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Jag är född 1989 och kan därför kategoriseras till 
den generation som ibland kallas “Generation Y”. 
Generation Y, eller “millennials” som vi mer van-
ligtvis kallas på engelska, är födda från början av 
80-talet till början av 00-talet. En unik aspekt av 
tidsperioden vi växte upp under var den snabba 
utvecklingen och utbredningen av hemdatorer, 
mobiltelefoni och internetåtkomst. I vår barndom 
eller våra tonår innebar tillgång till digital teknologi 
i de flesta fall en (1) familjedator som fick vi turas 
om att använda tillsammans med övriga familje-
medlemmar. Att ha en helt egen dator var absolut 
ingen självklarhet. När internet gjorde sitt intåg i 
hemmet var uppkopplingen långsam och utbudet 
av hemsidor och sökmotorer var begränsat. Kan-
ske att det inte var så märkligt att internet ibland 
kallades för en fluga, få hade nog kunnat föreställa 
sig att detta “cyberspace” en dag skulle komma 
att bli en konstant närvarande del av våra privatliv 
och vårt samhälle. Men det dröjde inte länge innan 
bredbandsuppkopplingen kom och med det till-
gången till massvis med nya sociala nätverk. För 
alla oss ensamma tonåringar som saknade likasin-
nade vänner “in real life” att diskutera och dela våra 
intressen med, kom alla dessa nischade commu-
nities som en befrielse. Att jag själv hade varit en 
helt annan person och i en helt annan livssituation, 
hade det inte varit för digital teknologi och internet, 
känns verkligen inte som en överdrift.

Att ha vuxit upp under denna tid tror jag kan ge 
vår generation ett förhoppningsvis lite mer nyan-
serat perspektiv på möjligheterna och baksidorna 
av digital teknologi. Detta i och med att vi haft 
privilegiet att fått utforska den digitala teknologins 
utveckling med ett barns/tonårings nyfikenhet och 
orädsla, samtidigt som vi heller aldrig kunde ta den 
för given, så som vi kan göra idag. Numera är digital 
teknologi något vi ofta associerar till livsstilspro-
dukter och entreprenörskap och internet har blivit 
en digital offentlig miljö, lika kommersialiserad, gen-
trifierad och övervakad som valfri storstad. Hur vi 
ser på digital teknologi är oskiljaktigt från hur vi ser 
på samhället i stort och ju mer den integreras med 
våra vardagsliv, desto mer avgörande roll kommer 
den att ha på vårt framtida samhället. Detta är en 
anledning till varför jag valt att arbeta med grafisk 
design i ett digitalt kontext i mitt examensarbete.
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Uppväxt Som barn 
och tonåring kunde jag 

upp-leva att det fanns en slags mystik över digital 
teknologi. En mystik grundad i en fascinationen 
över teknologins futuristiska löften. Det är tyvärr en 
känsla jag sällan upplever när jag använder tekno-
logi idag. Dels för att jag är vuxen och dels för att 
jag numera, likt de flesta andra, alltid har en skärm 
nära till hands. Men några av mina starkaste min-
nen från barndomen när kopplade till digital tekno-
logi och har även anknytning till grafisk design på 
ett eller annat sätt. 

1997 eller 98 kom pappa hem med hemmets 
första dator, en svart Power Macintosh 5500. 
Pappa är grafisk designer och detta var först och 
främst ämnat att bli hans jobbdator. Jag var åtta 
eller nio år gammal och mest intresserad av de 
spelskivor som följt med. Några år senare skulle jag 
dock komma att upptäcka ett program på datorn 
som kom att förändra min syn vad jag kunde göra 
med datorer, nämligen Photoshop. Mitt första 
minne av att använda ett professionellt grafik-
program är dock äldre än så. Jag var fem–sex år 
gammal och hade följt med pappa till reklambyrån 
där han var anställd. Jag behövde underhållas för 
en stund medan han gick på ett möte och sattes 
därför framför en dator och programmet Adobe 
Illustrator. Jag minns att jag pusslade ihop en katt 
av geometriska figurer som jag färgat med överto-
ningar från rött till blått. (Ett verk som tyvärr inte är 
bevarat.) 

Dator fanns ju inte bara i hemmet, utan också 
i skolan. När jag hade kommit upp i mellanstadiet 
var det vanligt att renskriva sina texter i Microsoft 
Word på klassrummets dator. Att renskriva sina 
berättelser, bokrecensioner och andra texter var 
ofta den roligaste och mest motiverande delen av 
skolarbetet. Det första och viktigaste momentet 
var den så kallade Word Art-panelen, som innehöll 
ett brett utbud av effekter och estetiska egenska-
per att applicera på huvudrubriken. Därefter valdes 
typsnitt och färg på brödtext, antingen efter tex-
tens innehåll eller efter egna estetiska preferenser. 
Just då förstod jag ju inte att det var typografiska 
val jag ägnade tid och tanke åt, men jag kan minnas 
hur viktiga dessa val var för mig och mina klass-
kamrater, även om vi kanske inte kände till termer 
som grafisk design. Jag inser nu hur motivations-
höjande denna del av skolarbetet kunde vara och 
att oavsett om själva skoluppgiften var lätt eller 
svår, rolig eller tråkig, så fanns det alltid en tillfreds-

ställelse i att få formge och “paketera” sitt resultat. 
Det var ett sätt att få känna lite extra stolt över 
arbetet när det sen lämnades in till läraren. Detta är 
några av de inspirationskällor som format projek-
tet, men den kanske viktigaste inspirationskällan, 
också kopplad till min uppväxt, är mina föräldrar. 
Pappa har alltid arbetet som grafisk designer, vilket 
varit en uppenbar influens på mitt val av utbild-
ning och yrke. Men min mammas yrkesval som 
lärare i låg- och mellanstadiet har haft ett lika stort 
intryck på mig. Att bli lärare förblev visserligen ett 
andrahandsval, men intresset för utbildning och 
pedagogik har hängt kvar. Att i mitt examensarbete 
få chansen att arbeta med ett projekt som berör 
både grafisk design och pedagogik kändes därför 
oerhört spännande. 

Digitaliseringen i grundskolan Grundskolan är 
i ett skede av digitalisering som pågått sedan per-
sondatorer började tas in i klassrummen. Men det 
senaste decenniet har jag märkt av en acceleration 
i digitaliseringen, särskilt i och med införandet av 
så kallade en-till-en-program i många grundskolor. 
2007 infördes ett sådant program i min hemkom-
mun Falkenberg 1. Jag minns att min moster, då an-
ställd som högstadielärare, något år tidigare hade 
åkt till USA tillsammas med en grupp lärare från 
kommunen för att få ta del av en-till-en-program 
som fanns på skolor där. Dessa program hade 
införts i samarbete med Apple och så blev det även 
i Falkenberg där elever fick varsin Macbook via 
skolan. Nu på senare år har även klasserna av barn 
i lägre åldrar inkluderats i programmet och i dessa 
fall tilldelats iPads. 

En-till-en-programmen i Sverige tycks till störs-
ta del ha fokuserat på att ge varje skolbarn tillgång 
till en egen dator eller läsplatta och haft mindre 
fokus på vilket sätt och med vilken mjukvara de ska 
användas. För tryckta läromedel finns det sedan 
länge en etablerad plattform där lärare kan få 
översikt av olika läromedelsförlags utbud av genom 
att bläddra i deras kataloger eller besöka deras 
hemsidor. Här kan lärare även hitta vissa digitala 
läromedel. Men någon motsvarande plattform finns 
inte för appar till läsplattor, utan lärare får leta och 
utvärdera appar i App Store eller Google Play på 
egen hand och på egen tid. Detta leder lätt till att 
appar som används i grundskoleklasser kan vara 
på engelska, innehålla reklam, eller vara utvecklade 
för andra syften än undervisning. Det saknas fort-
farande någon form av samordnad satsning för att 
förse svenska grundskolor med kvalitativa appar.
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Bakgrund

Frågeställningar
•	 Vad har grafisk design för roll i skola och 

utbildning?
•	 Hur kan min app göra grafisk design och 

presentationer lättare att arbeta med?
•	 Varför borde fler grafiska designers intressera 

sig för digital design?
•	 Hur kan en som grafisk designer bidra till 

allmännyttan?

