de inte har en dator, menar de. Vissa tycker att det går att klara sig utan dem. Ele-

verna är dock rädda för att vara själva om att inte ha tillgång till de digitala resur-

serna, men om alla andra var i samma situation så hade det varit acceptabelt. De hade 

klarat sig, men det hade känts tråkigt. En elev menar att det inte känns lika intimt att 

kommunicera över internet istället för att ses i verkligheten. Det är bättre att ses på 

riktigt tycker hen. Flera elever är rädda för att missa saker och de kan dra flera exem-

pel på saker de har missat när de inte har haft en specifik app eller inte stämt av skol-

plattformen regelbundet.  

Att använda 3D-skrivaren ses som ett privilegium enligt respondenterna, så det 

är viktigt att man använder den för rätt sak, vilket är något välgjort. Materialet till 

den är väldigt begränsad. Mobilen ses som väldigt användbar då de till exempel vill 

kunna ringa sina föräldrar eller allmänt kommunicera, se busstider, fixa räkningar, 

söka jobb och sådant utanför skolan. Samtidigt tycker några att mobilen faktiskt inte 

behövs i vardagen och att det är många som tror att de behöver den när det egentli-

gen inte är sant. Förutom lite socialt så fyller den inte så mycket mer funktion, tycker 

en elev. En annan elev pratar om känslan av frihet av att inte ha en mobil medan en 

annan påpekar att den behövs om något skulle hända plötsligt och man behöver 

hjälp. Mobilen och datorn har en stark anknytning till elevernas intressen, något de 

helst inte vill vara utan. Eleverna ser en fördel i digitala resurser då man kan göra allt 

ifrån tvådimensionella bilder till en tredimensionell produkt som man även kan 

skriva ut med en 3D-skrivare. De tycker inte att de digitala resurserna används i för 

stor utsträckning i undervisningen. Att jobba digitalt är bra på det viset att det är lät-

tare att tappa bort ett papper än en fil, anser eleverna. Det är dock svårt att lära sig 
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nya program. Annars gillar de flesta av eleverna att jobba med nya tekniker och lära 

sig nya saker. Att jobba digitalt får arbetet att se mer verkligt, coolt och profession-

ellt ut, som de uttrycker sig. Det blir en högre standard. De elever som föredrar att 

jobba analogt menar att de gillar att jobba med händerna och att kunna ha och se fö-

remålet framför sig. Vissa elever tycker det är viktigt att kunna hantera de analoga 

verktygen också då programmen ofta bygger på dem. De ser en fördel i att man själv 

kan gå tillbaka och läsa igenom uppgiften då läraren inte behöver tillfrågas flera 

gånger. 

Sketchup upplevs svårt när eleven vill få till vissa former, jämfört med Blender, 

men Blender upplevs allmänt som ett svårare program att arbeta i. Eleverna använder 

generellt hellre ett program som de känner till sedan innan än ger sig på något nytt, 

även om det programmet skulle ha mer fördelar. Några elever tycker det är tråkigt att 

lära sig saker själv genom instruktionsvideos på YouTube och Google och ser hellre 

att en lärare visar dem hur de ska göra något. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

33 (48) 

3 Analys av resultat 

Som Fager påpekar i sin studie kan man även i mitt resultat se att designprocessen är 

något som eleverna behöver lära sig och inte är något som finns där från början då de 

bland annat är rätt beroende av lärarens instruktioner. Vikten i att skolas in i den kre-

ativa lärprocessen betonas genom att eleverna använder de digitala resurserna ap-

proproprierande i undersökande syften såsom research, skiss och sökande efter inspi-

rationsmaterial.  

Det verkar inte vara fullt så vanligt att låta installera smartboards som Selander 

och Kress vill påstå då de tre skolorna jag har undersökt inte har detta. Ipads var inte 

heller något som användes så mycket. Dock verkar det i detta fall stämma att person-

liga datorer har tagit en central roll i alla momenten som eleverna jobbar i. 

Digitala resurser sparar tid enligt eleverna, och de ser dem som hjälpmedel som 

förenklar många saker för dem. Precis som Åkerfeldts resultat har visat söker ele-

verna information på nätet med hjälp av en-till-en datorer, men även med mobiltele-

foner. Likt hennes observation ser man även i mitt resultat att kommunikationen sker 

multimodalt då eleverna använder Google Drives chattfunktion, Google Docs och ta-

lat språk under deras arbeten. Åkerfeldt påpekar också att valet av resurser påverkar 

elevernas prestation. Eleverna i min studie verkar känna att det både är lättare och 

snabbare att genomföra sina uppgifter med hjälp av de digitala resurserna. De upple-

ver att de har tillgång till en större källa för att hitta inspiration med hjälp av resurser 

som datorn och mobilen där internet erbjuder detta i stora mängder, till exempel ge-

nom Googles sökmotor och Pinterest. 

