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Sammanfattning 
Denna studie handlar om hur datorer används i trä- och metallslöjden samt upplevda för- och 
nackdelar med användningen. Undersökningen är av kvalitativ art och som metod används 
kvalitativa strukturerade intervjuer med tre lärare samt observationer av elever vid sju olika 
tillfällen. I resultatet framkom att de utvalda lärarna i huvudsak använder datorn till att dokumentera 
elevers arbeten samt till att eleverna får söka inspiration, bilder, arbetsbeskrivningar mm på 
Internet. En av lärarna i undersökningen använder en egengjord PowerPoint-presentation som 
beskriver slöjdmoment för eleverna. Deras syften med datoranvändning varierar men en gemensam 
nämnare är pedagogiska och praktiska vinster. En lärare motiverar även datoranvändningen utifrån 
läroplanen. De upplevda fördelarna med datoranvändningen handlar i grova drag om möjligheter att 
dokumentera, synliggöra slöjdprocessen, tillgång till uppslag på Internet, datorn avlastar till en viss 
del läraren så att denne kan fokusera på andra elever som behöver hjälp samt att eleverna ofta 
upplever datorn som ett lustfyllt inslag i undervisningen. Nackdelarna handlar om att inslag av 
datoranvändning tar tid från både lärare och elevers undervisning samt att tekniken är svår och 
krånglar. Två lärare nämnde dessutom att eleverna inte alltid använder Internet till att surfa på 
sådant de borde surfa på. Den av eleverna främsta upplevda fördelen verkar vara att de tycker det är 
bra och roligt att kunna söka bilder och information på Internet. De av eleverna främsta upplevda 
nackdelarna verkar vara teknikstrul, att tekniken är svår och att de hellre vill slöjda än skriva på 
datorn under slöjdlektionerna. 
 
Sökord: Informationsteknik Digitala läromedel  
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1 Inledning 
Vi är två studenter som läser på lärarprogrammet på Umeå universitet sedan hösten 2005. Vår 

inriktning på programmet är trä- och metallslöjdslärare mot grundskolans senare år och som andra 

ämne har vi båda läst media. Dessa två ämnen skiljer sig vid jämförelse åt på många sätt.  Till 

exempel handlar Trä- och metallslöjd till stor del om traditionella hantverkstekniker medan dagens 

mediautbildningar kretsar kring snabba moderna kommunikationstekniker, inte minst på grund av 

IT-teknikens utveckling. Dessa olikheter till trots så finns det gemensamma nämnare och 

gemensamma ledord som till exempel estetik, kreativitet, kommunikation och det rör sig i båda 

fallen om så kallade praktiska ämnen. Utan att göra någon ingående analys av hur själva 

undervisningen konkret går till kan vi utifrån våra egna upplevelser från vår skolgång, 

verksamhetsförlagd utbildning, vikariat mm. konstatera att den av tradition ser annorlunda ut mellan 

de båda ämnena och framförallt använder man sig av olika undervisningsstoff, tekniker, 

pedagogiska hjälpmedel etc. 

 

Vi anser båda att olikheterna mellan undervisningens utformning faller sig naturligt med tanke på 

ämnenas olika syften och innehåll och vi menar också att så måste det få vara. Men därmed inte 

sagt att vi tycker att ett ämne som slöjd bör avstå från att ta in nya tekniker i undervisningen. I 

examensordningen finns formulerat vad som förväntas/krävs av den studerande för examination, 

oavsett vilken disciplin man skall undervisa inom, och bland annat står att läsa:  

 
Den studerande skall....använda informationsteknik i den pedagogiska utvecklingen och 

inse betydelsen av massmediers roll för denna utveckling.(Umeå School Of Education) 

 

Vi är i slutet av vår utbildning och vi tror inte att det kommer att bli några problem att leva upp till 

ovanstående krav, i vart fall inom mediaundervisningen. Inom media är vi är på det klara med hur 

man kan använda datorer och annan informationsteknik. Inom slöjdundervisningen har vi dock 

upplevt att informationsteknik inte är ett lika självklart inslag som vi utifrån examensordningen 

tolkar att det borde vara (inom alla ämnen.) 

 

Syftet med vårt examensarbete är inte att jämföra trä- och metallslöjdsundervisning med 

mediaundervisning, men i och med att vi läst media som ämne samt kurser med IKT under 

lärarutbildningen så har vi börjat intressera oss för informationsteknik i undervisningen. Framförallt 

är vi intresserade av användandet av datorer som pedagogiskt hjälpmedel i slöjdundervisningen. 

Vårt delade intresse kring detta fenomen har resulterat i att vi valt att skriva detta examensarbete om 

just datorer i slöjdundervisningen. Mer specifikt handlar det om datorer som pedagogiskt 
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hjälpmedel i trä- och metallslöjden vilket också studien kretsar kring.    

 

Vi hoppas att arbetet förutom att belysa användning av, också ge dig som läser en inblick i hur 

datorn kan användas som pedagogiskt hjälpmedel i trä- och metallslöjden. Vi hoppas läsningen ska 

inspirera och eventuellt motivera slöjdlärare och lärare inom andra ämnen, att antingen ta första 

steget till att utrusta klassrummet med en dator, eller fortsätta sitt pågående arbete med datorer i en 

större utsträckning. 

 

Tidigare forskning kring datorer i slöjden har varit svårt att finna och därför kan vi heller inte 

redovisa några tidigare studier kring detta. Det finns dock en hel del skrivet om datorer i allmänhet 

och som hjälpmedel i samhället, dess roll i skolan, som pedagogiskt hjälpmedel, både historiskt och 

i dagens samhälle. Datorns betydelse i samhället har lett till omfattande diskussioner och 

perspektiv. En inblick i detta ges i bakgrundsavsnittet.  

 
1.1 Syfte 
Syftet med vårt examensarbete är att undersöka hur och varför de av oss utvalda trä- och 

metallslöjdslärarna använder sig av datorn som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen.  

 

1.1.1 Frågeställningar 

1. Hur används datorerna i trä- och metallslöjden? 

2. I vilket syfte använder sig lärarna av datorn i trä- och metallslöjden? 

3. Vilka fördelar alternativt nackdelar upplever lärarna och eleverna vid användandet av datorer, 

som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen? 
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2 Bakgrund 
 
Under de senaste årtiondena har den digitala utvecklingen tagit enorma steg framåt. Det finns idag 

nästan inte en arbetsplats som man inte kommer i kontakt med en dator för olika ändamål, för att 

underlätta just det specifika arbetet, detta gäller även för lärare. Datorn används dagligen av lärare, 

inte bara för att skriva ut papper med olika uppgifter för eleverna utan även som ett pedagogiskt 

hjälpmedel.  

 
Under hela historien har nya tekniska hjälpmedel förändrar den rådande samhällsordningen, 

ekonomin och maktstrukturen. Ett tekniskt hjälpmedel är ett redskap eller ett medium som 

hjälper oss att utföra uppgifter eller framställa produkter mer effektivt. Datorn är enbart det 

senaste tekniska hjälpmedlet i en lång rad av innovationer – från yxorna och elden – som 

har ändrat på människors sätt att förhålla sig till omvärlden och till varandra. Precis som all 

annan teknik som medför ny information eller ett nytt sätt att utforma den, ändrar också 

datorer på maktbalansen i skolan. (Healy 1998:27) 

 

Det finns allt ifrån enstaka datorer i klassrummen till renodlade datasalar där eleverna kan sitta vid 

varsin dator. Vissa skolor har till och med kommit så långt att varje elev har sin egna bärbara dator 

som de använder sig av dagligen i undervisningen. Eleverna använder sig av datorn allt ifrån till att 

skriva arbeten på, söka fakta till de uppgifter som de tilldelas, men även för att hitta inspiration 

inom de praktiskt estetiska ämnena. Datorn har alltså gett skolan ett helt nytt perspektiv på 

undervisningen och tagit den till en ny nivå, inte bara för lärarna men också för eleverna. 

Alexandersson, Linderoth och Lindö (2000:6). Menar att datorn kan vara ett verktyg som på olika 

sätt i en utbildningssituation kan ”spränga gränser”. Vi kommer nu att fortsätta detta arbete med att 

beskriva datorns intåg i skolvärlden och hur utvecklingen har fortskridigt de senaste årtiondena. 

 
 
2.1 Datorns intåg i skolan 
 
En introduktion av informationsteknik och datorer i skolan har pågått sedan i slutet på 1960-talet då 

den första motionen i Sveriges riksdag som handlade om att förr eller senare introducera 

datortekniken i skolan. Under 1970-talet fick Skolöverstyrelsen, (SÖ) ett uppdrag att införa datorn i 

skolan som en försöksverksamhet. Denna försöksverksamhet inleddes i skolan 1973. Slutrapporten 

”Datorn i skolan” visade att det var möjligt att använda datorer i skolan på ett tillfredställande sätt, 

både för elever och lärare. Däremot hade rapporten inga teoretiska anspråk utan var en så kallad 

feasibility-studie, med andra ord visade studien bara att datorn var användbar i skolan men inte hur 

och varför den kunde användas. Dock fastslog rapporten att datorer enbart behövdes på gymnasiet 
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och inte på grundskolan. Detta tros ha berott på att datorerna var mycket dyra på denna tid, men 

även att datorns kapacitet inte kunde jämföra sig med i dagens samhälle, utan hade en mer måttlig 

kapacitet. I skolan på 1970-talet var det oftast en datorintresserad lärare som tog initiativ till att 

skaffa fram ett par datorer till skolan för att kunna erbjuda ”data” som valfritt ämne (fria aktiviteter 

i Lgr 80). Dessa lärare var nästan uteslutande lärare i matematik och NO, och genom detta arbete 

fick dessa lärare erfarenheter som de kunna utnyttja senare i utvecklingen när det gäller arbetet med 

datorn i skolan. (Riis 2000:9f) 

 

Under 1980-talet infördes data som ett huvudmoment i matematiken i kursplanen för högstadiet. 

Det fanns dock inget skrivet om vad som skulle läras ut, bara att det skulle finnas med i 

undervisningen. 1984-års vårriksdag beslutade dock om en första satsning inom datorundervisning i 

skolan, att alla högstadieelever skulle få cirka 80 timmar ”datalära” i undervisningen som man kan 

beskriva som, ”undervisning om, med och av datorer”. Tiden från denna undervisning skulle hämtas 

från matematik och No lektionerna. För att genomföra detta projekt fick kommunerna 20 miljoner 

kronor i stimulansbidrag av staten som skulle fördelas på tre år för att köpa in datorer till sina 

högstadieskolor. (Riis 2000:10f) 

 

Mellan 1984-87 lanserades en kampanj som fick namnet ”Datalära på skolan högstadium” där 

lärare fick chans att fortbilda sig inom data. För att kommunerna skulle få detta statsbidrag var det 

tvingade att det skulle finnas en lokal arbetsplan för hur undervisningen skulle utformas. Det var en 

självklar plan att försöka få skolorna att skaffa datorer till skolan och projektet sponsrades som 

vanligt av staten där den administrerades som vanligt av SÖ. Avsikten med detta var att inte bara att 

lära sig hantera datorn utan även kring dess uppbyggnad och funktionssätt. Denna undervisning i 

skolan skulle även innefatta datorteknikens betydelse för människa och samhälle, datorteknikens 

förutsättningar och konsekvenser som SO lärarna var tänkta att hålla i. (Riis 2000:11f ) 

 

Från och 1989 iscensatte SÖ ännu en kampanj i skolan med ledmotivet ”Datorn som pedagogiskt 

hjälpmedel”, kampanjen gick även under namnet ”Datorn i skolan”. Denna satsning bestod av tre 

nivåer, en på nationell nivå, en på regional nivå, samt en på lokala utvecklingsnivåer. Den 

nationella nivån arbetade en expertgrupp med att utveckla pedagogisk programvara. Deras uppgift 

var att arbeta fram olika program prototyper som skulle kunna utnyttjas för fortsatt produktion i mer 

kommersiell regi. Även på regional nivå bildades olika elevcentra, där deras uppgift var att utveckla 

programvara men de skulle även på skynda utvecklingen inom lärarutbildningarna ute i landet. 

Några av dessa grupper var dock inte anslutna till någon utav lärarutbildningarna. Den sista gruppen 

var cirka 160 lokala skolutvecklingsprojekt, där syftet var att ge de datorintresserade lärarna 
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möjligheter att utveckla datorns möjligheter i skolan. Här berördes alla stadier och det var spritt 

över hela landet (Riiis 2000:12f). 

 

Mellan åren 1988-94 var den stora förändringen när det gäller användandet av datorn i skolan att 

den till stor del användes av språklärarna, som till exempel ordbehandling i svenska. I de praktisk 

estetiska ämnena började det nu förekomma en viss användning av datorn i skolan, därför att det nu 

började utvecklas program inom dessa områden. Datorn användes allt mindre under slutet på 1980-

talet och första hälften av 1990-talet i matematik och NO. I början av 1990-talet visade det sig att 

utvecklingen hade stagnerat när det gäller utvecklingsarbetet av datorn i skolan. Av de lärare som 

Riis (2000:13) pratar om var det många som menade att det enda sättet att få utvecklingen att 

fortsätta var att inrikta utvecklingen på lärarnas egna kunskaper, teoretiska insikter. Dessa menade 

att en lärare inte bara behövde kunna använda datorn på ett praktiskt sätt utan även att lärarna måste 

få insikt i hur och vad man kan använda den till men även varför man ska använda datorn i 

undervisningen. Det tar däremot tid för den enskilde läraren att skaffa sig erfarenheter och ett 

professionellt förhållningssätt till datoranvändningen i undervisningen. (Riis 2000:13f) 

 

2.2 KK-stiftelsen 
1994 gick utvecklingen in i ett nytt skede. Skolverket fick under samma år i uppgift att börja 

utveckla och ansvara för ett svenskt skoldatanät. Detta skulle även utmynna i att utveckla ett 

nordiskt skoldatanät som skulle vara Internet baserad tjänst för lärare. 1994 var även året då 

Kunskap och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) bildades. Redan samma år satsades cirka 1 

miljard kronor på ”IT i skolan”. En del av satsningen skulle utmynna i ett väldigt välfinansierat 

kommunbaserat ”fyrtornsprojekt”. När detta projekt slutförts slutade det med att man publicerade 

rapporten Informationsteknologin. Vingar åt människans förmåga. (SOU 1994:118). Intresset för IT 

kom nu att skjuta fart och samhället började nu även att intressera sig för IT. (Riis 2000:16)         

        

KK-stiftelsen bildades utifrån ett beslut från riksdagen som menade att kunskapsutveckling och 

förnyelse var centrala för Sveriges framtid. IT-utvecklingen var ett av de områden som ansågs 

särskilt viktigt. 1996 startade KK-stiftelsen ”Fyrtornsprojekt” där ett 30-tal skolprojekt valdes ut för 

att ingå (Nissen.2002:4f). 

