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Sammanfattning 
Studiens syfte har varit att, utifrån ett lärarperspektiv, bidra till ökad kunskap om hur 
IKT används i textilslöjden och hur förutsättningarna för detta ser ut. Avsikten var 
främst att ta reda på hur lärare använder sig av de resurser som finns på skolorna och i 
sina klassrum men även vad de skulle önska att de hade tillgång till. Studien gjordes 
på några olika mellan- och högstadieskolor runt om i Sverige och datamaterialet 
insamlades genom kvalitativa intervjuer med fyra stycken verksamma textillärare. 
Fokus i intervjuerna var att finna positiva och/eller negativa aspekter med digitala 
verktyg i textilslöjden, hur lärarens undervisning förändras, samt om slöjdens 
arbetsprocess förändras vid arbete med digitala verktyg. Resultatet visade att de 
intervjuade lärarna använder sig av IKT olika mycket men har många liknande tankar 
kring att det är tidssparande, inspirerande och utvecklande för eleverna att arbeta med 
i olika sammanhang. De är överens om att lärare måste anpassa sin undervisning om 
de ska arbeta med digitala verktyg och det behövs tid för att lära sig och för att 
planera. Den viktigaste slutsatsen blev att alla de positiva aspekterna med IKT var 
didaktiskt relaterade medan de negativa enbart hade med klassrumsmiljön att göra. 
 
Sökord: digitala verktyg, sociokulturellt perspektiv, en-till-en, TPACK 
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Inledning 
Anne-Marie Körling skriver på sin blogg att ”Barn av sin tid behöver pedagoger av 
sin tid” (Körlings Ord, 2013), ett citat som väldigt väl beskriver vad jag vill få ut av 
den här studien. 
 
Slöjden präglas av en lång och traditionsfylld historia och har sedan slutet på 1800-
talet funnits som ämne i den svenska skolan (Hartman, 2005). Genom tiderna har 
slöjden förändrats och anledningen till slöjd i skolan är inte densamma som på 1800-
talet (Hartman, 2005). I den senaste läroplanen, Läroplan för grundskolan, 
förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) står det att ”Slöjd innebär manuellt 
och intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till 
förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet” (Skolverket, 2011, s. 213). Det finns 
många teknologiska redskap som hör till barn och ungdomars vardag, till exempel 
datorer, surfplattor, smartphones. Många av dessa blir vanligt förekommande även i 
klassrummet. Framför allt så har datorn börjat ta större plats i skolan och i de flesta 
kursplaner ställs krav på användning av den moderna informations- och 
kommunikationstekniken (IKT).  
 
Genom åtskilliga en-till-en projekt (en dator/elev) på många svenska skolor tas datorn 
numera in i klassrummet (Lindström, 2012, s. 24) och används som ett medierande 
redskap (Vygotsky 1978). Detta mer förekommande på gymnasieskolor men även på 
enstaka grundskolor. Som blivande lärare i textilslöjd så vill jag att mina framtida 
elever ska kunna ta med sig sina datorer in i klassrummet och genom pedagogisk 
hjälp finna ett lärorikt sätt att använda sig av dem som är till fördel för den kreativa 
och problemlösande förmågan.  
 
Datorer förekommer alltmer i skolmiljöerna och om eleverna inte fått egna 
elevdatorer så har åtminstone antalet datorer i klassrummen och på skolorna ökat de 
senaste åren (Davidsson, 2013). Genom egna erfarenheter verkar däremot slöjdsalarna 
vara det klassrum där det prioriteras lågt på skolorna vilket jag tror har sina rötter i att 
slöjden är så traditionsfyllt samt tanken om hantverket och dess innebörd. På olika 
praktikplatser under utbildningens gång så har jag upplevt både hur det ser ut i 
textilslöjd och engelska och där är det stor skillnad i användandet av datorer samt de 
resurser som de olika ämnena fått. Jag har upplevt att teoretiska ämnen ofta prioriteras 
ekonomiskt och tanken om att teoretiska ämnen är viktigare stärks båda hos elever 
och lärare. Men slöjd är viktigt och det handlar om mer än att sy en råtta som barnen 
får visa sin mamma eller ett fint förkläde att ge bort i julklapp. Inom båda mina 
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ämnen som jag studerat vid universitetet har de talat mycket om teknologins framfart 
och vikten av att hålla sig uppdaterad och kunnig i detta. Under hela min utbildning så 
har tankarna titt som tätt gått till det slutgiltiga examensarbetet och vad det ska handla 
om och vad det är jag kommer och vill lära mig mer av.  
 
Jag vill veta hur det ser ut i textilslöjden och ta reda på hur lärare arbetar med ny 
teknologi som införts i skolorna. Framför allt är jag intresserad av hur verkligheten 
ser ut i slöjdklassrummet. Jag vill även se till läraren och ta reda på hur lärare arbetar 
med det som finns tillgängligt samt hur deras undervisning skulle sett ut om de fick de 
verktyg som de önskar. 
 

Disposition 
Upplägget på denna studie är att du som läsare först ska få lite bakgrundsinformation 
om ämnet, detta handlar om vad styrdokumenten säger, begreppsförståelse samt en 
insikt om hur det ser ut med IKT i skolorna i Sverige. Du kommer även att kunna läsa 
lite om slöjdens historia och problematiken kring dess traditionella rykte när det sedan 
ska möta det nya och moderna.  
 
Vidare så kommer du att få veta mer preciserat om undersökningen och de 
frågeställningar som kommer att besvaras samt hur jag gått till väga för att ta reda på 
dessa. För att göra en gedigen undersökning samt begränsa den så utgår jag från det 
sociokulturella perspektivet med inriktning mot att se teknologin som ett fundament i 
klassrummet. Dessa kommer du att få läsa om innan resultatdelen. 
 
I resultatet kommer svaren från intervjuerna att sammanfattas och även en tematisk 
uppdelning på respondenternas svar, detta utifrån studiens frågeställningar. Efter det 
kommer det att bli en analytisk diskussion. I den delen kommer resultatet jämföras 
och sammankopplas med teorin och perspektivet samt den tidigare forskningen.  
 
Avslutningsvis kommer det några slutliga kommentarer och även förslag på forskning 
som kan vara intressant för framtiden. 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala verktyg kan påverka slöjdens 
arbetsprocess samt skapa en inblick i vilka uppfattningar lärare har gällande 
användandet av IKT i textilslöjden.  
 

• Vad finns det för positiva och/eller negativa aspekter vid användandet av IKT 
i textilslöjden? 

• Vad kan det innebära för undervisningen att använda sig av digitala verktyg i 
textilslöjden? 

• Hur förändras slöjdens arbetsprocess när man använder sig av digitala 
verktyg? 
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Begrepp 
Det finns några begrepp som kommer användas kontinuerligt i den kommande texten 
och därför kommer här en förklaring till dess betydelse. Vissa av begreppen kan 
förstås på andra sätt men nedan kommer det klargöras vad de betyder och hur de 
används i denna studie. 
 
IKT: Informations- och kommunikationsteknik, en del av IT som syftar på 
kommunikationen mellan människor i samband med användandet av moderna 
tekniker. 
 
Smartphone: En mobiltelefon som är liknande en dator som styrs med hjälp av en 
pekskärm. Den kan man använda för att surfa på internet, ta bilder samt använda sig 
av diverse applikationer. 
 
Surfplatta: Samma som en smartphone fast i större format och utan att det är en 
mobiltelefon. 
 
Technological and Pedagogical Content Knowledge (förkortat TPACK): Syftar på de 
olika kunskapsområdena som behövs vid undervisning: Teknologisk, Pedagogisk & 
Innehålls/faktabaserad kunskap. Det sätter fokus på teknologins plats i didaktiska 
sammanhang. 
 
Medierande redskap: Det är ett begrepp från Vygotskij som syftar på redskap och 
hjälpmedel för vårt minne.  
 
Artefakt: Ett begrepp för ting skapade av människor för att vara ett 
hjälpande/medierande redskap (Säljö, 2005).  
 
Slöjdens arbetsprocess: Detta är arbetet i slöjden från idé till utvärdering. 
Idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen 
(Skolverket, 2011, s. 215). 
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Bakgrund 
Kunskap i en digitaliserad värld är titeln på en artikel ur Pedagogiska Magasinet, en 
tidning som några gånger per år delas ut och kommer från ett fackförbund för lärare. 
Nummer 3 år 2012 handlade hela tidningen om digitala verktyg i skolan och lärares 
syn på dessa i ämnet. En av artiklarna, skriven av Berner Lindström startade hela 
tankeprocessen kring denna studie, den gav vägledning till mycket av litteraturen som 
använts till grund. I den här delen kommer det att redovisas den litteraturbakgrund 
som gjorts, tidigare forskning, artiklar och annat som är relevant för studien.  

Skolans styrdokument och läroplanen som politikområde  
Det är skolans uppdrag att lära ut det som individerna i vårt samhälle behöver, det 
handlar om demokrati, etiska värden och även tekniska kunskaper. Ett av de 
övergripande målen som finns nedskrivna i Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 
och fritidshemmet 2011 (Lgr11) är att: ”[eleverna] kan använda modern teknik som 
ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” (Skolverket, 
2011, s. 14). Detta mål verkar främst uppnås genom teoretiska ämnena såsom språk, 
samhällskunskap som i alla fyra punkter kan nås även i slöjdämnet. Det finns t.ex. i 
engelskan krav på att använda sig av internet och andra medier och i modersmål att 
koppla samman ord, bild, ljud som i tv-serier eller webbtexter (Skolverket, 2011, ss. 
33, 90). Något IKT-krav finns däremot inte inom textilslöjden. I den del av Lgr11 där 
det skrivs om centralt innehåll i slöjdämnet så beskrivs slöjdens arbetsprocess. 
Förståelse för den här processen är ett av målen redan för de i årskurs 1-3.  

