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Sammanfattning/Abstract 

Digitaliseringen i samhället påverkar alla medborgare och skolan är inget undantag. Digitala verktyg 

finns överallt i elevernas vardag och även i klassrummen. Det ställer krav på lärarna som måste ta 

hänsyn till såväl elevernas förkunskaper och förväntningar på digitalisering i undervisningen som 

samhällets och beslutsfattarnas förväntningar. Den här studien utgår från ett elevperspektiv på hur 

fysisk modellering uppfattas jämfört med digital modellering i teknikundervisning på högstadiet hos 

en grupp elever med diagnoser inom autismspektrat och därmed i behov av särskilt stöd. Ett 

undervisningsförsök genomförs där eleverna delas upp i två grupper under två lektioner. Den ena 

gruppen får börja med fysisk modellering och den andra gruppen med digital modellering första 

lektionen. Lektionen därefter får båda grupperna arbeta med både fysisk och digital modellering. Det 

visar sig i undervisningsförsöket att elever som börjar med digital modellering är mindre nyanserade 

och kritiska i sina omdömen om det digitala verktyget än elever som börjar med fysisk modellering. 

Vidare visar det sig att elevernas intresse och lärande inte påverkas om de arbetar med digitala 

modeller eller fysiska modeller första lektionen utan uppgifternas förmåga att stimulera elevernas 

kreativitet väger tyngre. Samtidigt väljer samtliga elever att arbeta med digitala verktyg när de får 

möjlighet att välja, även elever som gav negativa omdömen om det digitala verktyget. Det visar på 

vikten av att läraren har en didaktisk plan för vad digitala verktyg ska användas till, hur de ska 

användas och varför så att det inte bara blir något som slentrianmässigt används i undervisningen 

eftersom eleverna då riskerar att gå miste om variation och möjligheter till olika arbetssätt och 

fördjupning i undervisningen. 

Nyckelord 

Digitalisering, teknikundervisning, fysisk modellering, digital modellering, undervisningsförsök. 
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Inledning 

Digitalisering i samhället 

Digitaliseringen i samhället har gått väldigt snabbt de senaste decennierna och enligt Internetstiftelsen 

i Sverige används internet av alla ungdomar i ”00-generationen”, alltså ungdomar födda från år 2000 

och framåt (Internetstiftelsen i Sverige, 2018). Detta ställer nya krav på samhället och regeringen har 

konstaterat att vi lever i en av de största samhällsförändringarna sedan industrialiseringen 

(Regeringskansliet, 2017). Därför har det inrättats ett digitaliseringsråd som består av tio rådgivande 

personer under ledning av digitaliseringsminister Peter Eriksson. Där har en digitaliseringsstrategi 

arbetats fram som bland annat betonar vikten av att alla samhällsmedborgare ska vara förtrogna med 

digitala verktyg och tjänster samt ha förmåga att följa med och delta i den digitala utvecklingen 

(Regeringskansliet, 2017). Digitaliseringsstrategin grundas på digitaliseringskommissionens utredning 

(SOU 2016:85) där det argumenteras för att samhällsmedborgarna kommer att vara i behov av ständig 

kompetensutveckling i takt med att tekniken utvecklas och förändras. I utredningen skriver Lars-Olof 

Pettersson att det är dags att gå från ord till handling vad det gäller livslångt lärande för att klara 

omställningen till ett alltmer digitaliserat samhälle.  

Digitalisering i skolan 

Begreppet livslångt lärande återkommer i många sammanhang och för grundskolans del 

rekommenderar Europaparlamentet och Europeiska rådet att skolungdomar bör utveckla åtta 

nyckelkompetenser där bland annat ”lära att lära” och ”digital kompetens” ingår (Hoskins & 

Fredriksson, 2008). Dessa nyckelkompetenser återspeglas i fjärde upplagan av nuvarande läroplan 

som reviderades för att förtydliga skolans uppdrag att stärka elevernas digitala kompetens (Skolverket, 

2018). Revideringen innebar bland annat skolans uppdrag utökades med skrivelser om att ge elever 

möjligheter att utveckla sin förmåga att använda digital teknik samt utveckla ett kritiskt och 

ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik. För även om användningen av digitala verktyg är hög 

bland ungdomarna har det visat sig att förmågor som att kritiskt granska det som sprids i sociala 

medier, att identifiera vad som är reklam och inte reklam i sökresultat samt att identifiera vilka 

intressen som står bakom den digitala informationen är bristfälliga (Carlsson, 2018). Vidare är det 

viktigt att ha ett pedagogiskt tydligt syfte med hur och varför undervisningen digitaliseras så att 

digitalisering inte bara sker för att trycket är hårt ända upp från regeringsnivå ner till lokal 

skolledningsnivå. Ett tryck där marknadskrafter har en stor påverkan eftersom det finns starka 

ekonomiska intressen i att vara med och digitalisera skolan (Player-Koro i Carlsson, 2018). 

Marknadskrafterna påverkar även skolan på andra sätt eftersom eleverna i skolan är samhällets 

framtida arbetskraft. Svenskt Näringsliv (2016) konstaterar att digitalisering förändrar 

kompetenskraven hos företagen och att det är viktigt att utbildningssystemet levererar digitalt 

kompetent arbetskraft. 
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Digitalisering i teknikämnet 

Ett skolämne som är speciellt intressant ur ett marknadsperspektiv är teknik eftersom det infördes som 

tillvalsämne i läroplanen för grundskolan på 1960-talet som ett resultat av att framförallt 

verkstadsindustrin var i behov av arbetskraft och efterfrågade teknisk kompetens (Klasander, 2010). 

Sedan dess har teknikämnet utvecklats från att ha varit specialiserat och yrkesförberedande för arbete 

inom verkstadsindustrin till att vara ett tekniskt allmänbildande ämne som ska förbereda eleverna på 

en snabb och föränderlig teknisk värld (Klasander, 2010). Teknik har gått från att vara ett smalt och 

specialiserat ämne till att vara ett ämne med ett bredare bildningsideal, men Dahlstedt & Hertzberg 

(2011) menar att näringslivets ekonomiska intresse av elevernas kunskaper i teknik fortfarande väger 

tyngre än de pedagogiska lärandemålen i teknikämnet. Skolämnet teknik kan således fortfarande sägas 

vara yrkesförberedande i den mån att näringslivets och därmed samhällets mål är att få eleverna så 

pass teknikintresserade att de söker sig vidare till tekniska utbildningar på gymnasiet och högskola 

(Fröberg, 2010). Hittills har dock försöken att göra teknik mer populärt hos ungdomarna inte lyckats 

så bra eftersom intresset för teknikämnet har visat sig sjunka markant på högstadiet, speciellt hos 

flickor (Skolinspektionen, 2014). En av orsakerna till detta fallande intresse kan enligt 

Skolinspektionen (2014) vara att skolorna misslyckas med att lyfta fram och visa, för eleverna, 

relevanta exempel på teknik. Men för att lyfta intresset för teknik räcker det inte med relevanta 

exempel utan det gäller enligt Sultan i Stolpe et. al. (2018) att välja ett undervisningsmaterial som 

främjar elevernas kreativitet för att skapa intresse för ämnet. Speciellt flickor saknar möjligheter att få 

använda sin kreativitet i teknikundervisningen enligt Sultan (Stolpe et. al., 2018). Ett sätt att skapa 

möjligheter för kreativitet i undervisningen kan vara att införa digitala verktyg, men för att fånga just 

kreativiteten i användandet av digitala verktyg är det enligt Hallström, Jansson, Simonsson & Gyberg i 

Stolpe et. al. (2018) viktigt att ge eleverna frihet i användandet av de digitala verktygen. Återigen är 

det dock så att enbart införandet av digitala verktyg i undervisningen inte garanterar att intresset och 

kunskaperna hos eleverna ökar. Enligt Hallström (2013) vilar nämligen vår värld, trots all ny digital 

teknik, på en stabil grund av ”gammal” teknik där det är viktigt att eleverna lär sig hur ”gammal” och 

”ny” teknik samspelar för att driva på teknikutvecklingen. Ny teknik utvecklas enligt Hallström (2013) 

oftast inte linjärt utan följer ett oförutsägbart mönster. Olika utvecklingsvägar kan existera parallellt 

där utvecklarnas intentioner med den nya tekniken i kombination med hur användarna väljer att 

använda den nya tekniken är avgörande för hur framgångsrik den blir (Hallström, 2013). Därför är det 

enligt Hallström (2013) viktigt att eleverna lär sig att ifrågasätta hur och varför ny teknik, exempelvis 

datorer, utvecklas och används. Hur datorer används i skolan problematiseras av Parnes (2015) som 

menar att om inte lärare har ett tydligt pedagogiskt syfte med att använda datorer i undervisningen 

reduceras datorerna till avancerade skrivmaskiner och verktyg för att söka information på internet. 