 
Tanken var enkelt uttryckt att inom dessa projekt skulle erfarenheter göras som kunde 

spridas till andra likt fyrar som lyser och visar vägen för (och varnar?!) andra (Nissen 

2002:4). 
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Tiden för projekten var från början tre år men förlängdes till fyra år och formellt sträckte sig 

projekten fram till 1999-12-31. Fyrtornsprojekten var den första delen av KK-stiftelsens 

skolsatsning och ekonomiskt sett den största delen. Den slutgiltiga summan för projekten, med 

motfinansieringar inräknat, blev cirka 1 220 miljoner kronor (Nissen 2002:4f). 

 

Ett förhållande som återkom i KK-stiftelsens empiriska studier av fyrtornsprojekten var att de 

pekade på relativt små positiva förändringar av IT-användningen i skolan och att den är förenad 

med mycket stora problem, inte minst vad gäller handhavandet av tekniken. Samtidigt gav elever 

och lärare i intervjuer och enkäter uttryck för arbetsglädje och vilja att fortsätta använd IT på annat 

sätt (Nissen 2002:14). 

 

KK-stiftelsens satsning på skolan har haft en pedagogisk inriktning med ”IT som medel”, men den 

har även inneburit en satsning på tekniken av stora mått. KK-stiftelsens uttryckliga huvuduppdrag 

var att ”främja en bred användning av IT i samhället”, och det torde vara svårt att göra det utan att 

fokus hamnar på teknik. Den nu gällande läroplanen (LPO-94) visar på en nedtonad betydelse av 

det tekniska och till exempel förekommer inte ordet ”datalära” och ordet dator nämns bara en gång. 

Det handlar snarare om att söka och hantera information som en del av ett elevaktivt arbetssätt där 

IT förväntas vara ett stöd. Även om KK-stiftelsens skolsatsning genomfördes under andra halvan av 

1990-talet så präglas den av tankegångar som hämtats från tidigare skeden med annorlunda bruk av 

IT än det vi idag är vana vid (Nissen 2002:28f). 

 

KK-stiftelsen är verksam än idag och är bland annat initiativtagare till forskningsprogrammet 

LearnIT som syftar till att på lång sikt bygga upp kunskap om lärande och IT i arbetsliv och skola. 

Inom LearnIT bedrivs forskning om hur IT påverkar lärande, kunskapsbildning och utbildning (KK-

stiftelsen). KK-stiftelsen driver även ett projekt där man satsar 100 miljoner på att stärka IT i 

lärarutbildningen. De har sedan 1997 undersökt attityder till IT i skolan, bland både lärare, elever 

och skolledare. Dessa undersökningar visar att även om inställningen till IT har blivit alltmer 

positiv och datormognaden har ökat så är de pedagogiska utmaningarna fortfarande stora. Endast en 

av tio lärarstudenter är nöjda med sina kunskaper om hur IT kan användas i det framtida yrket och 

nästan hälften av lärarutbildarna säger att utbildningen inte ger lärarstudenterna tillräckliga 

kunskaper om detta (KK-stiftelsen).  
 

Målet med satsningen är att höja lärarstudenternas digitala kompetens så att de i sin 

kommande yrkesgärning kan använda IT för att stärka elevernas lärande. Stiftelsen vill ge 

ett antal lärarutbildningar möjlighet att förbättra nyutbildade lärares förmåga att anpassa 

sina arbetsformer utifrån elevernas och samhällets behov. Detta ska ske i samarbete med 
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andrar, bl.a. partnerskolor och näringsliv (KK-stiftelsen).  

 

 

2.2.1 KK-stiftelsen i lärarutbildningen 
 
KK-stiftelsen medverkar till att Universitet och högskolor där lärarutbildning finns till att ge de nya 

lärarstudenterna en bättre förståelse och kunskaper om hur och till vad man kan använda sig av IT i 

undervisningen. Målet med detta är att höja standarden bland nyutbildade lärare inom IT för att de 

skall kunna anpassa sig till den rådande samhällssituationen där datorn har en central punkt i både 

arbetslivet för vuxna men datorn har även en stor punkt i ungdomars livssituation (KK-stiftelsen).  

 

2.3 Begreppsförklaring  
Vi kommer under denna rubrik att förklara vissa av de begrepp som är av betydelse för förståelsen 

av arbetet. 

 

2.3.1 Pedagogiskt verktyg 

För att få en bättre förståelse vad som menas med begreppet pedagogiskt verktyg har vi valt att 

förklara detta genom att förklara orden var för sig. Enligt Nationalencyklopedin betyder ordet 

pedagogisk; som har att göra med (metoder för) uppfostran och undervisning. Nationalencyklopedin 

menar vidare att ordet verktyg betyder; redskap för bearbetning av material (Nationalencyklopedin). 

Vi menar att det är ett verktyg för att underlätta undervisningen för både lärare och elever. 

 

2.3.2 IKT och IT 

IKT och IT är två stycken begrepp som används flitigt när det talas om datorer och dess 

användnings områden. Alexandersson, Linderoth och Lindö (2000:1) menar att IKT står för 

informations och kommunikationsteknologin. Riis (2000:17) menar att IT står för 

informationsteknologi. Riis säger även att; 

 
Några år in på 1990-talet började vi tala om IT, informationstekniken. Ännu några år senare 

säger några av oss ”informations och kommunikationstekniken”, IKT, därför att vi vill 

understryka att kommunikationen har tillkommit och att kombination av teknik och 

kommunikation är det nya och det som är socialt och kulturellt viktigt. (2000:17) 

 

IKT är för oss ett samlingsbegrepp som innefattar allt från hårdvara; som till exempel tangentbord 

eller datorskärmen men även mjukvara; där Word och Photoshop är två exempel på detta. Vi menar 

alltså att IKT har en bred betydelse när man använder som ett begrepp i pedagogisk verksamhet.   
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3 Litteraturgenomgång 
Här kommer vi att presentera den litteratur som vi har tagit del av inom vårt ämne som denna studie 

handlar om. Vi har sökt litteratur som handlar om vårt speciella område. Det har däremot varit 

problem med att hitta litteratur som riktar sig specifikt mot dator användande inom trä- och 

metallslöjden. Vi har istället valt att använda oss av litteratur som riktar sig till datoranvändning i 

skolan i allmänhet. Litteraturen presenteras utifrån dessa nedanstående punkter: 

 

· Fördelar och motivering för datoranvändning i undervisningen 

 

· Nackdelar med datorn i skolan  

 

· Hur datorn används i skolan 

 

Syftet med vår litteraturgenomgång är att ni läsare ska få en vetenskaplig förankrig inom området; 

datorn och skola. Vilka förändringar som har skett och hur och varför man valt att använda datorn i 

olika situationer. 

 

3.1 Fördelar och motivering för datoranvändning i undervisningen 
Här presenteras fördelar med datoranvändning samt motiv för datoranvändning som vi stött på i 

litteraturen. Vi har inte skilt mellan i vilket syfte/motiv datorn används och positiva egenskaper som 

datorn anses ha. Vi har gjort så dels eftersom att litteraturen i stor utsträckning inte tydligt skiljer 

dessa två aspekter åt, men också eftersom de hänger samman. Både upplevda fördelar med 

datoranvändning och i vilket syfte datorn tas i bruk utgör motiv för att datorn bör användas.  

 

3.1.1Olika aspekter 

Jedeskog (1998:15) skriver att det sedan mitten på 80-talet varit i huvudsak tre motiv som styrt 

ambitionen att implementera datortekniken i svenska skolan; inlärning, arbetsliv och demokrati. 

Under senare tid framförs dock allt oftare ett fjärde motiv, nämligen IT:s förmodade 

förändringskraft, förändringsaspekten. IT ses som ett sätt att förändra bland annat arbetssätt, elev- 

och lärarroll. 
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3.1.2 Inlärningsaspekten 

När lärare som har erfarenhet av att använda sig av datorn i undervisningen får frågan om varför de 

egentligen använder datorer/IT, handlar deras svar oftast om variation, motivation och 

individualisering. Man menar också att datorerna/IT bidrar med ett nytt innehåll och ett annorlunda 

arbetssätt än tidigare i undervisningen. Lärare beskriver ofta ett laborativt, undersökande arbetssätt 

där datorn tjänar som ett kompletterande hjälpmedel. Man gör generella påståenden om lärande, till 

exempel att själva skrivandet befäster kunskaper och att skrivarglädjen är den stora drivkraften. 

Undervisningen blir effektivare då läraren kan ge sig mer tid och ägna den enskilde eleven sin 

uppmärksamhet. Många elever arbetar självständigt vid datorn vilket leder till att läraren kan ägna 

mer tid till de elever som kräver extra stöd och uppmuntran (Jedeskog 1998:16).   

 

IT som komplement i den traditionella undervisningen stimulerar eleverna till ökad nyfikenhet och 

ett större intresse för att utveckla och fördjupa kunskaperna väcks. Datorn/IT skapar en positiv 

förväntan och nyfikenhet hos de flesta elever (Jedeskog 1998:16).  Alexandersson, Lindroth och 

Lindö (2000:132) menar att datorn engagerar barn på ett positivt sätt. Det engagerar barnets alla 

sinnen såsom bild, ljus, ljud och rörelse, det medför att datorn fångar barnets hela uppmärksamhet 

och är lustfyllt för dem. Alexandersson, Lindroth och Lindö (2000:133) menar vidare att barnen 

både lär och upplever glädje med att arbeta framför datorn. Genom en engagerad och intresserad 

lärares insats anses datorn ha goda möjligheter att förstärka och fördjupa elevers kunskaper 

(Jedeskog 1998:16). 

 

Datorarbetet kan innebära att eleverna tar större ansvar för sitt lärande då de själva tar ställning till 

vad och hur mycket ett visst moment behöver övas. Genom en djupare inriktning förändras 

elevernas kunskaper om det som studeras kvalitativt. Eftersom barnet är motiverat vid användandet 

av datorn väljer han/hon själv aktivt principer och tar på detta sätt eget initiativ till att skapa en 

bättre förståelse, där fokus både ligger på meningsfullhet och verklighetskoppling (Alexandersson, 

Lindroth och Lindö 2000:133f). Genom att eleverna i högre utsträckning ges möjlighet att själva, 

med sitt eget språk, formulera nyvunna erfarenheter förstärks kunskapsinhämtandet ytterligare. 

Datorn underlättar både vid tanke- och formuleringsarbete (Jedeskog 1998:17). 

 

Det framhålls bland annat från lärarhåll att arbetet med Internet ger eleverna ytterligare möjligheter 

att själva ta ställning till innehållet i det egna arbetet och arbetet med nya informationskällor skulle 

kunna underlätta utvecklingen av ett kritiskt tänkande (Jedeskog 1998:17). 
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Säljö och Linderoth (2002:21) menar att användning av IKT gör att eleven lär sig att göra fel på ett 

helt annat sätt när datorn används i undervisningen. Med IKT är det lättare att göra om en uppgift 

till exempel om man skriver, räknar, konstruerar eller gör något annat. Tekniken är snällare än 

tidigare om man ville göra om något eller ändra, till exempel när man använde penna och papper då 

kanske man vart tvungen att börja om från början, nu med den nya tekniken kan man istället bara 

ändra eller ta bort den specifika delen i ett arbete eller konstruktion. 

 

3.1.3 Arbetslivsaspekten 

Ett vanligt argument är att datorer/IT ska användas i undervisningen med syfte att förbereda 

eleverna inför yrkeslivet eftersom datorkunnande förväntas ge goda karriärmöjligheter. Det upplevs 

även som ett krav från föräldrar att eleverna lär sig hantera datorer (Jedeskog 1998: 17). 

Utifrån samhällets snabba förändring genom den datortekniken måste vi utbilda bättre och 

annorlunda kvalificerad arbetskraft. Om skolan i undervisningsprocessen motsätter sig förändringar 

kommer förändring ändå att genomföras genom påverkan och styrning från omgivningen i form av 

till exempel föräldrar eller ”marknaden” (Jedeskog 1998:17). 

 

3.1.4 Demokratiaspekten 

Användningsområdena för datoranvändningen har förändrats genom åren. Den tidiga 

datoranvändningen var till stora delar riktad mot programmering men användningsområdena har 

utvidgats genom till exempel multimedia, kommunikation och informationssökning. Därmed är det 

viktigt att alla elever måste få tillgång till datorer/IT (Jedeskog 1998:18).  

Det finns tecken i USA som tyder på att de elever som inte har tillgång till datorer/IT i 

undervisningen är samma elever som redan tidigare missgynnats inom skolan (Jedeskog 1998:18). I 

Sverige förväntar sig samhället genom de direktiv som finns i läroplanen att alla elever garanteras 

en likvärdig utbildning (Jedeskog 1998:18). 

 

3.1.5 Individualisering och samarbete 

En effekt av dator/IT-användningen är en ökad möjlighet till individualisering. Att genom datorn 

kunna ge varje enskild elev speciellt anpassad undervisning upplevs som mycket tillfredsställande 

både bland elever och lärare (Jedeskog 1998:19).  

Yttre omständigheter som för få datorer och för stora elevgrupper omöjliggör på vissa håll 

möjligheten till individualisering. Men Jedeskog (1998:19) menar att bristen på datorer i skolan inte 
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enbart är av ondo då eleverna resonerar med varandra och tillsammans finner lösningar eller förslag 

på arbetsuppgifter. Genom elevstöd ges förstärkta möjligheter att nå förståelse jämfört med enskilt 

arbete eller klassundervisning. En lärare sammanfattar: 

 
Pararbete vid datorn har inneburit utbyte av tankar, funderingar, känslor, upplevelser och 

hon ser i datorn inte bara ett arbetsredskap utan även ett tankeredskap. En ny 

kommunikationssituation uppstår då två elever gemensamt löser en uppgift med dator/IT-

stöd. Här ser vi en positiv effekt av bristen på datorer (Jedeskog 1998:19f). 