Som det var nämnt i inledningen så står det i Lgr11 ”Slöjd innebär manuellt och 
intellektuellt arbete i förening vilket utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till 
förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet” (Skolverket, 2011, s. 213). En stor del 
i denna studie handlar om vilka delar av slöjdens arbetsprocess som kan bli gynnade 
med hjälp av moderna tekniker och se om kraven som finns i läroplanen även går att 
uppnå genom slöjdämnet. 

Politiska ambitioner för IKT i skolan 
Sveriges It- och energiminister Anna-Karin Hatt höll den 15 mars 2011 ett tal i 
Stockholm, som nu går att läsa på regeringens hemsida, om att skolan måste vara 
förberedd på den generation som snart träder in i skolan. Hatt öppnar talet med ett 
citat ”’Min son kan inte prata ännu, men han kan navigera min Android telefon... hur 
förbereder sig skolan på hans kommande närvaro?’” (Hatt, 2012)  detta hade 
“Mattias73” twittrat (twitter är ett socialt medie på internet med syfte att människor 
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med korta meddelanden ska kunna göra yttranden om valfritt ämne). Hon fortsätter 
detta tal med att berätta att Sverige är ett av de främsta IT-länderna och ett av de 
bättre länderna att kunna erbjuda datorer i skolan. Däremot inte lika bra på att 
använda dem i skolan (Hatt, 2012). Hatt säger att de från regeringens håll tagit 
initiativ till att förändra användning av IT i skolan: 
 

De lärare som kommer att examineras framöver ska kunna använda digitala verktyg i 
sitt arbete. Och de ska också förstå vilken betydelse digitala verktyg har för eleverna, i 
den pedagogiska situationen och för skolans arbete. Det är krav som ställs för att man 
ska kunna få en lärarexamen från och med 1 januari i år [2011] (Hatt, 2012). 
 

Hatt talar även om den då nyligen antagna läroplanen samt kursplaner och hur de 
tydligt visar på att elever under sin utbildning ska få digital kompetens. Internet och 
olika digitala verktyg påpekas särskilt i vissa ämnen (Hatt, 2012). Som Hatt tidigare 
nämner så är Sverige ett av de länder i Europa som har flest datorer i skolan, däremot 
används de inte på ett tillfredställande sätt. Dock kan man se att utvecklingen går 
framåt och med tanke på de resurser som läggs så finns det även ett mål att använda 
dem. Att det blir mer resurser som spenderas på IKT kan bero på den nya läroplanen 
som ställer högre krav på digital kompetens (Hatt, 2012).  
 
För tillfället finns 221 kommuner i Sverige som gjort någon form av IKT-satsning. 
Det kan antingen vara en stor kommunal satsning eller på enskilda skolor. Det handlar 
då om att enstaka skolor eller hela kommuner skaffat elevdatorer. På vissa håll har de 
även investerat i surfplattor till eleverna. Det finns även en karta som är under ständig 
uppdatering som det finns utprickat precis var och hur IKT-satsningar gjort i Sverige 
(Davidsson, 2013). Viktigt att notera att detta inte är ett resultat av någon vetenskaplig 
undersökning utan baserat på frivilliga inrapporteringar.  
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Kunskapsbildning i en digitaliserad skola 
Kunskap i en digitaliserad värld heter artikeln som är skriven av Berner Lindström 
som är professor vid Göteborgs Universitet. Han är biträdande forskningsledare vid 
Lärande, interaktion och medierad kommunikation i det moderna samhället (LinCS) 
och arbetar även som vetenskaplig ledare för utvärderingen av en-till-en projekt i syd- 
och västsvenska kommuner (Lindström, 2012).  
 
Att en-till-en projekten blivit allt fler har olika syften men ett utav de främsta är att 
det finns en ambition att skolan ska reflektera samhället och följa med i dess 
utveckling. Det samhälle vi lever i nu är digitala tekniker viktiga och kunskap om 
dessa är nästintill ett krav på arbetsmarknaden. Digitala verktyg är etablerade i 
samhället och om man vill att skolan ska reflektera detta samhälle så blir den 
huvudsakliga frågan hur dessa ska inarbetas i skolans värld (Lindström, 2012). Då 
digitala verktyg används som ett medierande redskap så förändras våra kunskaper och 
sätt att lära. Ofta löser man problem i sociala sammanhang genom det samspel man 
har med andra människor men med nya artefakter så medför de andra sätt att lösa 
problem och nya förmågor som måste tränas upp. ”Hur vi löser problem är också 
beroende på samspelet mellan våra intellektuella resurser och materiella och 
symboliska redskap. Lev Vygotsky uttrycker detta som att tänkandet medieras” 
(Lindström, 2012, s. 26).  
 
Vid användning av digitala verktyg i skolan uppstår frågan om hur mycket av ”det 
intellektuella arbete vi utför själva och det som verktyget gör” (Lindström, 2012, s. 
26). I takt med att vi människor utvecklas så gör även samhället det, vilket leder till 
att vissa kunskaper utdaterats och nya kunskaper ska in. Nu behövs snarare generella 
kompetenser som gör att de digitala verktyg som finns kan användas på rätt sätt, hur 
man navigerar på internet, förståelse för hur man avgränsar och hur man är kritisk till 
det man läser. Digital kompetens är ett krav i Norges läroplan, den kompetensen står 
numera lika med läsning, skrivning och matematik (Lindström, 2012).  
 

”Digital kompetens är en av de mer generella kompetenser som talas om som 
framtidskompetenser. Andra sådana är problemlösningsförmåga, kreativitet, 
innovationsförmåga, samarbetsförmåga, språklig och kulturell kompetens, 
kritiskt tänkande” (Lindström, 2012, s. 28). 

 
I takt med nya kunskapskrav och förmågor som de samhälleliga medborgarna behöver 
så måste även lärares kompetenser utvecklas. Lindström skriver att det inte handlar 
om hur man ska använda teknologi i skolan utan att det handlar om att elever ska gå i 
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en skola som förbereder dem för framtiden och ger dem de kunskaper som behövs i 
vårt samhälle, digitala verktyg är en integrerad del i det samhället (Lindström, 2012, 
s. 29). I takt med att nya kunskapskrav och förmågor förväntas från eleverna när de 
gått ut grundskolan så måste även lärares kunskaper öka. 
  

Digitala invandrare eller infödingar 
Elza Dunkels tar upp begreppen digitala invandrare eller infödingar och menar att 
dagens skolelever är infödingar i den digitala världen fulla av smartphones, internet, 
surfplattor (Dunkels, 2009). Många av de som undervisar i dag är däremot digitala 
invandrare och har inget problem att minnas första gången man skaffade en stationär 
dator till hemmet eller modemets knastrande ljud vid uppkoppling mot internet. Det 
betyder inte att de digitala invandrarna inte kan lära sig eller bli precis lika bra men att 
det finns olika kopplingar till samma företeelse. De vet hur samhället såg ut innan 
teknologin började utvecklas och de vet hur skolan och undervisningen såg ut före 
teknologins uppkomst. En annan liknande term är ”Net Generations” vilket är än mer 
preciserande och syftar på de som aldrig levt utan internet (Oblinger & Oblinger, 
2005). Många av de funktioner som används på smartphones och surfplattor kräver 
internet hela tiden och även vid användandet av datorer så är internet många gånger 
ett krav. Nät Generationer (egen översättning av Net Generations (Oblinger & 
Oblinger, 2005)) tänker oftast inte på teknologi som teknologi utan som något annat. 
Vill någon leta efter litteratur så reflekterar den personen inte över att de snarare letar 
på internet än direkt i biblioteket, detta för att de aldrig gjort annat. Ett exempel som 
Oblinger och Oblinger tar upp är SMS, de i Nät Generationen ser detta snarare som 
att prata, det är en handling, ett verb (Oblinger & Oblinger, 2005) och inte som att 
kommunicera via text. 

Slöjdens traditionella kunskapsformer och slöjdpåsen som portfolio 
”Slöjdbegreppet finns omtalat redan på 1300-talet i Östgötalagen och står för; slughet, 
flitighet, skicklighet, kunnighet, klokhet, egenskapen att vara händig, flink, 
hantverksskicklig, konstfärdig, förfaren, fyndig och påhittig” (Johansson, 2008, s. 5). 
 
Trots att slöjdbegreppet funnits långt innan så var det på 1800-talet som Sverige 
startade med slöjd i skolan även om det inte var ett obligatoriskt ämne från början. 
Ämnet har gjort en resa och synen på slöjd och dess syfte har ändrats flera gånger 
(Hartman, 2005).  
1) Runt 1860 så skulle barn lära sig att slöjda för att kunna bidra i hemmet och det 
skulle stötta familjens försörjningsförmåga samt hygieniska standard.  
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2) Mellan 1880 och 1930 så ansågs det nyttigt för barnens ”karaktärsdaning” 
(Hartman, 2005, s. 117) att lära sig slöjda. Detta för att man ville att barnen skulle 
tycka om kroppsarbete och att det blev ett bra avbrott i den annars teoretiska och 
ganska ensidiga undervisningen.  
3) Efter 1930 så låg fokus, enligt Hartman, vid färdighetsträning och man ville att 
eleverna skulle lära sig hantverkstekniker och utforma slöjdalster med god kvalitet. 
Det var även här som slöjdlärarna var ämneslärare eftersom tidigare kunde det vara 
vem som helst som själv hade haft slöjd och kunde de tekniker som skulle undervisas. 
4) Det var på 1960-talet som slöjden blev en skapande verksamhet och syftet ändrades 
ganska radikalt. Man ville nu att eleverna skulle hitta personliga uttryck i olika 
material och det blev även en uppdelning mellan den tidigare flick- och pojkslöjden, 
nu skulle alla lära sig både textil och trä- och metallslöjd (Hartman, 2005, ss. 117-
119).  
 
