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Sammanfattning 
Syftet med studien har varit att undersöka användningen av digitala läromedel i textilslöjden. 
Min intention har även varit att undersöka textillärares attityder till de digitala läromedlen. Jag 
har gjort en halvstrukturerad kvalitativ undersökning med fem textillärare som alla dagligen 
använder datorn som redskap i sin undervisning. Samtliga arbetar på grundskolan och har 
tillgång till digitala läromedel. I undersökningen visar det sig att dessa lärare både ser för- och 
nackdelar med användandet av datorer. Tyngdpunkten ligger dock i att informanterna har en 
positiv inställning till de digitala läromedlen och tack vare deras inställning övervinner de 
hinder såsom bristande utrustning och otillräcklig budget. Samtliga informanter betonar 
istället möjligheterna med digitala medier, där de ser styrkor som att datorn ger stöd i 
undervisningen. Textillärarna upplever även att datorn är ett tidsbesparande verktyg, förutsatt 
att de använder de digitala läromedlen på rätt sätt. De intervjuade pedagogerna menar även att 
digitala läromedel kan öka elevers självständiga arbete och genom att låta eleverna få ett 
större ansvar försvinner kravet på att de som lärare ska hinna vara överallt samtidigt, vilket 
medför ett bättre arbetsklimat såväl för lärarna som för eleverna. 
 
Nyckelord: Textilslöjd, Datorn i undervisningen, IT. 
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1. Inledning 
Samhället förändras allt snabbare och likaså skolan. Den traditionella undervisningens bäst 

före datum verkar ha gått ut och nu ligger det stort fokus på att skolan och lärare skall blicka 

framåt.  Lärare är ett mångfacetterat yrke och för att inte gå vilse kan man behöva olika stöd 

för att lyckas med sin undervisning. Isaksson (2001) menar att läromedel är ett nödvändigt 

redskap och ett bra stöd för skolan och lärarna. De fungerar som pedagogiska hjälpmedel och 

utan dessa redskap skulle undervisningen säkerligen försvåras.  Som blivande textillärare 

finns en förhoppning om att min undervisning ska kunna stödjas med hjälp av olika 

läromedel. I 1994 års läroplan (LPO94) skrivs följande: 

 
Skolans arbetsmiljö utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat 

stöd för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra hjälpmedel” 

(Skolverket 2009:17). 

 

Utifrån tidigare praktikperioder har jag dels upplevt en avsaknad på läromedel men 

framförallt har jag tyckt mig se en ganska traditionellt bunden textilundervisning. För att följa 

med i samhällets allt mer pulserande förändringar vill jag välkomna datorn som hjälpmedel i 

textilsalen. Med datorn som hjälpmedel skapas nya möjligheter och troligtvis en annorlunda 

syn på slöjdämnet. Tidigare nämndes att lärare kan behöva allt stöd de kan få i sin 

undervisning och att använda digitala medier kan vara ett steg i rätt riktning. Det har dykt upp 

ett antal digitala läromedel de senaste åren. På ”www.slojd.nu” kan man bland annat läsa om 

Degerfälts (2009) datorbaserade läromedel som innehåller bilder, filmer och ljud. Dessa syftar 

till att visa hur man på ett pedagogiskt tillvägagångssätt genomför olika slöjdmoment. Här 

kan alltså eleverna självständigt lära sig om olika tekniker och om de skulle missa något kan 

de med enkla medel se om avsnittet. Datorn tröttnar aldrig på att visa och måste inte skynda 

på lärandet för att andra behöver hjälp. 

 

Jag har en förhoppning om att, genom denna studie, få synliggöra hur användningen av 

digitala läromedel kan se ut i slöjdundervisningen. Anledningen till varför jag vill studera 

digitala läromedel är för att jag har uppfattat att textilslöjden ofta har en ganska bristande 

repertoar av lämpliga läromedel. Enligt den finska forskaren Porko-Hudd (2005) utvecklas 

många av de befintliga textila läromedlen inte heller i takt med samhället.  
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Upplevelser av att ämnet svarat långsamt på samhällsutvecklingens krav och är traditionsbundet, har 

lett till att läroämnet ansetts vara ett mindre viktigt läroämne. Många människor både inom och 

utanför skolvärlden har sett slöjden som ett andningshål med praktisk verksamhet för eleverna i den 

annars teoretiskt tunga skoldagen. (Porko-Hudd 2005:85) 

 

Vi lever i en tidsålder där de digitala medierna är här för att stanna och det är upp till varje 

lärare att följa med i denna utveckling och utmana sig själv och eleverna. Förhoppningsvis 

kan denna studie visa på att det finns lärare som arbetar för att slöjden skall följa med i 

utvecklingen och därmed även peka på att datorn kan fungera som ett naturligt pedagogiskt 

verktyg i slöjdundervisningen. 

 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka utbudet av digitala läromedel och dess 

användningsområden inom textilslöjden. Studien syftar även till att ge klarhet i hur 

textillärare som använder sig av digitala läromedel, ser på användningen av dessa i 

slöjdundervisningen. 

 

1.2 Frågeställningar 
• Vad finns det för digitala läromedel inom textilslöjden? 

• Hur kan digitala läromedel användas? 

• Hur upplever textillärare, som använder digitala medier i undervisningen, att det 

fungerar? 
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2. Bakgrund 
Under följande avsnitt redovisas definitioner av traditionella läromedel och digitala 

läromedel. Under avsnittet kommer det även redogöras för textilslöjdens läromedel och hur 

lärande kan se ut med hjälp av datorn som redskap.  
 

2.1 Definitionen av läromedel 
Begreppet läromedel berörs inte nämnvärt i 1994 års läroplan. Det som kan härledas till 

användandet av läromedel i undervisningen är i enlighet med LPO94 att varje rektor har ett 

ansvar för att eleverna får tillgång till läromedel av god kvalitet. 

 

Definitionen av ett läromedel beskrivs enligt Porko-Hudd (2005) som de 

informationsförmedlande faktorerna i undervisningen. Begreppet syftar inte uteslutande till 

den undervisning som sker i klassrummet utan berör alla delar i undervisningsprocessen. För 

att ett läromedel skall fungera måste det verka i samspel med läraren och de är uppbyggda så 

att elever skall få möjlighet att nå de uppställda målen i skolan. 

 

I en skrift om läromedlens roll i undervisningen skriver Skolverket (2006) att läromedlens 

omfattning är ett relativt stort begrepp. Innehållet i ett läromedel avser inte bara läroböcker 

utan syftar även till annat skriftligt material, Internet och datorprogram, filmer och konstverk. 

Skolverket (2006) menar även att lärarhandledningsböcker och annat stödmaterial som hjälper 

läraren i sin undervisning också bör räknas till begreppet läromedel eftersom det indirekt 

berör elevernas skolvardag. Liknande definitioner av läromedlets omfattning finner man även 

i Porko-Hudd (2005). Termen läromedel beskrivs här som ett pedagogiskt material som i 

olika medium bistår lärare och elever i undervisning och lärande. Så länge dessa material 

hjälper lärare i olika undervisningssituationer klassificeras de som pedagogiska hjälpmedel 

enligt Porko-Hudd (2005).   

 

2.2 Läromedel och lärande 
En lärare kan med fördel använda läromedel som stöd i sin planering, sitt genomförande och 

sin utvärdering av undervisningen. I undervisningsfasen menar Porko-Hudd (2005) att 

eleverna även berörs av de läromedel som finns att tillgå. Elevernas möjlighet till att arbeta 
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självständigt ökar om de har en god tillgång till läromedel eftersom eleverna inte blir lika 

beroende av lärarens stöd. I skollagen 4 kap. 4§ framhåller man vikten av att varje enskild 

elev har rätt till de stöd läromedel kan ge i undervisningssituationer. ”Utbildningen i 

grundskolan skall vara avgiftsfri för eleverna. De skall utan kostnad ha tillgång till böcker, 

skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs för en tidsenlig utbildning” 

(Skollagen 1985:1100). 

 

Englund (1997) menar att skolan erbjuder ett visst innehåll i undervisningen, alltifrån lärarens 

tal till befintliga läromedel speglar elevens förutsättningar för att undervisningen skall bli 

meningsfull. Det är alltså samspelet mellan hur läromedlet används som avgör hur väl det 

fungerar. Porko-Hudd (2005) menar att man inte bör lägga någon skuld på ett läromedel om 

lärandet fungerar mindre bra, utan läromedlets pedagogiska funktion är beroende av hur lärare 

och elever använder sig av läromedlet. 

 

I Skolverket (2007) skrivs det att de flesta lärare väljer att använda läromedel i sin 

undervisning. Läromedel används dock mer frekvent i de mer teoretiska ämnena. I ämnen 

som är av mer praktisk karaktär som exempelvis bild, musik och slöjd använder lärare sig 

märkbart mindre av olika läromedel. Skolverket (2007) pekar även på att bruket av läromedel 

skiljer sig lärare emellan. I de ämnen som till stor del saknar läromedel eller att det av andra 

skäl inte används läggs en avsevärd tyngd på att läraren själv skall förmedla ämnets innehåll 

och mål enligt Porko-Hudd (2005). Lärarna får därmed en ganska stor frihet att utforma 

innehållet i ämnet samtidigt som det ligger mycket arbete kring att ständigt utforma 

undervisningsunderlag. Det finns en risk i att en lärare hela tiden måste utforma sitt egna 

pedagogiska material. Porko-Hudd (2005) menar att det inte bara är tidskrävande att helt själv 

skapa ett eget innehåll i sin undervisning utan sådana ämnen har ofta svårt att följa med i 

samhällsutvecklingen. 

 

2.3 Läromedel i textilslöjden 
I grundskoleförordningen skrivs följande: 

 
Särskild vikt skall läggas vid att eleverna i undervisningen har tillgång till läromedel som täcker 

väsentliga delar av ett ämne eller en ämnesgrupp och som är ägnade att ge fasthet och sammanhang åt 

studierna (Sveriges Riksdag 1994:1194). 
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I textilslöjden används dock sällan läroböcker. Oftast fungerar textilläraren som ett 

uppslagsverk och hjälper den enskilde eleven efter behov menar Borg (2001). Detta medför 

att läraren själv ofta utformar undervisningsinnehållet. Det visar sig även att många 

textillärare försöker vara lyhörda inför elevers önskemål och förfrågningar. Detta 

tillvägagångssätt gör att eleverna blir beroende av lärarens hjälp för att kunna komma vidare. 

De flesta lärare inom slöjd anser sig behöva mer tid för varje enskild elev på grund av hur 

upplägget av undervisningen ser ut. Borg (2001) menar att utgångspunkten för en sådan typ 

av undervisning alltså helt utgår utifrån eleven. 

 

De hjälpmedel som finns tillgängliga i undervisningen kan se lite olika ut. Porko-Hudd (2005) 

menar att de befintliga läromedlen inom textilslöjd kan delas upp i tekniska faktahjälpmedel 

och övriga faktahjälpmedel. Tekniska faktahjälpmedel kan ses som ett stöd för eleven när 

denne är mitt uppe i processen. Det kan vara i form av arbetsbeskrivningar, mönster och 

bruksanvisningar. De övriga hjälpmedlen kan enligt Porko-Hudd (2005) vara av en mer 

informerande karaktär så som litteratur om textillära, slöjd traditioner och slöjdens estetik etc. 

Lindmark (2008) har utifrån intervjuer med textillärare, utöver tidigare nämnda läromedel 

inom textilslöjden, inkluderat material som är riktade till den kommersiella marknaden, 

tidningar, textila planscher, textillärares egna arbetsmaterial och slutligen video, dvd och 

Internet. De intervjuade textillärarna var även rörande överrens om att det finns få textila 

läromedel. I de flesta fall menar Lindmark (2008) att textillärarna får antingen själv skapa 

egna läromedel eller anpassa och göra om de befintliga läromedlen så att de blir lämpade för 

eleverna. 

