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Sammanfattning  

Syftet med arbetet har varit att undersöka hur slöjdlärare arbetar med digital teknik i sin 

undervisning. Jag vill också se hur de tolkar och tar sig an de nya direktiven från Skolverket 

som handlar om digital kompetens. 

 Mina grundläggande frågeställningar: 

x Hur väljer slöjdlärare att tolka de tillägg som handlar om digital kompetens i 

styrdokumenten?  

x Hur arbetar slöjdlärare med digitala verktyg och maskiner i sin undervisning? 

x Vilka appar och program skulle man kunna använda sig av i undervisningen? 

x Tycker slöjdlärare att det krävs mer pengar för att kunna arbeta med modern teknik i 

skolan?  

För att studien ska leda till evidensbaserad praktik har jag valt att intervjuat fem slöjdlärare 

samt att jag har lagt ut ett frågeformulär till verksamma slöjdlärare via Facebook. Jag har gjort 

djupintervjuer, intervjun sker en längre stund där jag diskuterar ett visst ämne.  

Mitt resultat visar stora skillnader på hur man kommer till att arbeta med digital teknik i skolan 

samt skillnader i kompetens och tillgänglighet. Det är tre viktiga faktorer som spelar oerhört 

stor roll för att eleverna ska få en likvärdig utbildning. Genom arbetets gång har viktiga 

funderingar klarnat och jag har fått svar på mina fyra huvudfrågor, samtidigt som nya 

funderingar växt till liv. Jag funderar på om det verkligen blir en likvärdig utbildning när lärare 

tolkar det centrala innehållet så olika och om den här revideringen verkligen gör att vi närmar 

oss varandra eftersom tolkningsutrymmet är så stort. 

Nyckelord: Digital teknik, slöjd, digitala verktyg, digitala material, kommunikation och 

slöjdundervisning.  
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1. Inledning 

Under 2016 arbetade jag på en mellanstadieskola där jag upplevde att jag inte räckte till som 

lärare. Behovet att vuxet stöd var enormt och majoriteten av eleverna föredrog att läraren gav 

individuella instruktioner. Första veckan var tuff för mig eftersom det var så stor skillnad från 

min första arbetsplats och jag var helt enkelt inte van vid denna typ av problematik. Med cirka 

14 elever per grupp som ville ha min uppmärksamhet och hjälp kände jag att någonting måste 

göras och jag måste förändra mitt arbetssätt. Jag valde att utforska vad den digitala världen 

kunde bidra med, i form av förinspelade instruktioner. Då kunde en del elever titta på mina 

förinspelade instruktioner på Ipad och jag kunde hjälpa de elever som inte klarade av att arbeta 

självständigt. Skriftliga instruktioner på tavlan fungerade inte eftersom det svenska språket var 

bristfälligt hos merparten av eleverna och därmed valde jag att arbeta med QR- koder. Jag visste 

inte vad som var bästa sättet men jag var på väg någonstans och jag gjorde något åt min 

situation. Ända sedan den dagen har jag haft ett brinnande intresse för kombinationen av 

digitala verktyg och slöjd. När då rubriken: ”Hur material kan kombineras med digital teknik” 

– invänta direktiv eller lita på den egna kompetensen? (Hasselskog, 2017) dök upp i mitt 

Facebookflöde fångades genast mitt intresse. Jag klickade in och läste artikeln av Peter 

Hasselskog och där är jag idag, funderandes över vad regeringen och skolverket menar med de 

nya direktiven. Just nu arbetar jag på en högstadieskola och behovet av filminspelade 

instruktioner är inte lika stort. Dels för att eleverna är äldre och har förmågan att själva söka sig 

till filminstruktioner men också för att de elever jag har idag är mer självgående. Jag vill istället 

ge eleverna möjlighet att fördjupa sig i och höja sin kompetens i digital teknik.  

1.1 Syfte och grundläggande frågeställningar: 

Syftet med mitt arbete är därför att undersöka hur slöjdlärare arbetar med digital teknik i sin 

undervisning. Jag vill också undersöka hur de tolkar och tar sig an de nya direktiven som 

handlar om digital kompetens från skolverket.  

x Hur väljer slöjdlärare att tolka de tillägg som handlar om digital kompetens i 

styrdokumenten?  

x Hur arbetar slöjdlärare med digitala verktyg och maskiner i sin undervisning? 

x Vilka appar och program skulle man kunna använda sig av i undervisningen? 

x Hur resonerar lärare kring tillgänglighet av digital teknik, med avseende på kostnader? 
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1.2 Förklaring - ord och begrepp 

Digitalisering 
Digitalisering avser att införa nya informationssystem, webb- och appbaserade e-tjänster och 
undervisningsmetoder för e-lärande, ofta i syfte att ersätta pappersblanketter och manuella 
rutiner.  

Digital teknik 
Digit betyder siffra. Digital teknik hanterar alltså siffror som går att programmera. De 
egenskaper hos digitala apparater som gör dem mer intressanta än deras analoga företrädare är 
snabbhet och flexibilitet. Snabbheten kan medföra mycket stora tidsbesparingar. Exempel på 
digital teknik är dator, Ipad och 3D-skrivare (Wikipedia, 2017a).  

Digitala verktyg/maskiner 
Används som verktyg för att utföra en uppgift. Exempelvis Ipad, Iphone, digitalkamera, 
Siettemaskin och 3D-skrivare.  

Digitala material 
När digitalteknik integreras med ett material. Exempel när du broderar med ledande tråd som 
du sedan kopplar lampor till och programmerar så dem lyser enligt ett visst schema (Söderberg, 
2017). 

Maker kultur 
Skapa nya anordningar samt att experimentera med befintliga. Blandar traditionella hantverk 
med exempel 3D-printing, robotik, elektronik, CNC-verktyg. Betonar lärande genom görande. 

Makerrörelsen 
Viljan att upptäcka och utforska är en gemensam nämnare. Teoretiskt tänkande och praktiskt 
görande går hand i hand, man vill sammanföra dem på ett bra sätt (Wikipedia, 2017b).  

QR-kod 
En QR-kod är som en slags streckkod som innehåller information och man läser av koden med 
hjälp av en app (Skapaqrkod, 2017). 

Silhouette Cameo 3 
Det är en maskin som skär ut motiv och mönster som du skapar och väljer på din dator, i både 
papper och andra material. 

Ämnesspecifikt 
Handlar om kunskap som är knuten till exempel ett visst ämne som textilslöjd eller trä och 
metallslöjd.  
 
Ämnesneutralt 
Kunskap som är mer generaliserbar och som går att använda i fler sammanhang (Lindström, 
2008). 
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2. Bakgrund 

2.1 Digital kompetens i skolan 

Den 9 mars 2017 beslutade regeringen att man ska förtydliga och förstärka digitalkompetens i 

bland annat läroplaner, kursplaner och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. 

Regeringen vill stärka elevernas digitala kompetens och dem säger att det inte får vara 

avgörande på vilken skola eleven går på eller vilken lärare eleven har. Just nu förekommer stora 

digitala klyftor och Gustav Fridolin, utbildningsministern är nöjd med att vi nu tar det första 

viktiga beslutet att skapa en jämlikhet i skolsystemet och förbereda eleverna för arbetslivet, 

vidare studier och för ett liv som samhällsmedborgare i en digitaliserad värld. Peter Eriksson, 

digitaliseringsminister menar att skolan måste bli bättre på att ge eleverna förutsättningarna för 

att fungera som medborgare i en digitaliserad värld och detta är ett litet steg på den vägen 

(Regeringskansliet, 2017). 

 

Styrdokumenten är ändrade och förändringen träder i kraft 1 juli 2018 men det är möjligt att 

redan den 1 juli 2017 börja arbeta med de reviderade styrdokumenten. Skolverket skriver också 

att det finns ett stort behov av kompetensutveckling för lärare och att de är redo att bidra med 

det. Stödmaterial och kommentarmaterial för slöjdämnet släpptes på skolverkets hemsida den 

20 oktober 2017. Skolverket skriver att de nya styrdokumenten ska utveckla elevers förståelse 

och öka deras förmåga att använda digitala system och tjänster men det handlar också om att 

lösa problem och omsätta idéer på ett kreativt sätt, en punkt som passar väldigt bra in på slöjden. 