Kajsa Borg, slöjdforskare i pedagogiskt arbete, skriver om slöjdpåsen som har skapats 
i svenska slöjden i över 100år. Ett tecken på att slöjden är föråldrad tänker många 
medan den anpassade slöjdpåsen istället är ett tecken på hur föränderlig slöjden är 
(Borg, 2008). Genom alla de slöjdpåsar som skapats under dessa 100år så märker 
generation efter generation att inget händer, alla barn kommer hem med dessa påsar 
som är väldigt simpel i sig men som innehåller många lärorika moment. Fram till 
1950-talet var slöjdpåsen obligatorisk att tillverka under sin skoltid medan det efter 
1980-talet i samband med en ny läroplan inte nämndes någon slöjdpåse. Den hängde 
kvar ändå (Borg, 2008). En slöjdpåse används ofta som förvaring i skolan och den 
finns kvar i klassrummet under hela tiden så att eleven kan hålla koll på sina alster 
mellan lektionerna. Den gör det även tillgängligt för läraren att titta på innehållet och 
används då som en portfolio av det som skapats under terminen eller hela läsåret 
(Borg, 2008). Men förutom slöjdpåsen som troget återskapats år efter år, finns det 
numera digitala sätt att dokumentera elevarbeten och andra möjligheter för elever att 
skapa sin egen portfolio.  

Dagens digitala läromedel i slöjd 
Det var på 1980-talet som digitala tekniken gjorde sitt första intåg in i slöjdsalarna – 
detta i form av datorsymaskiner. De hade digitala inställningar för knapphål, 
stygnlängd och hastighet (Borg, 2008). På 1990-talet blev allt fler slöjdsalar utrustade 
med datorer som skulle användas till att leta inspiration, foton, mönster och 
hantverkstekniker (Borg, 2008).  
 
Inger Möller Degerfält är slöjdlärare och grundade 1999 en webbsida som kallas för 
slojd.nu. Det är en mötesplats för både privatpersoner, slöjdlärare och elever, sidan 
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har utnämnts till ”Årets digitala läromedel 2012”. Det här läromedlet innehåller det så 
kallade slöjdlexikon och slöjdportfolio. Skolor kan prenumerera på antingen hela 
läromedlet eller någon del och där igenom få tillgång till instruktionsvideor, 
workshops och dokumenterade alster (Degerfält, 2012). 
 
Det finns många skolor som använder slöjdportfolion som ett verktyg för elever att 
dokumentera sina arbeten samt hämta inspiration till nya. Just nu innehåller portfolion 
ungefär 190 000 slöjdalster skapade av elever i olika åldrar runt om i Sverige. Den 
andra stora beståndsdelen av läromedlet är slöjdlexikon som är full av 
instruktionsfilmer där någon filmat och samtidigt beskriver olika tekniker såsom 
stickning, virkning och brodering. Med en sådan video kan man på nära håll se hur 
man utför olika tekniker (Degerfält, 2012).  

Tidigare forskning om slöjdportfolio och slöjdlexikon 
En uppsats skriven om just detta ämne är skapad mot Uppsalas Universitet och i 
denna belyses just slöjdportfolion och slöjdlexikon. I denna undersöks lärare och 
elevers syn på dessa läromedel. Detta är gjort genom en kvalitativ studie av Petra 
Kleanthous Nilsson där hon talat med lärare och grupper av elever på olika skolor där 
de haft olika tillgång till datorer i klassrummet (Nilsson, 2012). Hon har pratat med 
lärare och dess elever som endast har tillgång till en dator och sedan en annan lärare 
med dess elever som har en dator per elev. Vid jämförandet av läromedlen skiljde det 
sig väldigt mycket i deras uppfattningar kring dessa.  
 
Läraren med endast en dator i klassrummet hade mycket användning av slöjdlexikon 
för att visa olika moment och det gjorde det även lättare för någon elev som varit 
borta en lektion att kunna ta igen detta. Men hon påpekar att det behövs tid för att 
hinna lära sig att använda sig av dessa läromedel eftersom det innebär en förändrad 
undervisning. Slöjdportfolion används av eleverna en gång per termin. Med bara en 
dator så hinner inte alla lägga in alla sina alster eftersom det blir för mycket kö kring 
datorn på det viset (Nilsson, 2012).  
 
Den andra läraren har en dator per elev från årskurs sju och tycker att det är väldigt 
bra. Hon anser att det sparar tid och med hjälp av slöjdlexikonen är det mer effektivt 
och enklare att lära ut hur man syr knapphål till exempel. Redan från årskurs 3 får alla 
använda sig av slöjdportfolion genom att dokumentera sitt alster och då använda sig 
av datorerna i en datorsal. Läraren anser att med hjälp av digitalt läromedel så kan 
eleverna lära sig mer komplicerade saker i yngre åldrar (Nilsson, 2012). 
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Metod 
Den metod som använts för att samla empiri är litteratursökning samt intervjuer med 
fyra textillärare. Det finns många olika digitala verktyg och i den här studien så har 
dessa avgränsats till de vanligaste, vilket är datorer samt projektorer om inte annat 
anges. Detta för att datorer är relevant med dagens en-till-en projekt på många skolor 
och det är främst dessa verktyg som finns att tillhandahålla. Många elever har egna 
smartphones som många lärare drar nytta av så även dem kommer att nämnas likaväl 
som surfplattor. De två sistnämnda kommer också att undersökas i vilken utsträckning 
de används eller kan användas i klassrummet. 
 
För att skapa en förståelse för användningen av datorer i textilslöjden har jag gjort 
kvalitativa intervjuer med textillärare från olika skolor. Det var som ett avslappnat 
samtal med ett bestämt fokusområde (Dimenäs, 2007, s. 48). Jag valde denna 
intervjumetod för att ge mer utrymme för deltagaren att dela med sig av reflektioner 
och åsikter som annars kan bli utelämnade. Den kvalitativa intervjun innefattar 
intervjufrågor med svag struktur och varken dessa eller följdfrågor kommer i någon 
bestämd ordning utan följer med respondentens resonemang (Dimenäs, 2007, s. 49) 

Avgränsningar 
I denna studie har jag valt att se det hela från ett lärarperspektiv och har därför inte 
intervjuat några elever. Anledningen till att arbetet är begränsat till att se det från ett 
lärarperspektiv är för att jag under mina studier gjort många elevintervjuer och nu är 
intresserad av att få höra om lärares åsikter och erfarenheter. Jag vill även påpeka att 
det finns ett intressant genusperspektiv i textilslöjden, bland lärare och elever, som är 
viktigt att diskutera men som jag inte kommer att ta upp i den här studien. Peter 
Hasselskog har skrivit Slöjdämnet och genus – att gestalta, anpassa eller 
medvetandegöra? som är en artikel som berör ämnet och kan vara intressant för det 
som har ett vidare intresse för genusfrågan inom slöjd (Hasselskog, 2008). 

Urval & Genomförande  
Till en början sökte jag information kring vilka IKT-satsningar som gjorts på olika 
skolor och var de möjligtvis har blivit tilldelade elevdatorer. En sådan skola finns inte 
i den aktuella kommunen, därför är respondenterna slumpmässigt utvalda. Detta 
genom att jag har letat upp hemsidan till de högstadieskolor som fanns i mitt 
närområde, på de flesta av skolornas hemsidor kunde man söka på personal och där 
stod mailadresser samt vilket ämne respektive person undervisade i. Jag mailade till 
fyra lärare och valde närliggande skolor för att kunna vara så tillgänglig som möjligt 
vid val av tider till intervjuer. I slutändan var det med två av dessa som intervjuer 
genomfördes. 
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I samband med mailförfrågan bifogade jag ett informationsblad (Bilaga 1) som 
innehöll de förberedda frågorna, information om intervjun och dess 
användningsområde samt forskningsetiska principer (Vetenskapsrådet u.d.). Genom 
mailkontakt bestämde vi en passande tid och plats. Intervjuerna genomfördes på 
respektive lärares skola, den första i bildsalen och den andra i textilsalen.  
 
Efter att dessa två intervjuer genomförts så insåg jag att det blev för lite material att 
arbeta med och kontaktade därför två till textillärare. De sistnämnda är personer jag 
stött på under min utbildning och i andra sammanhang. Vid förfrågan fick även de 
informationsblad och de förberedda frågorna, sedan ägde intervjuerna rum via Skype 
(telefonlinje över internet med videofunktion).  
 
I slutändan blev det fyra genomförda intervjuer med verksamma textillärare både i 
den aktuella kommunen jag befinner mig i och även lärare från andra delar av 
Sverige. Det är en relativt liten studie och den representerar en del av lärarna, men är i 
stort inte generaliserbar på läraryrket i stort.  

Bearbetning av intervjumaterial 
För att sammanställa resultatet så sammanfattade jag först de fyra intervjuerna var för 
sig och eftersom det varit kvalitativa intervjuer fick jag rensa bort delar som inte 
skulle bidra till studiens syfte eller relatera till frågeställningarna. Efter detta så gjorde 
jag även tematiserad bearbetning av materialet. Studiens frågeställningar markerade 
jag med olika färger och genom att också markera respondenternas svar med 
respektive färg så sammanställde jag deras svar i olika teman som representerar 
frågeställningarna.  
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Teori 
Studien utgår från det sociokulturella perspektivet och i denna del kommer det 
perspektivet att presenteras. Det är utifrån det som arbetet sedan ska bearbetas och 
analyseras men i samband med teorin kring Technological Pedagogical and Content 
Knowledge (TPACK). Det tillägnas även en del till att presentera Lev Vygotskij 
eftersom han är en av de största pedagogiska forskarna och hans fokus ligger kring 
interaktionen med andra människor. Eftersom kommunikation som är grundläggande 
faktor i det sociokulturella perspektivet samt i IKT vill jag skriva lite om hur hans 
forskning har etablerat sig. 