 

2.4 Slöjdens tysta kunskap 
Borg (2001) beskriver i sin avhandling att det finns en brist av befintliga läromedel i slöjden. 

Det är dessutom svårt att läsa sig till den praktiska kunskap som krävs för ett 

hantverkskunnande. Borg menar dock att forskare har börjat använda begreppet tyst kunskap 

för att benämna den praktiska kunskapen som man vanligtvis inte kan läsa sig till. Detta är en 

typ av kunskap som man kan inhämta genom det manuella arbetet. Den här typen av kunskap 

kanske inte kan beskrivas i ord och betecknas därför som tyst eller oformulerad. 
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Cederblad (2007) skriver att den tysta kunskapen är ”en form av personlig kunskap som bärs 

av människor i deras kroppar” (Cederblad 2007:21). Att klara av att sticka är exempelvis en 

sådan kunskap. Människan kan varken läsa sig till kunskapen om att sticka eller få det 

förklarat för sig. Handlingen måste upplevas i praktiken och därefter kommer färdigheten. 

Färdighetskunskaper uppnår människan genom att aktivt träna och pröva sig fram. Cederblad 

(2007) menar att när man utfört en praktisk handling behöver inte det innebära att det genast 

leder till en förståelse av handlingen. Förståelsen kan komma av den erfarenhet man inhämtar 

när man exempelvis lyckas eller misslyckas i sina försök. 

 

I slöjdundervisningen får elever utföra praktiska handlingar och lära sig av sitt handlande. Det 

är viktigt att slöjdläraren handlar omdömesgillt när denne demonstrerar de hantverksmoment 

eleverna skall arbeta inom. Borg (2001) skriver att eftersom det är svårt att läsa sig till den 

kunskap man får genom att slöjda är det viktigt att läraren på ett pedagogiskt sätt aktiverar 

och vägleder eleverna i undervisningen. Borg (2001) menar att slöjdlärarens problematik ofta 

ligger i att läraren inte hinner tillgodose alla elevers behov eftersom alla har olika 

förutsättningar. 

 

2.5 Datorns intåg i skolan 
Skolans väg fram till idag har varit allt annat än rak. Mellan åren 1955-1980 var det en 

händelserik tid för skolan. Folkskolan avvecklades och grundskolan infördes samt blev 

gymnasieskolan en plats som var öppen för alla. Isaksson (2001) menar att kraven på lärare 

och läromedel förändrades under dessa årtal. Socialt, färdighets- och begåvningsmässigt blev 

klasserna allt mer blandade. Dessutom var lärarbristen i grundskolan ett faktum och tanken på 

”lärarersättande material” föddes. Tanken var att eleverna skulle inhämta kunskap utan direkt 

kontakt med lärarna. Detta medförde att man framställde andra typer än de traditionella 

läromedlen. Eleverna fick bland annat förkovra sig i studiehäften där de själva fick kryssa och 

skriva in sina svar. Under en kort period dominerades bland annat språkstudierna av 

övningsband där eleverna fick sitta med hörlurar under lektionerna. Lärarbristen återhämtade 

sig ganska omgående och bruket av studiehäftena avtog en aning men behovet av 

undervisningsstöd fanns kvar. 

 

I och med att samhället utvecklades försvann inte begreppet ”lärarersättande material” utan de 

ersattes av en liten mer tidseffektiv och lyhörd produkt, nämligen datorn.  
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Det riktiga startskottet för datorns intåg i skolan var under 1980-talet. Läroplanen öppnade 

upp för större frihet och eget initiativ. Intresset och nyfikenheten för informationstekniken 

växte, IT och interaktiva inlärningsprogram blev enligt Isaksson (2001) ett område skolan 

ville utforska. Nya inlärningssätt och möjligheter formades av datoranvändningen, samtidigt 

som det sattes stora krav på att lärarna och de läromedel som producerades skulle möta den 

nya generationens livsstil. Alexandersson (2001) menar att skolan hade en förhoppning om att 

datorn skulle uppfylla tre ändamål i undervisningen. Inlärningsaspekten prioriterades och man 

hoppades att datorn kunde förse optimal inlärning hos alla elever trots olika förutsättningar. 

Den andra aspekten var arbetslivssynen. Skolan skulle helt enkelt förbereda eleverna på ett liv 

utanför skolan. Sist ut var demokratiprincipen, där man strävade efter att elever skulle få en 

likvärdig utbildning, en skola för alla. 

 

Den största förändringen som datorn har medfört i samhället är enligt Hansson (2007) att vi 

kan inhämta och sprida information på ett helt annat sätt nu och framförallt i ett helt annat 

tempo. Utvecklingen inom IT har gått och går i en fasligt snabb takt och skolan måste hela 

tiden utmana sig för att hinna med den här utvecklingen. Detta medför att lärare ofta kan 

känna en rädsla inför användandet av IT i undervisningen. Det kan vara tröttsamt att känna att 

man som lärare hela tiden måste ligga i framkant för att på bästa sätt nyttja datorn som 

redskap i undervisningen. Hansson (2007) menar dock att man inte får glömma att datorn i 

första hand kan fungera som ett komplement i undervisningen, ett pedagogiskt hjälpmedel. 

 

Datorn har också blivit ett viktigt pedagogiskt hjälpmedel, vilket många föräldrar insett för länge sedan. 

Redan innan navelsträngen klipps av, och innan personnumret blivit till, har barnen fått en e-postadress av 

sina föräldrar. Bara kort därefter, en bra stund innan skolstarten, har många barn fått egen dator (Hansson 

2007:18). 

 

2.6 Digitala läromedel 
Digitala läromedel innebär enligt Jedeskog (2002) att datoranvändandet får en framträdande 

roll i undervisningen oavsett om den har en huvudroll i verksamheten eller inte. Enligt Porko-

Hudd (2005) innefattar digitala läromedel det som finns att tillgå på CD-rom eller Internet. 

För att kunna bruka de digitala läromedlen behövs därför tillgång till utrustning som datorer, 

nätverk och elektricitet. 
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I och med att samhället ständigt förändras ställs det stora krav på lärarna, undervisningen och 

de läromedel som finns att tillgå. Porko-Hudd (2005) menar att en av dessa förändringar är 

införandet av IT i skolan. Datorer, datanät och IT har blivit en del av skolans vardag. Detta 

har medfört att det inte räcker att vara en god pedagog med gedigna ämneskunskaper utan 

samhället ställer ett krav på att lärare skall behärska IT, både tekniskt likväl som pedagogiskt. 

Porko-Hudd (2005) tror även att detta synsätt har orsakat ett vidgande av en generationsklyfta 

där yngre lärare är mer villiga att nyttja datorn som redskap i undervisningen. Trots blandade 

åsikter kring införandet av IT i skolan menar Porko-Hudd att den digitala användningen är en 

del av den yngre generationens livsstil. För att lärare skall kunna fungera som goda förebilder 

och fånga elevers nyfikenhet måste man som lärare förstå ungas relation till den digitaliserade 

verkligheten. Förutom att lärare och elever måste behärska datorn för att få ett givande 

lärande menar Linderoth m.fl (2005) att de digitala läromedlen förutsätter ny utrustning, nya 

arbetsätt och att många andra ramfaktorer beaktas. För att ett läromedel skall fungera måste 

det passa in i undervisningssammanhanget och erbjuda läraren stöd i dennes undervisning 

samtidigt som den skall handleda och utmana elevers lärande. Wyndhamn (2002) tycker att de 

digitala läromedlen har stormat in i skolans klassrum och ändrat vår syn på kunskap. Datorn 

har ändrat villkoren för lärande. Ett bra fungerande digitalt läromedel kan både främja 

självständigt arbete samtidigt som det kan uppmärksamma de kommunikativa fördelarna. 

Wyndhamn (2002) menar att vare sig om användandet av datorn i skolan kan ses som positivt 

eller negativt har den förändrat lärandet: 
 

Datorn har likt en trojansk häst tagit sig in i våra klassrum och påverkat vår filosofi rörande lärande. Datorn 

som representant för informationstekniken utmanar vårt sätt att se på kunskap och våra sätt att gestalta 

undervisningen och lärprocesser beträffande såväl innehåll och form (Wyndhamn 2002:117). 

 

2.7 Digitala lärresurser 
Skolverket (2007) vill ge en bredare syn på definitionen av vad ett digitalt läromedel är och 

använder sig av termen digital lärresurs för att bredda våra vyer. Digitala lärresurser fungerar i 

samma anda som traditionella läromedel. Uttrycket lärresurs är ett relativt nytt begrepp som 

syftar till IT-baserade läromedel. De syftar alltså till att skapa ett redskap som innefattar det 

som lärare och elever använder när det sker ett lärande. I lärresurser betonas ofta processen. 

Skolverket (2007) menar att istället för att endast använda sig av färdigställda läromedel kan 

läraren använda sig av verktyg som medför att både läraren och elever blir tvungna att skapa 
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ett eget innehåll. Exempel på sådana lärresurser kan vara; digitala skrivtavlor, bloggar, 

webbplatser och olika forum. Den mest avgörande skillnaden till traditionella läromedel är att 

digitala lärresurser oftast är multimodala. De innebär: ”…att kommunikationen kan ske med 

både text, bild och ljud samtidigt. Bilderna behöver inte vara statiska, utan det kan lika gärna 

handla om rörliga bilder, t.ex. simuleringar av förlopp eller video” (Skolverket 2007:7). En 

undersökning som anspelar på detta tillvägagångssätt har gjorts av Cederblad (2007). Syftet 

med Cederblads studie var att låta ett antal elever lära sig ett hantverksmoment i slöjden 

genom en demonstrationsvideo. De visade sig att eleverna i försöksgrupperna uppvisade en 

förbättring inom hantverksområdet efter storbildvisningen.  

 

Skolverket (2007) menar att digitala lärresurser med fördel kan integreras i ämnen där läraren, 

tidsmässigt, har svårt att tillgodose alla elevers förutsättningar. Vidare skriver Skolverket att 

digitala lärresurser, på många sätt, kan lösa problematiken för läraren när denne inte kan 

vägleda alla elevers individuella behov samtidigt.”De digitala lärresurserna ger möjligheter 

till ökad individualisering och större möjlighet för elever att arbeta i egen takt och efter egna 

förutsättningar” (Skolverket 2007:23). 

 

2.8 Digitala lärresurser i undervisningen 
I läroplanen (LPO 94) står det att rektor har ett särskilt ansvar för att: ”Skolans arbetsmiljö 

utformas så att eleverna får tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd 

för att själva kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. bibliotek, datorer och andra 

hjälpmedel” (Skolverket 2009:17). Vidare kan man läsa om hur: ” Skolan ansvarar för att 

varje elev efter genomgången grundskola kan använda informationsteknik som ett verktyg för 

kunskapssökande och lärande” (Skolverket 2009:10). Trots att kursplanen för det 

obligatoriska skolväsendet inte i någon större utsträckning formulerar vikten av IT i 

undervisningen ser Skolverket (2007) många fördelar med användandet av digitala 

lärresurser. Genom att kombinera text, bilder, rörliga bilder och ljud kan lärare alltså 

individanpassa lärandet och ge elever den stimulans de kan behöva. Det underlättar även för 

den enskilde eleven genom att denne får möjlighet att arbeta i sin egen takt. Med datorns hjälp 

kan man med enkla medel se om en instruktion utan att läraren behöver ta om en eventuell 

genomgång av momentet. Enligt Skolverket (2007) underlättas även lärarens didaktiska 

uppgift dels genom att denne inte behöver vara på fler ställen samtidigt, utan lärandet 

individualiseras. Samt att Internet har öppnat upp möjligheter för att lärare emellan varandra 
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kan dela med sig av sina idéer och läromedel. Läraren kan även med enkla tillvägagångssätt 

strukturera upp lärandet i sina genomgångar med en PowerPoint eller bara visa upp 

inspirationsmaterial över Internet. Interaktiva mötesplatser blir även allt vanligare. På dessa 

platser kan lärare finna och dela med sig av material i form av arbetsbeskrivningar,  

e-portföljer, PowerPoints och andra hjälpmedel.  