I slöjdämnets centrala innehåll har det tillkommit tre nya meningar: Hur material kan 

kombineras med digital teknik, att skissa med digitala verktyg samt att dokumentera med 

digitala verktyg i ord och bild, se bilaga 1 (Skolverket, 2017b). Skolverkets kommentarmaterial 

till kursplanen i slöjd har blivit reviderat och här förklarar Skolverket vad de menar med de tre 

nya meningarna som tillkommit i det centrala innehållet. Eleverna i årskurs 4-9 ska arbeta med 

hur material kan kombineras med digital teknik. Digital teknik använd som ett centralt begrepp 

i läro- och kursplanerna. Skolverket skriver att digitalteknik i kombination med material 

exempelvis kan vara konduktiv tråd, dioder eller kretsar och elektronikkomponenter. De 

exempel de ger på verktyg eller maskiner är 3D-skrivare och CNC-fräsare. För att eleverna ska 

kunna kombinera olika material med varandra behöver eleverna utveckla sin 

problemlösningsförmåga samt att hitta nya sätt att utforma slöjdalster på. Kursplanen anger 

dock inte vilka andra material som ska införas utan det lämnas till lokal nivå. Eleverna i årskurs 

4-9 ska också arbeta med digitala verktyg när de genomför en del skisser, mönster och 
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arbetsbeskrivningar. Det kan vara allt från enkla skriftliga arbetsbeskrivningar till 

tredimensionella skisser. I de senare åldrarna räknar man med att de ska använda skisser och 

modeller för ideutveckling och för att tolka olika beskrivningar. Exempel på olika digitala 

verktyg kan vara ritprogram, 3D-animering och verktyg för designskapande. Eleverna ska även 

med som utan digital teknik möta hur skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar 

kopplas till matematiska beräkningar. Exempel på det kan vara att räkna ut materialåtgång, 

skala och geometriska figurer. Slöjdens arbetsprocess ska i årskurs 4-9 dokumenteras i ord och 

bild såväl med som utan digitala verktyg och årskurs 7-9 ska även dokumentera resultatet. 

Exempel på det kan vara ord- och bildbehandlingsprogram, bildspel, film och olika 

webbaserade plattformar (Skolverket, 2017a). 

 

I den nationella utvärderingen för slöjd 2015 (Skolverket, 2015, 7, 100) kan man läsa om att 

olika typer av digital utrustning tycks ha ökat sedan den nationella utvärderingen 2003 och idag 

är det en relativt naturlig del av slöjdundervisningen. De allra flesta elever har en lärare som 

har tillgång till projektor, datorer, internet, skrivare, digitalkamera och instruktionsprogram. I 

NU-03 konstaterades också att undervisningen inriktades på görandet och mindre på lärandet 

vilket fortfarande tyckt gälla i NU-15. Utvärderingen visar också att åtta av tio slöjdlärare vill 

delta i en kompetensutveckling i bedömning och betygsättning i slöjd och lika stor andel vill 

delta i kunskapsområdet slöjdens estetiska och kulturella uttryck. Med tanke på att betygen och 

estetiska och kulturella uttryck var nytt i Lgr11 så kan vi vänta oss att lika stor andel vill delta 

i kompetensutveckling gällande digitala verktyg i slöjdämnet. NU-15 visar också att de nya 

delarna i Lgr11 inte slagit igenom och att mycket ”gammalt” lever kvar. Skolverket tror att det 

beror på att många punkter i det centrala innehållet inte lärs ut på lärarutbildningarna och att 

många salar inte har material och utrustning som stämmer överens med kursplanen. En faktor 

kan också vara att slöjd inte har tillgång till läroböcker på samma sätt som övriga ämnen 

(Skolverket, 2015, 7, 100). 

 

Som jag skrev tidigare kom regeringsbeslutet den 9 mars 2017 och en person som följde 

processen och var tidigt ute att börja tolka direktiven var slöjdläraren och entreprenören Inger 

Degerfält som gjorde ett blogginlägg den 16 mars på hemsidan slöjd.nu. Detta var inget nytt 

för Degerfält som arbetat med digitala verktyg och maskiner tillsammans med slöjd i cirka 20 

år. Degerfält lade ut en inspirationsfilm av Marvelus Designers där man faktiskt syr kläderna 

på riktigt i datorn och hon berättar att det är skräddare som varit med och tagit fram 
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programvaran. Hon menar att det krävs en skrädderiutbildning för att skapa virtuella kläder. 

Inger skriver om hur material kan kombineras med digital teknik och ger då förslag på att 

eleverna kan stygnsätta sina egna bilder och brodera ut. Detta är inget nytt påtalar Inger, men 

det är fascinerande för eleverna. Inger har också gått en fortbildning i Malmö på Makerspacet 

där hon fick testa bland annat 3D-skrivare. Inger säger att hon inte kommer till att använda 3D-

skrivare i sin undervisning eftersom hon anser att det inte behövs mer plast i världen. 

Silhouetteskärare kommer Inger använda i undervisningen, hon ser det som ett hjälpmedel, 

något som sparar tid och det blir proffsigt. Hon är tydlig med att hantverket ska vara i fokus 

och det digitala ska vara ett hjälpmedel (Degerfält, 2017). 

 

3. Tidigare forskning och teori 

Annika Dzedina skriver att det finns stora skillnader i mängden forskning inom de estetiska 

ämnena och överlag är det glest med doktorsavhandlingar. Mellan åren 2006 och 2016 så 

gjordes det 53 doktorsavhandlingar i musik och enbart sex i slöjd. En anledning till att slöjd har 

så lite forskning kan vara att det under många år inte funnits egna forskningsdiscipliner vid 

universitet. De senast 15 åren har det dock skett en förändring, det är viktigt att det kommer 

fram forskning inom slöjden eftersom skolan ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig 

grund (Dzedina, 2016). 

 

3.1 Samhällsförändringar 

Kajsa Borg har arbetat med slöjd i många år men har också andra erfarenheter på sitt CV. 

Kortfattat så har Borg sysslat med undervisning, utbildning och på senare år forskning.  Hon 

har arbetat för skolverket som ämnesexpert i framtagandet av kursplaner och bedömningsstöd 

till Lrg11 (Borg, 2017). År 1995 gavs en av Borgs avhandlingar ut som handlade om slöjdämnet 

i förändring. Hon skriver om att samhällsförändringar och trender påverkar undervisningen 

snabbare än läroplanerna hänger med. Laborativa, experimentella och problemlösande är tre 

ord som passar ypperligt in på slöjden. Borg tycker att slöjdämnet förtjänar uppmärksamhet för 

pedagogiskt nytänk (Borg, 1995). Hon avslutar sin avhandling med att skriva:  

Dagens barn skall leva i morgondagens samhälle, med helt andra krav än de som 

gällde på 1800-talet. Skolans uppgift är i första hand att uppmuntra ett nyfiket 

kunskapssökande som stimulerar till vidare studier samtidigt som barnen stimuleras 
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och utvecklas genom olika upplevelser. Det kräver nytänkande från föräldrar, 

lärare, lärarutbildare och beslutsfattare (Borg, 1995, 158). 

 

 

3.2 Digitala verktyg och program 

I boken Slöjda för livet berättar Borg och Lindström att slöjdens främsta värde inte är själva 

görandet, ämnets ställning handlar snarare om en allsidig bildning omfattande huvud, hjärta och 

hand. Otto Salomonson och Hulda Lundin betonade tidigt att syftet med slöjden inte är att 

förbereda eleverna för ett hantverksyrke utan att lära för livet, det handlar om att lära sig 

förmågor som alla har användning av i framtiden. Boken vill visa på hur en pedagogisk upplagd 

slöjdundervisning i modern tid skulle kunna se ut samt att bidra med nya perspektiv och 

beprövad erfarenhet (Borg, Lindström, 2012, 8). I kapitel 10 beskriver Degerfält och Porko-

Hudd informationstekniken som ett redskap i slöjden. De skriver att det står i kursplanen att 

alla skolämnen ska använda informationsteknik. I slöjdämnet ska eleverna bekanta sig med 

informationsteknik under slöjdprocessen. Slöjdundervisningen ska genomföras på ett sådant 

sätt att eleverna får erfarenhet av olika arbetsmetoder, verktyg, redskap och informationsteknik. 