 

Alexandersson, Lindroth och Lindö har i sin slutrapport (2000) sökt kunskap om hur mötet barn – 

dator kan beskrivas när barn för första gången hanterar en ny teknik som förväntas stödja deras 

lärande. Vilken mening tillskriver de detta möte och hur försöker de förstå de olika sammanhang 

IKT erbjuder? (2000:1) Ur denna rapport framgår att datorn erbjuder goda utrymmen för samspel 

mellan barn, där samarbetet ofta sker på ett positivt sätt, och där barnen ofta tar god hänsyn till 

varandra. Eftersom samspelet oftast var bra när barnen samspelade framför datorn ledde deras 

diskussioner och samtal om det specifika innehållet till att barnen utvecklade både sitt språk och 

lärande. Om barnen arbetade själva framför datorn ”körde de ofta fast” och tog sig inte vidare. Om 

de arbetade i två eller flera barn framför datorn vågade baren ta större risker och detta ledde till 

intellektuella utmaningar (Alexandersson, Lindroth och Lindö 2000:134). 

 

Säljö och Linderoth (2000:134) menar att datorn inbjuder till en bättre problemlösning för elever 

eftersom att datorns teknik inbjuder till svårigheter som gör att eleverna samarbetar sinsemellan på 

ett bättre sätt. Datorns intåg i skolan har även gjort att eleverna ställer mer frågor, samt att det 

lättare uppstår kollegial- och samarbetesorienterad relation mellan lärare och elever.   

 

3.1.6 Öppna dörrar 

Jedeskog (1998:20) beskriver att där datorn blivit ett naturligt inslag i undervisningen har den 

påverkat att öppna dörrar till varandras klassrum och man samarbetar nu med kollegor som man 

knappt kände tidigare. Man planerar tillsammans och låter kollegor på ett annat sätt än tidigare ta 

del av den egna synen på undervisningen och dess funktion. Till detta kan tilläggas att respekten för 

varandras yrkeskunnande har ökat. Det finns andra exempel på samarbete. Olika skolor samarbetar 

med varandra och skolor samarbetar med bibliotek etc. Det kan handla om olika projekt mellan 

skolor i Sverige men också mellan skolor utanför landets gränser. Med hjälp av nätet har man inte 

enbart öppnat dörrar inom skolan utan också ut mot samhället (Jedeskog 1998:20). 
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3.1.7 Mer datorrelaterade vinster 

Resultaten i Alexandersson, Lindroth och Lindö (2000) visar att datorn kan användas på ett kreativt 

sätt, att barnen själva använder sig av datorn för att skapa med hjälp av datorn som verktyg. 

Eftersom att datorn kan hantera komplexa, interaktiva och multimediala programvaror får barnen 

möjlighet att bekräfta sin kreativitet och fantasi. Detta visade sig hjälpa barnen till en bättre 

förståelse av skilda företeelser. Dessa företeelser kan vara svåra att visa med en traditionell 

undervisning. (Alexandersson, Lindroth och Lindö 2000:133f) 

 

Jedeskog (2001:59) säger att de lärare som använder sig av datorn i undervisningen har en position 

på skolan som är högre en den vanlige lärarens, att han eller hon ofta tar egna initiativ och har en 

fast anställning. Dessa lärare menar vidare att deras undervisnings idéer stöds av datorns och dess 

användnings områden. 

 

3.2 Vad säger Lpo 94? 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 är den 

rådande läroplanen (Skolverket). Nedan presenterar vi utdrag från Lpo 94 som vi anser motiverar 

användande av datorer i undervisningen. 

 

Eleverna skall kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde 

och en snabb förändringstakt. Studiefärdigheter och metoder att tillägna sig och använda ny 

kunskap blir därför viktiga. Det är också nödvändigt att eleverna utvecklar sin förmåga att 

kritiskt granska fakta och förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. 

(Skolverket) 

 

Ovanstående citat tolkar vi som att det kan kopplas till dator/IT användning eftersom att datorer 

och IT handlar om att kunna orientera sig i snabba informationsflöden och en förändringstakt. De 

studiefärdigheter och metoder som anses viktiga kan uppnås genom datoranvändning.  
 

3.2.1 Mål att uppnå i grundskolan 

Skolan ansvarar för att varje elev efter genomgången grundskola 

• har kunskaper om medier och deras roll, 

• kan använda informationsteknik som ett verktyg för kunskapssökande och lärande (Ibid). 
 

 

12   



 
Läraren skall ge utrymme för elevens förmåga att själv skapa och använda olika 

uttrycksmedel (Ibid). 

 

Läraren skall svara för att eleverna får pröva olika arbetssätt och arbetsformer (Ibid). 

 

Ovanstående citat kan kopplas till datoranvändning eftersom att datorn kan vara ett uttrycksmedel 

som kan svara för eleverna får prova andra arbetssätt och arbetsformer än mer traditionella. 

 
Rektorn har ansvaret för skolans resultat och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt 

ansvar för att skolans arbetsformer utvecklas så att ett aktivt elevinflytande gynnas, 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, personalen får den kompetensutveckling som krävs för att de 

professionellt skall kunna utföra sina uppgifter, skolans internationella kontakter utvecklas, 

(Ibid). 

 

I ovanstående citat nämns bland annat datorer som ett läromedel och stöd för att ge eleverna 

möjlighet att själva söka och utveckla kunskaper. 

 

I kursplan för slöjd (Skolverket) finns mål att sträva mot. Nedanstående citat är ett utdrag från 

dessa mål. Målet handlar inte om datorer men det är aktuellt i studien 

: 
Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven utvecklar förmågan att 

reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter (Ibid). 

 

3.3 Nackdelar/problem med datoranvändning i undervisningen 
Här kommer vi att belysa negativa aspekter av- och problem med datoranvändning i undervisningen 

som vi stött på i litteraturen. 

 

3.3.1 Svår teknik 

Att söka information på Internet har medfört nya och tidskrävande inslag för eleverna i skolan .  

Inte bara att eleverna ska vara förtrogna med att hantera datorn, utan även att man ska veta vilka 

sökmotorer som finns och hur de ska användas för att få det bästa resultatet. Det ställer också krav 

på att eleven ska var mer förtrogen med det ämne som de ska söka på för att man ska veta vilka 

sökord som ska användas för att eleverna ska nå ett så tillfredsställande resultat som möjligt. Detta 

är tidskrävande och mödosamt för många elever samt att lärarna inte har tid att hinna hjälpa alla 

elever med att komma vidare. (Jedeskog 2001:97)                 
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Det är svårt för elever att från gång till gång komma ihåg de kommandon som de ska ge vid datorn 

vilket leder till att de blir frustrerade och ger upp. Ovana vid tangentbordet hindrar en del elevers 

skrivflöde och sökandet efter bokstäver ställer till problem. För lärare krävs det en kontinuerlig 

användning för att datorkunnandet i form av olika maskiner och program inte ska försvinna. Det 

krävs i regel relativt lång tid till uppfräschning av kunskaperna om det går för långt mellan 

gångerna som datorn används, detta eftersom att varje program kräver speciell hantering. (Jedeskog 

1993:29) 

 

3.3.2 Svaga elever 

En del lärare uttrycker farhågor inför elevers ökade ansvar för det egna lärandets som följer med 

dator/IT-användning. De menar att det endast kommer att gynna de redan studiemotiverade och i 

skolan framgångsrika eleverna medan de förutser en ännu mer problematisk situation för elever som 

redan har svårigheter i skolarbetet. (Jedeskog 1998:17) Även snabbheten som informationstekniken 

representerar kan innebära ett problem för svaga elever. Jedeskog (2001:100) menar att snabbheten 

ställer krav på elevens intellektuella förmåga och elever som kräver mer tid riskerar att bli förlorare. 

 

3.3.3 Det hänger på läraren 

Healy (1998:64) menar att många skolor springer in i den nya tekniken som dagens samhälle 

erbjuder utan att ställa de rätta frågorna. Att utan ordentlig planering och kloka pedagogiska mål 

finns en stor risk att datorerna kommer att förbli oanvända eller användas fel. I Lindroth och Lindö 

(2000:139) kan man utläsa att, i och med att lärarna i underökningen oftast hade en bristfällig 

kunskap inom IKT, bidrog detta till att det uppstod hinder i barnens lärande. 

 
Blotta närvaron av datorer garanterar inte deras pedagogiska värde. Det är inte lämpligt att 

hoppa i båten bara för att alla andra gör de – särskilt om man inte vet vart den är på väg. 

(Healy 1998:65) 

 

Jedeskog (1998:18) skriver att ett oreflekterat datoranvändande i undervisningen kan leda till att 

skolans demokratiska spelregler sätts ur spel. Om det finns för få datorer i skolan får inte alla elever 

möjlighet att lära sig datoranvändning och detta leder till att läraren måste göra ett urval. Det 

innebär i sin tur att önskvärda sociala och kunskapsmässiga mål inte uppfylls.  
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Det är lärares skyldighet att fundera över vad dator/IT symboliserar i deras undervisning 

och att kritiskt granska om detta är i överensstämmelse med deras elev- och kunskapssyn 

(Jedeskog 1998:18).  

 

3.3.4 Tidskrävande 

Vi har tidigare beskrivit att dator/IT-användningen ger en ökad möjlighet till individualisering. 

Men Jedeskog (1998:19) menar att samtidigt som eleverna av denna individualisering upplever ett 

större intresse för skolarbetet så innebär det ofta ett tungt och tidskrävande merarbete för läraren. 

Jedeskog (1996:44) skriver att förändringar kräver tid och medför ofta extra arbete vilket det sällan 

finns utrymme för i den ordinarie tjänsten. 
 

Ett stort hinder för undervisning med teknologiinslag är lärarnas brist på tid, tid för att 

experimentera med den nya teknologin likaväl som tid för att dela sina erfarenheter med 

andra (Jedeskog 1996:51).  

 

Healy (1998:64) skriver att tid och utrymme tas från viktigare aktiviteter och detta medför att 

lärarna blir överväldigade och motvilliga att använda sig av IT i undervisningen. 

 

Jedeskog (2001:133) anser att förändrade arbetsformer över huvud taget och inte bara arbete med 

IT användning kan bidra till att arbetet växer. Detta beroende på att den information som skulle 

kunna tas i hel klass ofta måste tas enskilt eller i grupp eftersom att den gemensamma 

samlingspunkten i klassrummet försvinner när eleverna börja arbeta mer självständigt framför 

datorn. 

 

3.3.5 Alltför omfattande 

De skeptiska lärarna i Alexandrsson, Lindroths och Lindös undersökningen menar att 

IKT eventuellt kan vara värdefull för framtiden men att tekniken i dagsläget verkar i 

huvudsak negativt på barns inlärning och skolarbete. De anser att barnen drunknar i 

mängden av ny teknik, redskap och begrepp som användandet av IKT innebär. 

(Alexandersson, Lindroth och Lindö 2000:140). 

 

Jedeskog (2001:103) skriver att elever i skolan måste få en bättre inskolning om, vad, hur och när 

man kan och ska använda datorn i skolan. Många elever är duktiga på att hantera datorn men de vet 

inte hur och vad datorn ska användas till, mycket tid går åt att sitta vid datorn men lite blir gjort 

(Jedeskog 2001:103). Många elever blir duktiga på att klippa och klistra, att man inte skriver sitt 

15   



 

eget arbete utan kopierar ihop ett, utan egentligen tänka på vad man har gjort, detta är ett problem 

med att den nya tekniken. Här tycker Jedeskog att skolan måste vara vaksamma och bli bättre på att 

utbilda eleverna i hur datorn ska användas på ett relevant sätt, barn och ungdomars utveckling. 

Syftet med att inskolningsarbetet är att eleverna ska få ökat ansvar med datorer och dess 

användningsområde, men också arbetet utan datorer är viktigt att belysa och även där krävs ett 

ansvar (Jedeskog 2001:104). 

 

3.3.6 Svårt att kontrollera eleverna 

Jedeskog (2001:79) menar att tekniken förändrar klassrummet eftersom att det inte finns tillräckligt 

många datorer i varje klass rum, oftast bara en eller två. Detta medför att eleverna tar sig till andra 

platser för att få tag i en dator, till exempel biblioteket, datorsalar, eller datorer som är placerat ute i 

skolans korridorer. Detta medför att läraren eller lärarna tappar den vanliga kontrollen i 

klassrummet som de annars har när eleverna är samlade i samma klassrum och får inte samma 

inblick i hur deras arbete fortskrider och vad eleverna arbetar med. Jedeskog (2001:80) menar 

vidare att upplösningen av rummet ger vissa elever en större möjlighet att komma undan lärarens 

kontroll och inte ta del av den ordinarie undervisningen. Dessa ungdomar som observerats av 

Jedeskog väljer tillfällen som de ”flyr” till datorn under lektionstid för att mejla, chatta eller surfa, 

aktiviteter som i många skolor inte är tillåtna under lektionstid. Alexandersson, Hurtig och 

Söderlund (2004:26) har i sin studie observerat att eleverna ofta arbetar med datorerna i olika 

lokaler på skolan i samband med forskning. Det kan medföra att lärare får svårt att ge elever det 

stöd de behöver för att utveckla sin informationskompetens. 

 

Det är också möjligt att elevernas flyhänthet vid datorerna gör det svårt för lärarna  att 

upptäcka när elever har svårigheter med detta.(Alexandersson, Hurtig och Söderlund. 

2004:26) 

 

En hemkunskapslärare uttrycker i Jedeskogs undersökning farhågor om huruvida eleverna verkligen 

gör vad de ska vid datorn, i det här fallet näringsberäkningar, eller om de bara uppfattar datorarbetet 

som ett datorspel. Jedeskog menar att det för en del lärare är svårt att avgöra datorns egentliga 

inflytande över inlärningen (Jedeskog1993:21). 

 

3.3.7 Strul med tekniken 

Jedeskog (2001:52) skriver att om tekniken strular kan det stätta käppar i hjulet för den dagliga 

verksamheten. Det kan vara allt från att en elevs krånglande dator till att uppkopplingen till skolans 
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Internet är ur funktion. Allt detta kan medföra att både elevers och lärares arbeten inte kan göras 

som planerat. Enligt Jedeskog (2001:56) är bristen på teknisk support ett problem i många skolor, 

att det oftast tar allt för lång tid innan problemen blir åtgärdade. 

 

3.3.8 Dagens datoranvändning inaktuell i framtiden 

På grund av datorutvecklingen kommer de kunskaper som eleverna skaffat sig i skolan ha få 

likheter med de kunskaper som de behöver på sina framtida arbetsplatser. (Jedeskog 1998:18) 

 

3.4 Hur datorn används 
Här presenter vi utifrån litteraturen olika metoder, arbetsformer och åsikter kring hur datorn och 

Internet kan användas i undervisningen.  