Lev Vygotskij 
Lev Vygotskij var en rysk psykolog och pedagog som levde ett kort liv i början av 
1900-talet. Han gjorde många undersökningar på barn i skolan och förskolan och han 
var en av de första som talade om medvetandet i vetenskaplig bemärkelse. Under 
1920-talet forskade han om ”hur det mänskliga psyket fungerar i samspel mellan 
individ och samhälle” (Egidius, 2009, s. 77). Mycket av den forskning om Vygotskij 
gjorde byggde på tankar från Hegel och även Émile Durkheim som konstaterade att 
”människan blir människa endast i kontakt med andra… människors föreställningar 
och tankar har en social förankring” (Egidius, 2009, s. 78). Dock blev hans forskning 
bannlyst och 1936 sattes hans skrifter på en förbjuden lista, otryckta skrifter fick 
heller inte tryckas. Det var inte förrän hans skrifter blev uppmärksammade i USA som 
han fick ett stort genomslag. Detta var på 1960-talet, nästan 30 år efter hans död men 
anses numera vara en av de största pedagogiska forskarna i historien (Egidius, 2009). 

Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet som har sin uppkomst från Lev Vygotskijs forskning 
fokuserar på lärandet i sociala sammanhang. Lärandet som sker individer emellan i 
sociala situationer börjar på ett yttre psykologiskt plan och sedan bearbetas den 
sociala händelsen som en inre individuell process (Bråten 1996). Vygotskij har 
studerat social interaktion mellan människor och därigenom sett hur det påverkat 
lärandet och den process som uppstår i människan. Han använde sig av uttrycket ”den 
närmsta utvecklingszonen” vilket är skillnaden mellan vad ett barn kan klara av 
ensamt och vad det kan klara av när de får bearbeta det tillsammans med en vuxen 
(Bråten, 1996, s. 23). Vidare beskriver Ivar Bråten (1996, s. 23) att Vygotskij 
studerade även talet och menar på att det är det främsta sättet att kommunicera med 
omvärlden. Genom det yttre talet så skapas sedan även barnets inre tal som blir direkt 
kopplat till deras tänkande. ”Thus, with the help of speech children, unlike apes, 
acquire the capacity to be both the subjects and the objects of their own behaviour” 
(Vygotsky, 1978, s. 28). ”Människan är en kulturskapande och kulturbyggande 



 18  

varelse, och det är med hjälp av kulturella resurser hon förstår och agerar i världen” 
(Säljö, 2005, s. 28). Det sociokulturella perspektivet menar på att alla situationer är 
inlärningssituationer och det är ingen fråga om man lär sig utan snarare vad man lär 
sig. Roger Säljö som är professor inom pedagogik vid Göteborgs Universitet skriver: 
 

Appropriering av kunskaper och färdigheter är något som ständigt pågår, dessa 
processer är inte begränsade till någon särskild miljö eller situation. All 
interaktion mellan människor innebär på sätt och vis att kunskaper, värderingar 
och färdigheter förs vidare till nya sammanhang. Människor kan inte undvika att 
lära, frågan är vad de lär i olika situationer (2002, s. 16) 

 
Med grundtanken att lärande sker i sociala sammanhang och sociala kontexter 
tillsammans med andra och i kommunikation med andra, så bör även artefakter anses 
som kommunikativa medel.  

Artefakter 
I Säljös bok Lärande och Kulturella redskap beskriver han även medierande redskap 
som kan vara både psykologiska hjälpmedel eller fysiska hjälpmedel för att minnas 
och skapa förnimmelser med diverse händelser. Artefakter som de fysiska redskapen 
kallas är av människor skapade ting såsom böcker, bestick, datorer. Att använda 
psykologiska hjälpmedel som ett medierande redskap är genom att till exempel knyta 
ett snöre runt fingret. Det säger inget i sig själv om vad man ska minnas men genom 
att snöret sitter runt fingret så kan man erinra sig vad det var (Säljö 2005). Bodil 
Jönsson beskriver ett medierande redskap väldigt bra när hon skriver att ibland måste 
hon få sitta i helt ostört med sina tankar för att kunna tänka men trots detta behöver 
hon ändå hjälpmedel, artefakter, för att minnas dessa (Jönsson, 2008). ”Det behövs 
ingen annan människa i närheten men jag behöver få rita en skiss, en bild, klottra ett 
ord, notera en referens – eller ibland skriva hela långa sidor med ord och meningar” 
(Jönsson, 2008, s. 135). 
 
I och med artefakternas utveckling så förändras även de kunskaper som behövs i vårt 
samhälle. Behovet av att lära kommer aldrig försvinna men tillgängliga hjälpmedel 
utvecklas i samma takt som människors kunskaper utvecklas. I takt med teknikens 
utveckling så förändras människors kunskapsbehov. Digital teknik är ett hjälpmedel, 
en artefakt, till oss människor och även ett medierande redskap som lagrar den 
utveckling och kunskap som människor under lång tid byggt upp (Säljö & Linderoth, 
2002, s. 17f.). Om artefakter skriver Säljö: ”Kunskaperna kommer på detta sätt inte att 
finnas enbart i vårt huvud eller våra händer, utan de visar sig i vår förmåga att 
samspela med olika typer av redskap.” (2002, s. 18). 
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Det sociokulturella perspektivet kommer att användas som grund för att se hur IKT 
används i textilslöjden. Datorn är ett medierande verktyg som är en artefakt och 
mycket av dess förmåga handlar om kommunikation. Internet är den främsta platsen 
där hela världen kan kommunicera på ett enkelt sätt. Man delar tankar och åsikter i 
olika forum, sociala nätverk på internet som till exempel Facebook håller samman 
vänner från olika länder. Bloggar som är väldigt populärt gör att många kan lära 
känna en person. Att en person kan nå ut till flertalet personer har funnits länge, men 
genom bloggar så sker detta på ett nytt sätt. En ändring som skett inom senare tid är 
att många kan nå ut till många och det är något nyare (Jönsson, 2008, s. 44). I studien 
kommer vi att se hur IKT används i slöjdsalen och hur man i den sociokulturella 
kontexten kan använda sig av de digitala verktyg som finns i klassrummen. Även hur 
lärare arbetar med artefakter som datorer och digitala verktyg för att minnas eller lära. 
Perspektivet kommer även att kopplas till alla de sociala medier som finns på internet 
och vad åtkomsten av dessa kan göra för elevers lärande av slöjd. 

Teknologi i didaktiken 
Lindström nämner TPACK-modellen som är utvecklad av Punya Mishra och Mattew 
J Koehler. TPACK pekar på förhållandet mellan olika kunskaper och menar på att 
”teknologin inte bara är ett medel för undervisning utan en fundamental del av 
kunskapen i ett ämne” (Lindström, 2012, s. 29). De som utvecklat idén är två 
assisterande professorer på Michigan State University i Michigan, USA. De har båda 
examen i teknologi och lärande av olika slag och även undervisnings psykologi och 
tillsammans har de fått många miljoner i stipendier för deras forskning kring 
integrerandet av teknologi i undervisningen (Mishra och Koehler 2006).  
 
Mishra och Koehler har illustrerat den teori som ursprungligen kommer från Lee 
Shulman som heter PCK – Pedagogisk och Innehållsmässig Kunskap (egen 
översättning av Pedagogical Content Knowledge). Detta handlar om att man behöver 
kunskap om ett ämne, faktakunskaper, för att ha något att lära ut. Sedan behöver man 
även pedagogisk kunskap, man behöver veta Hur man lär ut det fakta som man 
innehar på bästa sätt (Shulman 2004). Att som lärare bara kunna fakta har inte så stor 
betydelse om man inte kan vara pedagogisk och lära ut det. Inte heller spelar det så 
stor roll om man är pedagogisk och inte har något att lära ut, menar Shulman. 
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Innehållsmässig kunskap 
Den innehållsmässiga kunskapen, faktakunskapen som en lärare har inom sitt ämne 
måste sättas i ett sammanhang och läraren måste kunna svara på frågan varför det är 
viktigt och varför man vill kunna det. Inom sitt ämne är det viktigt att veta hur något 
fungerar och varför det fungerar på det viset (Shulman, 2004, s. 202). Man kan inte se 
olika kunskapsområden isolerade för varandra, för är de isolerade har de inte samma 
värde, som lärare behöver vi para ihop olika kunskapsområden för att de ska nå sitt 
syfte – att lära ut något till någon annan (Mishra & Koehler, 2006). 
 
Detta förklarar cirkeln nedan till vänster. Den andra cirkeln som står för pedagogiken 
kommer det inte skrivas något närmre om eftersom det är som nämnt ovan: att vara 
pedagogisk har inget syfte utan något att lära ut. 
 
 

 
 
 
Figur 1: Illustration av den pedagogiska samt innehållsmässiga kunskapen. C= 
Content, P= Pedagogical. Illustration tagen från Mishra och Koehler (2006, s. 1020). 

 

Pedagogisk och innehållsmässig kunskap 
En annan del som går utanför den innehållsmässiga kunskapen är den som är 
pedagogisk i samband med innehållsmässig. Kunskapen som behövs för att behärska 
konsten att lära ut något till någon. Det innebär att man kan förklara på bästa sätt, 
jämföra på det mest effektiva vis och ge de bästa exempel och förklaringar. Att 
undervisa pedagogiskt innebär att veta vilka delar av ett ämne som är mer eller 
mindre komplicerade att förstå (Shulman, 2004). Att ha kunskap om pedagogiken 
inom ett visst ämne handlar även om att veta vilken utlärningsstrategi som bäst 
lämpar olika delar av ämnet (Mishra & Koehler, 2006). 
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Figur 2: Där cirklarna möts är där innehållet sammanförs med pedagogiken och 
tillsammans skapar de undervisning som sker på ett pedagogiskt sätt där eleverna har 
möjlighet att lära. Illustrationen tagen från Mishra och Koehler (2006, s. 1022). 
 