Målsättning
Målet för mitt examensarbete är att ta fram ett 

koncept till en presentationsapp som kan använ-
das i grundskolan. Appen ska på ett lätt och intui-
tivt sätt låta skolbarn och lärare skapa presentatio-
ner. Appens funktioner ska konstrueras efter tesen 
att denna typ av arbete i grund och botten också är 
grafisk design. Konceptet presenteras i form av en 
demofilm, stillbilder, en hemsida och en rapport.

WordArt
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Läsning Examensarbe-
tets första två veckor 

ägnade jag åt research. Jag började med att titta 
och läsa igenom några böcker som på olika sätt 
behandlade grafisk design och barn. Den första, 
GO: A Kidd’s Guide to Graphic Design 2, är skriven 
och formgiven av den amerikanska bokomslags-
formgivaren Chip Kidd och är tänkt som en intro-
duktion till grafisk design för barn och ungdomar. 
Jag hade bläddrat i boken något år tidigare och 
den var troligen också en tidig inspirationskälla 
till detta projekt. I bokens inledande sidor fanns 
några förenklade beskrivningar av grafisk design, 
bland annat att grafisk design är “purposeful plan-
ning that uses any combination of forms, pictures, 
words and meanings to achieve one’s goals.” Jag 
gillade denna definition och tyckte att den var 
lagom enkel och grundläggande. Kidd’s argument 
till varför en bok som ”GO” behövdes, “It isn’t until 
you try to create some of it yourself that you start 
to appreciate the thought and effort that it can take 
to design things!”, var ett resonemang som liknade 
mina egna tankar om varför jag ville skapa en pre-
sentationsapp till grundskolan. Om en app som den 
jag hade i åtanke kunde leda till att skolbarn fick 
en bättre förståelse för möjligheterna med grafisk 
design och visuell kommunikation, kanske det en 
dag även kunde leda till en större uppskattning för 
grafisk design i allmänhet. Utan den vanliga kopp-
lingen till ett kommersiellt kontext. En bit in i boken 
kom min uppfattning om boken att vända. Mer och 
mer sken det igenom en ganska begränsad syn på 
vad som är “bra” eller “dålig” grafisk design. Tidi-
gare i boken hade han konstaterat att det i design 
inte finns några rätt eller fel och att reglerna är till 
för att brytas. Men i andra delar av boken fanns 
det t ex satta definitioner av vad specifika kulö-
rer kommunicerar och åsikter om hur “gjort” och 
“fantasilöst” det var att använda emoticons. Den 
typen av innehöll tyckte inte jag rimmade särskilt 
väl med den öppna inställning som presenterats på 
andra håll i boken. Den språkliga tonen upplevde 
jag också som lite väl vuxen, något som förstärktes 
på sidor som beskrev typografiska termer som 
kanske inte är alltför relevanta för barn som precis 
ska börja med grafisk design. Boken väckte många 
tankar och idéer om vad min app kunde komma 
att innehålla, men kanske i synnerhet vad den inte 
behövde innehålla och vilken slags stämning jag 
ville förmedla.

Hyperactivitypography from A to Z 3 är egent-

ligen varken en barnbok eller lärobok, men är 
formgiven till att se ut som en med sin lekfulla 
retroestetik. Genom bland annat rebusar, spel och 
pussel ska läsaren lära sig om typografi och typ-
snitt. Boken författades och formgavs av en grupp 
dåvarande studenter på Westerdals Oslo School 
of Arts, Communication and Technology. Vad som 
ganska snabbt avslöjade att boken är tänkt till en 
vuxen publik (av grafiska formgivare) är språket 
och de många referenser som kräver att läsaren 
redan är insatt i ämnet. Likt GO så innehöll den 
även många traditionella uppfattningar om vad 
som är bra eller dålig typografi och grafisk design. 
Men precis som med föregående bok, hjälpte den 
mig att definiera mina egna åsikter om hur grafisk 
design kan beskrivas och presenteras, och kanske 
inte bara till barn.

Del två av researchfasen gick ut på fördjupa 
mina kunskaper om digitaliseringen i grundskolan. 
Mitt första möte med ämnet hade jag fått genom 
samtal med min mamma som är klassföreståndare 
för en lågstadieklass. Hon arbetar på Slöingeskolan 
i Falkenbergs kommun, en kommun med ett doku-
menterat en-till-en-program 4. Under fyra år följde 
Martin Tallvid, doktorand på Göteborgs Universitet, 
en-till-en-programmet på två högstadieskolor i 
kommunen, ett arbete som resulterade i tre delrap-
porter. En slutsats av Tallvids forskning var att det 
inte går att förlita sig på teknikens “inneboende för-
ändringskraft”, utan det måste finnas en pedago-
gisk plan för hur den ska användas och hur lärare 
ska fortbildas 5. Det intryck jag själv hade fått efter 
samtal med min mamma reflekterade den slutsat-
sen, då hon och hennes kollegor verkade känna 
att det kommit in nya digitala verktyg i skolan utan 
någon medföljande vägledning till hur de kan app-
liceras i undervisningen. De tyckte att läsplattor 
onekligen underlättade undervisningen på många 
sätt, t ex genom att snabbt kunna visa upp saker 
på projektor och för hitta interaktiva läromedel till 
barn med inlärningssvårigheter. Problematiken låg 
dock i bristen på fortbildning och all tid som gick 
åt för att hitta och lära sig nya appar som passade 
undervisningen. De kunde så klart tipsa varandra 
om bra appar och gå in på hemsidor med recen-
sioner, men ofta fick de leta själva bland de tiotu-
sentals appar som finns under kategorin Education 
i App Store. Att hitta, lära sig och sedan utvärdera 
apparna införde ett nytt tidskrävande moment i ett 
redan tidspressat yrke.

Jag besökte Skolverkets hemsida för att läsa 
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om hur de förhöll sig till digitaliseringen i grund-
skolan och hur de arbetar för att hjälpa lärare att 
hitta bra digitala läromedel och verktyg. Eftersom 
mitt projekt handlar specifikt om appar till läsplat-
tor, var det information om den typen av digitala 
läromedel jag var ute efter. Skolverkets hemsida 
visade sig dock inte ha direkta några hänvisningar 
till varken förlag, utvecklare eller särskilda appar 
de anser hålla hög kvalitet. Istället hänvisade de till 
fyra externa källor; Skolappar.nu, Skoldatatek.se, 
Pappasappar.se och Sfipaddan.se. Skolappar.nu 
är “en webbplats där pedagoger recenserar appar 
som med fördel kan användas i skolan. Det som 
gör sajten unik är att vi kopplar apparnas använd-
ningsområden till syfte och förmågor i läroplanen 
för grundskolan” och initierades av en före detta 
lärare. Skoldatatek.se är en sida för skoldatateks-
verksamheten där “specialpedagogik tillsammans 
med kompetens kring IT sätts i centrum” och hade 
några tips på appar för detta sammanhang. Pap-
pasappar.se startades av en förälder som ville 
tipsa andra andra föräldrar om bra appar och spel 
för barn, gärna på svenska och som inte innehåller 
reklam eller köp inuti appen. Sfi-paddan tipsar om 
appar som passar för Sfi-undervisning. Av dessa 
fyra var det bara Skolappar.nu som var inriktad 
mot just grundskola. Andra resurser på Skolver-
kets hemsida bestod av länkar till hemsidor som 
visar hur en skapar sina egna digitala lärresurser 
med utgång ifrån redan existerande program och 
tjänster. För kompetensutveckling fanns ett fåtal 
länkar till bland annat workshops och webbasera-
de kurser 6.