 

Jedeskog (2002) menar att datorn har många användningsområden. Den kan bland annat 

fungera som lärobok men även informationskälla, övningshäfte och som inspiratör. Datorn 

kan också verka som kommunikationsverktyg, nöjesmaskin eller skrivmaskin. Det är upp till 

läraren att på bästa sätt utnyttja datorn som redskap i undervisningen. Bara lärarens 

intentioner kan avgöra om detta tillvägagångssätt hjälper eller stjälper. 

 

2.9 IT, lärande och lärarna 
Bergqvist (2005) menar att användandet av IT leder till ökad motivation hos eleverna. En 

medveten IT-pedagogik är vad som behövs i undervisningen. Det räcker alltså inte med att ha 

en dator stående i klassrummet, där användandet blir sporadiskt. Bergqvist (2005) skriver att 

anledningen till att IT inte alltid fungerar optimalt ute i skolorna är för att många lärare inte är 

medvetna om datorns möjligheter. De finns en uppsjö av olika program och verktyg som kan 

tjäna både elevers och lärares syften.  Han frågar sig även om den IT- generation som nu 

växer upp, inte får nå upp till sin fulla potential eftersom många lärare inte hänger med i 

utvecklingen eller väljer att inte integrera den i sin undervisning. 

 

För elever i grundskolan är Internet, datorn och TV-spel naturliga inslag i deras vardag. En 

problematik som tas upp är att IT ständigt förändras och för att utvecklas med den måste man 

hela tiden hålla sig uppdaterad och ajour. Därför menar Bergqvist (2005) att det är viktigt att 

försöka ta reda på vilka kompetenser en lärare behöver för att denne själv skall få känna 

självförtroende inom IT-användandet. Hylén (2004) skriver att när det gäller utbildade lärare 

visar det sig att många har en ganska avvaktande och skeptisk bild av datorn som redskap i 

undervisningen. Den enskilde lärarens attityd mot digitala läromedel är dock avgörande för 

om tekniken används. Därför är det av stor vikt att lärare måste få känna sig trygga och 

bekanta med datorn. Inte förrän lärare känner sig bekväma med IT kommer datorn fungera 

som ett vardagligt inslag i lärandet. 
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I en internationell undersökning som Hylén (2004) har gjort om användningen av IT i skolan 

visar det sig att svenska lärare är mindre benägna att använda datorn som pedagogiskt redskap 

än lärare i exempelvis Danmark och Storbritannien.  En anledning till detta kan enligt Hylén 

(2004) vara på grund av att Sverige inte har satsat lika mycket på kompetensutbildningar 

inom IT som andra länder har gjort. Trots att de svenska elevernas attityd till användandet av 

datorer i skolan är positiva verkar det som att det är de svenska lärarna som drar ned 

statistiken. Hylèn skriver följande: 

 
Vidare inger de svenska lärarnas IT-användning viss oro. De har god tillgång till alla verktyg, men tycks 

inte lika intresserade som sina utländska kollegor att använda dem. Svenska lärare är mer skeptiska till 

Internet som ett verktyg i undervisningen och de har i betydligt lägre utsträckning (speciellt jämfört med 

Finland) tagit kontakt med andra skolor över Internet (Hylén 2004:43). 

 

Bergqvist (2005) diskuterar om anledningen till detta är beroende på brister i utbildning och 

fortutbildning och kontentan blir därefter att Sverige är i ett stort behov av att satsa på IT i 

skolan. Dels för att integrera en IT-pedagogik men också för att inte halka efter i ett 

internationellt perspektiv.  

 

2.10 Digitala slöjdresurser på worldwidewebb 
I kursplanens mål att sträva mot för ämnet slöjd skrivs det: ”Skolan skall i sin undervisning i 

slöjd sträva efter att eleven tillägnar sig praktisk erfarenhet av olika arbetsmetoder, verktyg, 

redskap och informationsteknik vid arbete i slöjdens olika material.”(Skolverket 2009:07) 
Enligt Skolverket (2007) börjar allt fler och fler lärare designa och tillverka egna digitala 

läromedel. En anledning till det kan vara att den tekniska utrustningen blir allt billigare och 

därför mer tillgänglig. Detta medför i sin tur att kunskapen hos många användare ökar och 

likaså intresset. Dessa olika läromedel kan se väldigt varierande ut. Många textillärare har 

exempelvis börjat skapa forum och egna hemsidor där de delar med sig av lektionsförslag och 

arbetsbeskrivningar. Det finns också samlingsportaler som uppmuntrar lärare och elever att 

ladda upp bilder och beskrivningar på sina alster så att olika skolor och andra intresserade kan 

ta del av dem. En sådan sajt är exempelvis ”www.swedishcraft.nu”. Sidan är utformad så att 

samtliga skolor i Sverige skall kunna lägga upp och dokumentera elevarbeten. På sajten finner 

du i nuläget trä- och textilslöjdarbeten från ett antal olika svenska skolor. Eleverna får själva 

aktivt ta bilder och skriva om sina arbeten för att sedan publicera dem på websidan. På så sätt 

kan vem som helst som har tillgång till Internet ta del av dem. 
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En annan sajt på Internet är ”www.slojd.nu” där textilläraren och läromedelsproducenten 

Inger Degerfält skapat en varierad databas där man kan finna ett antal slöjdrelaterade 

produkter och tjänster. På databasen kan slöjdlärare ta kontakt med varandra genom ett forum 

som är avsett för att slöjdlärare med enkla medel ska kunna konversera om slöjdrelaterade 

frågor och erfarenheter. Här finner man även elevportföljdatabasen @tt slöjda där elever kan 

lägga upp bilder, film och text på sina alster. På ”www.slojd.nu” kan både privatpersoner och 

skolor även beställa de datorbaserade läromedlen: @tt sticka, @tt virka, @tt brodera och 

@tt sy etc. Samtliga läromedel är uppbyggda med bilder, filmer ljud och demonstrerar tydligt 

och pedagogiskt hur särskilda hantverksmoment kan genomföras.  

 

Porko-Hudd (2005) redogör även för Kässaboxi-portalen som är en finsk slöjddatabas. De 

finländska lärare som grundade denna portal menar att de svarade på samhällets krav på IT i 

undervisningen. Webbsidan är indelad i tre delar och skall dels fungera som ett idèskafferi för 

elever i slöjden. Andra delen skall fungera som en idèbank för lärare så de kan få stöd i deras 

planering och undervisning. Den tredje och sista delen utgör den forskning som görs inom 

slöjdvetenskap och slöjdpedagogik. Det området ämnar fungera som koppling mellan praktik 

och teori.  

 

På senare tid har även textillärare börjat lägga upp egna hemsidor antingen via sin skolas 

hemsida eller helt på eget initiativ. Juhlin (2009) är en av dessa textillärare och hon skriver att 

syftet med hennes hemsida är att göra reklam för slöjden i den svenska skolan, men även att 

ge inspiration och idéer till andra. Juhlin menar även att datorn har fått ett fäste i slöjdsalen 

och har visat sig vara ett väldigt bra hjälpmedel och redskap i undervisningen. Arnklint 

(2009), även hon textillärare, har ett stort intresse av användandet av datorer i slöjden. 

Arnklint menar att datorn är ett bra komplement i undervisningen och hennes hemsida 

fungerar som en länk mellan henne och andra kollegor. Wendicks (2009) slöjdsida på nätet 

bjuder även på inspiration och läromedel som hon själv konstruerat. Dessa får användas både 

av skolor och av privatpersoner så länge syftet är pedagogiskt.   
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3. Metod 
3.1 Datainsamlingsmetoder 
Jag har i denna studie valt att göra en kvalitativ undersökning. Essensen i en kvalitativ 

intervjuform är enligt Johansson och Svedner (1998) att endast ens frågeområden behöver 

vara formulerade medan intervjufrågorna kan anpassas efter informanterna. Svaren skall 

spegla den intervjuades inställning och erfarenhet.  

 

Under förberedelserna inför de intervjuer som utfördes formulerades ett antal öppna frågor 

som utgick ifrån studiens frågeställningar: Vad finns det för digitala läromedel, hur används 

dessa i undervisningen och hur fungerar användandet av digitala läromedel i 

undervisningssammanhang. Vid genomförandet av en kvalitativ intervju undviks formulerade 

frågor eftersom syftet är att få så uttömmande svar som möjligt. Jag har under mina intervjuer 

frångått detta. Således blir min intervjumetod mer av en halvstrukturerad kvalitativ form. En 

halvstrukturerad intervju innebär enligt Trost (2005) att intervjuaren på förhand har bestämda 

frågeområden och uppföljningsfrågor. Mina i förväg formulerade frågor har inte haft för 

avsikt att styra informanterna utan fungerade endast som ett stöd för intervjuerna utifall de 

skulle stanna av. För att de öppna frågorna skulle få en naturlig följd och en bra struktur 

placerades de i en såkallad intervjuguide (se billaga 2). Valet av att använda en 

halvstrukturerad intervju har även inneburit att det funnits utrymme för spontana följdfrågor. 

Syftet med intervjuerna har varit att få en fördjupad insikt om de intervjuades syn på 

datoranvändningen i textilslöjden utifrån deras inställningar och erfarenheter. 

 

3.2 Urval 
Digitala läromedel är ett relativt outforskat område inom textilslöjden. Eftersom min intention 

har varit att intervjua textillärare som dagligen använder sig av digitala läromedel har det 

framkommit att många textillärare inte har anammat datorn som redskap i sin undervisning. 

Anledningen till valet av att endast tillfråga textillärare som använder datorn i undervisningen 

beror bland annat på att studiens syfte avser att svara på hur textillärare, som använder 

digitala medier, upplever att de fungerar. Av denna anledning skickades inga förfrågningar till 

textillärare som inte använder digitala läromedel i vardagen ut. Studien hade då fått ett annat 

perspektiv än det jag avsåg att undersöka. Följden av att de digitala läromedlen i textilslöjden 



14 

 

är få och relativt outforskade medförde vissa svårigheter. Det har exempelvis varit svårt att 

finna informanter med en integrerad IT-pedagogik i närheten av min studieort. Undersöknings 

geografiska bredd har därför fått vidgats och med hjälp av ett slöjdforum på Internet 

kontaktades textillärare över hela Sverige. 

 

Genom slöjdportalen ”www.slojd.nu” skickades en förfrågan via deras textillärarlista ut.  

Denna lista kan alla blivande och aktiva slöjdlärare gå med i för att kunna stödja varandra i 

deras undervisning samt utbyta erfarenheter. I mitt mejl var jag noga med att skriva att syftet 

var att få kontakt med textillärare som dagligen använder datorn i textilslöjden. Responsen var 

god och till en början svarade 10 textillärare som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. 

Antalet informanter var i högsta laget men trots det skickades information om intervjun till 

alla 10 lärare eftersom det fanns en risk att några kunde falla bort under arbetets gång. 

 

Antalet medverkande i kvalitativa intervjuer menar Trost (2005) bör begränsas eftersom färre 

intervjuer ger en större möjlighet att få ett överskådligt material. Av de 10 textillärare som 

visade intresse skedde ett bortfall på fem lärare. Anledningen till varför de inte gick vidare 

med intervjun var dels för att några av dem hade svårt att finna passande tider och ett antal, av 

okända skäl, hörde inte av sig efter att de hade mottagit mitt mejl med informationen om 

intervjun. 