Enligt Parnes (2015) är det viktigt med ett datalogiskt tänkande som innebär att datorer ska underlätta 

för oss människor så att vi kan fokusera på svåra och komplexa problem. Datorer ska användas som ett 

hjälpmedel för att avlasta oss från tids- och resurskrävande uppgifter (Parnes, 2015). 

Digitalisering för elever med behov av särskilt 

stöd 

Skolans uppgift är enligt Skolverket (2014a; 2014b) att ge alla elever möjlighet att utvecklas så långt 

som möjligt enligt utbildningens mål. Detta gäller såväl elever som har svårigheter att uppnå 

kunskapsmålen som elever som med lätthet uppnår kunskapsmålen och istället behöver mer stimulans 

(Skolverket, 2014a; 2014b). Stödinsatser kan göras i form av extra anpassningar med de resurser som 
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finns tillgängliga i den ordinarie undervisningen eller som särskilt stöd som innebär ett utökat 

resursbehov som måste beslutas av rektor och dokumenteras i åtgärdsprogram (Skolverket 2014a; 

2014b). Enligt Skolverket (2014a; 2014b) behöver stödet baseras på de enskilda elevernas behov och 

det går inte att bestämma att exempelvis alla elever med funktionsnedsättningen 

autismspektrumtillstånd behöver en viss form av stöd. Annars är just elever med diagnoser inom 

autismspektrat (Socialstyrelsen, 2019) en elevgrupp som enligt Hejlskov Elvén (2009) ofta utmanar 

pedagogiska verksamheter genom problemskapande beteenden. Elever inom autismspektrat är 

samtidigt en elevgrupp som enligt Hedges, Odom, Hume & Sam (2018) använder digital teknik på 

fritiden i stor utsträckning. Hedges et. al. (2018) har även funnit att elever inom autismspektrat under 

det senaste decenniet har börjat använda digitala verktyg inom skolan alltmer. Där används både 

digitala verktyg som skolan tillhandahåller och elevernas egna digitala enheter som exempelvis 

mobiler och surfplattor. De digitala verktygen används som hjälpmedel i undervisningen, men också 

som avstressande och lugnande verktyg där eleverna har möjlighet att lyssna på musik eller spela spel 

för återhämtning (Hedges et. al., 2018). Att elever inom autismspektrat kan få mycket stöd från 

digitala verktyg bekräftas i en studie av Alexander & Dille (2018), men det är samtidigt så att alla 

former av stöd som förenklar komplicerade sammanhang och förstärker det som är viktigt att fokusera 

på för tillfället hjälper dessa elever. Stödet behöver inte vara digitalt för att vara effektivt (Alexander 

& Dille, 2018). Det konstateras även av Player-Koro som i Carlsson (2018) skriver att det är svårt att 

genom vetenskapliga studier koppla elevers skolresultat till användandet av digital teknik. 

Med detta som grund tar denna studie vid för att genom ett undervisningsförsök studera hur ett digitalt 

verktyg i teknikundervisningen kan fungera och uppfattas ur ett elevperspektiv av elever i behov av 

särskilt stöd på grund av diagnoser inom autismspektrat.   

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utreda hur användandet av digitala och fysiska modeller uppfattas av eleverna 

och på vilket sätt digitala verktyg påverkar elevernas lärande inom ett teknikområde. 

För att uppnå syftet bygger studien på följande frågeställningar: 

• Hur påverkar användande av digitala modeller jämfört med fysiska modeller elevernas lärande 

om lägenhetsinredning på en planritning? 

• Hur uppfattar eleverna att det är att arbeta med digitala modeller jämfört med att arbeta med 

fysiska modeller? 

Definitioner  

Digitalisering 

Den process som pågår i samhället och i skolan där alltfler tjänster och processer utförs digitalt. 
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Digitalt verktyg 

Med ett digitalt verktyg menas i denna studie en applikation som körs på en digital enhet och inte 

själva digitala enheten i sig. 

Modell 

Fysisk eller digital representation av ett föremål. Fysiska och digitala modeller används ofta i tekniskt 

utvecklingsarbete och finns beskrivet i det centrala innehållet för teknik (Skolverket, 2018). 

Roomsketcher 

Det digitala verktyg som används för inredning på en planritning i den här studien. Det finns många 

liknande verktyg på marknaden. Roomsketcher (Roomsketcher, 2018) valdes för att det är 

kostnadsfritt och går att använda utan registrering av användaruppgifter. 

Metod 

En lektionsserie med två på varandra efterföljande lektioner hos två elevgrupper, alltså fyra lektioner 

totalt. En elevgrupp genomför första lektionen med digitala modeller och den andra gruppen genomför 

första lektionen med fysiska modeller. Förutom skillnaden i digitala verktyg har lektionerna likartat 

upplägg och samma lärandemål. Den första lektionen börjar och slutar med en enkät i form av prov 

med en uppgift i början av lektionen och samma uppgift igen i slutet av lektionen tillsammans med tre 

frågor om hur lektionen upplevdes. 

Den andra lektionen i lektionsserien ser likadan ut för båda elevgrupperna och alla elever får tillgång 

till både fysiska modeller och digitala modeller. Den här lektionen gör eleverna en uppgift under hela 

lektionen samt svarar på en enkät med två öppna frågor i slutet av lektionen. 

Enkäterna kombineras med observation av de fyra olika lektionerna. 

Detta upplägg kan definieras som en form av undervisningsförsök eftersom det handlar om 

undervisningssituationer som varieras på ett förutbestämt sätt (Johansson & Svedner, 2010). Men det 

handlar även om en kombination av de två metoderna enkät och observation, vilket Johansson & 

Svedner (2010) tar upp som två lämpliga metoder för den här typen av arbete. Observationstypen som 

användes var deltagande observation där inget observationsschema användes, utan bara fria 

fältanteckningar. Anledningen till det är att anteckningarna analyseras genom grundad teori, vilket 

enligt Denscombe (2018) innebär att arbetet påbörjas med ett ”blankt” sinne. 

Urval 

I gruppen som började lektionsserien med digitala modeller deltog fem elever, alla pojkar, från årskurs 

7-9. Dessa elever kallas i studien för elev 1a (p), 1b (p), 1c (p), 1d (p) och 1e (p). I gruppen som 

började med fysiska modeller deltog sju elever, tre flickor och fyra pojkar, från årskurs 7-9. Dessa 

elever kallas i studien för elev 2a (f), 2b (f), 2c (p), 2d (f), 2e (p), 2f (p) och 2g (p). Bokstaven p 

respektive f inom parentes står för pojke respektive flicka. 
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Att eleverna är blandade mellan årskurs 7-9 beror på att klassen som grupperna tillhör är en 

åldersblandad klass med elever med behov av särskilt stöd dokumenterat i åtgärdsprogram (Skolverket 

2014a; 2014b). I det här fallet innebär det särskilda stödet bland annat att eleverna får undervisning i 

små grupper och att alla elever i båda grupperna har personliga skoldatorer (Macbook Air) som de är 

vana användare av. Majoriteten av eleverna har en diagnos inom autismspektrat enligt ICD-10 

(Socialstyrelsen, 2019) och övriga elever har liknande behov av särskilt stöd i undervisningen.  