För att få en inblick i lärarnas perspektiv på 
digitaliseringen letade jag relevanta artiklar på de 
två lärarfackens tidningars hemsidor; Lärarnas 
Tidning (Lärarförbundet) och Skolvärlden (Lä-
rarnas Riksförbund). Det visade sig finnas väldigt 
mycket skrivet om ämnet, varav de flesta artiklar 
var publicerade bara de senaste tre åren. Den bild 
av situationen som jag hade fått hittills, bekräf-
tades i nästan varje artikel jag läste. Exempel var 
artikeln från 2014 om en undersökning som visade 
en stor mängd lärares missnöje med många av de 
digitala läromedel som fanns tillgängliga på grund-
skolor och gymnasieskolor. Missnöjet grundade sig 
i bland annat brist eller ren avsaknad på digitala 
läromedel för vissa skolämnen och tidspressen 
involverad i att utvärdera eller till och med behöva 
skapa sina egna digitala läromedel 7. I en artikel 
kunde jag läsa om en avhandling från Lunds Uni-

Research

versitet, publicerad 2015, som påvisade svårighe-
ten i att hitta kvalitativa appar bland det gigantiska 
utbud av utbildningsappar som finns i App Store. 
Enligt författaren är utbudet för stort för att kunna 
överblicka och beskrivningar av apparna är ofta 
skrivna i marknadsföringssyfte. I och med att det 
inte finns några riktlinjer eller normer för vad som 
är ett kvalitativ digitalt läromedel, efterlyste för-
fattaren mer kompetensutveckling för lärare och 
skolledare för att de ska kunna utvärdera digitala 
verktyg 8. Att det saknas kunskap om hur digitala 
resurser kan användas i skolan blev också tydligt 
när Lärarnas Tidning utförde en undersökning som 
visade att sex av tio kommuner i landet saknar en 
IT-strategi. Under 2016 har Skolverket arbetat med 
att ta fram en nationell strategi för svenska skolan, 
bland annat för att “koppla tillgången på datorer till 
hur de används i undervisningen” 9. Men en rapport 
som släpptes från Skolverket i februari visade det 
sig att de nya stödinsatser för lärare som kommer 
till hösten, inte kommer att få statligt stöd i stil med 
Läslyftet och Matematiklyftet. Insatserna kom-
mer att var uppbyggda i stil med de två nämnda 
lärarlyften, men behöva finansieras av kommu-
nerna själva 10. I april presenterades förslaget på en 
nationell IT-strategi som konstaterade att lärare är 
i stort behov av fortbildning för att kunna använda 
digital teknologi i undervisningen, särskilt då an-
vändningen av digitala verktyg ökat så mycket de 
senaste fyra åren. Problemet med avsaknaden av 
statliga medel för fortbildningen kvarstår dock 11.

Studiebesök Tredje delen av researchfasen 
bestod av ett två dagar långt studiebesök i en 
årskurs två-klass på Slöingeskolan. Under mitt be-
sök fick jag både observera och delta när klassen 
använde iPads under morgonsamling, i matematik-
undervisningen och i SO. Under morgonsamlingen 
användes läsplattorna som en slags mini-griffeltav-
lor på vilka barnen fick skriva svar på frågor ställda 
av läraren. I detta fall hade frågorna med dagens 
datum att göra. Till detta använde de appen Show-
Me 12, en enklare presentationsapp. Första dagen 
av studiebesöket hade klassen matematiklektion 
och då använde barnen till stor del den svenskut-
vecklade appen NOMP 13. De använde även olika 
spel för räkning och för att lära sig klockan. Men för 
att få ta fram sina iPads, var de först tvungna att 
ha arbetat fram till en viss sida i sina matteböcker. 
Matteböckerna fungerade som en framstegsmar-
kör och apparna som kompletterande inslag, också 
de uppdelade i olika steg och svårighetsnivåer. De 
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Studiebesök på Slöingeskolan
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elever som hade lite svårare för matte fick sätta 
sig med läsplattorna tidigare i och med att de hade 
en motivationshöjande effekt. Till en början gick 
jag bara runt i klassrummet för att observera hur 
eleverna använde läsplattorna och orienterade sig 
i de olika apparna. Efter en stund satte jag mig vid 
några olika barn och bad dem visa mig hur apparna 
fungerade. Även om de inte alltid kände till appar-
nas alla funktioner, så navigerade de sig ganska 
snabbt och enkelt och visade ingen tvekan över 
att testtrycka på olika element för att se vad som 
skulle hända. En särskilt intressant observation var 
att de testade att trycka på knappar för köp i en 
matteapp som var på engelska. Inget hände i och 
med att funktionen för att göra köp inuti apparna 
hade stängts av på alla läsplattor, men knapparna 
låg ju fortfarande kvar i gränssnittet. Ett annat dist-
raherande moment i samma app var reklamfilmer 
som dök upp mellan varven, efter att en uppgift 
slutförts.

Under den andra dagen av mitt besök fick jag 
själv delta i undervisningen. Barnen hade tidigare 
haft i uppgift att intervjua en förälder om hens yrke. 
Nu skulle intervjuerna användas som manus för att 
skapa korta animerade filmer i appen Toontastic 14. 
Kvällen innan hade jag satt mig in i appen för att 
kunna vara med och demonstrera hur den funge-
rade. Vad som till en början kändes som en ganska 
lätt och logisk uppgift, visade sig bli lite mer kom-
plicerad. Efter demonstrationen kom det genast 
massvis med frågor och även en del tekniskt strul, 
vilket innebar att det tog god stund innan alla barn 
hade kommit igång. Det tekniska strulet berodde 
på att appen bad om åtkomst till bildbiblioteket  
på vissa läsplattor, något som förvirrade så förvir-
rade barnen. Detta kunde dock stängas av relativt 
enkelt. Andra problemen hade att göra med gräns-
snittets uppbyggnad, som jag kom att inse inte 
alltid var så kommunikativt. Att appen dessutom 
var på engelska gjorde den inte mer kommunikativ 
och bidrog till ännu fler frågor från barnen.

 Två dagar är en ganska kort tid i lågstadiets 
värld och studiebesöket var plötsligt över. Men det 
kändes väldigt lärorikt och viktigt att ha besökt den 
miljö där min app är tänkt att användas.

Andra appar Parallellt med studiebesöket 
hade jag undersökt vilken “konkurrens” det fanns 
till min app. Dels för att ta reda på om det redan 
fanns en app som liknade mitt koncept, men främst 
för att bilda fler åsikter och idéer om vad den 
skulle innehålla. Jag hittade många olika typer av 

appar för grafisk design, illustration och presenta-
tioner. I kategorin presentationsappar fanns först 
och främst appversioner av kända program som 
Keynote, PowerPoint och Google Presentationer. 
Detta är appar och program som säkert redan 
används i grundskoleundervisningen, men något 
de har gemensamt är att de inte skapade specifik 
för undervisning, utan är relativt avancerade appar 
tänkta att kunna användas i olika typer av sektorer 
och sammanhang. Under mitt studiebesök fick jag 
se två olika presentationsappar; ShowMe och Book 
Creator 15. ShowMe är en enkel presentationsapp 
med en liten samling verktyg som låter en teckna, 
skriva och lägga in bilder. Book Creator fick jag 
presenterat för mig av en lärare som nyligen börjat 
använda den i undervisningen. Det är inte en pre-
sentationsapp i vanlig mening, utan används för att 
skapa böcker som kan sparas ut som e-bok eller 
skrivas ut.