Som bilden ovan visar så är det när pedagogiken möter innehållet/fakta som det 
faktiskt går att förmedla kunskap till sina elever. Bilden för teorin har Mishra och 
Koehler skapat men de har också lagt till ännu en cirkel. Den cirkeln tillhör 
teknologin och vill visa på hur teknologin hör hemma i det pedagogiska klassrummet. 
Det var på 1980-talet som Shulman presenterade sin teori om PCK och det är inte 
förrän på senare tid som man har märkt att teknologin är här för att stanna. Nu har det 
även kommit uttalat att dessa ska användas och integreras i undervisningen (Mishra 
och Koehler 2006). ”These new technologies have changed the nature of the 
classroom or have the potential to do so” (Mishra och Koehler 2006, 1023). De 
teknologiska verktyg som användes när Shulman visade sin teori så handlade det om 
böcker, tavlan och overhead apparater. Dessa föremål var så vanligt förekommande 
att de inte ansågs vara teknologi (Mishra och Koehler 2006). 

 
Figur 3: I denna illustration är pedagogik och fakta sammanflätade medan teknologin 
fortfarande är en ensam cirkel som visar på en egen kunskapsdomän. Illustration 
tagen från Mishra och Koehler (2006, s. 1024). 
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Många forskare har redan innan Mishra och Koehler sett sambandet mellan teknologi, 
pedagogik och innehållsmässiga kunskaper och vet att alla delar behövs för bra 
undervisning. Men de är ensamma om att ha utvecklat en illustration för att visa 
sambandet mellan dessa. Figur 5 visar hur det ser ut när alla cirklarna sitter ihop och 
bildar TPACK. De nämner även att det inte råder någon tvekan till att teknologin är 
här för att stanna (Mishra & Koehler, 2006, s. 1023). 

 
 
Figur 4: Illustration tagen från Mishra och Koehler (2006, s. 1025) och visar på 
sambandet mellan innehållsmässig, pedagogisk och teknologisk kunskap. Den allra 
mittersta och mörkaste delen representerar TPACK. 
 
Det finns även en nyare modell för att visa hur TPACK fungerar och den är skapad 
och illustrerad av Dr. Candace Figg och Dr. Kamini Jaipal-Jamani som är professorer 
på Brock University i Ontario, Canada. De båda arbetar vid institutionen för 
lärarstuderande. Detta är taget från ett YouTube-klipp som Figg gjort med hjälp av sin 
avatar där hon beskriver deras upplägg av TPACK-modellen som är lite annan än den 
som Mishra och Koehler har skapat. Figg och Jaipal-Jamani menar på att istället för 
att lägga in teknologi som en egen cirkel (som på bilden ovan) så använder man sig av 
en ström nedanför de andra två cirklarna (C + P). Detta för att teknologin förändras i 
en sådan rask takt att man kan se det som en ström av kunskap som hela tiden 
förändras och passerar och som lärare plockar man upp de delar som är gynnsamma 
för sin undervisning (Figg, 2013). Figg och Jaipal-Jamani anser att bilden ovan tyder 
för mycket på att teknologin är ett eget kunskapsområde och att man behöver hela det 
istället för att bara använda sig av och lära sig de delar som är nödvändiga för 
undervisning. Därför har de gjort en annan TPACK-modell för att visa hur man kan 
infiltrera teknologi i undervisningen (Figg, 2013). 



 23  

 
 

 
 

Figur 5: Skärmfotograferad stillbild från YouTube-klipp (Figg, 2013). 
 
Tillsammans med det sociokulturella perspektivet kommer även TPACK att 
diskuteras som en verklighet som utbildningsvärlden befinner sig i. Faktakunskaper 
och pedagogiska kunskaper har länge setts som ett krav och det är inget krav som 
någon ifrågasätter. Den tredje cirkeln eller den underliggande strömmen som är 
teknologisk kunskap ligger nu i tiden för att flätas in i vårt utbildningssystem. IKT-
kunskaper är numera ett krav som eleverna har på sig (Lgr11) och i samband med det 
är det även ett undervisningskrav.   
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Resultat 
I den här delen kommer de sammanställda intervjuresultaten att redovisas. Senare 
kommer även en resultatdel som är tematiskt uppdelad utifrån studiens 
frågeställningar. Även den tematiska delen är sammanfattat utifrån de svar som 
respondenterna givit vid intervjutillfället.  

Intervjuresultat 
För att det ska bli enkelt att följa med i texten så används fingerade namn på samtliga 
respondenter. Med Textillärare A och B skedde intervjuerna på skolorna och i något 
av deras klassrum medan intervjuerna med Textillärare C och D skedde över Skype 
med webcam aktiverad. Texten nedan är en sammanfattning av de intervjuer som 
hållits och intervjufrågorna kan man läsa i informationsdokumentet som skickades till 
lärarna (Bilaga 1).  

Textillärare A 
Textillärare A, som jag i texten kallar för Sofia undervisar på mellanstadiet och även 
särklass i textilslöjd. På skolan som hon jobbar så har eleverna inga egna datorer men 
lärarna har fått en bärbar lärardator. Den brukar Sofia ha med sig i klassrummet och 
det blir då också den enda tillgängliga datorn eftersom det inte finns någon alls 
stationerad i textilsalen. Det finns projektorer i taken i alla klassrum på skolan – 
förutom i de två slöjdsalarna.  Det har dock varit på gång att de ska få en projektor 
som de kan dela på och skjutsa mellan respektive klassrum. 
 
I och med dåliga teknologiska resurser i klassrummet så använder sig Sofia inte 
särskilt mycket av datorn i sin undervisning. Hennes elever kan få låna hennes 
personaldator för att leta upp bilder om de har sett något de gillar, detta för att hon 
som lärare ska få en större förståelse för vad eleverna är ute efter.  
 
Sofia tycker inte att undervisningen har förändras så mycket genom tiden och berättar 
att hon tycker att slöjden är precis som för 20 år sedan när hon gick i grundskolan. 
Hon säger att det finns många fler/andra/nya möjligheter nu som inte fanns då, tyvärr 
har de inte nått ut i skolan än. Sofia nämnde att hon ibland känner sig hämmad 
eftersom hon inte har verktyg för att utföra den undervisning som hon vill och att hon 
även känner sig bortprioriterad vid fortbildningar eftersom det aldrig finns material 
riktat mot textilslöjd. Som sitt andra ämne har Sofia tyska och hon säger ”Det känns 
som att jag har två utdöende ämnen och ibland funderar jag på hur länge jag kommer 
kunna jobba”. 
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Att eleverna ska ha sina egna datorer är inget som Sofia vill, både på grund av 
”datorstress” och att det skulle ta bort tid från det faktiska arbetet med händerna. Med 
datorstress så menar Sofia: krångel med datorerna, internet och så vidare. Sådan som 
stör undervisningen. Hon vill att datorer eller projektor ska vara ett hjälpande redskap. 
Än så länge vill Sofia ha en projektor i klassrummet och kanske en dator, hon vill 
vara den som styr så att det finns kontroll och ingen datorstress uppstår. Hon nämner 
även att detta kan bero mycket på att hon undervisar på mellanstadiet och att 
situationen troligtvis skulle bli annan i högre åldrar. 
 
Med hjälp av en projektor i klassrummet skulle Sofia gärna visa mycket 
inspirationsmaterial. Hon tycker inte att det alltid går fram eller är lika inspirerande 
när man lägger fram böcker för att visa vad som finns att göra. För inte heller har hon 
tiden att sitta och sy upp allting hon drömmer om att inspirera med. Sofia önskar även 
att kunna göra Powerpoint-presentationer för att förenkla undervisningen av de mer 
teoretiska delarna. Då kan man även spara dem och använda dem flera gånger säger 
hon. Sofia tycker även att det skulle bli så mycket lättare att göra ett 
diskussionsmaterial som eleverna kan följa. Att använda datorn som inspiration tycker 
Sofia behövs eftersom många elever vill skapa något som de inte kan rita eller 
förklara. Därför hjälper det många gånger om de får visa en bild och därmed använda 
datorn som ett hjälpmedel att beskriva deras idéer. Att visa många elever en liten 
komplicerad grej skulle även kunna underlätta genom att kunna visa till exempel 
stickfilmer eller olika filminspelningar på svåra moment.  
 
Vad gäller slöjdens arbetsprocess så anser Sofia att teknologi skulle främst hjälpa till i 
”för och efterarbetet”, det vill säga med inspiration och idéer och sedan med att 
dokumentera. För tillfället så skriver eleverna loggbok och får där planera sitt arbete 
och sedan skriva lite under arbetets gång och till sist fotograferas det och limmas in i 
boken. Med hjälp av en dator skulle eleverna kanske kunna och vilja skriva mer, säger 
Sofia. 
 
Sammanfattningsvis använder sig Sofia oftast av sin egen lärardator när elever vill 
leta eller visa inspirationsbilder eller material. Många gånger känner Sofia att hon är 
underprioriterad både i IKT resurser samt fortbildningsmaterial. Detta gör att hon inte 
kan utföra sin undervisning på det sätt hon helst velat. Sofia vill inte att hennes elever 
ska ha egna datorer men ser gärna en projektor i klassrummet där hon kan ha 
förberedda Powerpoint-presentationer för att inspirera samt för att undervisa de 
teoretiska delarna i ämnet. Användningen av elevdatorer tycker Sofia främst skulle 
kunna hjälpa till med för- och efterarbetet och menar då att använda sig av datorn för 
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att leta inspiration och även för att eleverna sedan ska kunna bearbeta och 
dokumentera sitt arbete. Detta är precis som Borg beskriver i sin artikel att: till en 
början användes datorn främst till att leta inspiration och instruktioner (Borg, 2008). 
 

Textillärare B 
Textillärare B, som jag i texten kallar för Linda undervisar både i bild och textilslöjd 
på en högstadieskola. Textilslöjd har hon med elever som går årskurs 8 och 9.  
Eleverna på den här skolan har inga egna datorer utan skolan arbetar med datorvagn 
som man kan ta med sig in i klassrummen. Det är alltså en vagn med ett tjugotal 
bärbara datorer som man då kan boka att man vill använda sig av. Textilsalen ligger 
dock i en annan byggnad och det går inte att rulla vagnen utomhus, så Linda använder 
sig inte av dem i sin undervisning. Många gånger bokar hon den däremot till sina 
lektioner i bild. I textilsalen finns det en gammal dator som inte används eftersom den 
är mycket sämre än om eleverna får använda sina egna telefoner. Nu när de flesta 
elever har ”smarta mobiler” så kan Linda låta dem använda sig av dem ibland om det 
behövs. 
 