Om lärarna menar allvar med talesättet att de utbildar morgondagens vuxna måste lärarna 

använda det språk och den teknik som eleverna kommer möta i sina kommande yrkes- och 

vardagsliv. Lärarna bör därför följa samhällsutvecklingen och visa eleverna hur 

informationsteknik kan användas i kombination med det traditionella sättet att undervisa. Olika 

multimedieprogram, portaler eller databaser ska inte ersätta läraren eftersom dessa program inte 

kan bedöma eleverna. Slöjdens ämne har utvecklats med samhället och informationsteknik har 

blivit ett redskap i slöjden. Dock kan ibland slöjdens låga prioritet bidra med att vissa saker inte 

är genomförbara i verkligheten. Inger beskriver att eleverna kan redovisa med text och 

fotografier hur deras slöjdarbete har utvecklats från idé till färdig produkt i programmet 

slöjdportfolio.nu. När eleverna skriver om sina slöjdprocesser får de möjlighet att kommunicera 

med läraren om sådana saker som de inte hinner under lektionstid. Dessutom är elevernas 

förmåga att kommunicera väldigt olika och vissa kanske visar det bäst muntligt medan andra 

gör det bättre skriftligt. Läraren sparar tid genom att eleverna själva dokumenterar sina 

processer och det blir också lättare för läraren att komma ihåg och skapa sig en helhets bild av 

varje elevs utveckling (Degerfält, Porko-Hudd, 2012). 

 

Åsa Jeansson har skrivit en avhandling som heter Vad, hur och varför i slöjdämnet. Jag har valt 

att lyfta fram delar av kapitel sju och åtta som handlar om textillärares undervisning och 
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manuellt och intellektuellt arbete i förening. Jeansson skriver att digitala hjälpmedel i slöjden 

ger eleverna möjligheten att på egen hand lära sig delar av en hantverksteknik. Eleven kan titta 

på ett filmklipp om och om igen och på så sätt blir det en form av eget arbete, det frigörs då tid 

för läraren att hinna ge live instruktioner till fler elever. Jeansson genomförde totalt 13 

intervjuer och fem av dem utfördes i en medelstor kommun där alla eleverna hade tillgång till 

egen iPad eller dator. Enligt lärarna kan undervisningen utvecklas till effektivare, roligare 

former för lärande och reflektion och dokumentation med dator eller Ipad. Några av lärarna 

reflekterade över att ansvaret över dokumentation nu hade flyttats från läraren till eleverna. Tre 

av lärarna hade egna hemsidor och bloggar och undervisningen bygger på att eleverna hanterar 

olika filmklipp. Filmerna avlastar läraren som då hinner gå runt och hjälpa de elever som 

behöver extra stöd i sitt arbete. De flesta elever som undervisas av lärare för studien har dock 

inte tillgång till egen dator eller iPad, men det förekommer att eleverna tittar på filmklipp på 

den stationära datorn i salen. Eleverna som saknar egen dator eller iPad delar sällan dokument 

med sina lärare. I de fallen då eleverna saknar tillgång till egna datorer utvecklas heller inte 

digitala hjälpmedel som är anpassade till slöjdämnets undervisning. När vi tolkar Lgr11 

konstaterar vi att det inte finns formulerat i kursplanen vilka undervisningsmetoder vi bör 

använda, det faller på lärarens ansvar. När Jeansson frågade ifall Lgr11 påverkat lärarnas 

undervisning, svarade de att den överlag inte hade förändrats. De förändringar som man gjort 

har istället kopplingar till kunskapskraven. Forskning har tidigare visat att en del nya områden 

i det centrala innehållet kräver en didaktisk tolkning utöver vad tradition och förståelse kan 

förmedla. Nya delar i kursplanen som t.ex. Estetiska och kulturella uttryck har för flera lärare 

inneburit en utmaning. Vissa lärare har prövat nya tematiska sätt som senare har kritiskt 

granskats. Detta har senare lett till ett utvecklat undervisningsinnehåll och ett närmande av 

kursplanen. Andra lärare har valt att tolka in de nya delarna i deras tidigare ämnesinnehåll och 

de framstår inte som kritiska när de endast använder sin erfarenhet. Jeansson skriver att det syns 

i resultatpresentationen att lärarna inte fullt ut kan använda sin förståelse i transformeringen av 

det centrala innehållet och lärarna kan därför inte tillgängliggöra sig det beskrivna innehållet 

(Jeansson, 2017). 

 

3.3 Maker-kulturen 

Eva Söderberg har skrivit en magisterexamen som blev klar 2016. 2017 intervjuade Lotta 

Hermansson från slöjdlärarportalen Söderberg om hennes uppsats.  Uppsatsen handlar om 

slöjdlärares inställning till att arbeta digitalt i slöjdundervisningen. För många slöjdlärare är 

digitala verktyg inget främmande utan bara ett verktyg bland många andra verktyg. Söderbergs 
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grundläggande frågeställning har varit om Maker-kulturen överhuvudtaget kan kopplas till 

slöjdämnet och i så fall hur. Söderberg har fått fram att det finns ett fokus på ”görandet” i 

slöjden även fast kursplanen hävdar att det är processen som ska vara i centrum. Hon menar att 

vi tillsammans kan lyfta slöjden till något annat. För Söderberg är slöjdämnet ett 

”uppfinnarjocke- ämne” där eleverna ska hitta på idéer och det är viktigt att vi slöjdlärare 

trycker ännu mer på processen än vi gör idag. I slutsatsen berättar Söderberg att många 

slöjdlärare är nyfikna på det digitala, nya material och ny teknik (Hermansson, 2017). 

Slöjdlärare är redan idag väldigt digitala och inte rädda för att använda digitala verktyg i sin 

undervisning, men ofta brister det i tillgängligheten vilket blir en frustration. Det finns hinder i 

form av ekonomi, utbildning och tidsbrist. Söderberg tror att anledningen till att slöjdlärare inte 

är rädda för att använda digitala verktyg är för att det ligger i en slöjdlärares natur att pröva och 

ompröva. Makerrörelsen har sitt fokus på problemlösning så om det är med eller utan digitala 

material. Makerrörelsen har förts in på många skolor i USA och istället för att ha genomgångar 

låter man eleverna utveckla sina förmågor på egen hand, sen går man runt och har 

miniföreläsningar (Söderberg, 2016). Efter Söderbergs uppsats har hon börjat titta på 

elevperspektivet: Vad tycker eleverna egentligen om att arbeta med digitala verktyg? När hon 

frågat elever visar det sig att när det kommer till att skapa själva med exempelvis film eller QR-

koder är det kul, men ännu roligare är det med digitala material. Eleverna finner det spännande 

med lampor som lyser i broderi som sedan kan utvecklas med programmering. Eleverna tycker 

inte det är speciellt inspirerande att skriva loggbok på datorn, eller för den delen att skriva 

loggbok alls (Hermansson, 2017). 

 

3.4 Digitaliseringen av skolan 

Redan på 80-talet började man prata om att datorerna kunde bidra till ett mer elevaktivt 

arbetssätt i skolan. Utifrån ett elevperspektiv kan lärandet bli mer effektivt, eleverna lär sig mer, 

får en djupare förståelse samt har en större möjlighet att nå målen i skolan. På 90-talet lyfts 

individperspektivet fram i svenska texter. I utbildningsdepartementets texter från 2005 anses 

informationsteknik som ett verktyg som kan hjälpa eleverna att nå en högre måluppfyllelse, 

exakt vilka aspekter i måluppfyllelsen som underlättas nämns inte (Hylen, 2010). Under de 

senaste åren har många skolor i Sverige infört en till en dator för eleverna. På 90-talet 

genomfördes det första försöket att förse varje elev med varsin dator i USA. Argumenten till 

att förse varje elev med varsin dator är:  
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x Att förbättra elevernas studieresultat. 

x Att minska de digitala klyftorna. 

x Att förbereda eleverna för arbetslivet. 

x Stärka den ekonomiska konkurrenskraften. 

x Göra undervisningen mer elevcentrerad. 

 

En utvärdering av den amerikanska satsningen visar att: 

x Positivt för elevernas motivation, inte minst för elever i socioekonomiskt svaga hem. 

x Många studier kan också påvisa positiva skolresultat. 

x Elever i 13-14 års ålder har utvecklat sin skrivförmåga avsevärt. 

x Lärarna kan mer effektivt hjälpa eleverna att nå de uppsatta målen. 

x Eleverna lär sig mer och kunskaperna är djupare. 

x Dock märker vissa skolor ingen skillnad i måluppfyllelsen.  