Då en del av dessa elever valt att gå kursen Design 1 för att de förväntar sig att 

de kommer arbeta digitalt kan man anta att det finns ett stort intresse för digitala re-

surser hos unga. Det tycks som, enligt Erixons studier, att en inbäddning av de digi-

tala resurserna är gjord i ämnet design då de digitala resurserna ses som en självklar-

het. Resurserna upplevs dock av ett fåtal elever som ett motstånd då de i vissa fall 

tycker det är lättare att arbeta analogt för att de digitala resurserna kan vara svåra att 

lära sig att använda. En del är inte bekväma med att lära sig saker själva med digitala 
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resurser, såsom YouTube och Google istället för att läraren visar. Digitala resurser 

verkar medföra ett större ansvar i att eleverna tillägnar sig kunskap i hur de lär sig sa-

ker själva. Skissandet är något som de flesta verkar föredra att göra på papper på 

grund av att de fortfarande upplevs som lättare och snabbare än det digitala alternati-

vet. En digital ritplatta ger i det här momentet inte samma dimension som det riktiga 

pappret, som Erixon vill påstå. 

Gränsen mellan skola och fritid är väldigt tunn i designkursen då många av de 

digitala resurser som används i skolan även används på fritiden. De är förankrade i 

elevernas olika intressen som både får sitt utryck i skolan och hemma. De använder 

även resurserna på liknande sätt både hemma och i skolan, men för olika mål och 

med en annan inställning. Hemma använder de resurserna på ett mer avslappnat sätt 

som underhållning. De upplever även mer frihet jämfört med i skolan där de jobbar 

med givna uppgifter. Många tar även hem skolarbete för att hänga med.  

Precis som Lindgren har visat angående ”nätets infödda”, som i det här fallet är 

de elever jag har studerat, så tycker de flesta elever att det är lätt att lära sig nya pro-

gram och tekniker då de har tillgång till information och instruktionsvideos samt lä-

rare som gärna hjälper till i den mån de kan. De verkar roa sig med de digitala resur-

serna som Lindgren vill beskriva det – aktiviteter från det fysiska rummet fortsätter 

på nätet genom kommunikation, underhållning och lärande. 

Intervjuerna och enkäterna visar ungefär samma resultat och är precis det som 

önskas när en triangulering används. I intervjuerna framkom dock fler resurser som 

användes och jag fick en bättre bild av i vilka sammanhang de används samt mer om 

elevernas inställning till dem. Enkäterna visade mer exakt hur många som använde 

resurserna och hur ofta.  
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4 Tolkning av resultat 

Elevernas lektioner och arbetsprocess som de använder de digitala resurserna i, går 

att likna mycket till Lawsons modell för designprocessen. De introduceras för en 

uppgift, en kort sammanställning, som de sedan behöver göra research och samla in-

spirationsbilder till samt generera idéer med hjälp av att skapa moodboards och skis-

ser. Det går att dra paralleller till Lawsons modell där han menar att en designer stu-

derar och förstår kraven, alltså i detta fall betygskriterier och veta vilken förväntan 

läraren har på deras produkt. Eleven producerar en eller flera lösningar vilket testas 

mot kriterierna, alltså vad som är tillräckligt för ett visst betyg, och kommunicerar 

med klienter och konstruktörer, vilket här kan vara läraren och klasskamrater. Kom-

munikationen kan ske verbalt, men även på plattformar som Classroom och Discord.  

Det finns, till skillnad från i Lawsons modell, en tydlig början med lärarens in-

troduktion av uppgiften, samt ett tydligt avslut då produkten redovisas. Där emellan 

hoppar eleverna mellan de olika aktiviteterna som av Lawson beskrivs som analys, 

syntes och utvärdering. I analysfasen använder eleverna sig av datorn, ofta tillsam-

mans med ritplattan, och av mobilen för att nå plattformar som Google Drive, 

Google Docs, Googles sökmotor och Pinterest och för att kunna dokumentera lära-

rens sammanställning av kraven på uppgiften då de fotar detta med mobilen. De har 

också tillgång till denna information på skolplattformen. De samlar materialet i listor 

i Pintereset, i Google Docs dokument eller i Photoshop. Under syntesen studerar de 

sin moodboard och inspirationsmaterial genom att ha detta uppe i mobilen. De sätter 

mobilen bredvid datorn för att skissa i Photoshop eller analogt på papper som sedan 

skannas in i programmet. De designar sedan sin produkt i ett program i datorn, till 

exempel i Photoshop, Illustrator, Sketchup eller Blender. Utvärderingen sker i form 

av en redovisning med ett bildspel gjort i Powerpoint, Google Presentationer eller 