När eleverna använder sina telefoner så är det ofta för att visa en bild på något de vill 
sy, oftast är det ett klädesplagg de sett på någon hemsida. På den här skolan så får 
eleverna välja mellan trä eller textilslöjd och Linda säger att könsordningen är ganska 
stark i bygden och därför är det så att de flesta tjejer läser textilslöjd. Ofta så vill de 
bara sy kläder och härma något plagg de sett i en butik.  
 
Linda pratar inte så mycket om att vilja ha datorer i klassrummet utan lägger mycket 
fokus kring hantverket och att målet är att arbeta med händerna. Hon vill inte att 
datorn ska ha ett så stort utrymme i klassrummet. Linda berättar även om hur eleverna 
kommer in i slöjden och längtar efter att få börja arbeta och hon tror att de skulle bli 
besvikna om för mycket tid skulle ägnas vid datorer istället för med hantverket. 
 
När Linda beskriver vilka delar som kan bli gynnade med hjälp av datorn så är det 
främst inspiration för eleverna. Hon har upplevt att det mesta de vill göra finns på 
internet och det blir lättare för dem att leta, hitta och beskriva vad de vill göra. Ur ett 
eget perspektiv så gör hon en parallell med bilden och att hon ofta där använder 
datorn och speciellt vid genomgångar. Linda anser att uppstart av något nytt går 
enklare om man tar hjälp av teknologi. Det skulle bli lättare att skapa en förståelse hos 
eleverna om vad vi omger oss av, miljöaspekter och etiska aspekter. Samtidigt så 
anser hon att eleverna inte är så skickliga på datorer, det har hon upplevt i bilden. De 
kan inte handskas med datorer så bra att det är gynnsamma att ha en per elev. Det är 
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där hennes tankar kommer in om att användningen av datorer kan ta mycket från 
elevernas tid till att skapa med händerna.  
 
Att kunna dokumentera digitalt tycker Linda skulle vara positivt. Just nu så får hennes 
elever ta hem sina alster på en gång. För henne som lärare skulle det bli enklare om 
det sparades bilder och utvärderingar i dokument i datorn för att då kunna visa 
föräldrar arbetsprocessen.  
 
Sammanfattningsvis så kan man uttyda att Linda inte arbetar så mycket med datorer i 
slöjden, både på grund av brist på resurser men även för att det inte ska tas tid från 
arbetet med händerna. Linda har erfarenhet av arbete både med projektor och även 
elevdatorer från sin undervisning i bilden men anser att datorbiten tar extra tid 
eftersom många inte är så bra på datorer som man förväntar sig. Det hon främst skulle 
vilja ha IKT i slöjden till är för att introducera nya avsnitt och Linda tror även att det 
skulle vara enklare att visa på hur det ser ut i omvärlden, vad vi omger oss av, etiska 
samt miljömässiga aspekter. För tillfället är det många elever som vill sy en kopia av 
ett plagg från en känd klädkedja och skulle de haft datorer i klassrummet skulle deras 
inspiration kunna sträcka sig längre. Linda anser även att det skulle vara en fördel i 
dokumentationen att ha det samlat med tanke på att visa föräldrar hur arbetsprocessen 
sett ut. 

Textillärare C 
Textillärare C, som jag i texten kallar för Kerstin undervisar bara i textilslöjd och har 
elever som går årskurs 6, 7 och 8. I sin textilsal har hon en stationär dator och även en 
projektor. Hon har också en lärardator men den har hon i sitt arbetsrum och tar inte 
med den in i salen på lektionstid.  
I sin undervisning gör hon ofta Powerpoint-presentationer de gånger hon ska 
introducera något nytt för klassen. Till exempel när det ska lära sig brodera så visar 
hon filmer på olika stygn. Detta gör hon med hjälp av filmer från hemsida sjold.nu där 
hon har tillgång till den del som kallas för slöjdlexikon. Förutom detta så brukar 
Kerstin även använda sig av bildspel som inspiration och visa bilder på vad tidigare 
elever har skapat för att eleverna ska få en föreställning om olika nivåer och hur det 
kan se ut. Kerstin använder sig ofta av Powerpoint presentationer när hon ska gå 
igenom något mer teoretiskt avsnitt med klassen och då blir det mer som en kort 
föreläsning. 
 
Det Kerstin tycker är bra med digitala verktyg i klassrummet är att det går enligt 
henne lättare att visa mer avancerade och ”pilliga” tekniker. Genom att, som tidigare 
nämnt, visa filmer på olika stygn att brodera så kan hon sätta igång filmklipp och där 
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spara mycket väntetid för eleverna. Vissa klarar det med hjälp av att härma det 
händerna på filmduken visar och samtidigt kan Kerstin gå runt och hjälpa dem.  
 
De flesta eleverna har egna smartphones och vill de visa någon bild så får det visa på 
telefonen eller använda sig av den stationära datorn som finns i klassrummet. Förutom 
att använda sina telefoner för att visa bilder så får de även lyssna på musik i hörlurar 
när de kommit igång med arbetet. Kerstin tycker att det ger dem arbetsro och många 
koncentrerar sig bättre med musik. 
 
När de får leta bilder på internet så upplever Kerstin även att de ofta blir mer nöjda 
med sin slutliga produkt. Ofta kan de inte rita eller få fram den mall de vill ha, får de 
använda sig av en färdig bild så blir det lättare för dem att härma och även nå ett 
önskat resultat. Det som skulle vara negativt med elevdatorer och är redan med 
telefoner ibland är om de blir till distraktion och eleverna börjar göra privata saker 
istället för att arbeta med det som hör ämnet till.  
 
Dokumentation är inte något som Kerstin använder datorn till och har för tillfället inte 
möjligheten heller eftersom de i nuläget skulle behöva stå i kö vid datorn för att 
skriva. Hon nämner även att datorn används så mycket nu för tiden och att eleverna 
behöver öva på att skriva för hand och träna upp sin handstil. Hon säger ”vi kan inte 
ha en hel generation som inte kan skriva för hand”. Hennes elever skriver loggbok 
och för anteckningar efter varje lektion. De får även göra en planering innan uppstart 
och utvärdera/betygsätta sig själva med hjälp av en matris. Kerstin tar mycket bilder 
på det hennes elever skapar och sätter sedan betyg på dem. 
 
Sammanfattningsvis så arbetar Kerstin på en skola där hon nu har fått resurser till IKT 
i klassrummet. Kerstin använder sig av Powerpoint-presentationer när hon ska 
introducera nya avsnitt och även av slöjdlexikon från slojd.nu för att visa filmer på 
olika tekniker. Dessa visar hon med hjälp av projektorn och hon tycker ofta att det blir 
mindre väntetid för eleverna när hon kan visa korta filmer. Många får hjälp från 
filmen samtidigt som hon går runt och ser till att alla förstått. Med hjälp av den 
stationära datorn eller sina egna smartphones så kan de leta upp bilder och mallar på 
det de vill göra vilket Kerstin upplever till att de lättare når ett önskat resultat. Det 
som Kerstin ser som en nackdel med IKT i klassrummet är om de använder redskapen 
till det som inte hör till ämnet. Dokumentation sker för hand och så vill Kerstin att det 
ska fortsätta, hon tycker det är viktigt att elever får skriva för hand och träna upp sin 
handstil. 
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Textillärare D 
Textillärare D, som jag i texten kallar för Tina, undervisar i textilslöjd för årskurs 3-6 
och sedan även i bild i lite högre åldrar.  Tina arbetar på två olika skolor och på båda 
har hon samma utrustning i klassrummet. Hon har sin egen bärbara lärardator och 
sedan en stationär i klassrummet som används flitigt. Nu har hon ingen projektor i 
taket men har haft det på en tidigare skola där hon har jobbat. Då använde hon den 
ofta till att visa filmer på olika tekniker, såsom stickning och virkning.  
 
Det är inte alla av Tinas elever som använder sig av klassdatorn på lektionerna utan 
om hon ser någon som har svårt att komma igång och inte har så mycket inspiration 
så skickar hon dem till datorn för att leta. Tina har förberedda hemsidor där det finns 
slöjdprojekt som är bra och inspirerande för dem. När det är någon elev som vill göra 
något som hon inte vet vad det är så får de visa på datorn, när hon förstår och de även 
får se en bild på datorn så blir det lättare att skapa en skiss. 
 
Det som Tina främst anser vara bra med att ha en dator i klassrummet är att kunna 
hålla undervisningen ”flytande”. Hon säger att om det är en stor grupp så kan någon 
som behöver ”tidskrävande” hjälp få gå till datorn för att söka hjälp och kanske härma 
någon instruktionsfilm. Under tiden kan Tina beta av kölistan och de som kanske går 
att hjälpa lite fortare. Efter det kan hon då återgå till den första personen och fråga hur 
det går och hjälpa till. De flesta eleverna förstår instruktionsfilmer väldigt bra medan 
andra har lite svårare och behöver ändå en kompletterande förklaring. 
 
Tina nämner att i de mål som finns för ämnet så finns det utskrivet att man ska kunna 
följa beskrivningar och instruktioner och där tycker hon att det fungerar väldigt bra att 
använda sig av videor från internet. Just när de letat på internet så är de inte heller 
anpassade för någon speciell utan för både vuxna och barn. Material som finns i 
böcker i klassrummet är ofta anpassade för olika nivåer och åldrar och därmed 
utmanas de inte på samma sätt.  
 