 

Falkenbergsprojektet i Sverige satsade på en till en dator och efter två år visade det att 97 % av 

lärarna tycker att projektet var bra eller mycket bra. Tre av fyra lärare upplevde att situationen 

i klassrummet hade förbättrats och 67 % upplever att eleverna har lättare för att nå 

kunskapskraven. Lärarna uppger i intervjuer att de nu arbetar mer ämnesövergripande och 

tematiskt på skolan. De fördelar man kunde se var: organisatoriskt, tillgång, rättvisa, individ 

anpassat och variation i undervisningen. Nackdelarna var ökad risk för missbruk och minskad 

fysisk aktivitet (Hylen, 2010). 

 

3.5 Arbeta formativt med digitala verktyg 

I boken Arbeta formativt med digitala verktyg berättar Patricia Diaz hur man kan arbeta 

formativt med digitala verktyg i skolan (Diaz, 2014). Många lärare ställer sig frågan varför man 

ska förändra en redan fungerande analog metod och om det är värt den tiden man lägger ner. 

Svaret är att elever och lärare får fler möjligheter att arbeta enligt skolans styrdokument, att 

skapa uppgifter som inte hade varit möjliga utan digital teknik samt att förstärka ett redan 

fungerande formativt arbete. Det är sant att formativt arbete varken kräver dator eller internet, 

men det formativa arbetet blir mer systematiskt och tydligt med digitala verktyg. Läraren kan 

ge kontinuerlig återkoppling med exempel Google drive. Läraren får en överblick över 

processen och har tillgång till elevens dokument från start till slut. Det är lätt för läraren att 

kommentera ett textdokument i Googledrive. Markera den del du vill kommentera, klicka på 
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infoga och välj kommentera. Eleven kan sedan svara på kommentaren och få en överblick över 

alla kommentarer. En nackdel kan vara att eleven känner sig stressad av att läraren har tillgång 

till dokumentet innan det är klart. När vi använder digitala verktyg för formativ återkoppling 

kan de fysiska samtalen handla om hur eleven ”ligger till”. Pär Wohlin menar att man inte kan 

förändra hela sin undervisning på en gång, det handlar om små steg och man rekommenderar 

att man inte förändrar med än tio procent varje år (Diaz, 2014). 

 

3.6 Mediespecifika och Medieneutrala 

Lars Lindström skriver i kritisk utbildningstidskrift om Estetiska lärprocesser om, i, med och 

genom slöjd (Lindström, 2008).  Han skriver att eleverna lär sig många olika saker i slöjd som 

bland annat risktagande, visuell föreställningsförmåga och tålamod. Det är den här typen av 

förmågor som utgör den verkliga nyttan med slöjdämnet. Det har visat sig att det finns en stor 

osäkerhet om vad estetiska lärprocesser egentligen är för något. Lindström pratar om 

medieneutralt och mediespecifikt lärande, dessa aspekter beskrivs som lärande om, i, med och 

genom estetiska ämnen. 

 

 

 

 

Lärande OM 

 

 

Lärande I 

 

Lärande MED 

 

 

Lärande GENOM 

 

 

 

 
Denna modell används för att avgränsa fyra typer av estetiskt lärande. De två första: konvergent 

och divergent har att göra med målet, alltså vad man vill åstadkomma. Om målet är att 

eftersträva något som är givet på förhand är målet konvergent, men om man kombinerar vad 

man vet och kan på nya sätt är målet divergent. Exempel på konvergent kan vara att hantera 

material, tekniker eller reflektera över en bilds färg, form och komposition. Medieneutralt och 

Bild 1  
(Lindström, 2008) 

MÅL 

KONVERGENT           DIVERGENT 

MEDIESPECIFIKA 
(ÄMNESSPECIFIKT) 

 
MEDIENEUTRALA 
(ÄMNESNEUTRALT) 
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mediespecifikt förklarar hur undervisningen ger kunskap. Mediespecifikt handlar om kunskap 

som är knuten till exempel ett visst ämne som textilslöjd eller trä och metallslöjd. Medieneutralt 

är en kunskap som är mer generaliserbar och som går att använda i fler sammanhang 

(Lindström, 2008). 

 

 

4. Metod 
Här redogör jag för hur jag samlat in underlag till mina undersökningar, hur urvalet gjorts samt 

validitet och etiska överväganden. För att studien ska leda till evidensbaserad praktik har jag 

valt att intervjuat fem slöjdlärare samt att jag har lagt ut ett frågeformulär till verksamma 

slöjdlärare via Facebook. Jag har gjort semistrukturerade djupintervjuer som är kvalitativ data, 

intervjun sker en längre stund där jag diskuterat de digitala tilläggen i kursplanen. 

Intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren. Till djupintervjuerna har jag medvetet valt 

ut fem slöjdlärare som jag vet sysslar med digital teknik på något sätt. Frågornas ordningsföljd 

kan variera och intervjuaren har möjlighet att ställa följdfrågor till de som till de som uppfattas 

vara viktiga svar. För att få en bredare syn på ämnet så har jag också valt att lägga ut ett 

frågeformulär till slöjdlärare i hela landet, det är kvantitativ data. För att inte glömma processen 

så har jag fört anteckningar i mobilen i form av en dagbok. De appar och program som andra 

slöjdlärare har tipsat om har jag valt att titta närmare på och koppla dem till min egen 

slöjdundervisning. I min undersökning har jag aldrig agerat eller testat mina resultat på elever. 

Dock kommer det ständigt till att dyka upp nya frågor som jag kommer till att ta ställning till 

och reflektera kring (Bryman, 2011). 

 

4.1 Urval 

Enkät 

Jag skapade ett Google-formulär som jag delade i tre olika slöjdgrupper på Facebook: Nationellt 

resurscentrum för slöjdämnet, Slöjd och IKT i skolan samt Umeå slöjd 2b. Detta för att nå 

landets alla slöjdlärare, vilket också resultatet visar att jag har gjort mer eller mindre. Formuläret 

låg ute i totalt en halv dag och genererade totalt 80 svar. Enkäten bestod av fyra delar; den första 

delen handlade om bakgrund som: kön, utbildning, erfarenhet och inriktning. Den andra delen 

handlade om vilken digital tillgång elever och lärare hade. I den tredje delen ville jag veta hur 

lärarna använde modern teknik i sin undervisning och vad som var syftet med det, samt hur de 
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kommer till att ta sig an de nya delarna i kursplanen som handlar om hur material kan 

kombineras med digital teknik. I slutet frågade jag lärarna om vad de trodde om slöjdens 

framtid. Innan enkäten skickades ut bad jag en kollega att titta igenom frågorna.  

 

När mitt material från enkäten samlats in så blev det underlag till djupintervjuernas frågor. 

Tanken var att jag genom djupintervjuerna skulle få större förklaring på mina frågor och kunna 

komma med följdfrågor för att förstå svaret. Jag läste upp frågan och lätt den som blev 

intervjuad svara och lyfta det hen tyckte var viktigt och ibland ledde det oss in på nya spår. 

Varje intervju var unik och ingen var den andra lik trots att dem fick samma frågor. Frågorna 

som jag ställde skickades till min handledare för granskning och responsen har varit värdefull 

för att finslipa frågorna (Bryman, 2011). 

 

Djupintervju 

Jag började med att leta på nätet efter potentiella slöjdlärare att intervjua. Min erfarenhet är att 

det är meningslöst att skicka ut massmejl i kommunen eftersom responsen är minimal. Det har 

jag provat vid ett tidigare arbete och då svarade endast fem av 25 slöjdlärare. Istället ville jag 

hitta personer som brinner för ämnet och som inte är rädda för att dela med sig och berätta om 

sina erfarenheter. Tre av slöjdlärarna känner jag till sedan tidigare och jag visste att de arbetade 

med digitala verktyg i sin undervisning. De andra två slöjdlärarna hittade jag via deras hemsidor 

på nätet. Jag valde att kontakta de personerna via mejl. Eftersom personerna jag valt ut är 

bosatta i olika delar i landet så har vissa intervjuer skett via mejl och telefon. Om det varit några 

oklarheter har vi kontaktat varandra via telefon för att undvika att vi tolkar frågorna olika. Varje 

intervju tog cirka en timme. Alla fem slöjdlärare har lärarlegitimation, erfarenhet inom yrket 

och kunskap om Lgr11.  