Urvalet är ett explorativt urval eftersom det i det här fallet av småskalig forskning är svårt att sätta 

ihop ett representativt urval. Det är sent på terminen och många lärare har redan färdiga planeringar 

som det är svårt att ändra i. Eftersom den här undersökningen handlar om att studera ett specifikt 

undervisningsförsök är det viktigare att hitta möjligheter att genomföra lektionerna i sin helhet än att 

få många deltagare. Enligt Denscombe (2018) används ett explorativt urval som ett sätt att undersöka 

relativt outforskade ämnen och för att upptäcka nya idéer eller teorier, vilket passar denna studie. 

Genomförande 

Två elevgrupper genomförde under höstterminen 2018 två tekniklektioner med följande koppling till 

läroplanen (Skolverket, 2018). 

”Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med 

förklarande ord, begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation 

med fysiska och digitala modeller” 

Vid den första lektionen använde en av grupperna digitala modeller av möbler i Roomsketcher medan 

den andra gruppen använde fysiska modeller av möbler i laminerat papper. Båda grupperna fick 

samma uppgift i början av första lektionen och det var att med hjälp av papper, penna och linjal rita in 

en säng, en soffa, ett bord och ett skrivbord med skrivbordsstol på en planritning av en lägenhet. 

Därefter fick den ena gruppen använda Roomsketcher för att möblera lägenheten digitalt medan den 

andra gruppen fick använda laminerade skalenliga pappersmodeller för att möblera lägenheten på 

papper. I slutet av lektionen fick sedan eleverna göra samma uppgift som i början av lektionen än en 

gång samt svara på tre frågor. 

Vid andra lektionen fick båda grupperna arbeta med både fysiska modeller i laminerat papper och 

digitala modeller i Roomsketcher. Båda grupperna fick samma uppgift att arbeta med under hela 

lektionen, nämligen att både rita en planritning och inreda den på valfritt sätt. I slutet av lektionen 

lämnades uppgiften in samtidigt som två nya frågor besvarades.  

Se bilagorna 1, 2 och 3 för mer detaljerade lektionsupplägg för respektive lektionstyp. 

Tabell 1. Översikt över undervisningsflödet för respektive grupp. 

Grupp Lektion 1 Lektion 2 

1 
Prov 

Förkunskaper 

Digital 

Modellering 

Prov 

Lärande 

Utvärdering 

(Enkät) 

Fritt val mellan 

digital 

modellering 

och fysisk 

modellering 

Utvärdering 

(Enkät) 

2 
Prov 

Förkunskaper 

Fysisk 

Modellering 

Prov 

Lärande 

Utvärdering 

(Enkät) 

Fritt val mellan 

digital 

modellering 

och fysisk 

modellering 

Utvärdering 

(Enkät) 
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Forskningsetik 

Enligt Johansson och Svedner (2010) är det viktigt att visa respekt och hänsyn för de människor som 

deltar i en studie. Med det menas att deltagandet ska bygga på frivillighet och att anonymiteten säkras 

genom hela studien (Johansson & Svedner, 2010). Vidare ska deltagarna få en begriplig bild av 

undersökningens metoder och syfte samt ha möjlighet att ställa frågor under studiens gång (Johansson 

& Svedner, 2010). 

God forskningsetik säkras i den här studien genom att eleverna har blivit informerade om studiens 

syfte och har under hela studiens gång haft möjlighet att låta bli att göra uppgifter eller låta bli att 

svara på enkätfrågor. Deltagande elevers vårdnadshavare har fyllt i samtyckesblankett enligt bilaga 9. 

Databearbetning och analys 

Första uppgiften och sista uppgiften tillsammans med de tre frågorna på första lektionen har 

analyserats per elev i respektive grupp för att se vilka förändringar som har gjorts mellan uppgifterna. 

Även andra uppgiften har samlats in lektion ett för att jämföra hur eleverna har arbetat med fysiska 

modeller jämfört med digitala modeller. Denna uppgift har bedömts enligt samma kriterier som första 

och sista uppgiften. 

Uppgiften på andra lektionen har analyserats på samma sätt för att se om det finns några skillnader 

mellan elever som använde digitala modeller första lektionen och elever som använde fysiska 

modeller. Enkätsvaren har analyserats för att se vilka fördelar och nackdelar som eleverna anser finns 

vid användandet av digitala respektive fysiska modeller. 

Enkätsvaren har genererat en liten mängd kvantitativa data och observationerna har genererat 

kvalitativa data i form av fältanteckningar. För provsvaren har medelvärden beräknats för att kunna 

jämföra resultaten mellan första uppgiften och sista uppgiften på lektionerna. För övriga enkätfrågor, 

som dels använder Likertskala och dels består av ett öppet textfält har Likertskalan omvandlats till ett 

siffervärde som tillåter jämförelser mellan lektionerna och det öppna textfältet har analyserats som 

kvalitativa data. Eftersom linjen för Likertskalan är 15 cm lång har siffervärden mellan 0-15 använts 

och för att få fram värdet har sträckan från 0 fram till punkten där eleven satt sitt kryss mätts med 

linjal. Fältanteckningarna från observationerna har analyserats som kvalitativa data enligt grundad 

teori (Denscombe, 2018). Grundad teori innebär att alla kvalitativa data ska analyseras systematiskt 

och pragmatiskt samt ha en relevans för dem ”på golvet”, vilket i den här studien innebär relevans för 

blivande och yrkesverksamma tekniklärare. Det innebär i sin tur att observationerna analyseras efter 

teorier som är av relevans för lärare, alltså teorier inom didaktik och undervisning. Grundad teori är 

enligt Denscombe (2018) lämplig som vetenskaplig metod i kvalitativ forskning, explorerande 

forskning, studier av mänsklig interaktion samt småskalig forskning. Teorier växer successivt fram 

genom systematisk analys av den data som samlas in, vilket passar bra i den här småskaliga studien. 
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Resultat 

Förkunskaper 

Bedömning av den första uppgiften på första lektionen hos de två olika grupperna gav följande 

kvantitativa resultat. Bedömningen är baserad på de tre punkter som är fördefinierade i 

lektionsplaneringen och som kan ge max tre poäng totalt. (Bilagorna 1 & 2): 

Ett poäng ges vardera för uppfyllande av följande tre kriterier. 

• Är möbler inritade skalenligt på planritningen? 

• Blockerar några möbler dörrar, köksutrustning eller andra viktiga funktioner i lägenheten? 

• Är det möjligt att ta sig fram i lägenheten? 

Tabell 2. Bedömning av uppgift 1 under lektion 1 från de båda grupperna. 

Grupp 1 Grupp 2 

Elev 1a (p) 3 Elev 2a (f) 3 

Elev 1b (p) 2 Elev 2b (f) 2 

Elev 1c (p) 3 Elev 2c (p) 1 

Elev 1d (p) 3 Elev 2d (f) 2 

Elev 1e (p) 2 Elev 2e (p) 2 

  Elev 2f (p) 1 

  Elev 2g (p) 2 

Medelpoäng 2,6 Medelpoäng 1,9 

  

I de fall som ett poängavdrag har gjorts handlar det i samtliga fall om att möbler inte är skalenligt 

inritade på planritningen utan för små i förhållande till verklig storlek. I de två fall som det har gjorts 

avdrag med två poäng handlar det även om att dörrar har varit blockerade av möbler. 