 

Fem textillärare visade dock intresse och tider avtalades med alla fem informanter, som var 

kvinnor i olika åldrar. Samtliga informanter arbetar och undervisar på grundskolan inom 

textilslöjden. En av dessa fem textillärare var Inger Degerfält som är grundaren bakom 

databasen ”www.slojd.nu” och producent till läromedlen i @tt-serien. Att Degerfält 

kontaktades var ett medvetet val i och med att hon är en av de få läromedelsproducenter som 

skapat digitala läromedel inom textilslöjden. Degerfälts digitala läromedel har nått ut i många 

av Sveriges slöjdsalar och eftersom min intention dels har varit att studera utbudet av digitalt 

material inom textilslöjden var det viktigt för min studie att få ta del av Degerfälts erfarenhet 

och inställning till datoranvändandet i textilslöjden. Degerfält tillfrågades om tillåtelse att 

nämnas vid namn. Övriga informanter förblev anonyma under studien. 
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3.3 Procedur 
Efter informanternas medgivande till intervjuerna sändes ytterligare ett mejl där det bifogades 

ett följebrev och ett dokument med de frågeområden som skulle beröras. Därefter skrevs 

förslag på tider och samtliga lärare informerades om hur intervjun skulle gå till. Av 

ekonomiska skäl och tidsaspekten har intervjuerna skett över telefon. En nackdel med att vara 

tvungen att sköta alla intervjuer över telefon var att den mänskliga kontakten, där man kan ta 

del av informantens kroppsspråk och ögonkontakt, gick förlorad. Ur en trygghetssynpunkt är 

heller inte en telefonintervju optimal eftersom informanten inte får någon större insikt om 

vem jag som intervjuare är. Eftersom syftet har varit att ge en bild över hur det digitala 

användandet kan förhålla sig ute i slöjdsalarna var dock telefonintervjuer den bästa lösningen. 

Trost (2005) menar att telefonintervjuer kan i varierande skala vara lämpade för ingående 

intervjuer, man bör även skilja på samtal och intervju. I ett samtal utbyter man åsikter och 

känslor vilket man alltså bör undvika när man genomför en kvalitativ intervjuundersökning.  

 

I början av intervjun tillfrågades informanterna om de kunde tänka sig att bli inspelade över 

telefon och efter deras medgivande startades intervjun igång. Mina i förväg formulerade 

frågor fick fungera som en guide genom intervjun, men frångicks ofta genom att varje enskild 

informant uppmuntrades till att delge sina egna erfarenheter och sin inställning. Intervjuerna 

varade mellan 25-40 minuter beroende på hur mycket tid informanterna kunde undvara. 

Samtliga intervjuer utfördes inom en veckas tid, mellan den 10:e till den 17:e november 2009. 

Inspelningen skedde med hjälp av en inspelningsmodul som installerades via en telefon. 

Modulen kopplades sedan till ett inspelningsprogram på datorn. Efter avslutade intervjuer 

transkriberades det inhämtade materialet. Vid transkriberingen valdes väsentliga delar, för 

arbetet, ut ifrån intervjuerna. Talspråk och dialektala uttryck har skrivits om. Det 

transkriberade materialet har enligt överenskommelse förstörts efter slutfört arbete. 

 

3.4 Forskningsetik 
Enligt Johansson och Svedners (1998) anvisningar informerades samtliga lärare om studiens 

syfte. Informanterna upplystes även om att de kunde avbryta intervjuerna när som helst under 

deras deltagande. De har även blivit delgivna om tystnadsplikten under och efter studiens 

genomförande likaså att de kommer att förbli anonyma bortsett från läromedelsproducenten 

Inger Degerfält. Avsikten har varit att bemöta informanterna med respekt och ett stort intresse 

över vad det har att berätta. 
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4. Resultat 
I resultatdelen som följer skrivs det, utifrån informanternas svar, om vilka digitala läromedel 

som finns ute i skolorna och hur dessa används av textillärarna. Samt hur dessa läromedel 

praktiskt fungerar i undervisningen och hur informanterna uppfattar att eleverna ser på 

datoranvändandet i textilslöjden. Avsnittet är disponerat utifrån studiens frågeställningar och 

det insamlade materialet, från intervjuerna, ligger som grund. 

 

4.1 Presentation av informanter och digital utrustning 
Nedan följer en presentation av de fem textillärare som intervjuats samt en redogörelse för 

deras digitala utrustning. För att tydliggöra lärarnas bakgrund, åsikter och svar har vardera 

lärare namngivits från A till D. Den femte informanten nämns vid namn. 

 

Lärare A arbetar på en mindre skola i södra Sverige. Hon är relativt nyexaminerad och arbetar 

med elever i grundskolans tidigare år. Ledningen på lärare A:s skola har en god inställning till 

IT och har därför gjort en rejäl satsning på ny och uppdaterad utrustning med datorer och 

SMART boards i nästan varje klassrum. Lärare B arbetar på en F-9 skola i södra Sverige och 

hon undervisar elever från årskurs tre till nio. Hon har arbetat på denna skola i tio år och 

använder datorn som ett komplement i undervisningen. Slöjdsalen har en dator och en mobil 

projektor. Lärare C arbetar på en skola i södra Sverige och hon undervisar elever från årskurs 

sex till nio. Där har hon arbetad i snart 20 år och även hon tycker att datorn öppnar upp 

möjligheter för slöjden trots att hon för tillfället inte har tillräcklig utrustning. Lärare D 

undervisar elever i grundskolans samtliga år på en skola i norra Sverige. Hon har aktivt 

arbetat med datorn som redskap i slöjden sedan sex år tillbaka och väntar spänt på att en 

projektor ska installeras i hennes slöjdsal. Sista intervjun var med Inger Degerfält som är 

läromedelsproducent och lärare för grundskolans tidigare år. Med Degerfälts tillåtelse har jag 

frångått anonymiteten. Anledningen till varför hon nämns vid namn är för att jag kommer att 

redogöra för hennes digitala läromedel i @tt-serien samt slöjddatabasen ”www.slojd.nu” som 

Degerfält är grundare för. 

  

4.2 Digitala läromedel inom textilslöjden 
Digitala läromedel är en relativt ny företeelse i Sveriges slöjdsalar. På ”www.slojd.nu” (2009) 

skrivs det att innan 2000-talet fanns det i princip inga digitala läromedel som kunde nyttjas 
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inom textilslöjden. Så när Inger Degerfält, grundare för slöjdportalen, 1999 beviljades ett 

projektstöd för sina idéer började hon producera multimedia på heltid. Degerfälts intention 

var då att producera ett digitalt material som visar på hur man genomför olika textila tekniker. 

Enligt Degerfält var hon i början princip ensam om att utforma digitala läromedel specifikt för 

textilslöjden men allt eftersom tiden gått har det dykt upp fler digitala läromedel.  

 

Det finns två sidor av digitala läromedel i textilslöjden. Den ena sidan har en mer allmän 

inriktning men kan appliceras på textilslöjden. Ett exempel på ett sådant medium är en Power 

Point, som fungerar som ett visningsprogram som kan fyllas med valfri information och 

inspirationsmaterial. Den andra sidan är digitala läromedel utformade endast för textilt bruk. 

Degerfälts digitala läromedel, där textila tekniker i bilder och rörliga bilder demonstreras, är 

ett exempel på hur ett digitalt läromedel för textilslöjden kan se ut.  

 

De digitala läromedel som de intervjuade lärarna berör utgör en stor del av det utbud av 

digitala medier som finns tillgängliga på den svenska marknaden. Om man ser till 

informanterna finns det idag tämligen få digitala läromedel som specifikt är utformad för 

skolbruk inom textilen. Däremot är den textila multimedia som finns över Internet relativt 

utbredd. Internet kan därför ses som ett läromedel i och med att det finns en uppsjö av olika 

hjälpfulla material att tillgå. Många textillärare har själva börjat utforma lektionsmaterial och 

lagt upp det på egna eller deras skolors hemsidor. På Internet finns det även sidor där 

privatpersoner själva kan lägga upp filmklipp och bilder. Exempel på sådana sidor kan vara 

”www.youtube.com” eller ”www.google.se”. Med dessa medier har tillgången till 

pedagogiska material ökat och den som har möjlighet att utnyttja en dator och Internet kan 

alltså finna instruerande filmklipp, information och bilder. Degerfält menar dock att Internets 

utbud av textilt material är inspirerande och bra men att lärare ofta söker efter material som är 

strukturerat och samlat på en och samma plats. 

 

Nedan redovisas de digitala utbuden av läromedel som de intervjuade lärarna i varierande 

skala använder sig av. De digitala läromedel som nämns nedan representeras av de fem 

informanterna och eventuella bortfall av digitala läromedel inom textilslöjden kan 

förekomma.  

 



18 

 

För att klargöra vad som inbegriper digitala läromedel diskuteras det stöd läraren kan få i sin 

planering, sitt genomförande och sin utvärdering av undervisningen. Det framgår att de flesta 

lärarna blir en aning konfunderade över benämningen digitala läromedel. Många av dem har 

lättare att relatera och ge respons till termen digitala hjälpmedel. Detta handlar, till stor del, 

om att många av de intervjuade lärarna använder sig av olika digitala utvärderingsverktyg. De 

anser att dessa verktyg inte fullt ut kan ses som läromedel utan fungerar snarare som ett 

hjälpmedel i deras utvärdering och i elevers reflektionsfas. Jag har utifrån denna vetskap valt 

att benämna samtliga digitala medier med termen läromedel eftersom definitionen av ett 

läromedel är de redskap som ger stöd åt läraren i dennes undervisning. 

 

Samtliga digitala läromedel presenteras i tre kategorier. Det digitala materialet har olika 

användningsområden i undervisningen och är därför uppdelade på liknande vis. Dessa 

används vid genomgångar, löpande i undervisningen och under utvärderingen. I de 

kommande underrubrikerna redogörs det för hur dessa digitala läromedel fungerar och hur det 

används och upplevs av informanterna. 

 

Vid genomgångar: 

• PowerPoint  

• Bildvisningsprogram 

• Inspirationsmaterial i form av bilder och mönster på Internet 

• Strömmande media  

 

Löpande i undervisningen: 

• @tt-programmen 

• Egentillverkade instruktionsfilmer 

• Webbsidor 

• Stitch and design 

• Broderimaskin med USB ingång 

 

Under utvärderingen: 

• Portfolio manager 

• @tt slöjda (e-portfölj) 

• Egentillverkade utvärderingsverktyg 
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4.2.1 Vid genomgångar 
Under genomgångar av ett moment eller under en introduktion av en lektion finns det ett antal 

digitala läromedel som majoriteten av lärarna använder sig av. PowerPoint och bildvisning 

nämns mest flitigt. Merparten av lärarna berättar att de använder sig av programmet 

PowerPoint för att strukturera upp innehållet under sina genomgångar. Microsoft PowerPoint 

finner man på de flesta datorer som har Microsoft Office. Det är ett visningsprogram där 

flertalet av lärarna lägger in text, bilder och ljud om vartannat. De bestämmer själva vilket 

utseende deras PowerPoint ska ha genom programmets grundmallar. Det visningsmaterial 

som skapas genom programmet kan sedan skrivas ut, visas på datorskärmen eller projiceras 

på duk. Samtliga lärare nämner även att man enkelt kan söka bilder på ”www.google.se” för 

att antingen föra över dem till en PowerPoint eller bara visa dem i ett bildspel för eleverna. 