En vanligt förekommande typ av grafisk de-
signapp är de tänkta att förenkla (eller kanske sna-
rare ta bort) designprocessen genom att erbjuda 
färdiga mallar med varierande möjligheter till modi-
fikation. Detta kan innebära alltifrån färdiga typo-
grafiska kompositioner för vykort eller visitkort, 
till appar för att skapa logotyper utifrån inbyggda 
bibliotek med symboler och typsnitt. En annan stor 
kategori appar med koppling till grafisk design är 
appar för digitalt måleri, teckning och illustration. 
Dessa tycks generellt vara riktade till “concept 
artists” 16, industridesigners och arkitekter. Men 
jag hittade en illustrationsapp som på många sätt 
liknande vad jag hade i åtanke för Typopa. Appen 
heter Assembly 17 och har ett tydligt strukturerat 
gränssnitt, få men smart konstruerade funktioner 
och enkla men effektiva hjälpmedel för arbeta med 
illustration utifrån appens bibliotek med former. En 
tydlig skillnad från mitt koncept var dock fokuset 
på illustration och att den saknade textverktyg.

Adobe, det företag som än idag dominerar 
marknaden med sina professionella program för 
grafisk design och illustration, visade sig ha börjat 
erbjuda appar inspirerade av deras mest kända 
program. Adobe Comp CC 18 är en app för layout-
skissande som påminner en del om InDesign. Ap-
pen lät en arbeta med text, bild och form på ett sätt 
som verkligen började likna det jag hade i åtanke. 
Den viktiga skillnaden var dock att appens mål-
grupp är professionella designers som vill skapa 
skisser till gränssnitt och trycksaker. Det är inte en 
app för grundskoleelever och inte heller en app för 

Research
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att skapa presentationer.
 Jag hittade en hel del intressanta appar som 

jag kunde inspireras av och som gav mig nya idéer 
till mitt koncept. Men det vara bara vissa presen-
tationsappar som hade en inriktning mot undervis-
ning . Nästan alla appar jag tittat på var på dess-
utom engelska och utvecklade i kommersiellt syfte.

Seminarium Mot slutet av min researchfas 
höll Svenska Tecknare passande nog seminariet 
”Från bilderbok till spel – En introduktion till digitalt 
bildberättande” 19, arrangerat av BUG, sektionen 
för organisationens medlemmar verksamma inom 
bildberättande för barn och ung. Frukostseminariet 
hölls av illustratörerna Ingrid Flygare och Katarina 
Strömgård som båda arbetat med att illustrera 
till appar. Seminariet handlade om digitalt bildbe-
rättande och spel, som också är vanliga inslag i 
digitala läromedel. Något jag fastnade för under se-
minariet var deras uppmaning att se på appen som 
ett medium i sig, med sina egna unika möjligheter. 
Att inte bara se på appen som någon slags digital 
översättning eller förlängning av t ex en bilderbok.

Research
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Skiss I skissarbetat började 
jag med att strukturera upp 
appens olika funktioner. Jag 
skrev först en lista med alla 

grundläggande moment jag kunde komma på,  
t ex att påbörja ett nytt dokument, att lägga till nya 
textobjekt på presentationssytan (canvas), osv. 
Därefter delade jag in huvudmoment i delmoment 
och därunder olika funktioner och alternativ. Att 
endast ha denna information i nedskriven form 
blev dock så småningom lite väl abstrakt och nästa 
steg blev därför att bena ut dem i flödeskartor. Med 
hjälp av flödeskartorna fick jag en bättre översikt 
på olika moment och funktioners förhållande till 
varandra. På så sätt kunde jag också börja före-
ställa mig olika händelseförlopp och hur använda-
ren skulle kunna orientera sig mellan olika de olika 
delarna. Flödeskartorna expandera jag sedan till 
mer detaljerade skisser, så kallade “wireframes” 20, 
där jag placerade ut alla knappar och andra viktiga 
grafiska element.

Så småningom övergick jag till ett mer design-
fokuserat arbete där layout och estetiskt uttryck 
började ta form. Jag arbetade efter idé om att 
först samla ihop ett visuellt material bestående av 
färgscheman, grafiska objekt och mönster som 
skulle fungera dels som tillgängligt material i appen 
och dels som grundstenar för gränssnittets utse-
ende. Genom att arbeta på detta sätt hoppades 
jag kunna sudda ut gränsen mellan appen gräns-
snitt och dess funktion. Att gränssnittet skulle se ut 
vara kunna vara skapat i appen självt. Överlag ville 
jag arbeta på ett lustfyllt sätt, det sätt jag vill att 
appen ska inbjuda till. Utöver grafiska former och 
mönster, samlade jag också ihop typsnitt att tänkta 
att kunna användas i canvas, eventuellt också i 
gränsnittet. När jag testade olika grafisk design- 
och presentationsappar, insåg jag att i princip alla 
innehöll nästan samma uppsättning typsnitt och att 
de utgick övervägande, om inte helt, från Google 
Fonts 21. Med detta i åtanke valde jag att söka mig 
till andra källor för fria typsnitt och även inkludera 
typsnitt formgivna av studenter och unga desig-
ners.

Struktur och design Detta var en av de mer 
arbetsintensiva delarna av projektet, mycket på 
grund antalet delar av appen som behövde listas 
ut eller göras ut. I och med att jag arbetade i kro-
nologiskt ordning, dvs från att appen laddar till att 
en färdig presentation ska visas, slutade det också 
med att jag kom till de svåraste delarna sist. 

Jag började med appens “splash screen”, dvs 
bilden som syns när appen laddar. “Splashen” 
skulle dock inte bli bara en stillbild, utan fungera 
som ett animerat intro. Animationen skulle skapa 
en övergång från laddningen till startmenyn. Start-
menyn fick tre knappar; en för att starta ett nytt 
projekt, en för att öppna ett tidigare projekt och en 
knapp för lärare att komma åt inställningar och en 
tilläggsbank. Efter startmenyn arbetade jag med 
de olika stegen för att starta ett nytt projekt. Till 
skillnad från andra program och appar där alla do-
kumentinställningar görs på en och samma gång, 
valde jag att ge var inställning en egen sida. På så 
sätt skulle fokus hållas på ett val i taget. Stegen 
gick även i två olika spår, ett för att skapa digitala 
presentationer och ett för presentationer som ska 
skrivas ut. För digitala presentationer skulle en 
kunna välja en bakgrundsfärg och till detta kon-
struerade jag en ny metod för att välja kulör. Den 
fick namnet “färgblandaren” och dess upplägg var 
inspirerat av subtraktiv färglära. 

En bit in i arbetet började jag att parallellt 
arbeta med appens “canvas”, dvs arbetsytan för 
att skapa presentationer. Detta för att jag insåg att 
det troligen skulle bli den svåraste delen av appen. 
Trots att det var ganska gott om tid kvar, så kände 
jag hur stressen började luckra upp min hittills 
välstrukturerade arbetsprocess. Jag hoppade fram 
och tillbaka mellan olika delar av appen och arbe-
tat kom att handla mer om att bara göra ut delarna 
än att faktiskt fundera bästa sättet att konstruera 
dem på.

Under designarbetet använde jag mig också 
utav min iPad för att kunna se hur gränssnittet 
skulle se ut i sitt riktiga format. Förutom att titta på 
stillbilder, använde jag en enklare prototyptjänst 
som heter Marvel 22 för att få en känsla för inter-
aktionen och övergångarna mellan olika delar och 
moment.

Animation Inför examensarbetet hade jag 
funderat på möjligheterna att skapa en interaktiv 
prototyp av Typopa, som besökare kunde prova 
på examensutställningen. Men jag kom fram till 
att det också riskerade att bli ett hinder i arbetet, 
att jag skulle behöva stressa fram konceptet och 
därigenom tappa fokus från det jag faktiskt utbildat 
mig till; en grafisk designer. Jag hade kunnat anlita 
en programmerare till att skapa prototypen, men 
då hade jag också behövt vara klar med koncept 
och design i ett mycket tidigare skede för att hen 
skulle ha tid att programmera den. Att själv lära 
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mig programmera skulle ta ännu mer tid från idé- 
och designarbetet. Jag försökte hitta ett verktyg 
som skulle kunna skapa en tillräckligt övertygande 
interaktiv prototyp att ställa ut, men lyckades inte 
hitta en just då. Jag bestämde mig därför för att 
lägga fokus på min presentation av Typopa som ett 
visualiserat koncept och att skapa en bra helhets-
känsla av projektet. Som en del av detta ville jag 
animera en demonstrationsfilm som visar hur ap-
pen är tänkt att fungera. 