Keynote samt av en reflekterande text som görs i Google Docs och som i sin tur de-

las med läraren. Detta kan ligga i den gemensamma skolplattformen, oftast den som 

kallas Classroom. 
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Det finns ett tydligt multimodalt användande av de digitala resurserna då flera modes 

används samtidigt. De modes som finns är digitala resurser som involverar bilder, 

ljud, gester och talat språk samt film för att eleverna ska kunna kommunicera sin pro-

dukt med klasskamrater och lärare, främst i fasen för syntes och utvärdering. Datorn 

har i den sociala förhandlingen kommit att bli en central del för alla delar i design-

processen och ses därför som en nödvändighet för att kursen ska kunna ta plats över 

huvud taget. Vi kan se ett multimodalt användande då eleverna använder flera pro-

gram, som Google Drives chattfunktion, Google Docs, dator och ritplatta samtidigt 

som de kanske pratar och lyssnar på musik i syntesfasen. Eleverna medierar de digi-

tala resurserna med varandra under faserna där det ständigt pågår en förhandling i 

vad de använder produkterna till. Programmet Discord tycks fortfarande vara i en 

medierande förhandling då det inte står klart om det är ett program som man använ-

der för kommunikation i skolan eller på fritiden. Elevernas slutprodukter i fasen för 

utvärdering skulle kunna ses som ett verktyg för den förståelse som växt fram under 

processen. Då de digitala resurserna har en så pass central roll i designämnet är det 

med hjälp av dessa som eleverna bekantas med ämnet och approprieras in i kulturen 

för kursen. Dessa redskap fortsätter eleverna sedan hitta nya användningsområden 

för då omförhandlingen fortsätter baserat på hur de approprierat den tidigare medie-

rade kunskapen av de digitala resurserna. 

 

5 Sammanfattning 

Studien visar att eleverna i undersökningen använder flera digitala resurser i gymna-

sieämnet design, främst dator, ritplatta och mobil som används till inspiration, rese-

arch, själva formgivningsarbetet och presentation. De använder också flera program, 

främst Photoshop och olika Google Drive-program där de kan dela arbeten med 

varandra och med läraren. I skolplattformen Classroom finns alla information kring 

uppgifter samt olika kommunikationsmöjligheter. De flesta elever har en positiv in-

ställning till resurserna och menar att de underlättar arbetet. De används både i sko-

lan och hemma, men med olika syften. Resurserna används multimodalt, till exempel 
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när de har sin moodboard uppe på mobilen bredvid datorn samt en chattfunktion eller 

ett delat dokument igång. En inbäddning av resurserna verkar vara gjord i ämnet de-

sign, med ett fåtal elever som upplever motstånd. Eleverna förväntar sig att få jobba 

digitalt när de väljer att studera ämnet. Deras process under lektionerna kan liknas 

vid Lawsons modell för designprocessen. Genom de digitala resurserna bekantar sig 

eleverna med ämnet design och approprieras in i kulturen för kursen där en fortsatt 

omförhandling kring dem kan ske för att utveckla dess användningsområden. 

 

6 Diskussion av resultat 

Precis som bildämnet verkar även designämnet vara i ett slags paradigmskifte där det 

nästan helt övergått till det digitala. Det är inte alla elever som är överens om att det 

digitala är bättre än det analoga. Det verkar råda en ständig omförhandling kring om 

det analoga är nödvändigt att behärska i syfte att enklare kunna lära sig de digitala 

verktygen. Trots detta så förväntar sig eleverna att de ska få jobba digitalt när de väl-

jer att studera design. Det digitala spelar en viktig roll för information och inspiration 

samt att det får arbetet att gå snabbt och se snyggt och professionellt ut. Skissproces-

sen är fortfarande dominerat av det analoga pappret och pennan då detta är det enda 

som tekniken inte lyckats ersätta på all plan, så vitt jag vet.  