 

4.3 Validitet och reliabilitet  

Enkäten skickades enbart ut i grupper på Facebook och då kan man anta att man missar en 

grupp av slöjdlärare som inte är medlemmar i sociala medier och kanske inte har ett intresse för 

digital teknik. Dock visar resultatet att jag nått fem slöjdlärare som inte tycker att slöjd och 

digital teknik hör ihop och de är aktiva på sociala medier. När jag skickade ut enkäten ställde 

jag inget krav på att man var tvungen att ha en lärarlegitimation för att svara, jag ville att alla 

som undervisar i slöjd skulle vara delaktiga. Det har visat sig i efterhand att det finns 

medlemmar i dessa grupper som inte arbetar inom skolans värld och det kan ha påverkat 
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validiteten i resultatet, men resultatet visar trots det att det bara är åtta av 80 lärare som inte har 

någon utbildning alls. I resultatet visade det sig att väldigt många svarade ”annat” på en del 

flervalsfrågor och det hade varit intressant för uppsatsens helhet att veta vad dem menade med 

”annat”. Uppenbarligen hade jag inte valt rätt eller tillräckligt många olika svarsalternativ i 

mina flervalsfrågor och en lösning hade varit att ge en följdfråga med ett kort svar till de som 

svarade ”annat” och då hade jag höjt reliabiliteten. Möjligheten till ett kort svar fanns på en del 

frågor men jag ansåg inte det lämpligt på alla frågor eftersom det skulle kräva oerhört mycket 

tid för att göra en sammanställning. Jag har specificerat och haft tydliga frågeställningar vilket 

minskar risken för att undersökningen saknar fokus och det har gjort att jag samlat in relevant 

data (Bryman, 2011). 

 

 

4.4 Etiska principer 

När jag genomfört mitt examensarbete så har jag tagit hänsyn till de forskningsetiska principer 

som finns: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

1. Informationskravet: jag har informerat de lärare som jag har intervjuat och skickat 

frågeformulär till om examensarbetets syfte. 

2. Samtyckeskravet: jag har tagit ansvar för mitt resultat och noga tänkt igenom dess 

konsekvenser, deltagarna i arbetet har själva bestämt över sin medverkan och jag har 

visat vad jag skrivit i arbetet.  

3. Konfidentialiteskravet: uppgifter har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte har 

kunnat ta del av dem. Jag har skyddat de inblandade genom att inte använda några namn, 

skolor, kommuner eller liknande i mitt examensarbete.  

4. Nyttjandekravet: jag har bara använt uppgifter om enskilda personer för 

examensarbetets ändamål (Vetenskapsrådet, 2011). 

 

 

4.5 Analysmetod 

Svaren från enkäten gjordes i Google formulär och då sammanställer programmet själv svaren 

i tabellform. I de frågor där läraren kunde svara med ett kort svar har jag noggrant läst och 

försökt att kategorisera åsikter, användning/ funktion och redskap/program. Svaren från 

djupintervjuerna har också noggrant lästs igenom flertalet gånger för att hitta likheter och 
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82%

18%

KÖN

Kvinna Man

77%

10%
13%

BEHÖRIG LÄRARE?

JA NEJ SNART

61%23%

16%

JAG UNDERVISAR I?

Textilslöjd Trä & metallslöjd

Både textil & trä

37%

29%

19%

7%
8%

ANTAL ÅR I YRKET?

Mindre än 9år 10-15år 15-20år

20-30 år Mer än 30år

olikheter i lärarnas svar. Jag har kategoriserat de tips på olika appar och program som lärarna 

gav i följande kategorier: kommunikation, skissa, inlärningsspel, organisera och 

inspiration/information. Lärarnas åsikter och tankar kring revideringen har kategoriserats i 

fördelar och nackdelar. I diskussionen har jag jämfört och försökt hitta likheter och olikheter i 

enkätens och djupintervjuernas svar. De delar av enkäten och djupintervjuerna som inte ansetts 

relevanta för mina frågeställningar har plockats bort och redovisas inte i resultatet.  

 

 

5. Resultat  
5.1 Resultat formulär 

Jag ställde frågor om lärarens bakgrund och det visade sig att av 80 slöjdlärare så var 82 % 

kvinnor och 18 % män. Av alla tillfrågade så var 77 % legitimerade slöjdlärare och 13 % snart 

legitimerade. Det var endast 10 % som inte hade någon lärarlegitimation. Majoriteten hade 

mycket lång erfarenhet inom ämnet och 37 % hade mindre än 9 år. Undersökningen har fått 

flest svar av textillärare.  
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10%

27%

22%
3%

9%

29%

MITT FRÄMSTA SYFTE ATT ARBETA DIGITALT I 
SLÖJDUNDERVISNINGEN?

Tidsbesparing Minska arbetsbördan för mig som lärare

Utveckla elevernas digitala kunskaper Göra uppgifter tillgängliga för föräldrar

Jag arbetar inte digitalt i slöjden Annat

 

Undersökningen visar att majoriteten av slöjdlärarna redan arbetar med digitala verktyg i sin 

undervisning, dock är syftet med användandet till det väldigt olika. De flesta lärare, alltså hela 

29 % svarar annat på frågan och tyvärr fanns det inte en följdfråga på det svaret. 27 % lärare 

svarade att dem arbetade med digitala verktyg för att minska deras egen arbetsbörda och 22 % 

lärare gjorde det för att utveckla elevernas kompetens. Det var endast 9 % lärare som inte arbetar 

med digitala verktyg i slöjden, men undersökningen visar samtidigt att bara 6 % anser att digital 

teknik inte är slöjd. På frågan vad man ser för hinder med att arbeta med digital teknik så är det 

åter igen stor andel som svarar annat, hela 31 %. 39 % ser det som ett hinder eftersom det är så 

dyra komponenter och 20 % anser sig också sakna utbildning inom ämnet. Lärares tillgång till 

digitala verktyg är något olika men framförallt skiljer det sig för våra elever. Alla lärare har en 

egen dator och de flesta har även en projektor att tillgå. Ungefär hälften av alla lärare har både 

egen dator och Ipad. Sen är där ett fåtal som har en del dyrare utrustning utöver det vanliga: 

3D-skrivare, Apple-tv, interaktivtavla, digitalkamera eller Silhouette Cameon 3. 60 lärare har 

svarat att deras elever har egen dator eller Ipad och motsatsen till det är att 4 lärare svarar att 

deras elever inte har någon tillgång alls till digitala verktyg. Övriga lärare har svarat att deras 

elever delar dator eller Ipad med andra elever.   
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6%

39%

20%

3%

31%

1%

VAD SER DU FÖR HINDER KRING OVANSTÅENDE 
PROJEKT?

Det är inte slöjd Det är dyra komponenter

Jag saknar utbildning Jag får inte med mig min kollega på tåget

Annat Skulle krävas sammarbete med andra ämnen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag frågade i min undersökning hur slöjdlärarna ville arbeta med kombinationen mellan 

digitalteknik och material. Här nedan kan man läsa vilka meningar, idéer, tankar och förslag 

som dök upp: 

Program/redskap Användning/funktion Åsikter 

Classroom Brodera med ledande tråd Funderar jag också på 
Sketches pro, ritprogram Lilypads Skolverkets exempel är 

märkliga 
iMovie Inspiration Detta tillhör teknikämnet och 

inte slöjden 
3D-skrivare Skapa pinteresttavlor Spännande 
Siluette Cameo 3 Dokumentation Samarbeta med teknikämnet 
QR-koder Mönsterkonstruktion/ritning Makerspace 
Broderimaskin, 
programmera mönster 

Utvärdering Vet ej 

CNC 
 

El-slöjd Inväntar direktiv 

 Fota sitt arbete Tycker eleverna kan lära sig 
det senare, de ska lära sig 
baskunskaper först 

 Loggbok  
 Instruktionsfilmer  
 Programmering  
 Synliggör koppling mellan 

datalistor och t.ex. 
virkmönster 

 

 Löda och koppla ihop  
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Majoriteten av slöjdlärarna tycks tro på slöjdens framtid, 8 % tror att ämnet försvinner helt från 

grundskolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 Resultat av djupintervjuerna 

Eftersom dagens elever lever i en allt mer digitaliserad värld så frågade jag hur slöjdlärarna ser 

på förändringen i styrdokumenten i sin helhet. Jag fick en positiv reaktion av samtliga. En lärare 

svarade att det är fantastisk att man hinner se och hjälpa alla eleverna. Digitaliseringen har 

klonat oss lärare, vi slipper visa sådant som digitaliseringen kan visa åt oss. En annan lärare 

uttrycker en oro för att tolkningen blir att använda exempelvis CNC-maskin och det tycker hen 

inte är slöjd. Det är viktigt att processen får ligga i fokus. En tredje lärare tycker att det kan vara 

bra om förutsättningarna finns på skolorna, annars blir det väldigt stora klyftor skolor emellan. 