 Animerandet visade sig vara mer utma-
nande och utdraget än vad jag förväntat mig. Mina 
erfarenheter av att animera i After Effects var ba-
serade på några kurser vi hade haft på GDI och jag 
fick lägga mycket tid på att fylla kunskapsluckor. 
Detta ruckade på min arbetsprocess som började 
bli allt mer ostrukturerad. Efter drygt en vecka av 
intensivt arbete hade jag dock lyckats skapa en 
film som för stunden kändes som ett acceptabelt 
resultat att visa upp. Jag bestämde mig för att visa 
filmen och mitt arbete hittills för Desmond Arsan 
som vanligtvis håller kursen i webbdesign på GDI. 
Jag hade träffat Desmond i början av projektet för 
att berätta om min idé och för att få tips och råd 
om hur jag kunde utveckla och presentera min app. 
Första mötet hade jag inget att visa upp eftersom 
det var så tidigt i processen och vårt tänkta möte 
halvvägs under arbetet hade fått ställas in. När vi 
väl sågs igen hade jag precis färdigställt den första 
versionen av demofilmen. Responsen jag fick från 
Desmond var uppmuntrande och peppande, men 
han hade även en del kritik gällande canvasdelen. 
Den konstruktiva kritiken fick mig att inse att can-
vas, den viktigaste delen av appen, hade fått lida 
på grund av att jag stressat fram den. De starkaste 
delarna av appen var de där jag lagt mycket efter-
tanke på hur jag skulle behålla användarens fokus 
på en sak i taget. Metoden för att välja färger hade 
jag också tillägnat mycket tid och speglade verkli-
gen de idéer som kommit att forma projektet. Men 
canvasdelen hade fått ett spretigt gränssnitt, med 
för många funktioner intryckta i sig och insikten att 
det egentligen inte skiljde sig så mycket från gräns-
snitt i andra program och appar var frustrerande, 
men viktig.

 De efterkommande dagarna tog jag en 
välbehövlig paus från appen och fokuserade på 
att skriva första utkastet av min rapport. Samtidigt 
som att jag läste igenom min loggbok och tänkte 
tillbaka på arbetsveckorna som gått, kände jag ny 
depå av energi byggas upp. Jag blev inspirerad av 

Arbetsprocess

att läsa mina anteckningar och motiverad av den 
konstruktiva kritiken jag hade fått från Desmond. 
Från att ha varit i ett läge där jag ville sänka ribban 
för projektet och utgå från det jag åstadkommit 
hittills, kände jag nu en stark vilja att arbeta vidare 
med appen. Officiellt var det bara en vecka kvar 
av den utsatta arbetstiden för examensarbetet 
och tiden därefter var utsatt till arbete med utställ-
ningen. Men eftersom vårutställningen i sig inte var 
ett krav för examination och heller inte den del av 
arbetet jag prioriterade högst, bestämde jag med 
för arbeta vidare på canvas och göra om delar av 
demonstrationsfilmen.

 Med ny energi satte jag mig och skrev 
ner nya arbetsuppgifter att sätta igång med. Jag 
började med att ta bort knappar för funktioner 
som egentligen kanske inte var så viktiga för an-
vändarna. Knappen för “inställningar” som fanns i 
canvas huvudmeny, gick emot idén om att behålla 
användarens fokus på en uppgift i taget. Vad som 
egentligen skulle hända när en tryckte på knappen 
var heller ännu inte bestämt och den fungerade 
mer som ett slags paraply för eventuella funktio-
ner eller alternativ som jag glömt att lägga in. Jag 
valde därför att ta bort knappen. Knapparna för 
att “ångra” och “göra om” tog jag också bort och 
ersatte med en knapp för att börja om med projek-
tet helt. Inspirationen kom från att knyckla ihop ett 
papper med en misslyckad teckning. Jag insåg att 
möjligheten att ångra kan vara lika mycket till hjälp 
som stjälp om den leder till för många möjligheter 
och därmed beslutsångest. Att istället börja om 
från början kan låta dramatiskt, men eftersom alla 
element som läggs in i en presentation kan raderas 
närsomhelst, fanns det kanske ändå inte ett behov 
av att ångra eller göra om. En annan knapp vars 
funktion främst var att täcka eventuella missar, var 
“Hjälp”-knappen. Tanken med den var till en början 
pedagogisk och att den kunde eventuellt utvecklas 
till en slags förklarande guide. Men istället för att 
försök täppa igen eventuella hål i appen, tog jag 
bort knappen med målet att göra appen så lättför-
stådd och intuitiv att det inte skulle behövas någon 
hjälpfunktion.

Det sista jag gjorde innan jag övergick till ani-
mera om delar av filmen, var att omvandla de tre 
verktygen i canvas till tre olika fokuslägen. Detta 
innebar att när användaren är i textläge är det en-
dast text-element som kan läggas till, flyttas, änd-
ras, eller raderas. Och motsvarande förutsättningar 
i lägen för bild och grafiska element. Att lägga upp 
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canvas och arbetsflödet på detta sätt, knöt ihop 
appen som en helhet och skärpte mitt koncept.

Hemsida I filmen jag skapat låg fokus på att 
demonstrera appens viktigaste funktioner. Och 
eftersom jag ville hålla filmens längd under tre 
minuter, fanns det inte mycket tid att avvara till 
förklarande texter. Texterna fick istället ta plats på 
hemsidan tillsammans med filmen och stillbilder. 
Texterna bestod av koncisa förklaringar till appens 
olika arbetslägen, tilläggsbanken, färgblandaren 
samt mina kontaktuppgifter.

Utställning Först när det återstod en vecka till 
vernissagen, kunde jag börja planera inför min del 
av vårutställningen. Min plats var mot den stora 
väggen i Vita Havet och jag hade strax över fyra 
meter vägg till mitt förfogande. Först och främst 
skulle jag behöva ett podium att ställa en TV:n på, 
för att kunna visa upp min film. Jag designade med 
hjälp av programmet SketchUp ett enklare podium 
med ett trappsteg att placera visitkort och skylt om 
arbetet på. Visitkorten hade jag designat och skri-
vit ut några veckor tidigare och innehöll Typopas 
webbsideadress så att besökare kunde se filmen 
igen och läsa mer om appen efter utställningsbe-
söket. Med hjälp av Markus i GDI-K2 blev podiet 
byggt på en dag och vi hann även såga ut former 
hämtade ur appens gränssnitt att kunna sätta upp 
på min väggyta. Formerna sågades ut i spånskiva 
och målades med sprayfärg i kulörer hämtade från 
appen. På så sätt fick Typopa en fysisk dimension 
som kompletterade mitt digitala koncept.

Arbetsprocess

Typopa på vårutställningen

erikkirtley.com/typopa
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Pedagogiska idéer I början fanns 
inga tydliga pedagogiska idéer till 
Typopa, utan de flesta kom att ta 
form under arbetets gång. Men 

den tidigaste och kanske mest återkommande 
pedagogiska idén var den om att behålla fokus 
på ett moment i taget och att eliminera onödiga 
distraktioner. Denna idé kom från samtal med min 
mamma om problem hon upplevde med appar 
i undervisningen och problem jag läst om i olika 
artiklar. Ett problem var att vissa appar innehöll för 
många valmöjligheter, något som kunde leta till att 
elever spenderade för mycket tid på varje beslut. 
Denna effekt fick jag själv se under studiebesöket 
när barnen använde animationsappen Toontastic 
och skulle välja miljöer och karaktärer till sina ani-
merade kortfilmer. Det fanns för många karaktärer 
och bakgrunder att välja från och när några barn 
upptäckte funktionen för att kunna rita egna karak-
tärer och bakgrunder uppstod ännu en distraktion. 
Typopa är visserligen tänkt att innehålla ett stort 
utbud av typsnitt och bildmaterial, men utbudet är 
också tänkt att kunna styras och begränsas av lä-
rare för att anpassas till skolämnet eller uppgiften. 