 

3.4.1 Användnings områden 

I Fuglsang & Vonsild (2000:418) skiljer man mellan undervisning med informationsteknik, 

undervisning i informationsteknik och undervisning genom informationsteknik.  I undervisning med 

informationsteknik används tekniken som ett verktyg i undervisningen. I undervisning i 

informationsteknik utgör själva informationstekniken föremålet för undervisningen. I undervisning 

genom informationsteknik utgör tekniken det rum eller den form som undervisningstemat förmedlas 

och uppfattas genom. Enligt Bjessebo (1997:31) ska datorer i undervisningen användas som ett 

redskap för att tillhandahålla kunskap och stödja lärande. Detta stämmer bra överens med Porko – 

Hudd (2005:79) som skriver att informationstekniken i undervisningssammanhang kan användas 

som ett medel att nå lärande till skillnad från att tekniken skulle utgöra undervisningsinnehållet i 

sig.  

 

Man kan till exempel understryka att multimedia inte är ett mål i sig utan snarare ett medel 

för att uppnå välkända pedagogiska mål. (Healy 1998:66) 

 

Healy (1998:254) menar att det finns två huvudsakliga pedagogiska funktioner med att använda 

Internet inom skolvärden. Det första är att söka information som finns tillgängligt på nätet eller 

genom att ta emot information via e-mail. Det andra sättet är att publicera sina alster på en hemsida 

eller via en informationskälla på nätet, samt vi informell korrespondens. Healy (1998:250f) menar 

att det finns allmänna principer för meningsfullt användande av IT i skolan och några utav dessa är; 
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· Aktiviteten skall anpassas till elevernas mognadsnivå och kognitiva utveckling. 

· Aktiviteten ska göras meningsfull genom att kopplas till elevernas intressen och 

erfarenheter.    

· Ställ upp klarar utbildningsmål och utbildningsnormer. Hjälp eleverna att bedöma när 

och hur väl dessa mål har blivit uppnådda. 

· Be eleverna reflektera – gärna skriftligen – över sina arbetsvanor, arbetsprocesser och 

arbetsresultat.  

· Planera ett meningsfullt och givande sätt för eleverna att ”visa upp” vad det lärt sig, till 

exempel en multimediapresentation. 

· Låt dig inte förföras av tekniska effekter, utan se till att eleverna får en genuin 

förståelse av IT. 

 

Healy (1998:251) menar vidare att barn når det bästa resultatet i användning av teknik när det finns 

en skicklig vuxen i deras närhet, som tillför språk, empati och flexibilitet. Huvudregeln är att inte 

tala om vad barnet ska gör vid datorn, utan visa vilka steg som är lämpligt för barnet. Denna 

huvudregel stämmer bra överens om vad Siv säger, en lärare som beskrivs i Jedeskog (1996:83): 

Siv uppfattar sin roll i datorsalen som handledande och hennes roll som kunskapsförmedlare 

försvinner menar Siv. 

 

I Jedeskog (1998:46f) presenteras en tidslinje över hur experter i en amerikansk rapport förelagt 

lärare hur datorer ska användas i skolorna. 

1982: Lära eleverna att programmera i Basic.  

1984: Lära eleverna att programmera i Logo. 

1986: Lära eleverna använda färdighetsprogram, drillprogram. 

1988: Lära eleverna ordbehandling. 

1990: Lära eleverna använda historiska databaser och simuleringsprogram. 

1992: Lära eleverna använda multimedia och hypertextprogram. 

1994: Lära eleverna använda Internet  

 

3.4.2 Läromedel och programvara 

Drillprogram eller träningsprogram är särskilt skapade för att öva och befästa befintliga kunskaper, 

för överinlärning och repetition och för svagpresterande elever att arbeta med när andra metoder 

misslyckats. (Jedeskog 1998:21) 
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Program med drillövningar ger eleven möjligheten att intensivträna specifika färdigheter. Då 

flertalet sådana program grundar sig på en behavioristisk inlärningsteori som betonar stimilus, 

respons och belöning, brukar de ge eleven ett visst antal problem, (…) upplysa direkt om svaret är 

rätt eller fel och utdela en belöning när uppgiften är korrekt utförd. (Healy 1998:56) 

 

Ett annat sätt att arbeta, vilket också kan ses som en motsats till drillprogram, är att välja en 

programtyp där eleven bestämmer över innehållet i programmet eller låta eleven arbeta med 

datorsökning, båda exemplen med en strävan att eleven ska bli ”herre över sin lärandesituation”. 

Arbetsuppgifterna och/eller arbetssättet kan antingen bestämmas av eleverna själva, till exempel vid 

så kallad fri forskning, eller av läraren (Jedeskog 1998:21f). 

 

Den styrning av arbetssätt och uppgift som finns kan naturligtvis variera i styrka. Lärarens 

delaktighet i denna process regleras utifrån den enskilde elevens behov. (Jedeskog 1998:22) 

 

I och med att allt fler slöjdsalar utrustas med datorer föds ett ökat behov av slöjdanpassade 

mjukvaror i form av program och läromedel (Udin 1999:5). Porko – Hudd (2005:88) skriver att för 

att de nya läromedlen och programmen ska fungera i slöjdundervisningen har det blivit aktuellt för 

många slöjdlärare att själva tillverka egna digitala läromedel, främst för eget bruk men också för 

spridning till andra slöjdlärare. Jedeskog (1996:80) berättar om en lärare, Per som företrädesvis 

använder sig av program som han själv utvecklat genom åren. Han har utvecklat sina egna 

matematikprogram men också skrivit program åt språk- och SO-lärare. Porko – Hudd (2005:88f) 

nämner Käspaikka-portalen där slöjdlärare gjort egna digitala läromedel som får användas fritt i 

undervisningen. Innehållet i Käspaikka-portalen är indelat i tre delar vara Idéskafferi för textilslöjd 

riktar sig mot elever. Här kan elever söka information, idéer, uppgifter och bekanta sig med andra 

elevers arbeten. Jedeskog (1998:28f) presenterar några förväntningar som lärare uttryckt i sina 

ansökningar till ett IT centra och en av dessa förväntningar handlade just om produktion av egna 

läromedel.  

 

I litteraturen kunde vi läsa om spel som använd i undervisningen och hur dessa spel var utformade. 

Säljö och Linderoth (2002:82f) beskriver ett spel som de stött på i sin fallstudie. Spelet används 

som läromedel i ämnet kemi och riktar sig till barn i nio till tolv års ålder. I spelet får eleverna följa 

draken Gilbert på ett äventyr som erbjuder eleverna lärdomar om kemins värld. Avsikten är att ge 

eleverna möjligheter att använda sina sinnen i mötet med kemin och att stimulera till upplevelse, 

nyfikenhet och förståelse genom att erbjuda kemikunskaper kopplade till elevernas vardag. Dock 
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menar Säljö och Linderoth (2002:92) att spelets undervisningsdimension föll bort i och med att de 

problem som eleverna stötte på ledde till att de använde sina vardagserfarenheter och inte sina 

kunskaper i kemi. I Alexanderssons, Linderoths och Lindös studie (2000:44f) användes flera olika 

lek- och lärprogram med pedagogiska syften. Dessa program skiljde sig i design och innehåll men 

några frekvent förekommande egenskaper kunde dock urskiljas. De innehöll ofta kortare berättande 

inslag i form av bildspel, animationer, uppläsningar eller textstycken.  

20   



 

4 Metod 
Valet av metod grundar sig i att på ett tillförlitligt sätt besvara de frågeställningar vi arbetar med. 

Under denna undersökning har vi tagit fasta på olika metoder att samla in data och vi börjar med att 

beskriva val av metod. 

 
4.1 Kvalitativ eller kvantitativ undersökningsmetod? 
I valet av undersökningsmetod finns det två stycken olika metoder att välja mellan, kvalitativ eller 

kvantitativ undersökningsmetod. Trost skriver: 

 
Om frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt så skall man göra en 

kvantitativ studie. Om frågeställningen däremot gäller att förstå eller att hitta mönster så 

skall man göra en kvalitativ studie. (2005:14) 

 

Trost (2005:9) menar att när man avser att göra en undersökning när det gäller siffror, alltså få 

resultatet i olika variabler, passar en kvantitativ undersökning bäst. Trost (2005:8f) skriver att 

kvantitativa undersökningsmetoder oftast anses som mer tillförlitliga än kvalitativa. Däremot 

kommer man inte in på djupet av en fråga, när man använder sig av en kvantitativ 

undersökningsmetod eftersom den avser bredd i undersökningen. Trost (2005:14f) menar vidare att 

om man vill nå in på djupet i en undersökning ska man använda sig av en kvalitativ 

undersökningsmetod. Man kan på så vis tränga djupt in i en problematik och se mönster och 

särskiljande drag som, enligt Carlström och Carlström/Hagman (2007:58f), inte skulle komma fram 

vid en kvantitativ undersökning. 

 

4.2 Kvalitativa/strukturerade intervjuer 
Johansson och Svedner (2006:30) menar att intervjun passar bra om man söker svar på frågor av 

existentiell karaktär, som inställning, attityd och upplevd mening, dvs. breda frågeområden där det 

är svårt att formulera specifika, väl avgränsade frågor, till skillnad från om man söker svar på frågor 

av kvantitativ art då t ex enkät passar bättre som metod. 

 

Johansson och Svedner (2006:42) skiljer mellan två typer av intervju, strukturerad intervju och 

kvalitativ intervju. I den strukturerade intervjun är frågorna förbestämda och svaren vanligen öppna 

även om det kan förekomma frågor med fasta svarsalternativ. Denna typ av intervju kan precis som 

den kvalitativa intervjun registreras med bandspelare men oftast nöjer man sig med att anteckna 

svaren. Den kvalitativa intervjun kännetecknas enlig Johansson och Svedner (2006:43) med att 
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endast frågeområdena är bestämda, medan frågorna kan variera från intervju till intervju, beroende 

på hur den intervjuade svarar och vilka aspekter denne tar upp. 

 
Syftet med den kvalitativa intervjun är att få den intervjuade att ge så uttömmande svar som 

möjligt. Då måste frågorna anpassas så att intervju personen får möjligheter att ta upp allt 

hon har på hjärtat.(Johansson & Svedner2006:43) 

 

Trost (2005:7) menar att den kvalitativa intervjun bland annat utmärks av att man ställer enkla och 

raka frågor och på dessa frågor får man komplexa och innehållsrika svar.    

 

4.2.1 Att intervjua barn 

Trost (2005:38) säger att intervjuer med barn och ungdomar oftast tenderar till att bli korta, samt att 

barn har svårt att koncentrera sig. Trost (2005:38) säger också att det är enklare att hitta motivation 

hos vuxna människor eftersom att de tycker om att berätta om sig själva i högre utsträckning än vad 

barn och ungdomar gör. Kvale (1997:136) menar att den perfekta intervjupersonen inte existerar. 

Däremot finns det mer lämpliga personer att göra olika typer av intervjuer med. 
  
Goda intervjupersoner kan ge långa och livliga beskrivningar av sin livssituation, de berättar 

fängslande historier som lämpar sig för redovisning (Kvale 1997:136). 

 

4.3 Observation 
Observationsmetoden har enligt Johansson & Svedner (2006:54f) ofta betraktats som komplicerad i 

förhållande till enkät och intervju men de menar att erfarenheten visar att metoden i själva verket är 

lätt att använda och kanske är den mest givande metoden för lärarexamensarbeten. Arvatson och 

Ehn (2009:24) motiverar observation som metod bland annat med att observatören kan få syn på det 

som aktörerna själva inte är helt medvetna om, såsom invanda beteenden och annat som de tar för 

givet eller inte själva ser. Det kan till exempel vara dagliga rutiner, minspel och kroppsspråk. Men 

det kan också handla om materiella föremål som omger dem. 

 

I olika sammanhang används observation för att skapa trovärdighet men Arvatson och Ehn 

problematiserar även metoden och beskriver som exempel: 
 

Observation är en dynamisk aktivitet som var och en med sina sinnen i behåll kan utöva, 

men som vetenskaplig metod är den något mer. Den kräver träning och ska tåla att bli utsatt 

för kritisk granskning. Det är skillnad på att använda ögonen för att klara av det dagliga 

livet och att samla in material genom systematiska iakttagelser (Arvatson & Ehn.2009:20).  
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Enligt Johansson & Svedner (2006:55) finns det ett stort antal observationsmetoder att välja mellan. 

Vi har inte för avsikt att presentera alla dessa men det känns relevant att ta upp vad man kan 

observera eller vilka händelser som är av intresse när man observerar.  

Johansson & Svedner (2006:58) beskriver hur man kan observera enligt metoden ”kritiska 

händelser”. Den innebär att man utifrån sin frågeställning definierar de skeenden som skall 

observeras och sedan använder löpande observationer för att registrera dem. Med begreppet 

”kritiskt” avses inte att det är något negativt som ska observeras. Man syftar snarare till att 

observera det som är av intresse för sitt arbete. Med löpande observation, menas enligt Johansson & 

Svedner (2006:60) att man försöker skriva ner så mycket som möjligt om ett visst, längre skeende. 

Johansson & Svedner (2006:58) menar att vad som bland annat kännetecknar observationer av 

kritiska händelser är att man inte observerar person efter person i en förväg bestämd turordning, 

utan den kritiska händelsen står i centrum. Man observerar hela klassen och när en av de händelser 

man definierat som kritisk inträffar försöker man beskriva så mycket som möjligt om episoden. 

 

Vad man observerar kan även handla om hur olika sinnen registrerar företeelser. Mieke Bal(2003:9) 

menar att observation inte enbart är en visuell upplevelse, utan blandas med andra sinnesintryck, 

särskilt ljud, dofter och taktila beröringar, men också med andra aktiviteter – inte minst tänkandet. 

 

4.4 Urval och omfattning 
Stensmo, Christer (2002:28) beskriver hur utformningen av studier påverkar urvalet av informanter 

och omfattning av datainsamling. Om man till exempel gör en sambandsundersökning (nomotetiskt 

inriktad studie) söker man efter generellt vetande om en viss population och då måste urvalet vara 

representativt för populationen. Detta uppnås oftast genom att urvalet är slumpvist och man ställer 

oftast ett litet antal frågor till ett stort antal människor.   