Grupp 1 har bättre förkunskaper om skala än grupp 2, men för övrigt är grupperna likvärdiga i sina 

förkunskaper. En observation som gjordes var att många elever ritade in annan inredning som mattor, 

lampor, krukväxter, gym, kattskålar, tv-apparater och datorer utöver de möbler som ingick i uppgiften 

att rita in. Fyra av fem elever i grupp 1 och fyra av sju elever i grupp 2 ritade in mer inredning än 

uppgiften krävde. Uppdelat på flickor och pojkar var det totalt två av tre flickor och sex av nio pojkar 

som ritade in mer inredning än uppgiften krävde, alltså två tredjedelar av eleverna oavsett kön.  
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Lektion 1 

Efter första uppgiften introducerades grupp 1 till Roomsketcher och grupp 2 fick laminerade 

skalenliga pappersmöbler (bilaga 8) att arbeta med. Här visade det sig bli så stora skillnader i resultat 

att det är svårt att göra samma typ av kvantitativa jämförelse mellan grupperna som efter första 

uppgiften. Samtliga elever i grupp 1 vägrade nämligen att göra sista uppgiften som var att återigen rita 

in möbler på en planritning. Ingen förstod varför de skulle rita för hand när de hade fått Roomsketcher, 

så de fortsatte göra lägenhetsinredning där istället. I grupp 2 gjorde samtliga elever klart uppgiften 

med laminerade pappersmodeller och fem av sju elever gjorde sista uppgiften. Av de elever i grupp 2 

som gjorde sista uppgiften förbättrade sig en elev medan övriga låg kvar på samma resultat som efter 

första uppgiften. De ritade fortfarande för små möbler i förhållande till planritningens skala. En annan 

observation var att eleverna inte ritade lika mycket övrig inredning som i första uppgiften. Således går 

det inte att dra några slutsatser om hur stort lärandet var mellan uppgift 1 och uppgift 3 mellan 

grupperna. 

De avslutande enkätfrågorna (Bilaga 4) gav följande kvantitativa resultat på en Likertskala 0-15, där 

värdet 7,5 är ett neutralt resultat. 

Tabell 3. Elevernas omdömen om lektion 1. 

Påstående Grupp 1 Grupp 2 

Hur intressant lektionen var. 12,1 9,7 (11,5) 

Hur intresset för lägenhetsinredning har ändrats. 10,6 10,4 (12,3) 

 

Båda grupperna tyckte att första lektionen var intressant, men grupp 2 som arbetade med fysiska 

modeller fick ett lägre resultat än grupp 1 som arbetade med digitala modeller. I grupp 2 kryssade elev 

2c (p) dock i att lektionen var helt ointressant samt att intresset för lägenhetsinredning hade minskat. 

Om elev 2c (p):s svar räknas bort blir resultaten för grupp 2 (siffervärdena inom parentes) mer lika 

resultaten för grupp 1 och det är svårt att se om det digitala verktyget gjorde någon skillnad på 

intresset för lektionen. Å andra sidan tyckte elev 2c (p) verkligen inte om att arbeta med uppgifterna 

som handlade om att rita in möbler för hand, så det är inte självklart att det är rätt att räkna bort 

elevens svar från grupp 2. Speciellt inte efter att ha sett elev 2c (p):s arbete efter lektion 2 där eleven 

fick använda Roomsketcher och gjorde en imponerande lägenhet. En stor skillnad jämfört med 

resultatet från lektion 1. Denna förbättring redovisas mer i detalj i resultatavsnittet för lektion 2. 

Den tredje frågan på enkäten (Bilaga 4) efter lektion 1 var öppen och eleverna fick svara på hur de 

skulle göra om de skulle inreda en lägenhet. I grupp 1 var det två elever som valde att inte svara alls på 

den frågan och två elever som gav följande svar. 

 

Jag skulle bygga efter mitt storhetsvansinne. En gigantisk lägenhet med alla mina 

intressen. 

     (Elev 1d (p)) 

Om jag hade haft något program, där man kan designa saker eller just inreda skulle jag 

använda det. Men annars skulle jag prova mig fram. 

     (Elev 1c (p)) 
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Den femte eleven tolkade frågan på ett annorlunda sätt och ritade sitt svar istället. 

 

Bild 1. Enkätsvar från Elev 1b (p). 

I grupp 2 var det fem av eleverna som valde att inte svara på sista enkätfrågan och de två elever som 

svarade gjorde det genom att rita och använda pappersmodeller. 

 

Bild 2. Enkätsvar från Elev 2e (p). 
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Bild 3. Enkätsvar från Elev 2d (f). 

De resultat som går att se från de elever som valde att svara på sista enkätfrågan är att en elev i grupp 

1 nämner (dator)program som en möjlighet och att en elev i grupp 2 använder pappersmodeller i sitt 

svar. Det vill säga den metod som respektive grupp har fått arbeta med under sin första lektion. 

Lektion 2 

Vid andra lektionen blev grupp 1 introducerade till de laminerade pappersmodellerna och fick fri 

tillgång till dessa modeller samtidigt som de fick välja att använda Roomsketcher. Samtliga fem elever 

valde att fortsätta med de lägenheter som de hade påbörjat i Roomsketcher och lät pappersmodellerna 

vara. Eleverna i grupp 1 var inte lika motiverade den här lektionen som under första lektionen och 

många tecken på okoncentration noterades i fältanteckningarna. Det pratades mer mellan eleverna och 

datorerna användes inte bara till Roomsketcher utan till andra saker som att surfa på internet och att 

titta på youtubeklipp i smyg. 

I grupp 2 däremot, blev resultatet helt annorlunda. Även här fick eleverna välja att fortsätta arbeta med 

pappersmodeller eller att använda Roomsketcher efter att ha blivit introducerade till programmet. 

Samtliga elever valde att arbeta med Roomsketcher och blev helt uppslukade. Även elever som i 

vanliga fall brukar ha svårt att koncentrera sig på en uppgift längre än 10 minuter satt och arbetade i 

programmet hela lektionen och stannade kvar för att arbeta på den efterföljande rasten.  

Elev 2c (p) som var väldigt negativ i sin utvärdering efter lektion 1 gjorde stora förbättringar under 

lektion 2 när eleven använde Roomsketcher. Elev 2c (p) skapade vinklade väggar, dörrar, fönster, 

möbler, tapeter, golv och fick även en större förståelse för skala genom att placera en bil i sin lägenhet. 

Är en bil verkligen så här stor i verkligheten? 

(Elev 2c (p)) 
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Bild 4. Uppgift 1 (t.v.), 2 (mitten) och 3 (t.h.) från elev 2c (p) lektion 1. 

 

 

Bild 5. Uppgift från elev 2c lektion 2. 
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Vid utvärderingen om fördelar och nackdelar med att arbeta med pappersmodeller jämfört med 

Roomsketcher ville inte elev 2c (p) svara på frågorna om pappersmodellerna och inte heller på om det 

fanns något negativt med Roomsketcher. Elev 2c (p) ville bara svara på fördelar med Roomsketcher 

och det var: 

Man slipper rita. 

(Elev 2c (p) om fördelar med 

Roomsketcher) 

En annan elev som gjorde stora förbättringar mellan lektion 1 och lektion 2 var elev 2d (f) som valde 

att använda pappersmodeller vid sista enkätfrågan från lektion 1. Elev 2d (f) utgick precis som alla 

andra elever i båda grupperna från en tom layout i Roomsketcher och hade vid lektionens slut skapat 

en planritning över ett helt hus med trädgård. Eftersom det inte fanns gräsmattor att lägga ut i 

programmet tog Elev 2d (f) en grön matta för inomhusbruk och kopierade den och skalade den på 

olika vis för att kunna simulera gräsmatta utomhus. 

 

Bild 6. Uppgift 1 (t.v.), 2 (mitten) och 3 (t.h.) från elev 2d (f) lektion 1. 

 

Bild 7. Uppgift från elev 2d (f) lektion 2. 
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Inte heller elev 2d (f) ville svara på frågor om fördelar och nackdelar med pappersmodeller och 

svarade så här om fördelar med Roomsketcher. 

Det är lättare. Det är roligt. 

(Elev 2d (f) om fördelar med Roomsketcher) 

Vad det gäller nackdelar med Roomsketcher svarade elev 2d så här: 

Inte vad jag vet. 