I min enkät för datainsamling fanns det flera resurser som i princip aldrig använ-

des, såsom Cromebook och smartboard. Detta antar jag bero på att eleverna inte har 

någon tillgång till dem, varken hemma eller i skolan. När jag tog fram alternativen 

tänkte jag på digitala resurser som jag tidigare observerat i andra skolsammanhang, 

som när jag varit ute på skolor som vikarie. Jag förvånas över att det finns flera 

grundskolor som har smartboards, men inte designämnet på gymnasiet. Om eleverna 

från grundskolorna med smartboards hade kommit till designlektionerna hade det bli-

vit som att ta ett steg tillbaka, tänker jag. Varför har ett ämne som är så kopplat till 

det digitala inte en smartboard? Det skulle behövas för att fortsätta i de banor som de 

skolats in i under grundskolan. Jag la även märke till att det var många elever som 

inte hade kryssat i kolumnen för ”Appar” i fråga nio i enkäten. När jag går tillbaka 
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och tittar så skulle man kunna tolka det som en rubrik då storleken skiljer sig från de 

andra. Det kan ha alltså berott på en estetisk miss i utformningen av enkäten (se bi-

laga 1). Mina tankar kretsar även kring hur pass pålitligt mitt resultat är då respon-

denter kan tendera att vilja visa sin bästa sida. En elev som säger att den jobbar som 

influencer kanske bara har det som en önsketanke till exempel. Det är möjligt att ob-

servation hade varit ett bättre tillvägagångssätt, men det hade jag dock inte haft till-

räckligt med tid till. Sedan min förra uppsats har jag noterat att Classroom har ersatt 

SchoolSoft som lärplattform vilket verkar vara ett steg i rätt riktning. SchoolSoft 

upplevdes besvärligt och dåligt utformat, vilket Classroom verkar vara en ren mot-

sats till. Det är intressant att se att eleverna använder i princip samma digitala resur-

ser både hemma och i skolan. Hemma verkar det dock vara mer lustfyllt då de gör sa-

ker som de tycker är kul. Vissa uppgifter liknar de saker som de uppger att de form-

ger hemma. Kan man med en fortsatt utveckling med digitala resurser i klassrummet 

komma åt drivkraften de har hemma när de eventuellt skapar? 

Gränsen mellan skola och hemmet verkar suddas ut alltmer ju mer det digitala 

tar plats. Kommer skolans gränser suddas ut då det digitala tar plats både hemma och 

i skolan? Vi ser tecken på det då skolplattformen Classroom har en central roll när 

det kommer till information och kommunikation. Eleverna kan arbeta hemifrån med 

skoluppgifter och i skolan kan de använda resurserna likt de använder dem hemma. 

Istället för underhållning som det är hemma kan de i skolan dock ses som ett distrakt-

ionsmoment för lärande om de används på det viset. Det verkar finnas en indirekt 

överenskommelse om att i skolan är resurserna inte till för underhållning utan för 

produktion av verktyg som resultat för lärande. Den fysiska skolan känns överflödig 

när det finns virtuella rum, instruktionsvideos och delade dokument med uppgifter. 

Kommer skolan bli mer som en samlingsplats, eller kommer den inte behöva en fy-

sisk plats över huvud taget? Detta kan vidare komma att lägga ett större självständigt 

ansvar på eleverna. Kommer elever i gymnasieåldern klara av att ha så pass mycket 

disciplin på sig själva som det innebär när man har eget ansvar för sina studier? Om 

man anser att kunskap är något som är kollektivt och som medieras i olika kulturer 
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för ämnena kan det bli svårt att inte ha en fysisk plattform. Vad händer när det soci-

ala samspelet inte tar plats likt i klassrummet? Kommer det finnas ett socialt samspel 

via de digitala plattformarna? Innebär det en förbättring eller försämring för elever i 

ämnet design? En elev nämnde att det inte känns lika intimt att prata med någon över 

nätet som att träffas och prata i verkligheten. En annan menade att hen lär sig bättre 

om en lärare visar istället för att hen ser en instruktionsfilm. Även ”nätets infödda” 

känner ett behov av en social fysisk tillvaro, och det får mig att tro att designämnets 

och skolans fysiska form kanske inte försvinner, men dess funktion och syfte kan 

komma att ändras.  
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9 Appendix/bilagor 

9.1 Bilaga 1 

Enkät 
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9.2 Bilaga 2 

Intervjuguide 

 

Låt eleverna berätta om kursen och vilka resurser de använder. 

I vilket sammanhang i skolan? 

Gör de på olika sätt? 

Inställning till medierna? 

Skulle de klara sig utan digitala resurser?  

Vilka metoder som inte är digitala är lättare att använda? När underlättar inte tekniken? 

Hur jobbar de på fritiden/skolan? 

Hur mycket/lite användning är det med de digitala resurserna? Vad är mycket?  

I vilket sammanhang använder de digitala resurser utanför skolan? 

Hur ser en typisk lektion ut? 

 