 

För idiografiskt inriktade studier samlar man in data från ett litet antal informanter men mängden på 

data kan vara omfattande (Ibid 2002:29). Till exempel att man ställer ett stort antal frågor till ett 

litet antal personer (Ibid 2002:30). Generaliseringsmöjligheter blir då begränsade på så vis att man 

bara kan uttala sig om hur det är i de exempel man studerat, inte ur det är i allmänhet”. När man gör 

ideografiskt inriktade studier gäller att urvalet är strategiskt, dvs. att man fokuserar sin studie på 

informanter och datakällor som man på förhand vet är tillgängliga och intressanta (Ibid 2002:30). 

Trost (2005:119) menar att strategiska urval av intervjupersoner innebär att man får tag på det man 

önskar få tag på, och så vitt han vet har det alltid givit som resultat en tillräcklig variation i 

uppsättningen av människor man finner för intervju. 
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4.4.1 Vårt Urval 

Våra informanter består av tre stycken trä- och metallslöjdslärare. Dessa är strategiskt utvalda på ett 

sätt som stämmer överens med hur man gör urval vid idiografiskt inriktade studier, dvs. att de är 

utvalda utifrån att vi på förhand vet att de är tillgängliga och intressanta för studien. Vi vet på 

förhand att informanterna använder sig av datorer i undervisningen vilket också innebär att vi, som 

Trost (2005:30) beskriver, bör få tag på det vi önskar. Precis som Stensmo (2002) blir 

generaliseringsmöjligheterna begränsade, men syftet med vår studie är inte att, likt en nomotetisk 

studie söka efter generellt vetande, utan vi intresserar oss av datoranvändningen i de specifika fall 

som studerats. Observationer har gjorts hos dessa lärare i anknytningen till intervjuerna och de var 

sammanlagt sju till antalet. På en av skolorna gjordes tre observationer och på de andra skolorna 

gjordes två observationer på vardera skola. Det bör dock tilläggas att det vid ett av 

observationstillfällena inte förekom någon kritisk händelse, för oss att observera.  

 

Utifrån de forskningsetiska regler som presenteras i Etikregler för humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning som Stingerfonden utgett (1999:2) kontaktades inte de observerade 

elevernas målsmän. I Etikregler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning står att läsa: 

 
I vissa fall, då undersökningen inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur, kan 

samtycke inhämtas via företrädare för uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare (t ex 

skolledning, lärare, arbetsgivare, fackförening eller motsvarande) och eventuellt berörd 

tredje part. (Stingerfonden 1999:2) 

 

Eftersom studien inte innefattar frågor av privat eller etiskt känslig natur inhämtades samtycket av 

den behörige läraren, i detta fall informanterna. 
 

4.5 Val av studietyp/undersökningsform 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ undersökningsmetod eftersom syftet med studien är av 

en kvalitativ art. Studien handlar om att på djupet förstå och hitta mönster kring datorn i trä- och 

metallslöjdsundervisningen. 

 

4.5.1 Datainsamlingsmetoder 

De datainsamlingsmetoder vi valt att använda oss av är intervjuer samt observationer. Eftersom vårt 

syfte och frågeställningar är av en sådan extentiell och bred karaktär som Johansson och Svedner 

(2006:31) beskriver så har vi delvis valt att använda intervju som metod. Av de två typer av 

intervjuformer som Johansson och Svedner (2006:42) beskriver har vi valt att använda en blandning 
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mellan kvalitativ intervju och strukturerad intervju. Kvalitativ på så vis att vi strävar efter att få 

uttömmande svar från informanterna vilket också, enligt Johansson och Svedner (2006:43), är syftet 

med en kvalitativ intervju. Strukturerad på så vis att frågorna är förbestämda och fasta, vilket enligt 

Johansson och Svedner (42:f) kännetecknar en strukturerad intervju. Vi avsåg dock att ställa 

eventuella följdfrågor ifall det kändes motiverat under intervjutillfällena, vilket innebär att 

intervjuformen inte kan kategoriseras som varken strikt strukturerad eller kvalitativ. Våra frågor till 

lärarna är utformade på ett sätt som Trost (2005:76) beskriver, dvs. raka och enkla. Vår sista 

frågeställning syftar dels till att undersöka vilka för respektive nackdelar lärarnas upplever med 

datorerna i undervisningen och för att undersöka detta användes precis som i de andra 

frågställningarna av intervjuer.  

 
Den kvalitativa intervjun är en unik känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter 

och innebörder ur undersökningspersonernas vardagsvärld. Genom intervjun kan de 

förmedla sin situation till andra ur ett perspektiv och med egna ord (Kvale, 1997:70) 
 

Frågställningen handlar också om elevernas upplevelser av samma fenomen, men med hänsyn till 

de problem kring intervjuer med barn som vi tidigare presenterat har vi valt att inte göra intervjuer 

med barn och ungdomar. Eftersom vi ansåg att detta inte skulle ge det resultat som vi vill uppnå 

med denna studie. Som vi har tagit upp tidigare kan det var svårt att få barn och ungdomar att ge 

svar som är tillräckligt tillfredställande. Därför valde vi istället att göra observationer i klassrummet 

för att kunna svara på den specifika frågeställningen om hur eleverna upplevde samma fenomen. 

 

Vi valde att observera utifrån det vi tidigare beskrivit som ”kritisk händelse” eftersom vi tyckte att 

det skulle kunna besvara vår frågeställning om vilka för och nackdelar eleverna tyckte fanns med 

datorn som pedagogiskt hjälpmedel. Vi valde därför att göra löpande observationer utifrån vår 

”kritiska händelse”. Det vi menar med ”kritisk händelse”, i denna studie, är när och hur eleverna 

använder sig av datorn i den specifika undervisnings situationen som vi valde att observera. Vi 

observerade alltså enbart när vi såg att eleverna använde sig av datorn i slöjdsalen och antecknade 

det vi hade observerat.  

 

4.5.2 Fördelnings av arbetsuppgifter och tillvägagångssätt  

Under datainsamlingen av de tre intervjuerna, valde vi att dela upp intervjuerna, Olsson intervjuade 

lärarna på skola 1 och 2, Sjölund genomförde intervjun med läraren på skola 3. Vi var båda 

närvarande på alla intervjuerna men vi valde att en av oss skulle vara intervjuledare, vid varje 

intervjutillfälle. Eftersom vi båda är ovana att göra intervjuer var det bra att vi var två eftersom vi 

kunde dra nytta av varandra och till exempel ställa följdfrågor, som vi märkte var svårt eftersom 
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man var väldigt noga med på att lyssna på vad informanten hade att säga.  Intervjuerna gjordes alla 

i respektive informanters hemmahörande slöjdsal eftersom vi tyckte att det var en bra miljö att göra 

intervjun i, detta eftersom informanterna känner sig hemma i denna miljö. Innan intervjuerna valde 

vi att sitta och småprata med våra informanter, eftersom vi ville att det allvarliga i att göra en 

intervju skulle försvinna. Intervjuerna spelades in med diktafon som sedan transkriberades. 

Transkriberingarna delades upp på så vis att vi var för sig transkriberade de intervjuer som vi lett.  

 

Observationerna var vi båda närvarande på och förde var sitt observationsprotokoll eftersom vi 

ville ta del av så mycket material som möjligt och inte missa något som vi kunde dra nytta av 

studien. Efter observationstillfällena satte vi oss ner för att tillsammans sammanställa vad vi sett 

under varje enskilt observationstillfälle.  
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5 Resultat 
 
Under denna rubrik kommer vi att presentera resultatet av vår studie, de tre intervjuerna som gjorts 

med de utvalda slöjdlärarna, samt de tillhörande observationerna som gjorts vid varje intervju 

tillfälle. Vi kommer att dela upp resultatdelen i fyra rubriker. Den första delen är en bakgrunds 

beskrivning av informanterna och där beskrivs vad de har för utbildning och vad de arbetar med för 

åldrar med mera. Under de andra tre rubrikerna sammanställer vi resultaten utifrån de tre frågor som 

vi ställde till våra informanter. Under dessa rubriker kommer även att redovisas det som har setts 

under observationerna. De frågor som ställdes till informanterna kan ni läsa i bilaga 1. Vi har valt 

att redovisa resultaten utifrån varje informant även om informanternas svar i vissa fall är snarlika 

och skulle kunna sammanfattas. Denna uppdelning har vi gjort för att få en tydlig struktur som gör 

det lättare att utläsa vilken informant som svarat vad och hur på frågorna. 

 

Syftet med vårat arbete är att undersöka hur datorn används i trä och metall slöjden och varför just 

de utvalda informanterna använder sig av datorn, detta är något som genomsyrar hela resultatdelen. 

 

Dessa är våra fyra rubriker: 

 

· Bakgrund 

 

· Hur används datorn i trä och metallslöjden? 

 

· I vilket syfte använder du dig av datorn i trä och metallslöjden? 

 

· Vilka fördelar alternativt nackdelar finns med att använda datorn? 

 

5.1 Bakgrund 
Till att börja med vill vi klargöra att alla medverkande i denna studie medverkar under fingerande 

namn. Samtliga lärare i studien är över 45 år och har minst 15 års erfarenhet av att vara lärare i trä 

och metallslöjd. Samtliga har lärarutbildning i trä- och metallslöjd. Kalle och Robert undervisar i 

trä- och metallslöjd i grundskolans tidigare år. Båda skolorna är centralt placerade i en mellanstor 

stad i Norrland, Robert undervisar även i teknik några lektioner i veckan. Den tredje informanten 

Markus är lärare i trä- och metallslöjd, samt teknik i år 6-9, han arbetar också i en centralt placerad 

skola i en mellanstor norrländskstad, dock inte samma stad som de andra två informanterna. 
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5.2 Hur används datorn i trä och metallslöjden? 
 

5.2.1 Kalle 

Under Kalles slöjdundervisning användes datorn till att eleverna skulle kunna gå ut på Internet för 

”googla” fram bilder eller idéer till deras olika slöjdprodukter. Kalle använde sig även av datorn till 

att eleverna skulle dokumentera sina slöjdalster i en digital portfolio där de lägger in både digitala 

bilder och text samt beskriver slöjdprocessen. Alla bilder som eleverna tar på sina slöjdalster bildar 

en idébank som eleverna kan gå in och se på för att hitta inspiration. Kalle använde sig även av en 

PowerPoint-presentation som eleverna kan se på för att på ett enkelt sätt kunna ta del av olika 

arbetsinstruktioner i text och bild.  

 
Ja du, då är det ju så att vi använder den till digital portfolio, till ide bank, ehehehe, ja 

dokumentering, ja det är ju digital portfolio. Sen har vi ju också ett PowerPoint-program 

som vi har gjort, med en klass som bidragit till att tillverka ett skrin i år fyra. (Kalle 2009-

11-18) 

 

I Kalles slöjdundervisning sker dokumentering oftast i samband med slöjdlektionerna. Vid händelse 

att flera elever ska dokumentera samtidigt får eleverna gå och skriva vid de datorer som finns 

utplacerade i skolans korridorer. Detta kan även ske under andra lektioner menar Kalle, däremot 

händer det inte allt för ofta. Kalle tycker dock att själva skrivandet skulle göras på svensklektioner 

eftersom det är svårt att få eleverna att skriva under slöjdlektionerna. 

 
Näe men problemet är ju de att barnen inte vill sitta vid datorn å skriva när det är slöjd.  

(Kalle 2009-11-18) 

 

Kalle använde även datorn till att spela musik för eleverna under lektionstid, där datorn fungerade 

som en jukebox med en massa olika låtar som kunde spelas upp. 

 

5.2.2 Robert 

I Roberts slöjundervisning användes datorn till att eleverna skulle kunna gå ut och surfa på Internet 

för att hitta inspiration till deras olika slöjdarbeten, till exempel bilder. Eleverna hade möjlighet att 

skriva ut bilder för att sedan rita av bilden, eller för att få inspiration från bilden de hade hitta på 

Internet. 
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Eheh ja nu måste jag tänka, i huvudsak, ja kanske det är, vi är ute på nätet, om det nu är så 

att ungarna vill hitta nånting, en modell eller ett förslag på nånting, dom kanske vill ha en 

ide på nått så kan vi gå ut o söka bilder. (Robert 2009-11-20) 

 

Robert använder sig också av datorn i sin undervisning till att eleverna ska få dokumentera arbeten 

de gjort i slöjden. Eleverna får dokumentera hela deras slöjdprocess i bilder och sen skriva om 

varje bild. Eleverna gör en digital portfolio utifrån deras produkter. 

 
Men framför allt det vi använder den till nu det är ju liksom att dokumentera deras egna 

arbete och skriva lite grann om de, det är ju inte så hemskt mycket ute på nätet utan det är ju 

mer dokumentering. (Robert 2009-11-20) 

 

Dokumentering sker oftast på slöjdlektionen då eleverna sitter framför datorn i slöjdsalen, men om 

det är flera som ska dokumentera samtidigt får eleverna gå till datorsalen som finns på skolan. 

Robert menar precis som Kalle att själva skrivandet i den digitala portfolion borde göras på 

svenskan för när det är slöjd ska man inte sitta och skriva utan slöjda! 

 

Robert säger även att eleverna kan få välja musik och spela på datorn. Ibland har eleverna med sig 

skivor men det förekommer även att eleverna spelar musik från Youtube. Ibland tenderar det till att 

bli allt för högljutt menar Robert, men det brukar bli trevligt med lite musik. 

 

5.2.3 Markus 

Markus använder datorn själv till att söka nya idéer till vad eleverna kan göra när han ska starta 

upp ett nytt moment. Det förekommer ibland att man hittar fina exempel på nätet menar han. 

Eleverna använder sig av datorn på lektionstid för att hitta inspiration eller för att söka upp bilder 

på saker som de tänkt göra på slöjdlektionerna. Det förekommer även att eleverna hittar 

arbetsbeskrivningar eller ritningar på Internet ibland. 

 
När det gäller eleverna kan det ju bli idétorka, vad ska jag göra nu, vad ska jag göra  

Då har vi ju då böcker o grejer, då kan dom ju köra fast ännu mer, att dom har en speciell 

grej dom vill göra ett kastana-svärd eller nått liknande, det har ju jag ingen aning om hur 

man gör och inte har några böcker på, då får dom söka på nätet, efter fina bilder o det är 

mest bild sök, inte arbetsbeskrivningar, ja kanske ibland, kanske nån genom skärning så att 

man kan se hur det ser ut inuti osv. Ja det är ju som sagt när det är idétorka. (Markus 2009-

11-30) 
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Markus använder även datorn till att lägga in foton av elevernas färdiga slöjdalster. En anledning 

till detta är att han får översikt av vad eleverna har gjort när det är dags för betygsättning. Han får 

en bättre överblick av vad den specifika eleven har gjort för något och vilket resultat han eller hon 

har uppnått. En annan anledning till att ta kort på bilderna är att eleverna ska kunna gå in och se på 

vad andra elever gjort för att få inspiration. 