När det rör sig om att endast visa bilder använder samtliga lärare sina datorers 

bildvisningsprogram.  Bildvisningsprogram finns som standard på alla datorer och används 

endast till att visa bilder eller fotografier. Lärare A visar exempelvis sitt bildmaterial över 

slöjdsalens interaktiva SMART board. Den fungerar som en tryckkänslig whiteboardtavla. 

Tavlan är kopplad till en dator och en projektor och kan liknas vid en touchscreen (Wikipedia 

2009). 

 

Ett annat digitalt läromedel som merparten av lärarna använder sig av vid uppstartandet av en 

lektion är strömmande media. Strömning av medier innebär ett uppspelande av ljud- och 

videofiler som tas emot, i realtid, på ens dator samtidigt som de överförs från nätet 

(Wikipedia 2009). Lärare C använder bland annat skolans mobila projektor för att kunna 

strömma film från ”www.sli.se”( Svenska Läromedel på Internet). På hemsidan kan man 

bland annat läsa om att SLI vill fungera som en samlingsplats för Sveriges läromedel. Lärare 

C använder sig av webbplatsen för att visa fakta- och spelfilmer över projektorn. I detta fall 

används filmerna för att inspirera eller introducera ett moment och fungerar inte löpande i 

undervisningen som exempelvis instruktionsfilmer kan göra. 

                                                                                                                                    

4.2.2 Löpande i undervisningen                      
Det finns webbplatser där man både kan finna inspirationsmaterial och instruktionsfilmer. Ett 

exempel på en sådan sida är enligt tre av fem lärare ”www.youtube.com” som är en webbplats 

där vem som helst kan ta del av uppladdade videoklipp. Lärare D nämner även 

”www.podcastpeople.com”. På ”podcastpeople” kan man som användare skapa ljud och 
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video podcasts. ”Du lägger själv upp ditt material men programmet är konstruerat så att man 

kan komma igång snabbt, enkelt och man ska inte behöva oroa sig för några tekniska detaljer” 

(Lärare D 2009). Majoriteten av lärarna har även hittat hemsidor som innehåller mönster och 

instruktioner i rörlig bild. Lärare A betonar särskilt ”www.garnstudio.se” som är en webbsida 

om stickning och virkning. De instruktionsfilmer som finns på hemsidan visar olika tekniker 

inom stickning och virkning och sidan har även en riklig tillgång av olika gratis stick- och 

virkmönster. 

 

Flertalet av lärarna har även tillverkat egna digitala instruktionsfilmer genom att med en 

filmkamera filmat hantverksprocessen steg för steg. Lärare A håller i nuläget på att utforma 

en instruktionsfilm där eleverna skall få förståelse för tygtryck. Vidare har hon även utformat 

en film om brickvävning där de olika momenten har filmats. Lärare B har skapat en film om 

symaskinsbroderi och lärare D har just avslutat en instruktionsfilm om virkning. Gemensamt 

för dessa egentillverkade filmer är att de inte innehåller något ljud utan är endast uppbyggda 

av rörlig bild. Lärare B tillverkade sin film i ett program som heter Photostory under en 

kompetensutbildning inom IT. Lärare A och D tillverkade sina filmer på eget initiativ och 

med eget material. 

 

Ett annat program som både är uppbyggt av ljud, bild och rörlig bild är Inger Degerfälts @tt-

serie. Degerfält är textillärare, läromedelsproducent och grundare för slöjddatabasen 

”www.slojd.nu”. Hon berättar att sajten har varit igång sedan mars 1999 och är knutpunkten 

för de datorbaserade läromedlen i @tt-serien. Samtliga läromedel är uppbyggda med, 

fotografier, filmer, ljud och består av en CD-skiva innehållande fem delar: Inspiration, 

material, redskap, lexikon och beskrivningar. I varje del finns fotografier och korta 

instruktionsfilmer. I nuläget finns åtta varianter av läromedlet i @tt-serien: @tt sticka, @tt- 

virka, @tt tova, @tt sy, @tt sy i fleece, @tt kvilta, @tt knopa och slutligen @tt brodera. 

Degerfält berättar att man som skola prenumererar ett år i taget, från februari till februari, och 

då skickas programmen ut till skolan på cd-rom. 

 

De digitala läromedel som används i mindre skala är bland annat programmet Stitch and 

design där man kan teckna eller scanna in bilder i datorn för att sedan omvandla dem till 

korsstygnsmönster. Det är endast lärare B som har programmet tillgängligt i textilsalen. 

Ytterligare ett digitalt läromedel som endast ett fåtal lärare använder sig av är digitalt broderi. 
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Lärare A, B och D har alla tillgång till en broderimaskin med usb ingång. Den fungerar som 

en vanlig broderimaskin med undantag för att man kan scanna in eller hämta bilder från nätet. 

Några av dem använder ett program vid namn PE Design Layout & Editing som gör det 

möjligt att bearbeta bilderna till mönster som passar broderimaskinen. När de har ett färdigt 

mönster sparar de över bilden på ett usb-minne och för in den i broderimaskinen.    

 

4.2.3 Under utvärderingen 
Samtliga informanter använder sig av digitala läromedel i form av utvärderingsverktyg. 

Flera av lärarna använder sig i nuläget av @tt slöjda som finns på ”www.slojd.nu”. 

Degerfält står även här som grundare för portfoliodatabasen som startades 2004. I denna e-

portfölj redovisar elever sina slöjdalster med bild, text och videolänkar. På så sätt får lärarna 

en översiktlig dokumentation över alla sina elever och deras alster. Eleverna har tillgång till 

sin portfölj förutsatt att datorn kan kopplas upp mot Internet. 
 

Portföljerna visar precis vad de har gjort och de är upp till eleverna själva att presentera materialet. Det 

som är bra med databasen och portfolion är att man inte binder upp sig på datorn som finns i slöjden utan 

den finns att hitta på nätet och man kan logga in på vilken dator som helst, antingen länkad via skolans 

hemsida eller går man in på `slojd.nu`(Inger Degerfält 2009). 

 

Lärare B berättar att hon tidigare använde sig av ett program som heter Portfolio manager 

som fungerar på samma sätt som portföljdatabasen @tt slöjda, den enda nämnvärda 

skillnaden är att man endast kan få tillgång till sin användare på den dator som programmet är 

installerat på. Vilket innebär att lärare och elever blir beroende av textilslöjdens dator vid 

dokumentation. Lärare A har inte arbetat på sin skola särskilt länge och har varken hunnit 

tagit del av Portfolio manager eller portföljdatabasen på ”www.slojd.nu”. Hon låter dock 

eleverna dokumentera, med text och bilder via slöjdsalens dator. Lärare A siktar även på att 

utforma en egen dokumentationsbas på skolans hemsida i framtiden. Lärare D har skapat ett 

eget utvärderingsverktyg utifrån programmet Excel. Excel är ett kalkylprogram som man 

finner i Microsoft Office.   
 

Min son har hjälpt mig med att göra ett Excel ark där jag skriver in elevernas namn, mejladresser, om de 

vill och kan, sen gör jag ett rutnät så att varje gång de är i slöjden finns det en ruta för varje elev så att de 

ska kunna skriva i vad de har gjort, eller vad de har lärt sig, kortfattat, dels för att jag ska kunna hålla lite 

koll på vad som pågår, och dels för att de ska repetera och reflektera över vad de har gjort (Lärare D 2009). 
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4.3 Lärarnas upplevelser av digitala läromedel 

4.3.1 Vid genomgångar 

Alla fem textillärare berättar under sina intervjuer att det dagligen använder datorn i 

slöjdundervisningen. Samtliga tycker att den har en väsentlig funktion när man introducerar 

ett moment eller startar igång en lektion. De menar att det är viktigt att inspirera eleverna så 

att det bli nyfikna och att de kan finna glädje i att lära sig om ett hantverksområde. Degerfält 

berättar att hon varje lektion startar igång en liten film eller visar ett klipp från ”youtube” för 

att få rätt stämning i klassen. Hon menar att det inte är optimalt att bara fokusera sig på olika 

tekniker i undervisningen utan att man måste fokusera på ett lustfyllt lärande och att spela upp 

ljud och rörlig bild är en väldigt uppskattad handling i klassrummet. Även de andra 

textillärarna använder sig av olika inspirationsmaterial för att fånga elevernas 

uppmärksamhet.  Lärare B beskriver att hon brukar komponera ihop egna bildspel som hon 

sedan använder som introduktionsmaterial till olika moment: ”Vi jobbade med yllebroderi i 

åk 7 och då plockade jag bilder från nätet, för jag hade inget bra inspirationsmaterial till en 

början, men nu är det så smidigt för man kan ju bara googla och hitta en massa bilder” (Lärare 

B 2009). Datorn används som sökmotor av samtliga lärare. Majoriteten av lärarna tycker 

alltså att datorn med fördel kan användas till att söka bilder, information och inspiration. 

Under intervjuerna uttrycker sig alla informanter om att datorn effektiviserar och underlättar 

deras förberedelser inför lektioner.  

 

4.3.2 Löpande i undervisningen 
I undervisningsfasen menar alla av textillärarna att digitala läromedel är tacksamma att arbeta 

med, i synnerhet instruktionsfilmer. Många av lärarna har i nuläget inte stationära projektorer 

i sina klassrum och det gör att storbildsvisning av fakta- och instruktionsfilmer inte sker på 

daglig basis. Trots avsaknaden av projektorer fungerar det att visa filmer för eleverna via 

datorskärmen. Några av lärarna berättar att de delar upp klassen i mindre grupper eftersom 

alla elever inte samtidigt kan få plats vid datorn. Oavsett om bildvisningen sker via en 

datorskärm eller via en projektor fungerar instruktionsfilmerna på det viset att 

hantverksprocessen är pedagogiskt filmad steg för steg. Om klippet spelas upp på helskärm 

brukar de lärare som har tillgång till projektorer låta klippet gå runt, löpande genom hela 

lektionen.”Jag har börjat använda mig av en hemsida som heter Drops design som både har 
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stickmönster och små instruktionsfilmer. Då låter jag den gå, runt, runt, runt under tiden, 

samtidigt som jag kan gå runt och hjälpa” (Lärare A 2009). 

De lärare som ännu inte har tillgång till en stationär projektor visar instruktionsklippen på 

datorskärmen, där kan eleverna själva både pausa eller starta om filmen för att lära sig 

tekniken. Majoriteten av lärarna låter sig alltså inte hindras av att de inte har stationära 

projektorer i slöjdsalen. Däremot menar de alla att det förmodligen hade haft en mer 

varierande användning av datorn om utrustningen vore bättre. 
 

Det här med kanonen längtar jag verkligen efter, för det är så många gånger man kan fundera över saker. 

Som exempelvis under ett moment när de sydde slipsar, då kan man fråga sig; Hur knyter man en slips då? 

De går ju hur snabbt som helst och hitta på nätet och visa med kanonen (Lärare D 2009). 

 

I och med att lärare C skall få en projektor installerad i klassrummet hoppas hon att för första 

gången på länge starta igång ett moment i helklass med stickning. Hon har upplevt svårigheter 

att räcka till vid ett sådant moment. Hon tror dock att storbildsvisning kan hjälpa henne att 

effektivisera inlärningen hos eleverna. Genom att eleverna tillsammans instrueras via en 

storbild önskar lärare C att hon skall få mer tid till att gå runt och hjälpa eleverna samt att de 

uppmanas att bistå varandra med hjälp. 
 

I och med att jag ska få en kanon känner jag att jag vill dra ihop stickning med en hel grupp, så som man 

gjorde förut, alla får sticka samtidigt, Om vi tar stickning som exempel har jag tidigare bara kunnat 

introducera det för några stycken eftersom jag bara har haft tillgång till en dator. Har du en grupp på 15 

elever kan du kanske sätta upp mot fem elever framför datorn som kan knäcka koden med stickning (Lärare 

C 2009). 