Symbolerna på knappar i Typopa är för det 
mesta konventionella och kan kännas igen från 
andra gränssnitt. Men jag har i vissa fall valt att 
tänka i andra banor eller undvika symboler jag inte 
tror att yngre generationer har en direkt koppling 
till. Ett exempel är att det inte finns någon knapp för 
att “spara”, vilken i många fall fortfarande gestal-
tas med en diskett-ikon. Bortsett från att de flesta 
barn inte vet vad en diskett är, tycks automatiskt 
sparande också blivit mer eller mindre standard 
numera. På knappen för att “börja om” valde jag att 
frångå bilden av roterande pil, likt de traditionella 
symbolerna för “ångra” och “gör om”. Symbolen 
blev istället två övertryckta linjer i sicksack, med 

inspiration från att “kladda över” eller 
knyckla ihop en teckning en inte är 
nöjd med. Till knapparna för två av 
de tre olika lägena i canvas försökte 

jag också att tänka i lite andra banor. 
När de tre lägena fortfarande var tänkta att fung-
era som verktyg, var det just verktygspaletterna i 
andra design- och presentationsprogram som jag 
ville frångå. I början var Typopas tre verktygsknap-
par konstruerade som en och samma knapp, med 
tre symboler ovanpå varandra i övertryck. När en 
tryckte på knappen skulle den separeras till tre 
separata knappar med varsin symbol. Jag behöll 

de tre symbolerna till de tre lägena. Knappen för 
“bild och illustration”-läget var mest konventionell i 
sin form av ett abstraherat, lig-
gande fotografi föreställande en 
bergstopp. 

För att komplettera rektang-
eln och trekanten i bildknap-
pen blev symbolen för “former 
och symboler”-läget blev en konturerad hexagon. 
En hexagon är en något mer komplex form, vilket 
skulle kunna reflektera att de grafiska elementen i 

detta läge kan modifieras mer än elementen 
i bildläget. Textlägets symbol är kanske till 
synes inte annorlunda mot vad en sett i 
andra gränssnitt, men valet av symbol var 

ganska viktigt här. Vanligtvis brukar symbo-
len för ett textverktyg bestå av ett versalt T, oftast 
satt i en antikva. Tanken med Typopas textläge är 
dock att kunna använda andra skriftspråk än det 
latinska. Därför var det mer lämpligt att använda 
den abstraherade formen av en textparagraf, som 
inte nödvändigtvis kan associeras till ett specifikt 
skriftspråk. I sitt utgångsläge representerar den en 
horisontellt skriven och vänsterställd paragraf. Men 
den skulle kunna programmeras till att automatiskt 
högerställas eller roteras till vertikalt läge, bero-
ende på vilket skriftspråk som valts.

Färgvalsfunktionen i Typopa kom att bli ett per-
fekt tillfälle att införa ett tydligt läromoment knutet 
till konst och design, nämligen färglära. Vanligtvis 
brukar gränssnitten för färgverktyg bestå av för-
enklade palletter, ett färghjul av något slag eller en 
kombination av de båda. Jag valde att till en början 
dela upp Typopas färgverktyg i tre olika lägen: ett 
för primärfärger (blå, röd, gul), ett för primärfärger 
plus sekundärfärger och ett nyansrikt färghjul. 
Primärfärgerna var verktygets utgångsläge och 
genom att trycka på en knapp skulle de blandas 
ihop till sekundärfärger, för att efter nästa knapp-
tryck blandas till att bli färghjulet. Detta upplägg 
och interaktion skulle fungera som grundläggande 
beskrivning av subtraktiv färglära. Lösningen kom 
dock att kännas för komplex och jag ville inte ris-
kera att momentet att skulle bli för omfattande. Jag 
valde därför att ta bort det första och sista läget 
för att fokusera på läget med primär- och sekun-
därfärger. Genom att låta användaren dra valfria 
mängder färg från de sex kulörerna plus svart, vit 
och två gråtoner, till en färgpyts där de blandas 
samman så kan användaren fortfarande lära sig en 
förenklad version av färglära.
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Att som elev själv kunna söka upp exempel-
vis bildmaterial på internet är viktigt och något 
som även ingår i kursplanen för samhällskunskap 
i årskurs 1–3 23. Jag har dock ändå valt att lägga 
mycket vikt på att Typopa ska innehålla ett stort 
utbud av material direkt i appen och detta av tre 
anledningar. Den första anledningen är att behålla 
användarens fokus och undvika distraktioner. 
Genom att ha mycket material tillgängligt direkt i 
appen kan användaren stanna kvar i gränssnittet 
och fokusera på arbetet. Att behöva växla till en 
webbläsare för att hitta bildmaterial är dels en dist-
raktion i sig och dels är det ett steg närmare andra 
distraktioner som sociala medier och spel. Den 
andra anledningen är att jag vill belysa hur många 
fantastiska och fria källor det finns till kvalitativt 
bildmaterial och kreativa typsnitt. Som internetan-
vändare är de flesta av oss invanda i att använda 
Googles sökmotor, som är den förinställda sök-
motorn i de flesta webbläsare. Även om jag själv 
också använder mig utav Googles sökmotor, så 
ställer jag mig ändå skeptisk till denna vana och hur 
den formar vår bild av internet. Vad vet vi egentli-
gen om de algoritmer som styr sökresultatet vi får 
upp eller Googles så kallade “web crawlers” 24 som 
indexar resultaten från första början? I Typopa vill 
jag istället gå förbi mellanhänder och gå direkt till 
källan. Exempel på källor inkluderade i Typopa är 
ideella initiativ som Wikimedia Commons 25 och the 
Internet Archive 26, statliga myndigheter och insti-
tutioner som Transportstyrelsen 27, The Library of 
Congress 28 och NASA 29, och privata initiativ som 
BRIS Abused Emojis 30. Allt material tillgängliggörs 
i Typopas tilläggsbank i form av nedladdningsbara 
paket, sorterade efter skolämne och taggar. Det är 
förstås inte möjligt att inkludera exakt allt i Typopa 
och möjligheten att hämta bilder från sökmotorer 
och andra webbsidor måste alltid finnas. Men tan-
ken är också att när det saknas material i Typopas 
tilläggsbank och detta material inte går att hitta 
genom fria källor, så uppstår ett perfekt tillfälle 
att skapa nya uppdrag åt formgivare, illustratörer, 
fotografer och andra bildskapare. Inspirationen till 
denna idé kommer lite lustigt nog från Facebooks 
chattjänst Messenger, där användare kan ladda 
ner paket med så kallade “dekaler” att använda 
i sina chattkonversationer. Dessa dekaler kan 
beskrivas som mer illustrativa och ofta även mer 
avancerade emojis, som kan gestalta lite allt möj-
ligt. Paket med dekaler kan vara skapade inhouse 
hos Facebook eller av andra företag, men i många 

fall är de faktiskt skapade av anlitade illustratörer. 
Samma princip tänker jag skulle kunna appliceras 
på Typopa. I och med att presentationer skapade 
med Typopa går att skriva ut eller sparas ner som 
digitala filer, finns visserligen en upphovsrättslig 
problematik. Men en får ha i åtanke att detta är en 
app som i första hand är ämnad att användas till 
undervisning i grundskolan och inte i kommersiella 
sammanhang.