Informationen om revideringen har nått lärarna lite olika. Tre av lärarna fick informationen till 

sig via Skolverket eller via Facebook där någon annan spred skolverkets information. En lärare 

hade varit föräldraledig och fick informationen till sig under intervjun och en annan fick det av 

en kollega via en ämnesträff.  

En av punkterna som har tillkommit i det centrala innehållet är hur material kan kombineras 

med digital teknik. Många av lärarna fick fundera länge för att ens förstå den nya formuleringen 

och jag fick läsa upp frågan ett flertal gånger för en del. Det tycks upplevas som något flummigt 
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i första skedet. Tolkningen ser väldigt olika ut hos lärarna, vissa tycks tolka innehållet mycket 

medan andra väljer att tolka innehållet lite mindre. En lärare berättar att hon vill arbeta med att 

stygnsätta broderi i datorn och sedan brodera med broderimaskin. Hen vill också arbeta med en 

Silhouette-maskin, det blir väldigt proffsigt resultat. Hen ser det som ett redskap till slöjden och 

det är viktigt att hantverket fortfarande får ligga i fokus. En lärare berättar att hen vill kombinera 

digital teknik i slöjdens produkter där det exempelvis kan vara att brodera med ledande tråd och 

sedan koppla lampor. Hen påtalar också att det är viktigt att tänka på miljön eftersom det inte 

känns helt bra att använda alltför många batteri och lampor. Två lärare kommer till att arbeta 

med Ipads för att hitta arbetsbeskrivningar, samt att hitta inspiration och information. En lärare 

tolkar det som allt man kan göra med material i form av dekoration, formgivning och 

framställning. Hen kommer till att kombinera praktiskt och manuellt.  

De två andra tilläggen i styrdokumenten var mer lättolkade och redan bekanta för alla lärare. 

Jag frågade hur lärarna kommer till att arbeta med digitala skisser och arbetsbeskrivningar i sin 

undervisning. Alla lärare kommer till att använda sig av någon app, t ex Sketch-up, Photoshop, 

Pixlar, Canva samt PicCollage. En lärare påtalar att det hade varit bra om skolverket tog fram 

ett program eller app som var anpassad för eleverna. Ipads och datorer kommer till att användas 

för att söka information och inspiration. Den tredje punkten i tillägget handlar om 

dokumentation i ord och bild med digitala verktyg. Två lärare berättar att dem arbetar med 

slöjdportfolio, där dokumenterar eleverna i ord och bild. Två lärare arbetar med Googlepaketet, 

där används program som Google Drive och Google Classroom. I Google Classroom ligger 

elevernas loggböcker och driven används för att dela dokument med varandra. En av lärarna 

har redan en hemsida där allt samlas och den andra läraren har en tanke på en blogg där hon 

kan lägga ut elevernas arbete. En lärare pratar om att hon vill utforma en mall/struktur till 

utvärderingen för att dem ska veta vad som förväntas av dem. Det är viktigt att det praktiska får 

ligga i fokus. En annan lärare kommer till att skriva och rita med penna och papper och sedan 

fotografera av det och spara det digitalt.  
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Här följer de appar och program som lärarna tipsat om: 

Kommunikation Skissa Inlärningsspel Organisera Inspiration/Information 

Googles 

program: Drive, 

Classroom och 

formulär 

Draw 

 

Kahoot 

 

Weebly 

 

Moviemaker 

Slöjdportfolio PicCollage Hängagubbe Pearltrees Youtube 

 Canva  Worldpress  

 Curator    

 Sketch    

 Paint 3D    

 

Alla lärarna uttrycker att det inte blir någon stor förändring i deras arbete sedan tidigare, men 

två lärare vill utveckla sitt arbete med kombinationen mellan digitalteknik och material. Det 

finns utmaningar med revideringen och två lärare tycker det är svårast att få med sin kollega på 

tåget. Det finns inte en samsyn och de har inte samma intresse av att nå kunskapsmålen. En 

lärare säger att digital teknik är en stor kostnad och det kan vara svårt att klara budgeten. En 

annan lärare vill få rätten till vidare tolkningen inom ämnet.  
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Det finns både fördelar och nackdelar med revideringen. Nedan listas vad lärarna svarat under 

djupintervjuerna: 

Nackdelar: Fördelar: 

”Eleverna tittar mycket på skärmarna och på 

så sätt tappar vi hantverket”. 

 

”Himla roligt, allt blir ännu roligare. Fler 

möjligheter, hitta varenda elevs intresse och 

utvecklingsområde, det utvecklar ämnet”. 

 

”Vi tok digitaliserar, vi måste utvärdera det 

vi gör”. 

 

”Världen blir mer åt det digitala, samhället 

greppar kring det digitala”. 

 

”Det finns en risk att utvecklingen går olika 

snabbt fram”. 

 

”Digital teknik i slöjden är mycket positivt”. 

 

”Kräver mycket tid från oss lärare, men det är 

tidsbesparande i undervisningen”.  

 

”Många elever använder redan digitala 

verktyg, ämnet blir mer rättvist, det är inte  

längre bara hantverkaren som kan prestera i 

slöjden”. 

 

 ”Eleverna lär sig hantera program som dem 

har nytta av senare i livet”. 

 

 

 Alla lärare kommer till att diskutera förändringen på något sätt. Två lärare kommer till att ta 

saken i egna händer och diskutera det med sin eller sina slöjdkollegor. Tre lärare kommer till 

att gå på centrala träffar i kommunen där dem arbetar kring ämnet. Merparten av lärarna är 

intresserade att delta i kompetensutveckling kring digital teknik, en lärare berättar att hon 

tillsammans med andra anordnar stora event i form av kompetensutveckling för slöjdlärare. Det 

tycks inte som om skolan kan erbjuda kompetensutveckling mer än ämnesträffar och kostnaden 

för andra utbildningar får man stå för själv. En lärare kommer till att gå på Konstfack under två 

studiedagar. Investeringen av digital teknik kräver stora summor pengar. Fyra lärare anser att 

skolan behöver investera i mer digital teknik för att dem ska kunna genomföra sin undervisning 

på ett likvärdigt sätt. En lärare anser att det finns gott om digital teknik, men att det behöver 

fördelas mellan de olika ämnena.  
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Fyra av lärarna är överens om att Skolverket behöver komma med fortbildningsmaterial, 

kommentarmaterial, tydlighet och exempel. En lärare menar att skolverket kommer med påbud 

och sedan har skolorna inte ekonomin som krävs. En annan berättar att hen tycker att skolverket 

ska kräva av skolorna att dem köper in det som krävs för likvärdig utbildning.  

Slutligen så tror majoriteten att slöjdämnet får stanna kvar i grundskolan. Det finns en risk att 

vi går ännu mer in på det digitala än vi gör idag. En lärare berättar att lusten att skapa och slöjda 

är så stor hos oss människor och om vi slutar med det så krymper vår hjärna. Slutar vi att 

använda händerna så är det illa. En annan säger att samhället söker efter kreativa människor 

och hur digitala vi än blir så behövs hantverksskicklighet. En lärare är tveksam och säger att 

om det finns kvar så blir hantverket i fokus och en annan säger att det garanterat kommer till 

att försvinna och att det blir programmering istället.  

 

6. Analys 

Syftet med mitt arbete har varit att undersöka hur slöjdlärare arbetar med digital teknik i sin 

undervisning. Jag ville också se hur de tolkar och tar sig an de nya direktiven som handlar om 

digital kompetens från skolverket. Jag hade fyra frågeställningar som jag utgick från i mitt 

arbete. Det finns många likheter med mitt resultat och den nationella utvärderingen från 2015 

(Skolverket, 2015, 7, 100). De likheter jag kan se är att digital utrustning tycks ha ökat och idag 

är det en relativt naturlig del av slöjdundervisningen. De allra flesta elever har en lärare som 

har tillgång till projektor, datorer, internet, skrivare, digitalkamera och instruktionsprogram. 