 

Samtliga lärare använder sig av datorn som redskap löpande i undervisningen och de är alla 

övertygade om att de sparar tid på det sättet. Majoriteten av lärarna tror att kravet på att lärare 

ska hinna vara överallt samtidigt inte blir lika märkbart när pedagogiska instruktionsfilmer 

visas under lektionen. Degerfält utrycker att hon känner en stor lättnad över att inte behöva gå 

runt och upprepa samma instruktioner till varje elev. Ingen av lärarna tycker emellertid att 

datorn ska ha en huvudroll i undervisningen. Datorn kan varken ersätta läraren eller ensamt 

instruera eleverna men samtliga tycker att datorn är ett väldigt bra komplement. Flertalet 

liknar datorn vid en kollega som kan bistå med en hjälpande hand. 
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4.3.3 Under utvärderingen 
Det digitala läromedel som finns att tillgå vid dokumentation tycker samtliga lärare 

underlättar deras arbeten. Majoriteten använder portföljdatabasen @tt slöjda. Lärarna tycker 

att denna portal fungerar bra eftersom de inte behöver binda upp sig vid slöjdsalens dator, 

utan de kan få tillgång till databasen på vilken dator som helst förutsatt att den har Internet. 

Anledningen till varför majoriteten av lärarna tycker det är bra, är för att slöjdtimmarna går 

fort och eleverna hinner ofta inte med att reflektera över sin process under lektionens gång. 

Merparten av lärarna anser att det är upp till eleverna att på slöjdlektionen och utanför slöjden 

dokumentera sin process och sina produkter. De flesta av lärarna brukar dock ge eleverna 

ungefärligen tio minuter av slutet på en lektion för att de ska hinna logga in på deras 

användare och reflektera över vad det gjort under lektionen. Eleverna blir stolta när de kan 

visa upp fotografier över vad de har skapat på slöjden för nära och kära. Lärarna menar att 

slöjdatabasen gör detta möjligt eftersom eleverna även kan logga in på sin portfölj hemifrån.  

 

Lärare A och D använder sig inte utav något av de kommersiella utvärderingsverktygen utan 

de har funnit egna lösningar. Lärare D har som tidigare nämnt skapat en digital dagbok med 

programmet Excel. Dagboken används dagligen och medför enligt henne struktur under 

utvärderingen. Lärare A låter sina elever dokumentera efter varje avslutat moment. Med hjälp 

av datorn fotograferar och skriver eleverna texter om sina alster. För lärare A är det viktigt att 

arbeta med ett designperspektiv. Hon vill att hennes elever ska förstå varför de dokumenterar 

och framförallt vill hon låta dokumenteringen bli så pass genomarbetad att det sedan blir 

nyttigt och kul att titta tillbaka på den.   

 
Angående dokumentationen använder jag mig också av material som jag själv gjort under min utbildning. 

Jag visar dem exempel på hur rent designmässigt en dokumentation kan se ut. Det har blivit som små 

dataskrivna böcker. Det är nästan som om man håller på att scrap-bookar. Tillslut ser inte eleverna det som 

något jobbigt utan de tycker snarare att de är något roligt (Lärare A 2009). 

 

Majoriteten av lärarna låter alltså sina elever dokumentera sin process dagligen och då sker 

det digitalt. De är alla övertygade om att deras digitala tillvägagångssätt vid utvärdering 

sparar tid och strukturerar upp undervisningen vilket upplevs som en arbetsbörda mindre.
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4.4 Datorns funktion i undervisningen 

Under mina intervjuer framgår det att samtliga lärare tycker att digitala läromedel är en 

förutsättning för en lyckad undervisning i textilslöjden. Flertalet av lärarna menar att datorn 

som komplement i textilslöjden stärker ämnet. Trots att lärarna tycker att datorn har en 

självskriven plats i undervisningen finns det vissa faktorer som de upplever försvårar arbetet. 

Samtliga lärare menar att det är den digitala utrustningen som avgör om de kan föra en lyckad 

undervisning med digitala läromedel. Två av fyra lärare har bra utrustning, medan de 

resterande anser sig ha en bristande utrustning i nuläget. Lärare B upplever att det lätt kan bli 

lite trångt framför den ensamma datorn i slöjdsalen. Den mobila projektorn som finns till 

förfogande måste hon boka i förväg och det gör att lärare B drar sig lite inför att visa 

exempelvis instruktionsfilmer inför helklass. Hon menar att datorn skulle bli ett mer naturligt 

inslag om det fanns fler datorer och en stationär projektor i klassrummet. Samtliga lärare 

lägger stor betoning på att ha tillgång till bra utrustning, annars finns det en risk att 

datoranvändandet bara blir krystat och komplicerat. 

 
Vi har en dator i slöjden, vi har en mobil projektor men det är lite extra pyssel med det, så det är inte jätte 

smidigt. Ibland drar man sig lite inför det eftersom det inte alltid blir så naturligt att föra in datorn som jag 

skulle vilja att det var. Det är ofta i början av terminen vid någon introduktion som jag använder mig av 

projektorn och storbild så alla kan ta del av det samtidigt (Lärare B 2009).  

 
Om man ska kunna använda dator i vardagen måste man ha fasta installationer i slöjden, man kan inte börja 

dela kanoner och annat med andra klassrum (Lärare C 2009).  

 

De digitala läromedel som merparten av lärarna tycker fungerar bäst i 

undervisningssammanhang är instruktionsprogrammen i @tt-serien och 

dokumentationsverktyget @tt slöjda. De två lärare som har stationära projektorer tycker 

speciellt sig se att eleverna lär sig bättre genom att få ett moment introducerat på storbild. 

Degerfält som är grundare för flertalet av läromedlen i @tt-serien tycker att de är 

ovärderliga i hennes undervisning och menar att hon ser stora fördelar med att använda 

digitala läromedel. Samtliga lärare menar att de slipper upprepa sig en massa gånger och 

framförallt behöver de inte springa andan ur sig. Textillärare är ett fartfyllt arbete där tiden 

inte alltid räcker till men samtliga lärare menar att när man som lärare kan ta hjälp av ett 

redskap som datorn hjälper man inte bara sig själv utan även eleverna.  
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Istället för att det ska bli stora sjöslaget när man introducerar någonting kan man enkelt visa det på 

projektor. Alla elever ser lika bra och någonting i rörlig film gör att elevens blick fokuseras, de är ingen 

annan som sitter och tittar på något annat, det är super koncentrerat, och om någon är borta behöver jag 

inte upprepa mig för då hänvisar jag till filmen. Datorn kan aldrig ersätta mig, för den kan inte berömma 

barnen och den kan inte peppa barnen men det bästa är att jag slipper vara papegojan som upprepar mig 

gång på gång i undervisningssammanhang (Inger Degerfält 2009). 

 

En problematik som bland annat lärare D upplever är att hennes budget inte är speciellt 

tillåtande när det kommer till inköp av digitala läromedel. Hon anser sig inte ha råd att köpa 

in @tt-programmen för då måste hon dra in på något annat. I nuläget finns det egentligen 

inget som hon kan vara utan och hon får därför nöja sig med de gratisprogram som finns över 

nätet och hennes egentillverkade digitala material. Eftersom hon själv ser att det 

undervisningsmässigt fungerar bra att visa elever instruktionsfilmer hoppas hon dock att hon 

på något sätt kan öka utbudet i framtiden. De digitala läromedel som finns över nätet eller de 

egentillverkade instruktionsfilmerna belastar inte textilslöjdens budget men många av lärarna 

upplever då istället att det är tidskrävande att söka efter funktionella filmer eller att själva 

tillverka dem. Även fast samtliga lärare tycker sig ha nytta av de digitala läromedlen ser de 

textilslöjdens budget och den ständiga tidsbristen som två motarbetande faktorer. De menar 

att det är upp till varje lärare att använda datorn på bästa sätt men betonar att digitala 

läromedel måste integreras på ett naturligt sätt och vid rätt tillfällen.”Jag tycker att man ska se 

datorn som ett komplement och en tillgång, vi ska inte slöjda på nätet men man kan använda 

den som ett hjälpmedel” (Lärare A 2009). 

 

Samtliga tycker sig även se en positiv förändring i textilslöjden i och med det ökade 

datoranvändandet. De upplever att omvärlden fått ett annat sätt att se på textilslöjden. Helt 

plötsligt verkar det som människor runt omkring börjat se det nyttiga inom textilslöjden 

menar lärarna. Detta har resulterat i att merparten av lärarna har vågat föra in fler element där 

datorn får en självskriven plats i undervisningen. 

 

4.5 Konsekvenser av elevers datoranvändande ur ett lärarperspektiv 

De intervjuade lärarna upplever att eleverna verkar se på datoranvändandet i slöjden som att 

det är ett naturligt inslag. Samtliga lärare menar att unga människor har vuxit upp i en tid där 

det är ovanligt att inte använda datorn i vardagen. Lärare C tror att det snarare är så att 

eleverna reagerar på att lärarna får kämpa för att hålla sig uppdaterade. En problematik som 
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merparten av lärarna uppfattar är att eleverna vill att datorn skall hjälpa dem att effektivisera 

arbetet och om utrustningen är bristfällig, tappar den en praktisk funktion. Eleverna verkar 

därför se större nytta i användandet av digitala läromedel i form av instruktionsfilmer och som 

inspirationsverktyg. Flertalet av lärarna menar att den bristfälliga utrustningen som i nuläget 

finns i merparten av lärarnas klassrum gör att exempelvis eleverna upplever dokumenteringen 

som omständigt. Lärare A syftar bland annat på svårigheten att dokumentera när det endast 

finns en dator tillgänglig.”De som är lite mäckigt är att i nuläget har vi bara en dator i salen 

och om alla ska börja skriva sin dokumentation och gå in på sin användare blir det väldigt 

tidskrävande” (Lärare A 2009).  

Majoriteten av lärarna verkar, trots bristande utrustning, uppleva att eleverna tycker att 

slöjdundervisningen blir lite roligare och intressantare när de får använda sig av datorn som 

hjälpmedel. Eleverna blir heller inte lika beroende av läraren och det medför att flertalet av 

lärarna inte behöver känna att de elever som har fastnat inte kan komma vidare utan deras 

hjälp. Merparten av lärarna menar även att när man sätter en grupp elever framför en 

instruktionsfilm öppnas det upp ett samarbetsklimat som gör att, om eleverna kör fast, vågar 

de fråga sina klasskamrater istället för att endast ty sig till läraren. Detta resulterar i att 

samtliga lärare har tid att gå runt och bekräfta och hjälpa eleverna i en helt annan 

utsträckning. Lärare A upplever att stämningen i klassen blir bättre när eleverna känner sig 

mer självständiga. Detta tycker hon i sin tur medför att elevernas självkänsla ökar.  Samtliga 

lärare betonar vikten av ett bra samarbetsklimat eftersom det kan leda till ett glädjefullt 

lärande. 

 
… när elever lär av varandra är de ofta i samma takt tycker jag, de väntar in varandra mycket bättre, medan 

jag stressar runt och känner att jag ska lära alla samtidigt. De är ju klart att inte syftet är att jag ska skynda 

på men det blir ju lätt så i sådana situationer. Det är väldigt bra att de kan lära av varandra och när de har 

levande bild framför sig blir det lättare för dem själva också eftersom de har ett ”facit” att gå efter (Lärare 

A 2009). 