 Utöver bildmaterial ska det även finnas ett 
brett utbud av typsnitt. Utbudet ska dels spegla oli-
ka skolämnen genom att till exempel vara kopplade 
till en historisk tidsperiod, ett språk eller använd-
ningsområde (ett exempel på detta är typsnittet 
Tratex som används på alla vägmärken i Sverige 31). 
Dels ska utbudet också uppmuntra till ett lektfullt 
och nyfiket användande av bokstäver och text. Det 
ska finnas plats för expressiva, konstiga och an-
norlunda typsnitt som kan användas till att uttrycka 
annat än en rationell koppling till ett skolämnet eller 
uppgiften.

Digitala gränssnitt och neutralitet En fråga 
jag ställt mig själv och fått ställd till mig av an-
dra under arbetets första hälft var hur jag skulle 
formge Typopas gränssnitt på ett sätt som inte 
influerade användarna, dvs skolbarnen, för mycket. 
Om gränssnittet var utformat på ett visst sätt 
kanske det riskerade att sätta en slags mall för 
hur presentationerna ska se ut eller sätta kreativa 
begränsningar. Jag valde dock så småningom att 
släppa den frågan helt och istället formge Typopa 
med med målet att hitta ett färgrikt, lektfullt och 
expressivt formspråk som förhoppningsvis inspire-
rar elever till att våga uttrycka sig estetiskt och inte 
bara presentera bild och text rakt upp och ner. Idén 
om att en inte influera användaren är något jag tror 
delvis kan härledas till att gränssnittsdesign tradi-
tionellt utgått från ett datavetenskapligt perspek-
tiv. Ett perspektiv där målet är att konstruera ett 
system av funktioner som alltid leder användaren 
i rätt riktning. Detta tror jag kan vara en anledning 
till att gränssnitt ofta haft väldigt avskalade och 
direkta formspråk. Min uppfattning är att digitala 
gränssnitt idag, särskilt i design- och presenta-
tionsappar, formges enligt en minimalistiskt mall 
som anses vara funktionell och neutral. Gränssnitt 
enligt denna mall ska bestå av stora vita, alternativt 
gråa eller svarta, ytor med mycket luft. Färgskalan 
ska vara begränsad, helst hållas till en eller max två 
accentfärger. Typografin ska vara minimal, diskret 
och gärna sättas i en sans serif. Knappar och sym-
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bolerna på dem ska gärna vara monokroma och 
så abstraherade som möjligt. Ibland kallas detta 
formspråk för “flat design” 32.

Under arbetat har jag läst en del artiklar och 
guider om nutida gränssnittsdesign. Jag har märkt 
att ordet “clarity” är återkommande i dessa sam-
manhang. Vid ett tillfälle stötte jag på Apple’s “iOS 
Human Interface Guidelines” 33, en guide för hur en 
kan eller kanske snarare bör tänka när en designar 
en appar till iPhones och iPads. En av underrub-
rikerna var döpt till just “Clarity”. Där förordades 
användandet av mycket “negative space”, att an-
vända en accentfärg mot en ljusa eller mörka bak-
grunder i gråskala och rekommendationen att sätta 
all text iOS systemtypsnitt San Fransisco 34 för 
att “garantera läsbarhet”. Här började det kännas 
ganska tydligt vad gränssnittsformgivare överlag 
syftar på när de pratar om “clarity”. Förekomsten 
av detta ord i kombination med det minimalistiska 
formspråk som är norm för digitala gränssnitt idag, 
förde mina tankar till en klassisk text inom kanon 
för grafisk design, nämligen Beatrice Warde essä 
The Crystal Goblet 35. I essän använder Warde ett 
kristallglas med vin som en metafor för god typo-
grafi. Typografi skulle likt vinglaset endast fung-
era som ett transparent, nästintill osynligt kärl att 
förmedla ett innehåll, alltså text, med. Detta utan 
några utsmyckningar eller estetiska tolkningar från 
typografen sida. Jag tror att definitivt att normen 
för gränssnittsdesign kan härledas till samma 
modernistiska synsätt som än idag har en väldigt 
tydlig inverkan på fältet grafisk design. Personligen 
tror jag inte att det går att designa ett “neutralt” 
gränssnitt. Ingen form har en inneboende mening, 
men ingen form är heller ofärgad av de samman-
hang där den använts. Att vi uppfattar vissa gräns-
snitt som neutrala beror på att vi redan är så vana 
vid att se och använda dem. I många fall är dessa 
minimala och abstraherade, men det betyder inte 
att de inte har en inverkan på oss.

Syftet med appen Det huvudsakliga syftet 
med mitt examensarbete har varit att utveckla 
och visualisera en idé till en presentationsapp för 
grundskolan. Arbetet utgår ifrån åsikten att lärare 
och elever i svenska grundskolor förtjänar ett 
bättre utbud av digitala verktyg och läromedel och 
som är framtagna specifikt för dem. Lärare ska inte 
behöva lägga ner extra tid utanför undervisningen 
för orientera sig i App Store eller Google Plays ut-
bud av hundratusentals appar för att hitta något av 
bra kvalitet. Elever ska inte behöva använda appar 

som är på engelska (om det inte är en del av under-
visningen), som innehåller distraherande element 
i form av knappar kopplade till köp eller tjänster 
utanför appen, som innehåller reklam eller som 
egentligen är skapade för fler eller andra syften än 
undervisning.

Vi är väl medvetna om hur mycket vi expone-
ras för text och bild varje dag. Våra ögon vilar på 
skärmar timtal om dagen och vår hjärnor bear-
betar jämt och ständigt visuell information. Vi tar 
inte bara in denna information, utan är också med 
i skapandet och reproducerandet av den. Visuell 
kommunikation är något vi alla är delaktiga i, oav-
sett om vi är grafiska designers eller ej. Detta är en 
viktig anledning till varför att skolbarn borde ha en 
egen presentationsapp, ett eget verktyg att lära sig 
kommunicera visuellt med.

Min bild av Typopa var till en början inte så 
tydlig, men däri låg även något spännande att 
utforska. Jag ville dock att den skulle ha ett intui-
tivt gränssnitt som var lätt att förstå och jag ville 
inte nödvändigtvis låsa mig till redan etablerade 
symboler och visuella koder som används i andra 
gränssnitt. Målet var även att hitta en balans mellan 
frihet och begränsning. Jag ville hålla nere antalet 
funktioner i appen, utan att den blev för begrän-
sad. Vilka funktioner var viktiga att behålla för att 
inte hämma kreativiteten? Hur många funktioner 
kunde appen ha utan att skapa ett överväldigande 
intryck eller bidra med för många distraktioner? 
I grundskolan är lektioner relativt korta och för 
många möjligheter och val kan bli distraherande 
och tidsödande. Detta var frågor jag ville utforma 
appen efter. Samtidigt kände jag motvilja till att 
sätta alltför orealistiska och höga krav på innova-
tion. Appar och digitala design är överlag något 
som kanske förknippas mer med en techvärld än 
med grafisk designvärlden. Innovation är något 
som techvärlden redan är så besatt av och jag ville 
inte acceptera kravet på att en app måste vara helt 
nyskapande för att förtjäna att existera.