 

5.3 I vilket syfte använder du dig av datorn i trä och metallslöjden? 
 
5.3.1 Kalle 

Kalle menar att syftet med att använda datorn till att ”googla” är att eleverna ska hitta inspiration 

till deras slöjdalster. Den digitala portfolions syfte är att eleverna ska kunna bränna ut en skiva när 

man lämnar skolan för högstadiet och ta med sig dit för att kunna visa vad de har gjort tidigare 

under trä och metallslöjden. Syftet med PowerPoint-presentationen är att eleverna ska tolka text 

och bild och sen kunna använda det de sett och läst i sitt slöjdande.  
 

Kalle säger att det inte är något problem att motivera eleverna till att använda sig av datorn vad 

gäller att surfa efter idéer på Internet eller att få eleverna att använda sig av PowerPoint. 

 
Ja jag tror att jag inte behöver motivera det egentligen, för att så fort det kommer in i bilden 

så är dom ju jäkligt positiva (Kalle 2009-11-18) 

 

Kalle säger att han inte motiverar utifrån läroplanen på något speciellt sätt, däremot är 

dokumentationen ett bra sätt att följa elevernas slöjdprocess mellan årskurserna ända fram till då de 

slutar på skolan. Kalle säger också syftet med att använda datorn på slöjden som musikspelare är ett 

få det lugnare på lektionerna Han menar om det spelas lugn musik så blir eleverna inte lika hetsiga 

utan arbetar lugnare vid sina bänkar, samt att det blir en trevlig stämning i salen. 

 

5.3.2 Robert 

Robert menar att hans huvudsyfte med att använda datorn är; som han menar verkligen främjar 

slöjden, att man kan använda datorn till att dokumentera med text och bild, alltså få eleverna att 

reflektera över vad de gjort på slöjden. Han menar att när eleverna måste förklara med text och bild 

vad de gjort och lärt sig på slöjden blir de mer medvetna om vad de verkligen lärt sig 

 
Ja eheh, mitt huvud sakliga syfte som jag tycker, där jag känner, egentligen så, alltså, jag tror 

att vi har hittat någonting som jag tror att man skulle kunna använda det jätte jätte bra, och 

det gagnar verkligen slöjden. De är i det här o dokumentera. Alltså reflektionen över vad 
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man har lärt sig, hur man gjorde, vad man kan ha gjort annorlunda, i att förklara för andra så 

blir man ju också medveten om, vad du liksom har lärt dig o hur man gör. För de tycker jag 

är den stora missen, som vi ofta, tyvärr, alltså det är för roligt, slöjden är för rolig, och 

produkten är för viktig. Att liksom åstadkomma. Så att man glömmer bort det egentliga 

syftet med slöjden. (Robert 2009-11-20)  

 

 

Robert menar att reflektion är något som förekommer alldeles för lite i skolan, det borde vara mer 

av det i alla ämnen och inte bara i slöjden som det är nu. Robert menar att det bara är att läsa 

läroplanen, där står det att man ska reflektera över vad man gjort som elev. Robert upplever att hans 

elever har börjat reflektera mycket mer över vad de lärt sig i slöjden sedan han införde 

datoranvändning än vad de gjorde innan. Han menar att reflektionen är något som alla hans elever 

ska göra. Eleverna får inte godkänt förrän de gjort en digital portfolio. Syftet med portfolion är inte 

bara för att eleverna ska reflektera över vad de gjort, utan även att detta kan visas upp för 

föräldrarna på utvecklingssamtalen. Något som är mycket omtyckt bland föräldrarna menar Robert.  

 

Syftet med att låta eleverna använda sig av Internet är att eleverna ska hitta inspiration och idéer för 

deras slöjdprodukter. En del elever blir helt ställda när man säger de får göra vad de vill och menar 

att Internet då är en bra källa för inspiration. Robert menar vidare att syftet med att låta eleverna 

använda datorn som musikspelare är att det ska bli en bättre och mysigare stämning inne i 

slöjdsalen, det är ett trevligt inslag menar han. 

 

5.3.3 Markus 

Markus säger att hans huvudsyfte med att använda datorn är att ta en bild av elevernas slöjdarbeten 

som ska ge inspiration för både honom och eleverna, att det finns gamla arbeten som eleverna kan 

se tillbaka på samt att kunna surfa på Internet för att hitta inspiration till deras kommande 

slöjdarbeten. 

 
När eleverna har gjort ett arbete tar jag en bild, i Photoboth, det går ju snabbt att man 

kommer in på datan, dels kan jag gå in o kolla vad för produkt eleven gjorde för eventuell 

betygsättning då om det är en sån årskurs. Eller annars kan det vara för att visa andra elever, 

eller att eleven själv då kan komma två år senare och undra vad dom hade gjort tidigare, det 

kan ju vara ett hjälpmedel. Det är inte så att jag lyfter fram som i många andra ämnen som 

till exempel tekniken som jag också har, då blir det ju annorlunda, då kör man ju mycket att 

man visar bild spel o så där, då kan man ju visa eleverna framme vid katedern, just för att en 

bild säger så mycket. (Markus 2009-11-30) 
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Han menar att det är bra att kunna gå tillbaka för att kunna se på vad eleverna har gjort tidigare, 

både för honom och eleverna.  Markus säger att han inte har något utpekat syfte utifrån läroplanen 

till vad han använder sig av datorn. 

 

5.4 Vilka fördelar alternativt nackdelar finns det med att använda datorn 
 
5.4.1 Kalle 

Kalle menar att det finns stora fördelar men även nackdelar med att använda datorn i trä- och 

metallslöjden. En stor fördel för Kalle är när han använder sig av PowerPoint-presentationen. Kalle 

menar att efter han haft en genomgång på ett visst moment kan eleverna själva gå och se på 

bilderna och den tillhörande texten. På detta sätt menar Kalle, kan eleverna arbeta mer 

självständigt. Kalle menar även att han får det mindre stressigt under dessa lektioner och får mer tid 

över till de elever som verkligen behöver hjälp eftersom de elever som är ”starkare” kan ta hjälp av 

PowerPointen i ställe för att gå till Kalle. Kalle säger att eleverna tycker att det är enkelt också, 

eftersom de slipper att stå och vänta på att han ska komma och hjälpa. De kan istället gå till datorn 

för få den hjälp de behöver på ett snabbt och smidigt sätt menar Kalle. 

 
 Fördelarna de är de om man nu tar ett PowerPoint  program me hur man tillverkar ett skrin. 

Så kan barnen jobba ganska så självständigt. Och jag som jobbar som lärare upplever att jag 

ehe får mer tid över till de elever som verkligen behöver hjälp, och de ”duktigare” eleverna 

klarar av arbetet genom att kolla på PowerPointen. (Kalle 2009-11-18) 

 

En stor nackdel med datoranvändningen är när eleverna ska skriva och dokumentera sina 

slöjdprodukter, att det tar väldig mycket tid från slöjdlektionerna. 

 
Datorerna kan dom ju använda på annan tid men slöjden har dom ju bara en gång i veckan å 

den är ju så populär så här vill dom vara helt enkelt. (2009-11-18) 

 

Under starten av en av Kalles lektioner berättade han att eleverna skulle gå ut på Internet under 

lektionen och då reagerade en elev på ett sätt som kan styrka Kalles påstående om att eleverna 

hellre vill slöjda än sitta vid datorn. Dock svarade en annan elev med positiv respons. 

 
Kalle: ”När ni är färdiga med era fåglar är tanken att ni ska gå ut på Internet och hitta bilder 

till pusslet som ni sen ska göra. T ex Hello Kitty, Nalle Puh eller kanske en AIK-logga” 

Elev: ”men alltså orka..” 

Annan elev: ”Ja, AIK!” . (Observation. Kalle. ÅR 3. grupp 2. 2009-11-21) 
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Kalle säger att om han fick cirka 20 minuter extra till varje slöjdlektion skulle detta inte vara något 

problem, eftersom man då kunde avvara dessa 20 minuter av varje lektion till elevernas arbete med 

dokumentation. En annan lösning vore att låta eleverna skriva detta på svensklektionerna eller 

under något annat ämne så att eleverna får mer tid att slöjda. Detta förekommer ibland säger Kalle, 

men det är inte allt för vanligt. Han menar att det nu blir för mycket fokus på att sitta vid datorn när 

eleverna ska dokumentera och detta tar lång tid.  

 

Många gånger när eleverna ska surfa efter idéer kan de fastna framför datorn och glömma bort 

tiden. Detta kan vara ett problem menar Kalle. Detta påstående stöds av det vi observerade under 

Kalles lektioner. 

 
Eleverna som köar vid datorn uttrycker att de är less på att vänta och några går därifrån 

(Observation. Kalles lektion. ÅR 3.Grupp 1. 2009-11-21).  

 

En elev står bredvid datorn och säger: ”Det tar ju så lång tid, vi slutar snart” (Observation. 

Kalles lektion. ÅR 3. Grupp 2. 2009-11-21).  

 

 

Kalle säger att det trots detta ofta är uppskattat av eleverna att få använda datorn till att hitta idéer. 

Att eleverna uppskattar att få använda datorn till att hitta idéer är något som kan styrkas av 

observationer från båda av hans lektioner som observerades. 

 
En elev ansluter till gänget vid datorn. De står tysta och tittar. Trängs inte men vissa ställer 

sig på tå och några byter position för att bättre se vad som händer på skärmen (Observation. 

Kalles lektion. ÅR 3. Grupp 1. 2009-11-21). 

 

En elev som sandpapprar vid sin bänk frågar varför alla står vid datorn. Han får till svar av 

en av eleverna vid datorn att de vill se vad som görs på datorn och att de vill se bilden på 

Nalle Puh  (Observation. Kalles lektion. ÅR 3. Grupp 1. 2009-11-21). 

 

När en elev är färdig ropar en annan elev glatt: Nu är det Ebbas tur och sen är det jag!”. 

Hon sträcker händerna i luften  (Observation. Kalles lektion. ÅR 3. Grupp 2. 2009-11-21). 

 

                      En elev sätter sig och googlar på kattungar. Tre andra elever står runt om och jag hör    

hur någon av dem kommenterar bilderna på skärmen: ”å va gullig”. 

Ebba hittar snabbt en bild och ropar att ”Den här måste jag ha!” 

En elev: ”Den vill ju jag också ha ju!”. Sen dansar hon runt och säger ”sen är det jag, sen är 

det jag.... jag ska söka på hundar!” (Observation. Kalles lektion. ÅR 3. Grupp 2. 2009-11-

21). 
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Kalle menar att teknikstrul ganska ofta kan vara ett problem . När tekniken strular innebär det ofta 

att eleverna får göra något annat och en hel lektion kan gå till spillo. Då får man vara snabb och 

komma på något nytt för eleverna att göra säger Kalle.  

 
Ja en till nackdel finns det ju som jag har upplevt, det är att utrustningen strular, ibland går 

det inte att skriva ut bilder som eleverna ska använda sig av och då blir ju en hel lektion 

förstörd för många ut av eleverna och måste göra annat som de inte vill, det har hänt några 

gånger att skrivaren bara slutat fungera mitt under lektionen (Kalle 2009-11-18) 

 

Under en av Kalles lektioner observerades att skrivaren inte fungerade. Detta ledde till att lektionen 

inte blev som han tänkt sig och en elev uttryckte sitt missnöje över detta. Dock visade inte resten av 

klassen att de var missnöjda. 
 

Alla elever tittar på genomgången av brännpennan vid en bänk. Kalle blir avbruten av att 

dataansvarig ringer. Kalle talar sedan om för eleverna att det är problem med kommunens 

dataserver och ingen skola i kommunen kan skriva ut för tillfället. ”Det är ju rent 

bedrövligt”, kommenterar en av eleverna med tillgjord röst. Kalle förklarar att eftersom de 

pga datakrångel inte kan påbörja sina pussel så får de pyssla fritt resten av lektionen. 

Eleverna verkar vare sig missnöjda eller belåtna över beskedet (Observation. Kalle. ÅR 3. 

grupp 2. 2009-11-21). 

 

Tidigare under samma lektion blev diskenheten full och en elev uttryckte då sitt missnöje över 

detta. 
En elev väljer en bild som han vill ha men diskenheten är full så han kan ej spara. 

Annan elev:”typiskt nu när det är min tur” (Observation. Kalle. ÅR 3. grupp 2. 2009-11-

21). 

 

5.4.2 Robert 

Robert säger att den stora fördelen med att införa datorn i slöjden är att eleverna får en större 

förståelse om vad de gjort i slöjden, att eleverna får en större processförståelse och kunskap om vad 

de lärt sig på slöjden, samt att kunskapen sjunker in djupare hos eleverna. Detta med att låta 

eleverna dokumentera sina slöjdprodukter med hjälp av datorn och digital kamera är något som 

slagit väl ut. 

 
Ja det finns ju miljarder, ja nu har jag pratat om fördelarna, dom är ju faktiskt, jag ser ju att 

ungarna tänker i processen, jag ser att dom på nått sätt finns det än, dom får en hjälp att få 

34   



 
kunskaperna att sjunka lite djupare o blir mer medvetna om sin egna kunskap (Robert 2009-

11-20). 

 

Robert menar att det finns stora hinder i användningen av datorn i slöjden. Till exempel är 

mjukvaran ett problem och det finns inte något direkt lämpat program. Han som slöjdlärare måste 

göra olika mallar, till exempel i Publisher, och detta tar en massa tid för honom som lärare menar 

Robert. Han tycker även att dokumentationen, när eleverna ska skriva till de bilder som de tagit, tar 

för lång tid. 

 
Jag kan känna frustration eftersom jag kan känna att det finns så onödiga hinder, men det är 

en snårskog att ta sig igenom. Jag menar att nackdelarna är att det tar alldeles för lång tid. 

Det tar tid från det direkta slöjdandet. Vi har nog ont om tid liksom. Här på skolan har dom 

ju tagit bort och nu är det ju nästan ett minimum. Det är ju nog med dåligt om tid, då sitta o 

skriva det är ju inte mening att sitta o göra på slöjden. (Robert 2009-11-20)  

 

Under en observation som vi gjorde under en av Roberts lektioner uppstod en situation då en elev 

fick vänta länge på hjälp och hon blev missnöjd över detta. 

 
En elev har till en början problem att komma igång med att skriva o placera bilderna rätt. 