 

Samtliga lärare är rörande överrens om att datorn bistår elever med stöd och hjälp samtidigt 

som den sparar tid för läraren. Degerfält tycker att digitala läromedel inte bara får igång en 

trivsam stämning i klassen utan lockar även fram elevers nyfikenhet. Med hjälp av digitala 

läromedel upplever Degerfält att elever koncentrerar sig mer, ökar sin självständighet och tar 

ansvar för sitt eget lärande.  
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4.6 Sammanfattning 
De fem intervjuade textillärarna har alla visat att de på ett varierande sätt använder sig av 

olika digitala läromedel i textilundervisningen. De råder även en samstämmighet bland 

informanterna om att datorn fungerar som ett ypperligt pedagogiskt hjälpmedel. Även fast var 

och en har en övervägande positiv inställning till användandet av datorn i textilslöjden finns 

det också en förståelse hos samtliga lärare över att det finns tydliga hinder i användandet av 

digitala läromedel. De intervjuade lärarna talar om bristande utrustning som, få datorer, inga 

projektorer och kostnaden av digitala läromedel. Med denna insikt är samtliga medvetna om 

att digitala läromedel likväl kan stjälpa som hjälpa. Trots denna vetskap har de alla valt att 

sträva efter att låta textilslöjden följa med i samhällets utveckling och användandet av datorn 

sker på daglig basis. 

 

 Flertalet av lärarna tycker att datorn fungerar som ett komplement i undervisningen och 

samtliga betonar att datorn måste föras in på ett naturligt sätt i skolan. De tycker exempelvis 

sig se att elever gynnas av användandet av digitala läromedel i undervisningen. De menar att 

digitala läromedel medför att elever blir mer självständiga och vågar ta hjälp av varandra i en 

helt annan utsträckning. De digitala läromedel som nämns mest frekvent under intervjuerna är 

läromedel i form av instruktionsfilmer, inspiration och vid dokumentering. Datorn är ett 

naturligt inslag i elevers vardag och merparten av mina informanter upplever att elever och 

föräldrar är positivt inställda till användandet av datorer i de praktiska ämnena. Då i synnerhet 

i form av portföljverksamhet, där samtliga parter kan gå in och titta på sina slöjdalster 

hemifrån. 

 

Många av pedagogerna menar även att de ser en förändring i textilslöjdens arbetssätt. Från att 

de har varit tvungen att befinna sig hos varje elev ”samtidigt” till att de kan fördela 

arbetssättet en aning, mellan självständigt- och lärarlett lärande. Istället för att eleverna skall 

känna att de måste sitta stilla på sin plats för att invänta hjälp kan nu lärarna hänvisa dem till 

olika instruktionsfilmer. De är alla överrens om att man inte kan eller strävar efter att byta ut 

läraren med datorn. Datorn kan varken ge bekräftelse, närhet eller uppmuntring men samtliga 

lärare menar att den kan fungera liknande en kollega. Kontentan av intervjuerna visar på att 

samtliga lärare alla upplever att arbetsbördan för en textillärare kan minskas om man 

använder datorn på rätt sätt. 
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5. Diskussion 
Min avsikt har under denna studie varit att synliggöra de digitala läromedel som mina 

informanter har att tillgå inom textilslöjden. Tyngden i studien har legat på hur informanterna 

använder sig av dessa digitala läromedel och hur de upplever att det fungerar. 

 

Jag vill förtydliga att det inte går att dra några generella slutsatser i studien. Undersökningen 

är inte tillräckligt omfattande och urvalet av informanter har varit begränsad. Min studie 

innehåller endast fem informanter, jag har själv valt att inte använda mig av fler eftersom det 

insamlade materialet hade blivit för stort i förhållande till arbetets omfattning. Det låga antalet 

informanter minskar min undersöknings validitet. Därför är det viktigt att framhålla att dessa 

fem textillärare inte står som representanter för hur datoranvändandet i textilslöjden ser ut i 

Sverige. Studien kan dock ge en inblick i informanternas attityder till användandet av datorn 

som ett hjälpmedel i undervisningen. Samtliga textillärare har också med liknande tankar 

synliggjort vilka digitala läromedel som de använder sig av och hur de tycker dessa fungerar. 

I fråga om utbudet av digitala läromedel har de intervjuade lärarna endast blivit tillfrågade om 

vilka digitala medier de använder sig av. Studien redogör därför enbart för de digitala 

läromedel som nyttjas av informanterna samt de digitala slöjdresurser som nämnts i 

litteraturgenomgången. 

 

När det gäller studiens reliabilitet har jag konsekvent samlat in materialet från mina intervjuer 

med samma tillvägagångssätt. Under mina intervjuer berördes samma frågeområden och 

intervjuerna kändes genomarbetade och tydliga. Jag upplever därför att intervjuernas 

reliabilitet förhållandevis är av god tillförlitlighet. 

 

5.1 Digitala läromedel inom textilslöjden 

Utifrån de intervjuer som har genomförts har det visat sig att samtliga lärare i princip har 

tillgång och vetskap om samma digitala läromedel. Anledningen till varför lärarna kan ha 

kommit i kontakt med samma typ av digitalt material, trots att de intervjuade lärarna 

undervisar olika åldrar i grundskolan och kommer från olika skolor runt om i Sverige, kan 

vara på grund av att det inte finns särskilt många digitala läromedel som är producerade för 

skolbruk. 
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Utifrån intervjuerna har det även visat sig att det digitala läromedel lärarna väljer att använda i 

undervisningssammanhang dels är beroende av att det finns lämplig utrustning men påverkas 

även av faktorer såsom digitalt utbud, budget och lärarnas egna engagemang. Lärarna har dels 

använt sig av Internet för att finna passande läromedel och de har tillverkat eget material 

utöver de digitala läromedel som finns till försäljning. Samtliga lärare har inhämtat material 

från en mängd olika källor och trots det valt liknande eller samma läromedel. En annan 

anledning till att valet av material ser ut som det gör, utöver det begränsade digitala utbudet, 

kan vara att textillärarna har ett särskilt behov av stöd inom vissa undervisningsområden. 

Samtliga informanter har kommit i kontakt med ”www.slojd.nu” där man kan finna de 

digitala läromedlen i @tt-serien och portföljdatabasen @tt slöjda.  Det finns ett antal fler 

kommersiella digitala läromedel men lärarna verkar inte ha fattat tycke för något av dem. 

Detta handlar till stor del om att lärarna exempelvis tycker program som Stich and design 

eller PE Design Layout & Editing kan vara svåra och tidskrävande att själva förstå och 

framförallt problematiska att förklara och instruera för eleverna. 

 

Lärarna verkar istället ha tagit inspiration från Inger Degerfälts digitala läromedel som är 

uppbyggda av bilder, filmer och ljud. Det finns vissa likheter med Degerfälts läromedel och 

lärarnas egentillverkade material. Dessa läromedel tar uttryck både i form av 

inspirationsmaterial i exempelvis en Power Point eller som instruktionsfilmer där flertalet av 

lärarna har filmat hantverkstekniken steg för steg. Samtliga lärare verkar uppskatta sina 

egentillverkade läromedel, då i synnerhet instruktionsfilmerna. De intervjuade lärarna vill alla 

utveckla och skapa fler digitala läromedel. I nuläget är det endast Inger Degerfält som har ett 

flertal egenproducerade läromedel. Skälet till varför de andra lärarna inte har utformat fler 

egna läromedel beror dels på att det inte finns tid för ett sådant åtagande under skoldagen.  

Sedan handlar det till stor del om att flertalet av lärarna inte har fått tillräckligt med utbildning 

inom datorer och IT för att de skall kunna känna sig helt trygga med att utveckla eget digitalt 

material. Skolverket (2007) menar att allt fler lärare har börjat designa och tillverka egna 

digitala läromedel. Skolverket tror att det kan bero på att den tekniska utrustningen blir allt 

billigare och därför mer tillgänglig. Allt fler kan alltså få tillgång till bra och billig utrustning 

och därför ökar både kunskapen och intresset för många lärare. Vilket talar för att lärare dels 

behöver stöd från skolledningen i form av kompetensutveckling inom datorer och IT men de 

förutsätts även utifrån Skolverkets undersökning att lärare är tvungna att utveckla sitt intresse 

hemifrån och under ledig tid. 
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5.2 Lärarnas upplevelser av digitala läromedel 
Tydliga paralleller kan dras mellan informanternas användning av digitala läromedel. Utifrån 

de intervjuer som har gjorts kan man se att samtliga lärare använder digitala läromedel i de 

flesta undervisningssammanhang. Lärarna visar på att det går att integrera datorn såväl som 

vid genomgångar, löpande i undervisningen och under utvärdering.  Under en introduktion av 

ett moment eller vid genomgång av en lektion kan man tyda att lärarna tycker att det är viktigt 

att kunna visa bilder och rörlig bild. Skolverket (2007) stärker detta genom att beskriva hur 

kombinationen av text, bild, ljud och film ökar möjligheterna att visa och förklara olika 

samband för eleverna.  

 

De intervjuade lärarna använder sig av Power Point, bildvisningsprogram och strömmande 

film. De flesta av lärarna använder dock datorn mindre frekvent vid genomgångar eftersom 

många av lärarna saknar stationära projektorer och upplever därför att det är omständigt att 

boka en projektor inför varje lektion. Linderoth m.fl (2005) beskriver hur de digitala 

läromedlen förutsätter utrustning och nya arbetsätt. För att ett läromedel skall kunna användas 

på bästa sätt måste det också passa in i undervisningssammanhanget. För de lärare som 

upplever att de har otillräcklig utrustning påverkas valet av att föra in digitala läromedel under 

genomgångar eftersom det är tidskrävande och förutsätter framförhållning. En av lärarna 

använder däremot datorn dagligen för att introducera lektioner. Vilket troligen är ett resultat 

av att läraren har den utrustningen som krävs för användandet av digitala läromedel samt att 

denna lärare har en integrerad IT- pedagogik i sin undervisning.  

 

Alla intervjuade använder sig av datorn löpande i undervisningen, särskilt instruktionsfilmer. 

Samtliga tycker att instruktionsfilmer kan fungera som en kollega som kan bistå med en 

hjälpande hand. Användningen av instruktionsfilmer är till stor del likartad hos informanterna 

trots att utrustningen skiljer sig åt. En anledning till varför utrustningen inte påverkar lärarnas 

användning av instruktionsfilmer kan vara att de ser möjligheter med att både visa filmer i 

helgrupp på storbild eller via en datorskärm i mindre grupper. Flertalet av lärarna motiverar 

storbildsvisning som något positivt eftersom alla elever får möjlighet att se ordentligt. 

Cederblad (2007) undersöker i sin avhandling huruvida storbildsvisning påverkar elevers 

inlärning vid ett hantverksmoment. I undersökningen kommer Cederblad fram till slutsatsen 

att storbildsvisning kan underlätta inlärningen hos elever.  
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Användandet av kamera och projektor vid en demonstration gör det möjligt för alla att följa med i visningen 

och få samma synintryck. Man kan också se en rationell vinst i att kunna förevisa ett moment i stora grupper. 

Det kan vara så att vi underskattat vikten av visningsmoment inom hantverksutbildningar (Cederblad 

2007:85). 

 

Denna vinst tycks även mina informanter uppleva vilket gör att stobildsvisning verkar ha en 

tydlig och positiv funktion i slöjdsalen. För de lärare som ännu inte har fått en projektor har 

det inneburit att de måste visa filmer genom datorskärmen vilket har uppfattats lite trångt och 

omständigt. Det har däremot inte förkastats eftersom elever, som behöver särskild hjälp eller 

de elever som har kommit vidare, kan få ut mycket av att sätta sig framför datorn och arbeta 

lite mer självständigt. Vilket även Skolverket (2007) belyser. De menar att digitala läromedel 

möjliggör för eleven att arbete mer självständigt och mer efter sina egna förutsättningar. 