(Elev 2d (f) om nackdelar med Roomsketcher) 

Det verkar som att det digitala verktyget kan vara ett bra hjälpmedel för elever som har svårt att få till 

ett bra resultat på fri hand. Elever som har en bättre förmåga att rita sin inredning på fri hand verkar 

inte se det digitala verktyget som lika viktigt. Elev 2a (f) skriver exempelvis samma sak på fördelar 

med pappersmodeller och Roomsketcher. 

Roligt att bygga och tänka ut ett drömhem. 

(Elev 2a (f) ger samma svar på fördelar med pappersmodeller respektive Roomsketcher) 

 

 Bild 8. Uppgift 1 från elev 2a (f) lektion 1. 
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Bild 9. Uppgift från elev 2a (f) lektion 2. 

Elev 2a (f) ser inga nackdelar med att arbeta med pappersmodeller, men följande nackdel med att 

arbeta med Roomsketcher. 

Svårt och lite jobbigt att bygga i (speciellt att ta foton). 

(Elev 2a (f) om nackdelar med Roomsketcher) 

Vidare går det genom observationer och analys av elevernas resultat se två andra typer av elever. De 

som har stor fantasi och inte bryr sig så mycket om skalor och proportioner och de som är mer 

verklighetsnära och konkreta och lägger stor vikt vid vinklar och mått. Ett exempel på den förra typen 

av elev är elev 2g (p) som tycker så här om fördelar med pappersmodeller. 

Det går att använda fantasin och rita precis som man vill. 

(Elev 2g (p) om fördelar med fysiska modeller) 
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 Bild 10. Uppgift 1 från elev 2g (p) lektion 1. 

 

 

Bild 11. Uppgift från elev 2g (p) lektion 2. 
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Trots ett riktigt bra resultat i Roomsketcher tycker elev 2g (p) så här angående nackdelar med 

programmet. 

Dålig grafik. Jättedåligt gjort. 

(Elev 2g (p) om nackdelar med Roomsketcher) 

Vad det gäller de mer konkreta och verklighetsnära eleverna blev det inte så mycket inredning gjord i 

lägenheterna utan mest tid och kraft lades på väggar, vinklar och mått. Denna inställning till uppgiften 

framgick även vad det gällde fördelar med Roomsketcher. 

Det blir exakt. 

(Elev 1d (p) om fördelar med Roomsketcher) 

En fördel med Roomsketcher är att man kan få exakta sträckor och vinklar. 

(Elev 1c (p) om fördelar med Roomsketcher) 

 

Bild 12. Uppgift från elev 1d (p) lektion 1 och 2. 

 

Bild 13. Uppgift från elev 1c (p) från lektion 1 och 2. 
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Sammanfattning av resultat 

Samtliga elever i båda grupperna valde att arbeta med digitala verktyg så fort de fick möjlighet att 

välja. Det visar att dragningskraften hos det digitala verktyget är stark. Samtidigt finns det skillnader 

mellan grupperna i hur de uppfattar det digitala verktyget. Nedan följer en sammanfattning av 

resultaten på studiens två frågeställningar. 

Elevernas lärande vid digital respektive fysisk modellering 

Den första av studiens frågeställningar var ursprungligen av mer kvantitativ karaktär där elevernas 

lärande skulle bedömas genom inlämningsuppgifter. Det visade sig dock bli svårt att jämföra 

resultaten kvantitativt mellan grupperna eftersom samtliga elever i gruppen som började med digital 

modellering vägrade att lämna in en andra handritad skiss i slutet av lektionen. I den andra gruppen 

som började med fysisk modellering var det fem av sju elever som lämnande in den andra handritade 

skissen och där var det bara en elev som gjorde en förbättring jämfört med första skissen. 

Det visade sig alltså mycket svårt att få fram kvantitativa resultat över lärandet, men en kvalitativ 

analys mellan lektion 1 och lektion 2 visar att samtliga elever i båda grupperna gjorde en progression 

mellan lektion 1 och lektion 2. Denna progression var större i gruppen som började med fysisk 

modellering för att sedan övergå till digital modellering än gruppen som använde digital modellering 

båda lektionerna. Det verkar dock inte ha så mycket med det digitala verktyget att göra utan snarare att 

den fysiska modelleringen stimulerade elevernas kreativitet, vilket sedan smittade av sig på den 

digitala modelleringen. Det gick inte att se någon skillnad mellan flickor och pojkar mer än att det inte 

fanns några flickor i grupp 1, så kombinationen flicka och att starta första lektionen med digital 

modelleringen finns inte med i studien. 

Elevernas syn på digital och fysisk modellering   

Den andra av studiens frågeställningar handlar om hur eleverna uppfattar att det är att arbeta med 

digitala modeller jämfört med fysiska modeller. För eleverna som började med digital modellering 

första lektionen sågs det digitala verktyget som ett exakt och bra sätt att göra lägenhetsinredningar. De 

reflekterade inte över det digitala verktygets begränsningar, vilket eleverna som började med fysisk 

modellering gjorde. Speciellt elever som hade lätt för att rita en lägenhetsinredning för hand tyckte att 

det digitala verktyget var svårt att använda och att det hämmade kreativiteten. Med papper och penna 

går det att rita vad som helst, men i Roomsketcher finns bara den inredning som utvecklarna har lagt 

in där. 

Å andra sidan tyckte elever som hade svårt att rita en lägenhetsinredning för hand att det digitala 

verktyget var både roligare och lättare att använda än penna och papper. Dessa elever fick möjlighet 

att visa sina kunskaper på ett helt annat sätt med det digitala verktyget än med penna och papper. 

Framförallt var det en flicka som i enkäten svarade att det digitala verktyget var lätt och roligt att 

arbeta med respektive en pojke som svarade att det var bra att slippa rita (för hand) som utmärkte sig 

med att göra stora förbättringar med det digitala verktyget jämfört med fysisk modellering. 

Vad det gäller den kvantitativa mätningen över elevernas intresse efter att ha arbetat med fysisk 

respektive digital modellering första lektionen verkar det inte ha någon betydelse vilken arbetsform 

som användes. Båda typerna av lektion fick höga omdömen. Det som istället verkar ha gett lektionerna 

ett högt omdöme, baserat på elevernas kommentarer, är att oavsett fysisk eller digital modellering så 

fick eleverna frihet att inreda lägenheterna efter sina egna önskemål och preferenser. 
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Diskussion 

En övergripande observation som det är viktigt att ta hänsyn till i den här studien är att 

dragningskraften hos det digitala verktyget var så stark att samtliga elever valde att uteslutande arbeta 

med det digitala verktyget så fort möjligheten gavs. Det är ett resultat som inte ger svar på några av 

studiens frågeställningar, men som ändå på något sätt genomsyrar hela studien eftersom det belyser 

kärnan till digitaliseringen i skolan. Det vill säga till vad, hur och varför digitalisering sker inom 

undervisningen.  

Elevernas lärande vid digital respektive fysisk 

modellering 

Studiens svar på första frågeställningen är att det har skett ett lärande mellan lektion 1 och lektion 2 

oavsett om eleverna fick börja arbeta med digital eller fysisk modellering första lektionen, men att 

progressionen var större för eleverna som började med fysisk modellering. Nedan följer en diskussion 

kring några tänkbara anledningar till varför eleverna som började med fysisk modellering för att 

därefter gå över till digital modellering utvecklade sitt lärande mer än eleverna som arbetade med 

digital modellering hela tiden.   