Det som Tina anser är speciellt knepigt med användningen av datorn är att det är svårt 
att hitta ett bra utbud av instruktionsfilmer för de åldrar som passar hennes årskurser. 
Mycket är lite för svårt för dem. En annan sak är att hon känner att hon tappar lite 
kontroll när någon elev letar runt på internet. Tina vill gärna ha uppsikt på vad som 
kommer upp på skärmen när de söker för att det inte ska vara något olämpligt. Därför 
brukar hon ofta berätta vad de ska söka på och guida dem på ett sätt så att de ”hittar 
det själva”. Hade Tina haft äldre elever så tycker hon att datorn hade varit ännu mer 
användbar. 
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Just nu vill Tina inte att eleverna ska ha egna datorer, dels för att det skulle kännas 
trångt med datorer, symaskiner och tyger. Rent praktiskt så tar det mycket plats på 
bänkarna och sedan skulle hon behöva lägga om hela sin undervisning. ”Om alla 
elever kom in med varsin surfplatta imorgon skulle det vara mer till besvär än till 
någon hjälp” säger hon. En sådan omställning och förändring skulle behöva 
förberedelser och tonas in i undervisningen steg för steg. Nu finns det en dator i Tinas 
klassrum men hon nämner hur bra det är och inte bara för elever utan för henne som 
lärare att kunna sitta och leta reda på användbart material och för sin egen 
fortbildning. 
 
De delar ur slöjdens arbetsprocess som Tina anser gynnas av modern teknologi är 
framför allt idéutvecklingen samt utvärderingen. När de kan använda sig av datorn så 
kan de få ”sluta med alla tråkiga slöjdböcker”. Man kan lätt hitta lite häftigare och 
modernare saker på internet. Dokumentera skulle gå väldigt lätt med en surfplatta där 
man kan ta kort och lägga till text på ett enkelt sätt.  Det som kan bli lite missgynnat 
är förmågan att lösa problem själva anser Tina. Som lärare vill hon att eleverna ska få 
arbeta efter ”trial and error” (att lära sig genom sina misslyckanden) men menar att 
med Google och andra sökmotorer så kanske de aldrig behöver utforska sig fram utan 
hittar till svaret på en gång.  
 
Tina tycker det vore skönt att ha en projektor i klassrummet och även en filmkamera. 
Det hon skulle vilja ha möjlighet till är att filma sina händer ”live” och samtidigt 
förstora upp det på en bildduk via projektorn, detta för att de ska kunna se henne visa 
tekniker som man behöver se på nära håll. Eftersom Tina tycker att det kan vara svårt 
att hitta bra material på internet så gör hon det gärna själv istället. 
 
Sammanfattningsvis så är Tina aktiv i användandet av de resurser som hon har i sina 
klassrum. Hon har en stationär dator som eleverna går till när de behöver söka 
inspiration eller instruktioner. Det som Tina tycker är bra med att eleverna får leta 
material på internet är att det inte är specialanpassat så ibland följer de instruktioner 
som inte är anpassade för deras ålder samtidigt som det många gånger kan vara för 
svårt. Tina berättar att en negativ aspekt är att hon tappar kontrollen lite, hon vill 
gärna vara med och se så att de inte får upp några konstiga och opassande bilder när 
de använder Google. Däremot så anser Tina att lektionerna kan hållas flytande och 
med hjälp av datorn så är det lättare att hålla alla sysselsatta. Största hjälp för slöjdens 
arbetsprocess blir inspiration och dokumentation med till exempel en surfplatta där 
man lätt kan ta en bild och lägga till text. Tina nämner att det tar tid att förändra sin 
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undervisning för att passa för användning av digitala verktyg och det måste ges tid till 
att lära sig det. Att eleverna ska arbeta med ”trial och error” är något Tina förespråkar 
för att de ska öva upp problemlösningsförmågan och hon tänker att den missgynnas 
om de får tillgång att Googla alla svar direkt.   

Tematiserat resultat 
Här kommer en del som är uppdelad utifrån de frågeställningar jag angivit tidigare i 
studien vilket är:  

• Vad finns det för positiva och/eller negativa aspekter vid användandet av IKT 
i textilslöjden? 

• Vad kan det innebära för undervisningen att använda sig av digitala verktyg i 
textilslöjden? 

• Hur förändras slöjdens arbetsprocess när man använder sig av digitala 
verktyg? 

 
Svaren är baserade på de svar som respondenterna angivit i intervjuerna. 
 

Positiva och/eller negativa aspekter av IKT i textilslöjden 
Lärarna hade många liknande svar gällande vad som kan vara positivt och/eller 
negativt med IKT i textilslöjden och de hade en generell uppfattning. Men vissa av de 
saker som någon av respondenterna angett som något negativt med IKT i textilslöjden 
kan någon annan anse vara positivt. Men genom att rada upp svaren i staplar så blir 
det lättare att överblicka. 
 
Positivt                                       Positivt & Negativt                                       Negativt 
 
Diskussionsmaterial                      Dokumentation                                     Tidskrävande 
Inspiration                                                                                                       Datorstress 
Filmer/videoklipp                                                                     Bristande IKT kunskaper 
Hitta/Beskriva                                                                                                 Distraktion 
Uppstart                                                                                                        Dåligt utbud 
Förståelse för omvärlden                                                                         Tappar kontroll 
Kortare väntetider                                                                                   ”trial and error”  
Visa svåra/”pilliga” tekniker                                                            Kräver mycket plats 
Musik 
Hålla undervisningen ”flytande” 
Kunna visa sina händer ”live” 
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I intervjuerna har Powerpoint-presentationer nämnts som ett sätt att effektivt göra en 
uppstart av något nytt samt att kunna inspirera eleverna med bilder i helklass. Linda 
nämner även att med hjälp av internet kan det vara lättare att få eleverna att skapa sig 
en förståelse för omvärlden, etiska perspektiv kring t.ex. textiltillverkning. De tycker 
även lika kring fördelarna med videoklipp som kan visas, antingen som finns på 
internet eller som man själv filmat för att demonstrera knepiga tekniker. Att det är 
dåligt utbud nämns av en av lärarna som vill använda sig av datorer i skolan men som 
inte har tillgång till slöjd.nu vilket är en samlingsplats för slöjdportfolio samt 
slöjdlexikon (Degerfält, 2012).  
 
Något som nämns som positivt är att hålla undervisningen ”flytande” vilket direkt kan 
kopplas ihop med kortare väntetider. Lärarna tycker att det är lättare att hålla alla 
elever sysselsatta genom att de själva kan försöka hitta lösningar på problem på 
datorn, de behöver inte alltid sitta och vänta på att få hjälp från läraren.  

Konsekvenser av digitala verktyg för textilslöjdsundervisningen 
Vad gäller att undervisa i textilslöjd med hjälp av IKT, såsom datorer, smartphones 
och projektorer så har de lite olika resurser i sina klassrum. Men ingen av dem arbetar 
på en skola med en-till-en projekt. Alla intervjuade tycker att projektorer och datorer 
ska fungera som ett hjälpmedel i klassrummet men en oro för ”datorstress” finns. Med 
det menas att teknologin krånglar eller t.ex. internet skulle sluta fungera vilket skulle 
då störa undervisningen. Respondenterna yttrar att IKT kan leda till att de tappar viss 
kontroll i klassrummet. Tina säger att hon vill veta vad som kommer upp på 
datorskärmen så eleverna inte råkar hamna på någon olämplig sida. Sofia nämner att 
IKT ska vara ett hjälpmedel hela tiden men då den krånglar så stjälper den mer än 
hjälper.  
 
Att använda sig av internet för att leta inspiration, både för en själv som lärare och 
även för eleverna är ett sätt som de alla använder sig av. Med datorer kunde det bli 
lättare, just nu får många elever använda sig av sina egna smartphones när resurserna 
inte räcker till. Både Sofia och Tina nämner att de vill komma ifrån slöjdböcker lite, 
de anses tråkiga och gammalmodiga. Istället vill de arbeta med inspiration från olika 
hemsidor eller sätta ihop egna Powerpoint-presentationer. Det är något som Kerstin 
redan gör, hon både håller kortare föreläsningar eller uppstarter av nya projekt. Ibland 
har hon gjort presentationer uppbyggda med bilder av andra elevers slöjdalster för att 
eleverna ska få en förståelse för vad som krävs av dem och vad andra barn i samma 
ålder kunnat skapa. Kerstin använder sig av slöjdlexikonet som finns på slojd.nu och 
kan därifrån visa filmsnuttar och annat på hur man utför olika tekniker.  
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Tina säger att det är krav i Lgr11 på att eleverna ska kunna följa beskrivningar och 
instruktioner och det står även under rubriken ”Centralt Innehåll” i Lgr11 för slöjd 
årskurs 4-6: ”Två och tredimensionella skisser, modeller, mönster och 
arbetsbeskrivningar och hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska 
beräkningar.” (Skolverket, 2011, s. 214). Ett sätt som Tina anser är bra och 
användbart är att kunna utgå från instruktioner och beskrivningar som finns på 
internet. Med hennes guidning kan eleverna hitta pedagogiska beskrivningar som de 
kan följa. Hon anser även att det är bra för eleverna att lyckas hitta själva och få sina 
egna idéer så ett av trixen är att kunna guida dem på ett sätt så de tycker att eleverna 
känner att de själva hittat precis det de vill göra. Tina tycker även att det kan vara 
dåligt utbud på internet eller åtminstone svårt att hitta och därför finns det ett behov 
att hon som lärare först hittat flera bra alternativ som hon kan guida elever mot. 

Flera av lärarna nämner att IKT kan användas lättare med lite äldre elever, de som 
undervisar även 3-5 klassare är inte intresserad av att de ska få ta något stort ansvar 
framför en dator. Istället kan lärarna hellre göra inspirationsmaterial till dem som de 
kan visa i helklass. För att kunna använda IKT i klassrummet krävs att lärarna får tid 
att lära sig och tid för att planera sådan undervisning. Tina säger att det inte skulle 
vara någon hjälp om alla kom in i klassrummet med en surfplatta utan det krävs 
förberedelser för att dra nytta av digitala verktyg.  