Väntar på hjälp… suckar…visar missnöje. En annan elev undrar vad hon gör vid datorn. När 

hon får hjälp är hon intresserad och vill lära sig. Tar tid på sig. Tar hjälp av kompis som vill 

hjälpa till för att hon blir intresserad av vad som görs.  Tar ett stund innan hon kommer 

igång med arbetet (Observation. Robert. ÅR 4. 2009-11-17). 

 

Robert menar att om han som lärare skulle få mer utbildning på olika program skulle det gå lite 

lättare också. Ett annat problem menar Robert är att tekniken strular. Till exempel att det är slut 

batteri i kameran för någon har lånat den och inte satt den på laddning, eller att det inte går komma 

in på nätverket för eleverna så att de kan söka efter idéer på Internet. Detta menar han är ett 

störande moment som tar både tid och kraft av en som lärare.  
 

Det tar en massa tid kameran har inga batterier, jag vet inte vad jag ska säga, hårdvaran 

bjuder motstånd.  (Robert 2009-11-20) 

 

Eleverna uppskattar användandet av datorn på slöjden när de får surfa efter idéer till deras 

slöjdprodukt, men Robert menar att det inte är alltid eleverna gör det de ska framför datorn. 

 
Den uppmanar till ett fånigt användande, man kan hitta ungar som sitter o surfar på annat än 

vad dom ska göra. (Robert 2009-11-20) 
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På en av Roberts lektioner observerade vi en elev som till en början lekte vi datorn och inte gjorde 

det han skulle. Men efter en stund gjorde eleven det han skulle och visade glädje över vad han fann 

på Internet. 

 
En kille ska hitta idéer till sitt arbete, sitter o leker lite vid datorn först innan han kommer 

igång med att börja söka. KOLLA! Vad jag hittade, utbrast han efter en stunds sökande. 

Söker även vidare på youtube efter instruktions video för att samla på sig ännu mer idéer. 

AKTIV! Tyckte det var kul. ( Observation Roberts lektion ÅR 4 2009-11-17) 

 

Robert menar att om eleverna fick en bättre grund i datoranvändning, speciellt när det gäller 

dokumentation av arbeten, skulle det inte var ett lika stort problem för honom. Som det är nu är det 

bara i slöjden eleverna får denna undervisning och det innebär att det tar en massa extra tid. Om det 

inte bara var han och textilläraren som lärde eleverna att göra en digital portfolio utan också andra 

lärare så skulle det inte ta lika mycket tid från slöjden säger Robert. Han menar vidare att det finns 

en annan lösning också, som innebär att eleverna skulle kunna ta kort på slöjden och skriva på till 

exempel på svensklektionen där skrivande är ett mycket mer naturligt inslag än i slöjden. Då skulle 

det inte ta lika stort utrymme på slöjdlektionerna menar Robert utan det skulle bli en mer naturlig 

del i skolan för eleverna. 

 
Det jag önskar vore ju att dom skulle ta kort här och ta med sig dom till svenska o skriva om 

det där till exempel, om det funkade så, skulle det här vara klockrent. Men det är ju ett 

tidsödande jobb att lära dom de. (Robert 2009-11-20) 

 

Under en av Roberts lektioner observerade vi hur en elev blev tvungen att ta nya bilder på sin 

produkt, vilket var tidskrävande. 

 
En elev sätter sig vid datorn. Lärare hjälper eleven att komma igång och förklarar vad han 

ska göra, är intresserad.  Eleven upplever att det är svårt till en början. Leker med kameran 

cirka 10 min innan han kommer igång. Upptäcker att bilderna är borta. Måste ”ta om” alla 

kort till sin processbeskrivning, tycker att det kul, engagerad i att ta fotona. Det tar lång tid. 

(Observation. Roberts lektion. ÅR 4. Grupp 2. 2009-11-17) 

 

Robert påpekar att om det inte var för att han såg att eleverna utvecklades när de fick dokumentera 

deras slöjdprodukter skulle det inte finnas kvar på slöjden. Detta eftersom det är mycket arbete med 

dokumentationerna och det och går åt mycket tid till skrivandet i stället för att slöjda. En annan 

nackdel menar Robert är att det gynnar de elever som redan är duktiga på att skriva och de elever 
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som redan har problem med skrivandet får det ännu mer problematiskt. Robert menar att många av 

dessa elever som har det svårt med skrivandet ändå ofta är väldigt verbala. Robert menar att om 

dessa elever kunde få prata in texten i när de dokumenterar skulle de hinna med ännu mera i 

slöjden, istället för att de ska gå åt en massa onödig tid åt skrivandet. De går för den skull inte miste 

om reflektionen, menar Robert. 

 

5.4.3 Markus 

Markus menar att det är en stor tillgång att ha datorn i slöjdsalen när eleverna har fastnat och inte 

har några idéer. Han menar att det kan vara bra att kunna säga åt eleverna att sätta sig vid dator och 

se på olika sidor för att få inspiration. Markus säger att de får det lite lugnare då under lektionerna 

och att han kan koncentrera sig på de eleverna som verkligen behöver hjälp.  

 
Då kan det vara skönt att säga att ta fram datorn, så att ja inte så att man blir av med den 

eleven men lite att när dom klänger på ryggen, hur ser de ut? Hur ska jag göra det här?  

(Markus 2009-11-30) 

 

Under Marcus lektion observerade vi hur han uppmanade en tjej att ”googla” få att få en bild på den 

produkt som hon önskade att göra.  

 
Marcus uppmanar en elev att googla på ”stövelknäckt – trä”. Eleven plockar fram datorn, 

googlar på ”stövelknäckt – trä” och finner en bild. -”Yes! Den här bilden blir skitbra!”. Hon 

ritar av bilden med papper och penna på ett A4-ark. Hon avslutar med att rita ut mått på 

ritningen som hon har på pappret. (Observation. Marcus lektion. ÅR 8. 2009-11-30) 

 

Markus menar att det är bra i starten av ett slöjdarbete då eleverna kan få en ide av en bild de sett på 

Internet. Sen måste de alltid göra en ritning och då är slöjdprocessen igång menar han.  

En nackdel med datorn menar Markus är när eleverna sitter och gör det som de inte ska, utan surfar 

på annat. Markus säger att det inte är varje lektion datorn används och han upplever inte detta som 

ett allt för stort problem. Men om han skulle använda den mer skulle det nog kunna bli ett större 

problem än vad det är idag menar Markus. 

 

Markus menar att eleverna bara ser fördelar med att använda sig av datorn i slöjden eftersom de är 

vana användare av datorn både i andra ämnen och hemma. Markus menar att det inte är något 

problem att få eleverna att använda sig av datorn fast de är på trä och metallslöjden. 

 
Dom ser det naturligt även på träslöjden, de är ingen konstigt med att datorn åker fram. 

(Markus 2009-11-30) 
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5.5 Sammanfattning 
Samtliga informanter använder i huvudsak datorn till att dokumentera elevers arbeten samt till att 

för eleverna söka inspiration, bilder, arbetsbeskrivningar mm på Internet. En av informanterna 

använder en egengjord PowerPoint-presentation som beskriver slöjdmoment för eleverna. Deras 

syften med datoranvändning varierar men en gemensam nämnare är pedagogiska och praktiska 

vinster. En informant motiverar även datoranvändningen utifrån läroplanen. De av lärarna upplevda 

fördelarna med datoranvändningen handlar i grova drag om möjligheter att dokumentera, synliggöra 

slöjdprocessen, tillgång till uppslag på Internet, datorn avlastar till en viss del läraren så att denne 

kan fokusera på andra elever som behöver hjälp samt att eleverna ofta upplever datorn som ett 

lustfyllt inslag i undervisningen. Nackdelarna handlar om att inslag av dator tar tid från både 

lärarens undervisning och elevers arbete, samt att tekniken är svår och krånglar. Två informanter 

nämnde dessutom att eleverna inte alltid använder Internet till att surfa på sådant de inte borde surfa 

på. Den av eleverna upplevda fördelen verkar vara att de tycker det är bra och roligt att kunna söka 

bilder och information på Internet. De av eleverna främsta upplevda nackdelarna verkar vara 

teknikstrul, att tekniken är svår och att de hellre vill slöjda än skriva på datorn under 

slöjdlektionerna. 

 

38   



 

6 Diskussion  
 

6.1 Validitet och reliabilitet 
 
Ett arbetes validitet mäts i hur bra man mätt det man avsett att undersöka; alltså hur trovärdigt 

resultatet är. Trost (2005:113) menar att: 

 
Trovärdigheten utgör ett av de största problemen med kvalitativa studier och således också 

kvalitativa intervjuer. Som forskare måste jag kunna visa mina kollegor, som på ett eller 

annat sätt använder sig av mina forskningsresultat, att mina dataanalyser är trovärdiga.  

 

Trost (2005:113) menar vidare att undersökningens validitet och reliabilitet påverkas genom hur 

frågorna är utformade till den kvalitativa intervjun. Otydligt formulerade frågor kan alltså påverka 

den eller de intervjuades svar och vilja att svara på de olika frågorna som man valt att ställa till 

informanterna. 

 
Med reliabilitet menas hur noga man utfört undersökningen. En hög reliabilitet uppnås genom att 

samma metod ska ge samma resultat om någon skulle vilja göra samma undersökning igen. 

Däremot kan man byta informanter om man har för avsikt att göra samma undersökning igen. För 

att öka reliabiliteten i en undersökning menar Trost (2005:111) att man ska försöka återskapa 

likadana intervjumiljöer som möjligt inför varje intervjusituation, samt att man ska ställa frågorna 

på ett likvärdigt sätt för upp nå en stor reliabilitet. Trost (2005:11) menar att det blir lite konstigt att 

tala om reliabilitet eller tillförlitlighet vid kvalitativa intervjuer. Trost (2005:112) menar också 

vidare att det är viktigt att man som intervjuare är lyhörd och skall uppmärksamma inte bara tonfall 

utan också ansiktsskiftningar och uttryck, samt andra kroppsrörelser och ställningar under 

intervjuerna. 

 

6.1.1 Vår Validitet och reliabilitet 

Urvalet av informanter bestod av ett fåtal lärare som vi tidigare haft kontakt med och som vi på 

förhand visste använde sig av dator i undervisningen. Med hänsyn till detta kan resultaten inte anses 

som generaliserbara bland andra lärare än dem som deltog i undersökningen. Angående 

reliabiliteten av vår undersökning så misstänker vi att intervjufrågorna, som rörde frågeställningen 

angående i vilket syfte lärarna använder datorn i undervisningen, möjligen bestod av en för öppen 

frågeställning. Svaren på denna fråga tenderade att handla om pedagogiska och praktiska vinster 

snarare än om uttalade syften och motiv utifrån styrdokument på ett sätt som vi förväntat oss. 

Följdfrågan löd förvisso om de hade något uttalat syfte utifrån styrdokument, men vi upplevde att 
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våra informanter blev överrumplade av denna följdfråga och inte riktigt gav sig själva tid att 

fundera kring svaret. Eventuellt borde huvudfrågan på en gång ha styrt informanterna mot att 

fundera kring detta och vi borde ha kanske förvarnat dem om denna fråga och på så vis gett dem 

bättre möjlighet att koppla sitt datoranvändande mot anvisningar i styrdokument. För övrigt anser vi 

att intervjuerna skett på ett likvärdigt sätt där samtliga informanter getts samma förutsättningar att 

besvara våra frågor och därmed kan inte validiteten ifrågasättas på den punkten. Under samtliga 

observationer  var vi två som observerade samma fenomen men antecknade på var sitt håll. Den 

metoden anser vi bör minska risken för eget felaktigt dragna slutsatser av sådant som skedde och 

öka trovärdigheten.  

 

6.2 Resultatdiskussion 
 

6.2.1 Hur datorn används 

Som tidigare beskrivits så skiljer Fuglsang och Vonsild (2000:418) mellan undervisning i, genom 

och med informationsteknik. Utifrån resultaten kan man konstatera att ingen av informanterna 

använder sig av datorn i sin undervisning på det sätt som Fuglsang och Vonsild (2000:418) 

beskriver som undervisning i informationsteknik. Det är själva slöjdkunskaperna som i första hand 

utgör föremålet i undervisningen och inte informationstekniken i sig. Huruvida slöjdkunskaperna 

förmedlas genom undervisning genom eller med informationsteknik är svårt att fastslå. Datorn 

används i samtliga fall som ett verktyg i undervisningen och på så vis kan man prata om 

undervisning med informationsteknik, men man kan heller inte utesluta undervisning genom 

informationsteknik. När till exempel Kalle använde sig även av en PowerPoint-presentation som 

eleverna kan se på för att ta del av olika arbetsinstruktioner i text och bild, utgör tekniken det rum 

eller den form som undervisningstemat förmedlas och uppfattas genom, vilket Fuglsang och 

Vonsild (2000:418) beskriver som just undervisning genom informationsteknik. Vare sig det rör sig 

om undervisning med eller genom informationsteknik så stämmer resultaten bra överens med 

Jedeskogs (1998:16) påstående om att lärare ofta beskriver ett arbetssätt där datorn tjänar som ett 

kompletterande hjälpmedel.  

 

En gemensam nämnare hos samtliga informanter var att eleverna använde Internet till att söka 

bilder, information, inspiration etc. Detta stämmer bra överens med Healys (1998:254)   

påstående om att det finns två huvudsakliga pedagogiska funktioner med att använda Internet inom 

skolvärlden varav det första är att söka information som finns tillgängligt på nätet. En annan 

gemensam nämnare är att man tog bilder av slöjdalsterna som sedan publicerades/sparades på 

lärarens dator eller i en digital portfolio. Även om den andra pedagogiska funktionen som nämns av 
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Healy (1998:254) handlar om att publicera sina alster på en hemsida eller via en informationskälla 

på nätet, och inte bara på lärarens dator, så ser man tydliga likheter mellan denna andra pedagogiska 

funktion och det sätt som informanterna använde datorn.  

 

6.2.2 I vilket syfte används datorn? 

När frågan om i vilket syfte informanterna använder datorn i trä- och metallslöjds undervisning 

ställdes trodde vi att de skulle redovisa uttalade syften med stöd i styrdokument. 

Men som tidigare nämnts i sammanfattningen av resultatet så motiverar informanterna 

datoranvändandet främst med pedagogiska och praktiska vinster som datoranvändandet utgör. 