Detta visar på att digitala läromedel kan fungera som ett lärarkomplement i 

undervisningssammanhang. Detta kan även vara anledningen till varför samtliga lärare, 

oavsett utrustning, använder sig av instruktionsfilmer i liknande utsträckning. Lärarna ser 

sådana fördelar med filmerna att utrustningen blir underordnat de förtjänster de upplever att 

de får ut av instruktionsfilmerna.  

 

Det framkommer även att alla lärare använder sig av digitala dokumentationsverktyg. De 

intervjuade lärarna är alla övertygade om att digital portföljverksamhet strukturerar upp och 

underlättar elevers dokumentation. Flertalet av lärarna använder sig av slöjddatabasen @tt 

slöjda som är knuten till Internet. Skolverket (2007) menar att interaktiva mötesplatser som 

exempelvis ”www.slojd.nu” inriktar sig mer på elevens initiativ och fördelar ansvaret mellan 

eleven, läraren och skolan. Det visar sig att de flesta av informanterna uppskattar en sådan 

ansvarsfördelning och alla belyser vinsten med att eleverna får ta ansvar över sin e-portfölj 

såväl hemifrån som på skolan. Detta förstärker min uppfattning om att samtliga lärare söker 

efter tidsparande stöd i deras undervisning samt en fördelning av arbetet.  

 

5.3 Datorns funktion i undervisningen 
Tidigare forskning har visat på att användandet av läromedel i textilslöjden inte är särskilt 

förekommande. Borg (2001) skriver bland annat att man i allmänhet inte använder läroböcker 

i textilundervisningen och att det medför att läraren själv utformar undervisningens upplägg 

och innehåll. Tyngdpunkten i estetiska ämnen ligger i praktiskt handlande och det medför att 

läraren blir mer eller mindre oumbärlig för att ett lärande skall kunna ske. Problematiken i 
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slöjdundervisningen utgörs ofta av att läraren inte har möjlighet att hinna tillgodose alla 

elevers förutsättningar. Det här dilemmat förekommer säkerligen i alla ämnen och i all typ av 

undervisning men slöjdämnet skiljer sig enligt Borg (2001) en aning från skolans övriga 

ämnen. Slöjdlärare måste demonstrera samtliga hantverkstekniker för sina elever och om 

denna kunskap inte genast sjunker in hos eleven kan denne troligen inte ensam läsa eller 

prova sig fram till kunskapen själv. Cederblad (2007) skriver att denna tysta kunskap är ”…en 

form av personlig kunskap som bärs av människor i deras kroppar”(2007:21) och är därför 

svår att läsa sig till med hjälp av läroböcker. 

 

Behovet av textila läromedel är påtagligt och merparten av mina informanter uttrycker en 

önskan om lämpliga läromedel. Eftersom det inte är särskilt förekommande i 

textilundervisningen tvingas många lärare finna egna vägar för att kunna uppnå givande 

pedagogiska hjälpmedel. Digitala läromedel är ett resultat av att samhället går framåt och att 

läromedelsproducenter och lärare söker efter alternativa vägar för att få stöd i sin 

undervisning. Enligt Porko-Hudd (2005) svarar textilämnet inte riktigt på den samhälleliga 

utvecklingen och har därför ansetts som ett mindre viktigt läroämne.  

 

Textillärare har möjlighet, att med bland annat digitala medier, visa fram fötterna och följa 

med i samhällets utveckling och framförallt skapa det efterlängtade stöd de behöver i deras 

undervisning. Oavsett om man som lärare är novis eller expert inom området finns tydliga 

fördelar med att integrera datorn i slöjden. Om man ser till Cederblads (2007) studie kommer 

det fram att digitala medier kan fungera som ett naturligt inslag i undervisningen. Liknande 

Cederblads studie framhåller även Skolverket (2007) att datorn kan ge undervisningen ökad 

effektivitet i form av bättre arbetsklimat. Dessutom är det möjligt att motivationen stiger hos 

eleverna, eftersom datorn och IT fortfarande känns nytt och spännande samt att eleverna ofta 

är trygga och kunniga med att använda datorn. Porko-Hudd (2005) menar även att skolan och 

samhället ställer krav på att lärare ska behärska datorer och IT, samt att de skall förse eleverna 

med digital kompetens. Genom undersökningen kan man tyda att samtliga intervjuade lärare 

ser nyttan och det funktionella med datorn i undervisningen. Flertalet tycker att datorn 

effektiviserar lärandet genom att den avlastar lärarnas arbetssituation till viss del. 

 

Studien talar även för att datorn låter elever växa genom att det självständigt kan lösa olika 

problem samt att de kan nyttja sin ofta ganska breda kunskap om datorn i ett 
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undervisningssammanhang. Detta leder dels till att eleverna får ökat självförtroende men även 

att lärarna får mer tid till att hjälpa de elever som har fastnat. Dessutom belyser ett flertal av 

mina informanter att digitala läromedel i egenskap av instruktionsfilmer öppnar upp ett 

positivt samarbetsklimat mellan eleverna. Eleverna verkar bli mer öppna för dialog mellan 

varandra och därmed mer självständiga. Det faktum att digitala läromedel kan öppna upp ett 

samarbetsklimat mellan eleverna borde ses som en stor tillgång. Det kvarstår dock att 

fördelarna med införandet av digitala läromedel är beroende av nödvändig fortutbildning och 

utrustning, vilket stöds både utifrån tidigare forskning men främst från informanternas 

utsagor. 

 

En av de stora fördelarna med införandet av datorer i textilundervisningen är enligt 

informanterna att omvärlden fått en annan syn på textillämnet. Flertalet av lärarna tycker att 

det har skett en positiv förändring i och med de digitala läromedlen. Lärarna får lättare 

kontakt med andra textillärare genom Internet. Där kan de byta lektionsmaterial och 

erfarenheter på olika slöjdforum samt dokumentera och visa instruktionsfilmer för sina elever. 

Sen finns den samhälleliga aspekten där den ofta traditionsbundna textilslöjden får visa upp 

att den följer med i utvecklingen och kan förse elever men nya och uppdaterade 

tillvägagångssätt. En lärare berör särskilt den här aspekten och menar att datorn har inneburit 

många fördelar: ”Man kan koppla ut det i samhället. Just att se slöjden som en bit av de 

övriga samhället är den största vinsten. Jag har varit rädd att slöjden är utdöende, man 

behöver lyfta ut den i världen” (Lärare D 2009). Skolverket (2007) belyser även detta område 

och menar att gränsen mellan klassrum och samhälle minskar vilket kan bero på att lärandet 

blir mer flexibelt och individualiserat. 
 

Möjligheten till mobilt lärande, dvs. att man kan vara uppkopplad nästan överallt och hela tiden, bryter också 

ner gränser. Lärare kan flytta in museet eller skogen i klassrummet eller ta in klassrummet när man är på 

arbetsplatsbesök. Eleverna kan göra sina läxor när som helst och lyssna på lärarens förklaringar och 

undervisning när och var som helst (Skolverket 2007:59). 

 

5.4 Sammanfattade slutsatser 
Tidigare nämndes det att man i den här studien inte kan dra några generella slutsatser men om 

man ser till informanterna kan man göra vissa konklusioner. I undersökningen kan man tyda 

att de intervjuade lärarna alla ser stora möjligheter med digitala läromedel. Utifrån studien 

kan man även fastslå att textilslöjdens arbetssätt kan förändras genom digitala läromedel. 
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Användandet av datorer i slöjundervisningen kan enligt mina informanter både vara 

tidseffektivt och motivationshöjande vilket indikerar på att både lärare och elever kan ha nytta 

av de digitala läromedlen. Instruktionsfilmer i kombination med storbildsvisning kan enligt 

merparten av lärarna förändra textilslöjdens arbetssätt och flytta ansvaret från att ett lärande 

endast kan ske med hjälp av läraren till att eleven i större omfattning kan ansvara för sin egen 

inlärning. På det hela taget ser de intervjuade lärarna många fördelar med användandet av 

digitala medier i textilundervisningen. Med tillgång till digital utrustning och en rimlig budget 

har lärarna goda förutsättningar till att föra en lyckad undervisning. Bara det faktum att datorn 

kan hjälpa eleverna i deras lärande, ge stöd och mer tid åt läraren och slutligen att slöjden 

lyfts ut i den samhälleliga utvecklingen borde övertyga textillärare att ge det digitala 

läromedlen en ärlig chans. Trots att det tar tid att integrera datorn i undervisningen har mina 

informanter visat på nyttan av att bruka digitala läromedel i textilslöjden och förhoppningsvis 

kan andra textillärare ta till sig de digitala medierna och se fördelarna med dem. 

 

5.5 Förslag på fortsatt forskning 

Min undersökning har varit utifrån ett lärarperspektiv där textillärares användande av digitala 

läromedel undersökts. Inga intervjuer med elever har genomförts utan de intervjuade lärarna 

har endast tillfrågats om hur de tycker eleverna uppfattar datorn som redskap i 

undervisningen. Därför kan jag inte med säkerhet avgöra om eleverna är positiva eller 

negativa till digitala läromedel. Detta har medfört en undran över hur elever upplever att 

digitala läromedel fungerar och inom vilka användningsområden eleverna tycker att digitala 

medier passar. Denna aspekt skulle vara minst lika tänkvärd att fördjupa sig inom.  
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Bilaga 1: Följebrev 

 

Mail till lärarna: 

 

Hej,  

 

Mitt namn är Malin Marteliison och jag läser till textillärare på Umeå universitet. Jag är i 

slutskedet av min utbildning och skriver nu ett examensarbete om digitala läromedel inom 

textilslöjden. Avsikten med min studie är att synliggöra de digitala läromedel man kan 

använda sig av i textilslöjden. Samt hur lärare ser på användandet av digitala medier i 

textilsalen. För att ta reda på detta undrar jag om jag skulle kunna få möjlighet att göra en 

intervju där jag kommer att ställa ett antal frågor om hur ni ser på användandet av digitala 

medier i er undervisning. Intervjun kommer att ske via telefon och kan ta 20-30 min av er tid. 

Jag kommer även med er tillåtelse spela in samtalet för att lättare kunna summera materialet. 

Resultatet kommer att sammanställas och redogöras skriftligt i examensarbetet. Du kommer 

att förbli anonym i undersökningen. 

 

 

Tack för att du ställer upp.  

Med vänliga hälsningar Malin Marteliison 
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Bilaga 2: Intervjufrågor 
 

Öppningsfråga: 

• Kan du berätta lite om din bakgrund som textillärare 

 

Utifrån Frågeställningen: Vad finns det för digitala läromedel inom textilslöjden? 

 

• Vilka digitala läromedel finns tillgängliga för dig i din undervisning? 

• Vad använder du dig av för digitala läromedel?  

• Kan du berätta om och beskriva dessa digitala läromedel? 

• Vad finns det för digital utrustning i din slöjdsal? 

 

Utifrån Frågeställningen: Hur används digitala läromedel i textilslöjden? 

 

• Hur använder du dig av de digitala läromedel som finns att tillgå? 

• Hur ofta använder du dig av dem i din undervisning? 

• Vilka digitala läromedel använder du dig mest av? 

 

Utifrån frågeställningen: Hur tycker textillärare, som använder sig av digitala medier i 

undervisningen, att det fungerar? 

 

• Hur tycker du det fungerar att använda datorn som redskap i slöjdundervisningen? 

• Vilka digitala medier har du haft mest nytta av? 

• Finns det några digitala läromedel som du har mindre användning av, ge exempel? 

• Hur skulle man kunna förbättra användningen av digitala läromedel? 

• Vilken respons har du fått av eleverna när du använder datorn som redskap i 

slöjdundervisningen? 

 

Övrigt: 

Har du något annat att tillägga om datorn som redskap i textilslöjden som vi inte har tagit 

upp?                                                                 

Tack så mycket för att du tog dig tid 
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