Det kändes viktigt att utgå ifrån grafisk design 
som inspiration och arbetsmetod för Typopa. Dels 
för att grafisk design är till stor del vad min utbild-
ning och därmed examensarbete gått ut på. Men 
även för att jag under mitt studiebesök insåg att 
skolbarn redan är i ständig kontakt med grafisk de-
sign, typografi och illustration. Att det är en väsent-
lig del av lärandet. Överallt i klassrummet fanns 
det bokstäver, typsnitt, texter, illustrationer och 
foton. En del skapade av illustratörer eller formgi-
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vare, men mycket skapat av barnen själva eller av 
läraren. Under en lektion satt barnen och arbetade 
med “Boken om mig själv”, till vilken de klippte och 
klistrade med foton, teckningar och text. Det var då 
det slog mig att grafisk design redan ären del av lä-
randet i grundskolan. I kursplanen för svenska i års-
kurs 1-9 står det att eleverna ska kunna använda 
sig utav “Strategier för att skriva olika typer av tex-
ter med anpassning till deras typiska uppbyggnad 
och språkliga drag. Skapande av texter där ord och 
bild samspelar”. I årskurs 4-6 ska elever använda 
“Stödord, bilder och digitala medier som hjälpme-
del för att planera och genomföra en muntlig pre-
sentation” 36. Självklart finns det olika tolkningar av 
vad grafisk design är, men att kommunicera visuellt 
genom att medvetet komponera bild och text, är 
enligt mig en grundläggande definition. Oavsett om 
det finns underliggande idéer till formgivarens val 
eller om de är helt intuitiva, så är de designval.

 Efter min presentation av examensarbe-
tet, under stunden då publiken fick ge respons, 
kommenterade Johanna Lewengaard, professor i 
grafisk design på Konstfack, att mitt arbete visade 
hur sammankopplat visuell kommunikation/grafisk 
design och pedagogik är. Att vårt fält egentligen 
redan har en koppling till skolans värld, är kanske 
den viktigaste insikten jag fått från under hela 
projektet. Vad som till en början kunde kännas som 
ett möte mellan två vitt skilda världar, visade sig 
inte riktigt vara sant. Åren efter att själv ha läm-
nat grund- och gymnasieskolan har det fastnat en 
bild av skolan som en textbaserad värld. Jag hade 
glömt hur mycket av skolarbetet som faktiskt var 
visuell kommunikation. Utöver den motiverande 
faktorn i att formge sina uppsatser och sätta ihop 
presentationer, tror jag att det visuella kommunice-
randet hjälper en i lärandet. Under researchfasen 
började jag läsa i en bok som heter just Design för 
lärande. Boken handlar om fördelarna med multi-
modalitet i undervisningen och tillsammans med 
studiebesöket har dessa format mina nuvarande 
tankar om grafisk design, visuell kommunikation 
och deras koppling till alla former av undervisning. 
I boken skriver författarna om multimodalitet som 
en metod där lärandet utgår ifrån olika typer av 
resurser (böcker, film, musik, teater, datorer, osv) 
och deras olika sätt att låta elever tolka världen 
omkring sig och skapa mening av den. “Föremål, 
gester, ord och symboler betyder inte något i sig. 
De får sin betydelse av det sociala sammanhang 
där de har skapats och där de används. 37”  Det är 

här den digitala teknologin och grafisk design kan 
komma in i bilden. När elever samlar ihop text och 
bildmaterial och gör ett urval för att sedan kompo-
nera ihop dem till en presentation, är det också ett 
sätt för dem att uttrycka sin tolkning av världen. De 
skapar sin egna relation till ämnet och lär sig kom-
municera den.

Syftet med projektet Generellt är jag inte en 
förespråkare av begreppet “design kan förändra 
världen”. Jag tror inte att design i sig  per automatik 
har den typen av inneboende möjligheter, utan det 
snarare hänger på designerns intentioner och hur 
väl hen kan försätta dessa i en designpraktik. I och 
med det tror jag absolut inte att det är meningslöst 
att som grafisk designer försöka använda sina kun-
skaper och färdigheter med målet att bidra till eller 
skapa förändring i samhället. Snarare tvärtom. 

Ken Garland skrev First Things First-manifes-
tet 38 för över 50 år sedan och det speglar ett annat 
samhälle och en annan epok av grafisk design. Men 
ända sedan jag läste manifestet för första gången 
har jag inte kunnat låta bli att inspireras av den 
idealism och starka vilja som står bakom det. En 
vilja att som grafisk designer arbeta för allmännyt-
tan. Ibland kan det kännas som att det bara finns 
två sektorer för en grafisk designer att arbeta inom; 
den kommersiella eller den kulturella. Det är inte 
så att jag inte vill arbeta inom någon av de två eller 
tror att gränsen verkligen är så hårddragen. Snara-
re önskar jag att grafisk design kunde kännas bre-
dare. 1999 publicerades First Things First 2000 39, 
en uppdatering av föregångaren med en liknande 
önskan om att få arbeta med grafisk design i andra 
syften än reklam och konsumtion. 15 år senare och 
50 år efter det ursprungliga manifestet, publicera-
des ännu en uppdatering, First Things First 2014, 
denna gång i form av en webbsida. Vid det här laget 
var idén om ett manifest lite trött, men den intres-
sant aspekten av denna reinkarnation var att den 
hade ett digitalt perspektiv. “We, the undersigned, 
are designers, developers, creative technologists, 
and multi-disciplinary communicators. 40”  Ma-
nifestet är till upplägget fortfarande troget sina 
föregångare, men med fokuset riktat mot etiska 
problem i techvärlden. Jag har inte något större in-
tresse av att bli en del av någon techsektor, så som 
de tenderar att se ut och fungera idag. Men jag tror 
att digital design som fält har potentialen att bli en 
nutida motsvarighet till den typen av design för all-
männyttan som det ursprungliga ”FTF”-manifestet 
propagerade för. Det finns nämligen inget medium 
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som kan nå så många människor som det digitala. 
Det förvånar mig därför ibland att inte fler grafiska 
designers utanför den kommersiella sektorn inser 
detta. Att inte fler intresserar sig för teknologins 
möjligheter. Grafiska designers arbetar visserligen 
i större utsträckning med webbdesign idag, men 
appen, som presenterar så många fler möjligheter 
utanför det traditionella webbläsargränssnittet, 
känns fortfarande som något reserverat till desig-
ners inom techsektorn. Varför ska denna sektor, 
som domineras av några av världens största bolag, 
ha en sådan överväldigande influens över hur den 
digitala världen ser ut?

Mitt val av ämne till examensarbetet speglar 
mycket hur min egna syn på teknologi förändrats 
den senaste tiden. Från att ha haft ett intresse för 
teknologi grundat i en fascination och uppskattning 
av teknologiska prylar, har jag på senare tid dragits 
till frågor om hur teknologi skulle kunna komma till 
nytta för mänskligheten i stort. Jag har slutat se på 
teknologi som verktyg för att göra oss till mer ef-
fektiva arbetare. Teknologin borde snarare frigöra 
oss från arbete och frigöra oss från samhälleliga 
och kroppsliga begränsningar. Istället för att defi-
niera teknologi som produkter att konsumera, kan 
vi se på det som verktyg för skapande och lärande. 
En syn som behövs i skolan där argumentet till 
varför elever ska lära använda digitala verktyg ofta 
tycks vara att de ska förberedas inför arbetslivet. 
Poängen med digitala verktyg och läromedel i 
skolan bör heller inte vara baserad på en blind tro 
på att ny teknologi löser allt. Det måste ses som ett 
komplement till de verktyg och metoder som redan 
existerar och som lärare av erfarenhet vet fungerar. 
Det den digitala teknologin däremot kan göra att 
bidra med nya metoder för lärande och metoder 
som lättare kan anpassas efter elevers olika behov 
och förmågor.

Vad händer härnäst? Till en början behöver 
jag en paus från projektet. Men under tiden som jag 
tar paus har jag överlämnat filer till en ingenjör med 
programmeringskunskaper som vill lära sig att pro-
grammera appar. Om det leder till något är svårt att 
säga i nuläget, men det känns bra att Typopa inte 
ligger helt på is under tiden jag tar en paus. En för-
hoppning är dock att det ska kunna leda till inter-
aktiva prototyper av en eller flera delar appen, som 
skulle kunna användas i användartester. Nyligen 
har jag fått veta att klassen jag gjorde studiebesök 
hos är otroligt nyfikna på min app och om det så 
småningom blir en prototyp av Typopa kommer jag 
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