Mitt resultat visar också att slöjdlärare vill delta i kompetensutveckling, precis som den 

nationella utvärderingen från 2015 visade att slöjdlärare ville delta i kompetensutveckling om 

slöjdens estetiska och kulturella uttryck (Skolverket, 2015, 7, 100). Min studie visar på 

trovärdiga resultat men omfattningen av studien är för liten för att man ska kunna säga att såhär 

är det.  

 

1. Hur väljer andra slöjdlärare att tolka de tillägg som handlar om digital kompetens 

i styrdokumenten?  

Det man kan se i både djupintervjuerna och i enkäten är att lärarna tycks tolka tilläggen 

väldigt olika. Framförallt punkten som handlar om hur material kan kombineras med 

digital teknik. När undersökningarna gjordes så hade inte kommentarmaterialet från 
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skolverket släppts och kanske hade resultatet sätt annorlunda ut om man hade fått läsa 

igenom kompendiet först. 

 

2. Hur arbetar andra slöjdlärare med digitala verktyg och maskiner i sin 

undervisning? 

Slöjdlärare tycks redan arbeta väldigt mycket med digitala verktyg och maskiner i sin 

undervisning och för många blir det ingen stor förändring. Att kombinera material med 

digital teknik tycks vara den punkten som flest vill utveckla och utforska. Nedan listas 

förslag som slöjdlärare kommit med. 

Hur material kan kombineras 

med digital teknik.  
Två- och tredimensionella 

skisser, modeller, mönster 

och arbetsbeskrivningar, 

såväl med som utan digitala 

verktyg. 

Dokumentation i ord och bild 

av arbetsprocessen och 

resultatet, såväl med som 

utan digitala verktyg. 

Brodera med ledande tråd Alla lärare tycks använda sig 

av någon form av app eller 

program: 

Googles program: Drive, 

Classroom och formulär. 

 

Lilypads Canva Slöjdportfolio 

Broderimaskin, 

programmera mönster 

PicCollage  

3D-skrivare exempel 

tillverka egna knappar 

Sketch  

CNC exempel tillverka egna 

mönster 

Draw  

Silhouette Cameo 3 exempel 

göra egna schabloner som 

sedan används till textiltryck 

Paint 3D  

 Curator  

 Youtube  

 Moviemaker  
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3. Vilka appar och program skulle man kunna använda sig av i undervisningen? 

Jag har testat och kommit fram till att jag vill använda följande appar, program och maskiner i 

min undervsing. Jag har valt att dela upp programmen, apparna och maskinerna efter Lars 

Lindströms modell i medieneutralt och mediespecifikt. Mediespecifikt handlar om kunskap 

som är knuten till ett visst ämne som textilslöjd eller trä och metallslöjd. Medieneutralt är en 

kunskap som är mer generaliserbar och som går att använda i fler sammanhang (Lindström, 

2008). 

 

Medieneutralt: 

Google Classroom: förenklar kontakten mellan lärare och elev. Jag kommer till att använda 

Classroom för att dela viktigt information och uppgifter med klassen. Det blir mer 

organiserat och vi slipper lösa papper. Dokumenten arkiveras sedan automatiskt i elevernas 

Drive och då kan eleven enkelt gå tillbaka och titta på tidigare information. Om eleven är 

sjuk så kan eleven exempelvis ta del av materialet hemifrån.  

Google Drive: är en molntjänst där man kan skapa och dela dokument. Jag kommer till att 

använda Google Drive för att dela dokument mellan eleverna och mig. Jag ska ha en mapp 

för varje klass och sedan har varje elev en mapp i klassen.  

Doctopus: är en av Googles tjänster som jag tyvärr inte har tillgång till ännu. Tjänsten ger 

mig möjlighet till att masskopiera och dela samma dokument till alla mina elevers mappar 

i Google drive samtidigt.  

Google formulär: här kan man skapa olika frågeformulär och jag kommer till att använda 

tjänsten till att utvärdera och på så sätt få redan på hur eleverna tänker om min undervisning.  

Dictate: skriver det du säger och sedan går texten att kopiera. Jag använder det till elever 

som har svårigheter med att skriva.  

Qrafter: skapar Qr-koder och läser Qr-koder. Jag har Qr-koder uppsatta på olika skåp, om 

eleven vill veta mer om exempelvis bomull kan eleven scanna koden och titta på ett 

filmklipp.  

Memo Spiel: skapa egna memory spel med egna bilder eller ord. Tänkte skapa 

”slöjdmemory”, kan spelas när eleven känner för en kortare paus.  
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Tap Roulette: eleverna placerar ett finger på plattan och sedan avgör Tap Roulette för 

exempel vem som ska börja redovisa. Valet görs slumpvis. 

Fun Time: detta är en app som jag använder för att visa hur långt det är kvar av tiden på ett 

visst moment i undervisningen. Jag använder det också när elever ska ta en kortare paus och 

eleven ser då när tiden räknas ner.  

 

Mediespecifikt: 

PicCollage: här kan eleverna skapa inspirerande kollage. Mina elever använder appen till 

att samla inspiration kring ett tema. 

Curator: här kan eleverna precis som i PicCollage göra kollage men skillnaden är att 

Curator tillåter fler bilder i ett kollage.  

Sketch: ritprogram med flera olika funktioner. Mina elever använder appen till att göra sina 

”grovskisser”.  

I Note Quick: ett enklare ritprogram med färre funktioner. Jag rekommenderar appen till 

mellanstadiet.  

Slöjdportfolio: här kan elever dokumentera slöjdprocessen och det färdiga alstret samt ta 

del av andra elevers arbete.  

Silhouette Cameo 3: ger eleverna möjligheten att skapa, designa och skära ut det dem vill. 

Cameon kopplas enkelt ihop med en PC eller MAC lika enkelt som en skrivare, men istället 

för att skriva använder Cameon en kniv för att skära designen i papper, vinyl, tyg, transfer 

och många andra material upp till 30.5 cm. Jag kommer till en början använda maskinen 

för textiltryck och 3D skisser.  

Brodera med ledande tråd och koppla lilypads: på Slöjdlexikon finns en instruktionsfilm 

som jag kommer till att använda mig av. Till nästa läsår kommer jag till att utveckla åttornas 

broderi med ledande tråd och lilypads.  

Stygnsätta och brodera med broderimaskin: tanken är att eleverna ska använda 

maskinen för att stygnsätta egna broderi, ett sätt att dekorera på.  
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4. Tycker lärarna att det krävs mer pengar för att kunna arbeta med modern teknik 

i skolan?  

Majoriteten tycker att skolan behöver investera i digital teknik för att lärarna ska kunna 

ge sina elever en likvärdig utbildning.  

 

7. Diskussion och slutsats 
7.1 Diskussion 

Som jag skrev tidigare så säger Regeringen att de vill stärka elevernas digitala kompetens och 

dem säger att det inte får vara avgörande på vilken skola eleven går eller vilken lärare eleven 

har (Regeringskansliet, 2017). Mitt resultat visar stora skillnader på hur man kommer till att 

arbeta med digital teknik i skolan samt skillnader i kompetens och tillgänglighet. Som jag skrev 

tidigare har många skolor i Sverige infört en till en dator för eleverna de senaste åren. På 90-

talet genomfördes det första försöket att förse varje elev med varsin dator i USA. Argumenten 

till att förse varje elev med varsin dator är:  

 

x Att förbättra elevernas studieresultat. 

x Att minska de digitala klyftorna. 

x Att förbereda eleverna för arbetslivet. 

x Stärka den ekonomiska konkurrenskraften. 

x Göra undervisningen mer elevcentrerad. 

 

Jag anser inte att revideringen i sig kommer leda till att vi närmar oss varandra eftersom 

resultatet visar att många redan sedan tidigare har arbetat med digital teknik i slöjden. Jag är 

också orolig över att de som redan ligger i framkant kommer till att ta ett kliv till framåt. Det 

skulle innebära att vi ökar de digitala klyftorna. Nationella utvärderingen visar att tillgången till 

digitala verktyg är stor (Skolverket, 2015). Det visar även min undersökning, men trots det finns 

det lärare som svarar att det inte finns någon tillgång alls och då tycker jag inte att vi lyckats. 