Frihet och kreativitet 

Lektion 1 i den här studien var populär hos eleverna oavsett om eleverna började med fysiska modeller 

eller digitala modeller. Det gick därmed inte att se att användandet av digitala verktyg gjorde första 

lektionen mer intressant. Det som istället verkade vara en framgångsfaktor var att lektionsuppgifterna 

var stimulerande för eleverna och lät dem vara kreativa, vilket Sultan i Stolpe et. al. (2018) menar är 

viktigt för att skapa intresse för teknikundervisningen, speciellt för flickor. Det gick inte att se några 

skillnader mellan hur pojkar och flickor svarade på frågorna i den här studien utan alla elever utom en 

pojke gav lektion 1 höga värden på Likertskalan. Inte heller gick det att se några skillnader mellan 

flickor och pojkar i hur de valde att använda det digitala verktyget. Både flickor och pojkar använde 

det digitala verktyget på delvis oväntade sätt och använde bilar som inredning i lägenheterna eller 

mattor för inomhusbruk som gräsmattor utomhus. Det fanns dock en tydlig skillnad mellan grupperna 

där grupp 1 som började med digital modellering experimenterade betydligt mindre med programmet 

än grupp 2 som började med fysisk modellering. Det verkar som att friheten och kreativiteten i att 

skapa fritt med fysiska modeller smittade av sig när eleverna i grupp 2 började arbeta med 

Roomsketcher. Enligt Hallström, Jansson, Simonsson och Gyberg i Stolpe et. al. (2018) är det viktigt 

att ge eleverna frihet i användandet av digitala verktyg och det kan vara svårt om det digitala verktyget 

i sig är oflexibelt och strikt. 

Variation i undervisningen 

Att ge eleverna möjlighet att se samma sak ur flera perspektiv är en av Hatties sex punkter för 

”excellent undervisning” (Wahlström, 2016). Genom att ge eleverna möjlighet att prova olika metoder 

fördjupas kunskaperna och därmed möjligheterna för djupare och mer nyanserade resonemang kring 

fördelar och nackdelar med de olika metoderna. Gruppen som började med digitala modeller fick 

visserligen möjlighet att prova på fysisk modellering lektion 2, men samtliga elever valde ändå att 
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fortsätta med det digitala verktyget. Det gjorde att progressionen som eleverna i grupp 2 fick mellan 

fysisk modellering lektion 1 och digital modellering lektion 2 uteblev för eleverna i grupp 1. Detta 

påverkade både engagemang och intresse i grupp 1 som började ägna sig åt andra saker än 

lektionsinnehållet under lektion 2. Att dragningskraften hos det digitala verktyget är så stark att 

samtliga elever väljer att arbeta med det digitala verktyget så fort valmöjligheten ges är viktigt att 

tänka på vid planeringen av undervisningen för att inte riskera att tappa bort möjligheter till variation. 

Varför det är så att eleverna alltid väljer det digitala verktyget när tillfälle ges är svårt att säga, men 

kanske beror det på att elever inom autismspektrat enligt Hedges et. al. (2018) är vana att använda 

digitala verktyg både på fritiden och i skolan och att de förknippar digitala verktyg med trygghet och 

förutsägbarhet. 

Didaktiska ställningstaganden 

Resultaten i studien visar att det är viktigt att ha en väl genomtänkt plan för när, hur, varför och till vad 

det digitala verktyget introduceras, alltså precis som vid vilken undervisningssituation som helst. 

Annars riskerar elever att gå miste om värdefulla kunskaper och insikter genom att ta genvägen direkt 

till det digitala verktyget utan att ens reflektera över eventuella begränsningar och nackdelar med 

verktyget. Å andra sidan kan det digitala verktyget användas som ett ytterligare steg i progressionen 

för lärare som ännu inte använder digitala verktyg i sin undervisning. Att ha ett tydligt syfte och mål 

med varje enskilt lektionstillfälle är en annan av Hatties sex punkter för ”excellent undervisning” 

(Wahlström, 2016) och det verkar i den här studien gälla såväl med som utan digitala verktyg i 

undervisningen. 

Elevernas syn på digital och fysisk modellering 

Svaret på studiens andra frågeställning är att eleverna uppfattade digital och fysisk modellering på 

olika sätt. En del elever såg det digitala verktyget som ett hjälpmedel för att uppnå ett bättre resultat än 

att rita för hand eller använda fysiska modeller medan andra elever upptäckte begränsningar i det 

digitala verktyget eftersom det inte går att skapa vad som helst där, vilket det går att göra med fysiska 

modeller. 

Kritiskt förhållningssätt 

En intressant iakttagelse bland elevernas kommentarer var att det var elever i grupp 2, alltså gruppen 

som först arbetade med fysiska modeller, som problematiserade det digitala verktyget mest. Bland 

annat började de ifrågasätta urvalet av inredning i Roomsketcher. Varför vissa bilmodeller finns 

representerade, men inte andra och varför det står prisuppgifter och artikelnummer på alla produkter. 

Programmet är gratis och det är troligen så att det sponsras av vissa varumärken som produktplacerar 

sina varor i programmet. Det var ingenting som togs upp till vidare diskussion i klassrummet, men det 

finns stora möjligheter att utöka lektionsserien till att handla om digital källkritik, vilket många 

författare i Carlsson (2018) menar är särskilt viktigt i dagens medielandskap. Eleverna i grupp 1 som 

började arbeta med digitala modeller reflekterade inte lika mycket över det digitala verktyget som 

hjälpmedel eller begränsande verktyg utan konstaterade att mått och vinklar blir exakta i programmet. 

Dessa förhållningssätt kan förklaras med att eleverna som började med digitala modeller inte hade 

något att jämföra det digitala verktyget med, men det hade eleverna som började med fysisk 

modellering. 
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Digitala verktyg som stöd 

En annan aspekt värd att nämnas är det digitala verktygets roll som hjälpmedel för elever som på olika 

sätt kan ha svårigheter med motorik eller andra funktionsnedsättningar. Några elever hade svårt att få 

till den fysiska modelleringen i den här studien, men lyckades mycket bättre med digital modellering 

och uttryckte belåtenhet med det digitala verktyget. Enligt Parnes (2015) är det viktigt med ett 

datalogiskt tänkande vid användning av digitala verktyg, vilket innebär att det digitala verktyget ska 

vara ett hjälpmedel för uppgifter som är tids- eller resurskrävande för oss människor. Ur ett didaktiskt 

och pedagogiskt perspektiv visar den här studien att det är viktigt att koppla detta datalogiska tänkande 

till elevernas individuella behov som det digitala verktyget kan tänkas fylla. För en del elever kan ett 

digitalt verktyg vara en nödvändighet för att kunna visa sina kunskaper och förmågor.       

Begränsningar 

Antalet elever i den här studien är få och det är därför svårt att dra några säkra slutsatser från 

resultatet. En av grupperna bestod dessutom endast av pojkar varför resultat från kombinationen att 

vara flicka och börja första lektionen med digital modellering inte finns med i den här studien. En 

annan begränsning är att eleverna i studien är i behov av särskilt stöd och kanske uppfattar 

undervisningen på ett annorlunda sätt än vad elever utan behov av särskilt stöd gör. Men samtidigt 

visar studien av Alexander & Dille (2018) att även elever utan behov av särskilt stöd drar fördelar av 

det stöd som lärare ger till elever med behov av särskilt stöd. 

Vidare undersöker den här studien bara en liten del av det centrala innehållet i läroplanen för 

teknikämnet (Skolverket, 2018) och dessutom med ett begränsat undervisningsförsök. För att få en 

bättre bild av samspelet mellan digitaliserad undervisning och mer traditionella undervisningsformer 

behövs fler undervisningsförsök och fler deltagare. 

Validitet 

Det här undervisningsförsöket har genomförts på en liten grupp elever med behov av särskilt stöd i 

årskurs 7-9. De resultat som undervisningsförsöket har givit på studiens frågeställningar samt de 

slutsatser som dras från resultaten torde ändå vara av intresse för såväl ämneslärare i teknik som lärare 

i andra ämnen, alltså har undersökningen hög validitet för denna målgrupp. Digitalisering i 

undervisning är ett färskt forskningsområde och den här studien implicerar resultat som är värda att gå 

vidare med i större forskningsprojekt. Många lärare är nog nyfikna på praktiska exempel på 

digitalisering i undervisning och vad det kan betyda för elevernas lärande och intresse. 