Endast Robert kopplar sitt datoranvändande till vad som sägs i läroplanen och nämner kravet på 

reflektion från eleverna som exempel. Roberts hänvisar inte explicit till vilken del av läroplanen han 

menar men om man läser kursplanen för slöjd (Skolverket) så står följande att läsa under mål att 

sträva mot och det är troligt att det är detta uppsatta mål som Robert syftar till 

 

Skolan skall i sin undervisning i slöjd sträva efter att eleven utvecklar förmågan att 

reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter (Skolverket). 
 

Av resultatet tolkar vi att vare sig Kalle eller Marcus reflekterat över datoranvändandet utifrån 

styrdokument och de syften som de redogör känns inte så väl formulerade. Därmed inte sagt att 

deras motiv för datoranvändning bör ses som otillräckliga. Vi anser att de pedagogiska och 

praktiska vinster som de upplever är motiv nog för att legitimera fortsatt användning av dator i 

undervisningen och om man läser läroplanen så går det kanske att koppla deras motiv mot något 

eller några av uppsatta mål. Vi ämnar dock inte att göra det eftersom vi då riskerar att skönmåla 

våra resultat på ett ickeobjektivt sätt. 

 

6.2.3 Fördelar med att använda datorn 

Jedeskog (1998:16) skriver att datorn används som ett kompletterande hjälpmedel i skolan och 

många elever arbetar självständigt framför datorn. Detta medför att läraren får mer tid till de elever 

som verkligen behöver hjälp. Detta är något som Kalle också säger att han upplever när han 

använder sig av PowerPoint – presentationen, att han får mer tid att ägna till de eleverna som 

verkligen behöver hjälp, eftersom att andra elever kan arbeta mer självständigt med hjälp av 

PowerPoint – presentationen. Däremot finns inte dessa fördelar med att använda datorn när eleverna 

ska utvärdera deras slöjdprodukter, detta tenderar istället att till att läraren måste lägga ner mer tid 
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på dessa elever. Detta är något som speciellt Robert säger tar mycket tid, både för honom som lärare 

att hjälpa eleverna men även att många elever måste lägga ner mycket tid på själva 

dokumentationen. Dels för att dessa upplever att tekniken är svår men även för att själva skrivandet 

upplevs som ett svårt moment. Detta stämmer bra överens med Jedeskog (2001:97) som menar att 

det är tidskrävande och jobbigt för många elever samt att lärarna inte har tid att hjälpa alla elever 

med att komma vidare.  

 

Det är intressant att både Kalle och Robert tycker att själva skrivandet borde göras på 

svensklektionerna. Robert menar att om eleverna fick en bättre grund i datoranvändning även i 

andra ämnen, speciellt när det gäller dokumentation, skulle det inte utgöra ett lika stort problem för 

honom. Även Jedeskog (2001:103) menar att elever måste få en bättre inskolning i om, vad, hur och 

när man kan och ska använda datorn i skolan. Varför inte Markus nämnde något om att datorn är ett 

tidskrävande inslag kan dels bero på att han inte använde sig av datorn för att eleverna ska skriva 

om sina arbeten men också därför att hans elever har egna bärbara datorer och därmed kan tänkas 

vara mer förtrogna med datoranvändandet. Till detta kan även tilläggas att Marcus i huvudsak 

undervisar äldre elever än våra övriga informanter. 

 

Jedeskog (1998:17) skriver att en del lärare uttrycker farhågor inför elevers ökade ansvar för det 

egna lärandets som följer med dator/IT-användning och menar att det endast gynnar redan 

framgångsrika elever samtidigt som de förutser en problematisk situation för svaga elever. Jedeskog 

(2001:100) uttrycker även själv farhågor men menar att det är snabbheten i tekniken som utgör 

problemet. Även Robert upplever att duktiga elever drar större nytta av att använda datorn än de 

svaga men han nämner varken elevers ökade ansvar eller snabbheten med tekniken som orsak till 

problemet. I hans fall handlar det om att svaga elever har svårt att uttrycka sig i skrift när de ska 

dokumentera och beskriva slöjdprocessen vilket ställer oss kritiska till att det är datoranvändandet i 

sig som utgör problemet. Det är lockande att istället se själva skrivandet som orsak till problemet, 

och om så är fallet så innebär det att svaga elever skulle få problem med det skriftliga momentet 

oavsett om det sker med penna och papper eller på datorn. Här borde datorn, istället för att utgöra 

ett problem för svaga elever, snarare kunna utgöra en möjlighet om man nyttjar dess multimediala 

egenskaper och exempelvis låter elever med skrivsvårigheter tala in sin dokumentation.  

 

Teknikstrul tas upp som en negativ aspekt som kan sätta käppar i hjulet för den dagliga 

verksamheten när lärares arbeten inte kan göras som planerat (Jedeskog 2001:52f). Kalle berättar att 

skrivaren krånglat vid ett flertal tillfällen och att han en hel lektion kan gå till spillo på grund av 

detta och eleverna får arbeta med sådant de inte vill. Robert beskriver att batterierna i kameran 
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ibland är slut vilket upplevs som ett störande moment. Att teknikstrul kan sätta käppar i hjulet blev 

ännu tydligare när det under en observation hos Kalle uppstod problem med att skriva ut bilder. Vid 

det tillfället kunde vi dock, med undantag från en kommentar, inte se att eleverna blev särskilt 

missnöjda över att över att få arbeta med annat. Men då måste man ta hänsyn till att eleverna den 

här gången fick pyssla fritt med sådant de tycker är kul och därmed ser vi ingen anledning att 

ifrågasätta Kalles påstående att datorstrul kan tvinga eleverna att arbeta med sådant de inte vill. 

Oavsett hur eleverna uppfattar teknikstrul så kan vi slå fast vid att det utgör ett problem när 

lektionsplaneringen inte kan fullföljas. 

 

Angående farhågorna med det ökade elevansvaret som lärarna i Jedeskog (1998:17) uttrycker så ser 

man likheter med Roberts och Marcus beskrivningar om hur elever surfar på sådant de inte ska. 

Detta kan ses som ett exempel på hur det ökade elevansvaret blir ett problem. Dessa nackdelar bör 

vägas mot de positiva aspekterna på det ökade elevansvaret som beskrivs av Alexandersson, 

Lindroths och Lindö (2000:133). De menar att datorarbetet kan innebära att eleverna tar större 

ansvar för sitt lärande då de själva tar ställning till vad och hur mycket ett visst moment behöver 

övas in. Vi anser att både de negativa och positiva aspekterna av det ökade elevansvaret som följer 

med datoranvändandet måste vägas in när man som lärare utformar sin undervisning.   

 

En av fördelarna med datoranvändning i undervisningen handlar om inlärningsaspekten. Både 

Jedeskog (1998:16), Alexandersson, Lindroth och Lindö (2000:132) samt Robert beskriver hur 

användandet av dator ger en positiv inverkan på inlärningen hos eleverna. Robert menar att eleverna 

får en större processförståelse och kunskap om vad de lärt sig på slöjden samt att kunskaperna 

sjunker djupare in hos eleverna vilket stämmer bra överens med Jedeskogs (1998:16) påstående om 

att IT stimulerar eleverna till ett ökat intresse för att utveckla och fördjupa kunskaperna. Robert 

menar att dokumentationen ger eleverna en större förståelse, detta är något som även Jedeskog 

(1998:17) pratar om att kunskapsinhämtandet förstärks när elever får en möjlighet att uttrycka sig 

med sitt egna språk med hjälp av datorn. Jedeskog menar vidare att datorn underlättar vid både 

tanke och formuleringsarbete.  

 

En viktig aspekt när man pratar om trä- och metallslöjden är kreativitet, det är något som 

Alexandersson, Lindroth och Lindö (2000:132) tar upp. De menar att datoranvändandet engagerar 

barn på ett positiv sätt, det engagerar barnens alla sinnen så som bild, ljus, ljud och rörelse. 

Alexandersson, Lindroth och Lindö (2000:133) menar vidare att barn använder datorn på ett 

kreativt sätt, att barnen själva med hjälp av datorn skapar verktyg med hjälp av datorn. Under en av 

Roberts lektioner använde en elev datorn på ett kreativt sätt där han, utan att Robert sa till, gick ut 

43   



 

på Youtube för att söka efter idéer för hans slöjdprodukt. Det han hittade var en instruktionsvideo 

där det beskrevs hur han kunde gå tillväga för att för att kunna konstruera sin slöjdprodukt. Detta 

sätt att ta egna initiativ menar vi är ett tydligt exempel på hur datorn kan användas på ett kreativt 

sätt av elever, som gynnar både eleven och läraren. 

 

Angående vilka fördelar som eleverna tillskriver datoranvändandet så verkar den främsta fördelen 

bestå av att eleverna tycker det är bra och kul att söka bilder och information på Internet. Denna 

slutsats grundar sig främst på sinnesutryck från observationerna då eleverna på Kalles lektioner 

verkade nyfikna och ivriga att se vad som hände på datorskärmen, och till exempel då flickan på 

Marcus lektion fann en arbetsbeskrivning och uttryckte glädje över detta. Några andra slutsatser 

kring vilka fördelar som eleverna upplever kan vi inte redovisa och detta tror vi främst beror på 

metodvalet att observera eleverna. På detta sätt kunde vi bara tolka det vi såg och hörde och det 

tenderar till att endast innefatta huruvida eleverna tycker datoranvändandet är roligt eller ej. Man 

måste skilja på fördelar respektive nackdelar och upplevelser om det är roligt eller ej. Då 

frågeställningen bestod av att undersöka elevernas upplevda fördelar respektive nackdelar med 

datoranvändandet och inte huruvida de tycker det är roligt eller ej så kan vi ur en viss synvinkel inte 

besvara frågan kring fördelar på ett fullvärdigt sätt. Att intervjua eleverna anser vi heller inte som 

ett lämpligt alternativ för att besvara frågan, främst eftersom att vi inte tror att de är medvetna om 

pedagogiska vinster med datoranvändandet och framförallt tror vi inte att de kan uttrycka sig verbalt 

kring detta. Men resultatet, att de tycker det är bra och roligt att kunna söka bilder och information, 

besvarar ändå ur en annan synvinkel frågeställningen eftersom att elevernas intresse och upplevda 

glädje bör ses som en fördel vid inlärning.   

 

De främsta av eleverna upplevda nackdelarna verkar vara teknikstrul, att tekniken är svår och att de 

hellre vill slöjda än skriva på datorn under slöjdlektionerna. Angående teknikstrul och svår teknik så 

behöver vi inte ifrågasätta huruvida det bör ses som nackdelar eller ej. Det är faktorer som försvårar 

undervisningen också för eleverna. Angående att eleverna hellre vill slöjda än att skriva på datorn 

under slöjdlektionerna så kan man diskutera ifall det bör ses som en pedagogisk förlust eller ej att ta 

tid från slöjdandet till att dokumentera vid datorn. Det är förståligt att eleverna hellre vill slöjda men 

då det, som tidigare beskrivits, står skrivet i kursplanen för slöjd att skolan ska sträva efter att 

eleven utvecklar förmåga att reflektera över och bedöma arbetsprocesser och produkter (lpo 94) så 

bör dokumenterandet på datorn, på det sätt som Robert och Kalle beskriver, snarare ses som en 

fördel än nackdel i undervisningen, även om eleverna inte kan se denna fördel. 
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6.3 Slutord 
Kvantitativt räknat kan man fastslå att informanterna redogjorde för fler nackdelar och problem än 

fördelar med deras användning av datorer i undervisningen. Trots detta väljer de frivilligt att 

använda datorn. Man kan anta att fördelarna med datoranvändandet kvalitativt sett är av sådan 

positiv art att de väger tyngre än det större antalet nackdelar. Åtminstone känner vi efter de 

lektioner som observerats och de intervjuer som gjorts att datorn medför sådana möjligheter till 

pedagogiska vinster att vi känner oss manade att ta tillvara på dessa i våra kommande yrken. Med 

detta inte sagt att vi bortser från de nackdelar med datoranvändning som vi stött på i studien och 

stirrar oss blinda på fördelarna. Fördelar och nackdelar måste vägas mot varandra när man fattar 

beslut inför om och hur datorn skall användas i trä- och metallslöjden eller ej. För oss personligen 

känns dock frågan hur den ska användas som mer relevant än om. Datorerna är här för att stanna 

och även om slöjden är ett sådant skolämne som av tradition främst bedrivs genom traditionella 

hantverk så anser vi att datorn har en given plats i slöjdsalen. Införande av datorer i 

slöjdundervisningen innebär inte att slöjdtraditioner och hantverk bör ses som förlegade och mindre 

viktiga. Tvärtom så anser vi att de även i fortsättningen ska utgöra de centrala delarna i slöjden och 

införandet av datorer behöver inte innebära några radikala förändringar av undervisningsinnehållet. 

Datorn ska inte forma slöjdens innehåll utan snarare fungera som ett pedagogiskt redskap som 

används för att underlätta undervisningen av traditionellt innehåll. Kort sagt menar vi att slöjden 

behöver datorn men slöjden ska inte formas efter datorn. Traditionella slöjdkunskaper och inslag av 

datoranvändning ska ingå i ett ömsesidigt förhållande där det ena inte utesluter det andra!  

 

6.4 Förslag till vidare forskning 
I bakgrundsdelen finns beskrivet hur staten och andra organisationer satsat stora mängder pengar 

och resurser på olika projekt som syftar till datoranvändning i skolan. Med tanke på detta vore det 

intressant att genom en kvantitativ studie undersöka hur väl satsningarna slagit ut och till exempel 

undersöka hur många slöjdlärare som använder sig av datorn i undervisningen. 

 

Vi har i denna undersökning bland annat undersökt vilka för- och nackdelar som datoranvändning i 

trä- och metallslöjden kan innebära och resultaten skvallrar om dess nytta för lärande. Vi har dock 

inte, vare sig i tidigare forskning eller genom studien, funnit tillfredställande underlag för att kunna 

uttala oss om vilken effekt datoranvändning mer precist har för lärandet. Därför vore det intressant 

med en studie där man till exempel jämför resultat av undervisning med datorer kontra undervisning 

av mer traditionell karaktär. 
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Bilaga 1 
 

Frågor till den kvalitativa intervjun 

Hur används datorerna i trä- och metallslöjden? 
Till vad? 

När? 

Hur? 

 

I vilket syfte använder du dig av datorn som pedagogiskt hjälpmedel i trä- och 

metallslöjden? 
Hur motiverar du användandet av datorn? 

Olika beroende på årskurs? 

 

Vilka fördelar alternativt nackdelar upplever du användandet av datorer som 

pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen? 
Vilka fördelar respektive nackdelar tror du eleverna upplever? 

 
 

 

 

 