Regeringen och Skolverket behöver kräva att skolorna inför en till en om vi ska närma oss 

varandra på riktigt. Då finns tillgången och då har alla möjligheten att ens försöka. För att det 

ska vara möjligt så behövs givetvis mer pengar eller omprioriteringar göras. Det andra steget 

handlar om det Åsa Jeansson skriver i sin avhandling. Forskning har tidigare visat att en del 

nya områden i det centrala innehållet kräver en didaktisk tolkning utöver vad tradition och 

förståelse kan förmedla. Nya delar i kursplanen som t.ex. Estetiska och kulturella uttryck har 
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alltså för flera lärare inneburit en utmaning. Vissa lärare har prövat nya tematiska sätt som 

senare har kritiskt granskats. Detta har senare lett till ett utvecklat undervisnings innehåll och 

ett närmande av kursplanen. Andra lärare har valt att tolka in de nya delarna i deras tidigare 

ämnesinnehåll och de framstår inte som kritiska när de endast använder sin erfarenhet. Jeansson 

skriver att det syns i resultatpresentationen att lärarna inte fullt ut kan använda sin förståelse i 

transformeringen av det centrala innehållet och lärarna kan därför inte tillgängliggöra sig det 

beskrivna innehållet (Jeansson, 2017). Att förstå det centrala innehållet som skolverket ger oss 

och för att det ska vara möjligt så anser jag att Skolverket behöver vara ännu tydligare i sitt 

kommentarmaterial. De behöver ge oss exempel på uppgifter och erbjuda oss 

kompetensutveckling, som sedan kan diskuteras i ämneslaget på skolan och i kommunen. Det 

tredje steget tycker jag handlar om kompetensutveckling. Den nationella utvärderingen visade 

att lärare ville ha kompetensutveckling i de nya kunskapskraven som kom i Lgr11 (Skolverket, 

2015). Då kan man också anta att nästa utvärdering kommer visa på exakt samma sak, mitt 

resultat visar att många lärare vill ha kompetensutveckling men att möjligheten inte finns på 

skolan. Därför tycker jag att Skolverket borde erbjuda en nätbaserad kompetensutveckling som 

varje skola kan följa och sedan lyfta eventuella frågor på ämnesnätverksträffar i kommunen. 

Skolverket har uttalat sig om att det finns ett behov av kompetensutveckling och att de är 

beredda att bidra med det, dock nämns inget specifikt ämne (Skolverket, 2017b). Mitt resultat 

visar också att 27 % använder digitala verktyg för att minska sin egen arbetsbörda, det skulle 

kunna innebära att vi inte i första hand använder det för att utveckla våra elevers digitala 

kompetens. Söderberg har fått fram i sin undersökning att det finns hinder i form av ekonomi, 

utbildning och tidsbrist (Söderberg, 2016). Dessa hinder behöver lösas och kanske borde vi 

lärare få ett mer renodlat uppdrag för att hinna med planering, efterarbete och fortbildning. Jag 

frågar mig också hur skolverket följer upp och går vidare med allt ”gammalt” som lever kvar i 

slöjdämnet. Mitt resultat visar att en del slöjdlärare inte tycker att slöjd och digital teknik hör 

ihop. Jag tycker att det är dags att slöjdämnet blir prioriterat med ett slöjdlyft, då får vi möjlighet 

till kompetensutveckling, diskussion, reflektion och tid. 
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7.2  Slutord 

Genom arbetets gång har viktiga funderingar klarnat och jag har fått svar på mina fyra 

frågeställningar, samtidigt som nya funderingar växt till liv. Jag funderar på om det verkligen 

blir en likvärdig utbildning när lärare tolkar det centrala innehållet så olika och om den här 

revideringen verkligen gör att vi närmar oss varandra eftersom tolkningsutrymmet är så stort. 

Men jag tänker att detta bara är början på en lång resa och vi kan inte alla ligga på samma nivå 

direkt, Pär Wohlin menar att lärare inte kan förändra hela sin undervisning på en gång, det 

handlar om små steg och man rekommenderar att man inte förändrar mer än tio procent varje 

år (Diaz, 2014). Sen anser jag inte att alla lärare ska undervisa exakt likadant, det fungerar inte 

eftersom lärare och elever är olika individer med olika erfarenhet och upplevelser. Men jag 

önskar ett tydligare centralt innehåll med tydligare kommentarers material. Hela tiden 

återkommer jag till Kajsa Borg och hennes avhandling som handlar om slöjdämnet i förändring: 

 

Dagens barn skall leva i morgondagens samhälle, med helt andra krav än de som 

gällde på 1800-talet. Skolans uppgift är i första hand att uppmuntra ett nyfiket 

kunskapssökande som stimulerar till vidare studier samtidigt som barnen stimuleras 

och utvecklas genom olika upplevelser. Det kräver nytänkande från föräldrar, 

lärare, lärarutbildare och beslutsfattare (Borg, 1995, 158). 

 

För 23 år sedan skrevs detta och för mig känns det som om revideringen borde kommit betydligt 

tidigare. Vi utbildar morgondagens vuxna och som Otto Salomonson och Hulda Lundin skrev 

så handlar slöjd inte om att utbilda sig till hantverkare, det handlar om att lära för livet (Borg, 

Lindström, 2012, 8). Det tar jag med mig, idag är det 2018 och vi utbildar morgondagens vuxna.  

Nu när examensarbetet är avslutat så kommer jag till att inspireras av aktionsforskning. Jag vill 

testa det jag kommit fram till i min undervisning och sedan reflektera tillsammans med en 

kollega och därefter utveckla, planera och agera igen. Jag hoppas att det kommer till att leda till 

att jag förstår kursplanens tillägg bättre och att jag hittar min egen väg i detta. I slutänden leder 

det till ökad kompetens för mig och mina elever. 

På skolverkets (2011) hemsida kan man läsa artikeln: Aktionsforskning ett sätt att ta makten 

över lärandet. Aktionsforskning är nära sammanfogat med idén om att undervisningen ska vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Det är en spiral där nya frågor ständigt dyker 

upp och en process som aldrig ska ta slut. Varje aktionsforskningscykel består av fyra faser:  
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1. Planering, man identifierar ett problemområde. Något som väcker nyfikenhet och som man 

vill utveckla vidare. Man planerar förändringsarbetet och hämtar inspiration från litteratur och 

kollegor  

2. Prova nya arbetssätt och på så sätt förändra sin praktik. Samtidigt som läraren provar nya 

arbetssätt så måste hen dokumentera vad som sker. Dokumentation är en förutsättning för att 

reflektions ska kunna ske och sedan leda till nya frågor. Genom självreflektion får läraren nya 

perspektiv på sin praktik och delas det med andra så blir det en del av ett kollegialt lärande.  

3. För att kunna välja lämplig form av systematisk dokumentation behöver lärare vara pålästa 

på forskningsområdet och utveckla kunskaper om forskningsmetod, poängterar Hopkins. Så, 

innan man väljer metoder för systematisk dokumentation och analys behöver man kunna svara 

på följande frågor:  

x Vad är syftet med observationen och aktionsforskningen? 

x Vad ska stå i fokus för observationen? 

x Vilka beteendemönster bland lärare respektive elever är viktiga att observera och 

varför? 

x Vilka metoder för insamling av information (empiri) passar bäst för det givna syftet 

(t.ex. anteckningar, intervjuer, videoinspelningar, enkäter eller en blandning av dessa)? 

x Hur ska informationen analyseras och användas? (Skolverket, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 2 
(Pilgläntansförskola, 2017) 
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Bilaga 1 

Centrala innehållet i årskurs 7-9 

Slöjdens material, redskap och hantverkstekniker  

• Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, 
till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med 
digital teknik.  

• Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och 
ändamålsenligt sätt. 

 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. 
Begrepp som används i samband med dessa.  

• Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som 
utan digitala verktyg. och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.  

• Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar. 

 Slöjdens arbetsprocesser  

• Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur 
delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.  

• Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter. • 
Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala 
verktyg.  

Slöjdens estetiska och kulturella uttrycksformer  

• Arkitektur, konst och design som inspirationskällor och förebilder vid bearbetning av egna 
idéer.  

• Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.  

• Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.  

• Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.  

Slöjden i samhället  

• Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.  

• Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv (Skolverket, 2017). 

 

 