Reliabilitet 

Ur ett didaktiskt perspektiv bör denna studie ha hög reliabilitet eftersom det finns en underliggande 

progression i lektionsupplägget där elever först arbetar med fysisk modellering för att sedan övergå till 

digital modellering. De elever som endast arbetar med digital modellering går miste om både 

progressionen och variationen som arbetet med fysiska modeller ger. Därför bör resultatet att elever 

som först får arbeta med fysiska modeller blir mer nyanserade och problematiserande i sin inställning 

till det digitala verktyget ha hög reliabilitet. Att det är elevernas egna kommentarer som bildar 

huvudsaklig grund för resultaten om hur elever uppfattar digital modellering respektive fysisk 

modellering ger studien hög reliabilitet för denna målgrupp, men att det är få elever och att enskilda 

elevers uppfattning får stort genomslag på resultatet talar för att studiens noggrannhet skulle bli bättre 

med fler deltagare samt med mer omfattande enkätfrågor.      
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Slutsats 

Den här studien visar att samma didaktiska ställningstaganden gäller för all form av undervisning 

oavsett om digitala verktyg används i undervisningen eller inte. En av lärarens viktigaste uppgifter är 

fortfarande att välja undervisningsformer som passar in på frågorna när, var, vad, hur och varför 

eleverna ska lära sig det som lärs ut i skolan (Wahlström, 2016).  

Elevernas lärande vid digital respektive fysisk modellering 

Studien visar det finns skillnader i lärande mellan elever som började första lektionen med fysisk 

respektive digital modellering, men det verkade inte bero på det digitala verktyget utan snarare 

uppgifternas förmåga att stimulera elevernas kreativitet. Elever som började med fysisk modellering 

blev mer kreativa i sitt användande av det digitala verktyget, så digitala verktyg fyller en viktig 

funktion i skolan eftersom det är ett av många sätt att variera undervisningen. Ju fler arbetssätt och 

möjligheter till fördjupning och problematisering av kunskaperna som eleverna tillägnar sig desto 

större är chanserna att elevernas studieresultat förbättras (Hattie i Wahlström, 2016). Men det är 

viktigt att ha en plan för när, hur, varför och till vad digitala verktyg introduceras för eleverna eftersom 

de digitala verktygens dragningskraft kan göra att elever och lärare slentrianmässigt och okritiskt 

använder dem utan att reflektera över eventuella negativa konsekvenser. Att endast använda digitala 

verktyg gör inte automatiskt undervisningen varierad och didaktiskt underbyggd. En framgångsfaktor 

verkar istället vara att det finns frihet och möjlighet till kreativa lösningar oavsett om skoluppgifterna 

ska göras med penna och papper eller med digitala verktyg. 

Elevernas syn på digital och fysisk modellering   

Elever som arbetade med fysisk modellering första lektionen gav mer varierade omdömen om det 

digitala verktyget än elever som arbetade med digital modellering första lektionen. Eleverna som hade 

arbetat med fysisk modellering såg begränsningar och möjligheter i det digitala verktyget som elever 

som endast arbetade med digital modellering inte reflekterade kring. Men det var även så att elever 

som hade svårt att få till den fysiska modelleringen gjorde mycket bättre resultat med det digitala 

verktyget och uttryckte stor glädje över det, så digitala verktyg kan vara ett viktigt hjälpmedel för 

elever i behov av särskilt stöd. Därför är det viktigt att använda både fysisk och digital modellering i 

undervisningen eftersom de olika arbetssätten passar olika elever på olika sätt. Samtidigt är det 

återigen viktigt att tänka didaktiskt eftersom samtliga elever valde att arbeta med det digitala verktyget 

när möjlighet gavs. Om läraren inte har en plan för när, hur, varför och till vad de digitala verktygen 

ska användas riskerar eleverna att gå miste om möjligheter till omväxling och stimulans i 

undervisningen.   

Framtida studier 

Detta är en liten, explorativ studie med få deltagare. Ändå finns det intressanta resultat som skulle 

kunna utgöra underlag för större och mer omfattande studier. Ett exempel är vilka didaktiska 

ställningstaganden som lärare gör för användningen av digitala verktyg i sin undervisning, alltså till 

vad, hur och varför de digitala verktygen implementeras i undervisningen. Parallellt med observationer 

och intervjuer av lärarnas arbete i studien bör elevernas syn på lektionerna utvärderas på liknande sätt 

som i den här studien för att få ett elevperspektiv på fördelar och nackdelar med digitalisering i 

undervisningen. 
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Bilaga 1. Lektion 1, fysiska modeller 

Högstadieskola i Storstockholmsområdet 

Lärarstudent: Jimmy Gustafsson, Stockholms Universitet 

Syfte och mål 

• Syftet med den här lektionen är att visa hur fysiska modeller kan vara ett stöd i 

teknikutvecklingsarbete. 

• Målet är att eleverna efter lektionen ska förstå och kunna använda fysiska modeller som ett 

stöd vid dokumentation av möblemang på en planritning. 

Koppling till läroplanen 

• Lektionen kopplar till följande, modifierade, punkt i det centrala innehållet för teknik i 

läroplanen (Skolverket, 2018). 

• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och 

begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. 

Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och 

utvecklingsarbete. 

Aktiviteter 

• Alla elever får varsitt papper med en planritning på en lägenhet (Bilaga 6) tillsammans med 

förklaringar på alla symboler och förkortningar och en omvandlingstabell för skala 1:40 

(Bilaga 7). 

• Första uppgiften är att rita in en säng, en soffa, ett bord och ett skrivbord med skrivbordsstol 

på planritningen. Till sin hjälp har eleverna penna, sudd, linjal, förklaring på förkortningar och 

en omvandlingstabell för skala 1:40 (Bilaga 7). 

• Andra uppgiften är att klippa ut och använda skalenliga fysiska modeller i laminerat papper 

(Bilaga 8) för att inreda lägenheten på samma planritning, men på ett nytt papper. När eleven 

är nöjd limmas eller tejpas modellerna fast på pappret som därefter lämnas in. 

• Tredje uppgiften är att återigen rita in en säng, en soffa, ett bord och ett skrivbord med 

skrivbordsstol på en ny planritning. Till sin hjälp den här gången har eleverna penna, sudd, 

linjal, förklaring på förkortningar och omvandlingstabell för skala 1:40 (Bilaga 7) och de 

utklippta fysiska modellerna (Bilaga 8). 

• Sista uppgiften är att svara på frågorna i Bilaga 4.   

Bedömning 

Alla uppgifter samlas in och kan ge tre poäng. Ett poäng ges vardera för uppfyllande av följande tre 

kriterier. 

• Är möbler inritade skalenligt på planritningen? 

• Blockerar några möbler dörrar, köksutrustning eller andra viktiga funktioner i lägenheten? 

• Är det möjligt att ta sig fram i lägenheten? 



 

 

 

Bilaga 2. Lektion 1, digitala modeller 

Högstadieskola i Storstockholmsområdet 

Lärarstudent: Jimmy Gustafsson, Stockholms Universitet 

Syfte och mål 

• Syftet med den här lektionen är att visa hur digitala modeller kan vara ett stöd i 

teknikutvecklingsarbete. 

• Målet är att eleverna efter lektionen ska förstå och kunna använda digitala modeller som ett 

stöd vid dokumentation av möblemang på en planritning. 

Koppling till läroplanen 

• Lektionen kopplar till följande, modifierade, punkt i det centrala innehållet för teknik i 

läroplanen (Skolverket, 2018). 

• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och 

begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. 

Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och 

utvecklingsarbete. 

Aktiviteter 

• Alla elever får varsitt papper med en planritning på en lägenhet (Bilaga 6) tillsammans med 

förklaringar på alla symboler och förkortningar och en omvandlingstabell för skala 1:40 

(Bilaga 7). 

• Första uppgiften är att rita in en säng, en soffa, ett bord och ett skrivbord med skrivbordsstol 

på planritningen. Till sin hjälp har eleverna penna, sudd, linjal, förklaring på förkortningar och 

en omvandlingstabell för skala 1:40 (Bilaga 7). 

• Andra uppgiften är att använda appen Roomsketcher för att inreda lägenheten. När eleven är 

nöjd delas resultatet digitalt med läraren. 

• Tredje uppgiften är att återigen rita in en säng, en soffa, ett bord och ett skrivbord med 

skrivbordsstol på en ny planritning. Till sin hjälp har eleverna penna, sudd, linjal, förklaring 

på förkortningar och omvandlingstabell för skala 1:40 (Bilaga 7) och appen Roomsketcher. 

• Sista uppgiften är att svara på frågorna i Bilaga 4. 

 

Bedömning 

Alla uppgifter samlas in och kan ge tre poäng. Ett poäng ges vardera för uppfyllande av följande tre 

kriterier. 

• Är möbler inritade skalenligt på planritningen? 

• Blockerar några möbler dörrar, köksutrustning eller andra viktiga funktioner i lägenheten? 

• Är det möjligt att ta sig fram i lägenheten? 



 

 

 

Bilaga 3. Lektion 2, både fysiska och digitala modeller 

Högstadieskola i Storstockholmsområdet 

Lärarstudent: Jimmy Gustafsson, Stockholms Universitet 

Syfte och mål 

• Syftet med den här lektionen är att visa hur fysiska och digitala modeller kan vara ett stöd i 

teknikutvecklingsarbete. 

• Målet är att eleverna efter lektionen ska förstå och kunna använda fysiska och digitala 

modeller som ett stöd vid dokumentation av möblemang på en planritning. 

Koppling till läroplanen 

• Lektionen kopplar till följande, modifierade, punkt i det centrala innehållet för teknik i 

läroplanen (Skolverket, 2018). 

• Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och 

begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. 

Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och 

utvecklingsarbete. 

Aktiviteter 

• Alla elever får varsitt vitt papper och ett papper med förklaringar på alla symboler och 

förkortningar och en omvandlingstabell för skala 1:40 (Bilaga 7). De får även ett laminerat 

papper med skalenliga, fysiska modeller att klippa ut och använda (Bilaga 8) samt tillgång till 

appen Roomsketcher. 

• Uppgiften den här lektionen är att rita en planritning på en lägenhet och inreda den på valfritt 

sätt från ett helt vitt papper, alltså en mycket mer öppen uppgift än på första lektionen. Till sin 

hjälp har eleverna penna, sudd, linjal, förklaring på förkortningar och en omvandlingstabell för 

skala 1:40 (Bilaga 7). De har även tillgång till de laminerade utklippta modellerna (Bilaga 8) 

samt appen Roomsketcher. 

• Sista uppgiften är att svara på frågorna i Bilaga 5. 

Bedömning 

Eftersom den här lektionens uppgift är mer öppen finns det några fler kriterier att göra bedömningar 

efter. För att kunna göra jämförelser mellan elevernas resultat kan uppgiften ge maximalt tio poäng 

enligt nedan. 

• Har lägenheten dörrar och fönster? (dörrar 1 p, fönster 1 p) 

• Har lägenheten ett badrum? (badrum 1 p, badrumsinredning 1 p) 

• Har lägenheten ett kök? (kök 1 p, köksutrustning 1 p) 

• Är möbler inritade skalenligt på planritningen? (1 p) 

• Blockerar några möbler dörrar, köksutrustning eller andra viktiga funktioner i lägenheten?(1p) 

• Är det möjligt att ta sig fram i lägenheten? (1 p) 

• Är planritning och möbler ritade med linjal eller på fri hand? (linjal 1 p) 



 

 

 

Bilaga 4. Utvärderingsfrågor efter lektion 1. 

 

Den här lektionen var:     

 

(sätt ett kryss på linjen)    Vet inte / vill inte svara. 

 

 

 

 

 

 

 

Efter den här lektionen har mitt intresse för lägenhetsinredning: 

 

(sätt ett kryss på linjen)    Vet inte / vill inte svara. 

 

 

 

 

 

 

 

Om jag skulle inreda en lägenhet skulle jag göra så här: 

 

     Vet inte / vill inte svara. 

 

 

helt ointressant ointressant intressant mycket intressant 

minskat minskat lite ökat lite ökat 



 

 

 

Bilaga 5. Utvärderingsfrågor efter lektion 2. 

 

Vilka fördelar och nackdelar tycker du att det finns med att arbeta med pappersmodeller vid 

lägenhetsinredning? 

 

     Vet inte / vill inte svara. 

Fördelar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nackdelar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilka fördelar och nackdelar tycker du att det finns med att arbeta med Roomsketcher vid 

lägenhetsinredning? 

 

     Vet inte / vill inte svara. 

Fördelar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nackdelar: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 6. Planritning på lägenhet 

 

Skala 1:40 

1 cm på ritningen är 40 cm i verkligheten. 

100 cm (1 m) i verkligheten är 2,5 cm på ritningen. 



 

 

 

Bilaga 7. Förkortningar samt omvandlingstabell skala 1:40 

Förkortning  Förklaring 

DM Diskmaskin 

F Frys 

Frd, FRD, FÖRR Förråd 

G Garderob 

G/L Garderob/Linneskåp 

HS Högskåp 

IT El & IT 

K, KS Kylskåp 

K/F Kylskåp och frys 

KK, Klk, KLK Klädkammare 

KPH Kapphylla 

KPR Kapprum 

KTT Kombinerad tvättmaskin & torktumlare 

L Linneskåp 

S Skåp 

SK Skafferi 

SK/K Skafferi/Kylskåp 

ST Städ 

TM Tvättmaskin 

TP Tvättpelare 

TT Torktumlare 

U. UH Högskåp med ugn 

VP Värmepump 

VVB Varmvattenberedare 

WC Toalett 

WC/D Toalett & dusch 

Omvandlingstabell, skala 1:40 
Verkligheten (cm) Ritning (cm) 

10 0,25 

20 0,50 

30 0,75 

40 1,00 

50 1,25 

60 1,50 

70 1,75 

80 2,00 

90 2,25 

100 2,50 

110 2,75 

120 3,00 

130 3,25 

140 3,50 

150 3,75 

160 4,00 

170 4,25 

180 4,50 

190 4,75 

200 5,00 



 

 

 

Bilaga 8. Inredningsval tillgängliga på laminerat papper 

 
 

B: 90  

L: 210 

B: 90 

L: 180 

 

 

B: 108 

L: 234 

B: 151 

L: 152 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

B: 120 

L: 120 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

B: 120 

L: 147 

 

B: 107 

L: 183 

 

B: 90 

L: 180 

B: 149 

L: 214 

 

B: 70 

L: 130 
 

B: 90 

L: 196 

 

 

 

 

 

 

 

 

D: 110 

 



 

 

 

Bilaga 9. Informerat samtycke 

 

Jag samtycker till att mitt barn får vara med i Jimmy Gustafssons examensarbete som ingår som ett 

obligatoriskt moment i lärarutbildningen på Stockholms Universitet. 

 

Inom ramen för examensarbetet kommer ett undervisningsförsök att genomföras där eleverna får 

arbeta med lägenhetsinredning både med och utan digitala verktyg. Syftet med undervisningsförsöket 

är att utreda hur det digitala verktyget uppfattas av eleverna och på vilket sätt det kan påverka 

elevernas lärande. 

 

Undervisningsförsöket omfattar två lektioner där eleverna kommer att lämna in tre uppgifter för analys 

första lektionen och en uppgift andra lektionen. 

 

Inga elevers namn kommer att nämnas i rapporten och inte heller på vilken skola 

undervisningsförsöket har gjorts. 

 

 

 Ja, mitt barn får vara med i undervisningsförsöket. 

 

 

 Nej, jag vill inte att mitt barn är med i undervisningsförsöket. 

 

 

 

Elevens namn: 

 

 

Vårdnadshavares underskrift: 

 

Namnförtydligande: 

 

 

Ort och datum: 
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