Kerstin berättar att det skulle vara praktiskt att använda datorer vid dokumentation för 
att kunna titta på vid bedömning och även för att kunna visa föräldrar vid 
utvecklingssamtal. Detta för att så tydligt som möjligt kunna visa på elevernas 
arbetsprocess och även slutliga produkt. På slojd.nu beskrivs slöjdportfolion som ett 
bra sätt för elever att dokumentera sina alster och en hjälp för lärare att följa elevernas 
individuella utveckling och att det även ska leda till rättvisare betyg (Degerfält, 2012). 

Förändrad arbetsprocess med IKT-användning 
Slöjdens arbetsprocess består av: Idéutveckling, överväganden, framställning samt 
värdering av arbetsprocessen.  
 
Något som respondenterna är överens om är att användning av digitala verktyg är 
väldigt gynnsamma i idéutvecklingen. De kan hitta mycket inspiration via internet. 
Många gånger vet de redan vad de vill göra för de kan ha hittat något i en butik och 
behöver visa läraren vad de vill skapa. Då har de fått en grundidé och kan utifrån den 
börja vidareutveckla idén samt skissa. Kerstin upplever att skissandet är den del där 
elever känner sig som osäkrast och att de ofta blir nöjdare med slutresultatet när de 
kunnat hämta en bild som de får härma eller utgå ifrån.  
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Att dokumentera är ett sätt att göra utvärdering av sitt arbete och detta ska ske både 
“… i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet” (Skolverket, 2011, s. 215). 
Loggboken har varit ett vanligt sätt för eleverna att dokumentera sina arbeten. 
Antingen ritar de eller klistrar in en bild av sitt alster och får sedan beskriva hur 
processen sett ut och göra en utvärdering av resultatet. En av lärarna nämner att hon 
inte vill att eleverna ska dokumentera digitalt för att de behöver skriva för hand och 
hon är orolig över att kommande generationer inte kommer ha förmågan att skriva för 
hand. De andra lärarna tycker att digital dokumentation är en väldigt bra idé och att 
det skulle kunna bidra till att eleverna gör en mer gedigen utvärdering. Sofia tror att 
eleverna skulle skriva längre utvärderingar om de fick göra det på en dator.  

En gemensam oro finns hos Linda och Sofia som handlar om arbetet med händerna. 
Elevernas tid till hantverket får inte försvinna i och med att för mycket av 
slöjdlektionens tid ska gå åt till att leta material, söka lösningar eller utvärdera 
framför datorn. Kopplat till detta kommer Tinas tanke kring ”trial and error” där hon 
anser att elevernas egna kreativa problemlösningsförmåga måste övas upp och att det 
inte är bra om eleverna får alla lösningar via internet. Det måste själva arbeta fram 
lösningen på det kreativa problemet. Lindström nämner några olika kompetenser när 
han pratar om framtidskunskaper, ”digital kompetens… problemlösningsförmåga, 
kreativitet, innovationsförmåga, samarbetsförmåga…” (Lindström, 2012, s. 28). 
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Analys och diskussion 
Till en början kommer det en diskussion kring hur IKT fungerar och används i 
textilslöjden ut ett lärarperspektiv, det kommer att sammanflätas med min teori och 
bakgrund tillsammans med svar från respondenterna. Efter det kommer även en 
diskussionsdel som blir direkt kopplad till de frågeställningar som är huvudfokus i 
denna studie.  
 

Tid för IKT 
Att använda sig av IKT i klassrummet tar tid, på samma sätt som det tar tid för elever 
att läsa i böcker och annat. Alla respondenter nämner tid eller plats, spara tid eller 
förlora tid. Tina vill för tillfället inte att eleverna ska ha egna datorer för att det tar 
upp för mycket plats om det ska finnas både tyg, mönster, symaskin och dator på en 
och samma bänk. Linda och Sofia tycker att det vore tidssparande att eleverna 
dokumenterar med hjälp av t.ex. datorer, kanske vill de utveckla sina tankar ännu mer 
om de slipper skriva för hand. De nämner även att väntetiderna kan bli kortare för 
eleverna och Tina säger att lektionerna kan hållas ”flytande”. 
 
Tina och Sofia nämner fortbildningar, Sofia blir åsidosatt på sin arbetsplats när 
fortbildningsmöjligheter för henne som textillärare inte erbjuds. Tina tycker att det är 
bra med datorer i klassrummet för sin egen fortbildnings skull, vare sig man ska 
använda datorn under lektionstid eller inte.  
 
It- och energiminister Anna-Karin Hatt säger att: ”Om man ser till statistiken så är vi i 
Sverige, jämfört med andra länder, kanske inte direkt dåliga på att erbjuda datorer i 
skolan. Men den faktiska användningen av datorer i skolan är det sämre med i Sverige 
än i många andra länder” (Hatt, 2012). Det tåls att fundera på om det är ekonomiskt 
försvarbart att enorma mängder pengar läggs på något som i slutändan inte används 
ordentligt. En IT-pedagog på en av mina praktikskolor berättade för mig att de hade 
IT-kurser på skolan som utbildning för lärarna. Det var en skola med smartboards i 
nästan varje klassrum och en-till-en projekt. Men nästan inga lärare gick på 
utbildningarna. Men hon sade i alla fall att hon tyckte det var tragiskt och att det var 
synd att man med så mycket resurser bara använder datorn som ”bok-i-burk” och inte 
utnyttjar dess fulla kapacitet.  
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IKT i olika åldrar 
Flera av lärarna har tagit upp det faktum att de undervisar i lite lägre åldrar och att det 
är besvärligt att använda sig av datorer med barn som är för unga. De har menat att de 
inte tycker att barn som går på mellanstadiet ska ha egna datorer, troligtvis då med en 
tanke att de inte klarar av det. Både vad gäller att hantera datorn i sig men även hur 
man söker på internet etc.  
 
Motsatsen till detta tar Anna-Karin Hatt upp när hon säger vad ”Mattias73” twittrat 
"Min son kan inte prata ännu, men han kan navigera min Android telefon... hur 
förbereder sig skolan på hans kommande närvaro?" (Hatt, 2012). I Sverige så har 97% 
av alla skolungdomar tillgång till dator i hemmet och där spelar de datorspel, chattar, 
twittrar och är på Facebook (Hatt, 2012). Men av respondenterna så finns det 
uppfattningar kring att för unga elever inte klarar av att hantera en egen skoldator och 
man kan undra varför det är så. Tidigare i studien fick vi veta vad en lärare som 
jobbar på en skola med en-till-en projekt hade för åsikter kring användning av 
slöjdportfolio och slöjdlexikon och hon ansåg att det sparade väldigt mycket tid, 
undervisningen blev effektivare och att eleverna kan hålla en högre svårighetsgrad i 
yngre åldrar. De yngre barnen som inte hade egna skoldatorer fick då istället gå till en 
datorsal och där dokumentera och utvärdera sitt arbete i slöjdportfolion.  
 
Trots den höga procent av elever som har tillgång till dator i hemmet så stämmer det 
att barn och ungdomar till största del använder dem till att kommunicera genom 
twitter, chatt osv. Att den då används som ”bok-i-burk” som IT-pedagogen kallade 
det är föga förvånande. Det kan inte vara lätt när varken pedagoger eller elever vet 
hur man ska eller kan nyttja digitala verktyg. Anna-Karin Hatt säger: 
 

Andra mätningar visar att svenska barn är bättre än genomsnittet på att söka 
information på webben, chatta och skicka e-post. Men de är sämre än OECD-
genomsnittet när det gäller att hantera datorer för att göra vanliga textdokument, 
installera en skrivare eller bearbeta bilder (2012). 
 

Linderoth skriver om barns potential i Utm@ningar och e-frestelser där det beskrivs 
en situation där barn bara kan nå dit vuxna tillåter dem. I detta fall liknar han det 
genom att berätta om när barn målar, att färgerna tillslut blir grådaskiga beror mer på 
de vuxna som bara ställt fram en liten kopp vatten för att skölja penseln i. Vilken 
erfaren akvarellmålare som helst vet att det krävs litervis med vatten för att färgerna 
ska hållas klara. ”Poängen är att barnets skapande kan studeras utifrån vilka villkor 
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som råder, vilka resurser som erbjuds och vilka redskap som används” (Säljö & 
Linderoth, 2002, s. 238).  
 
Enligt TPACK-modellen där Figg förklarar att teknologi är som en ström som hela 
tiden finns i bakgrunden så är det inte alls chockerande att ”Mattias73” har en son 
som lätt navigerar på en smartphone. Han tillhör en ”Nät Generation” (Oblinger & 
Oblinger, 2005) som aldrig upplevt annat än den tillvaro som han lever i – vilket är en 
tillvaro med stor teknologisk framfart. 
 

IKT i textilslöjden 
Lindström skrev i Pedagogiska Magasinet om olika kompetenser som behövs för att 
vara rustade för framtiden:  
 

Digital kompetens är en av de mer generella kompetenser som talas om som 
framtidskompetenser. Andra sådana är problemlösningsförmåga, kreativitet, 
innovationsförmåga, samarbetsförmåga, språklig och kulturell kompetens, kritiskt 
tänkande” (2012, s. 28).  

 
Flera av dessa hör även hemma i slöjden, de som först associeras till slöjden är 
problemlösningsförmåga, innovationsförmåga och kreativitet. Dessa ord kan man 
hitta igen i kursplanen för slöjd i Lgr11 där begrepp som kreativitet, överväganden, 
hitta lösningar och idéutveckling (Skolverket, 2011) frekvent används.  
 
Textilslöjd handlar om just textilslöjd, att arbeta med händerna, utveckla sin kreativa 
förmåga och hitta lösningar på problem – det råder det ingen tvekan om. Mer 
tveksamhet råder kring användandet av IKT i textilslöjden. Flera av de intervjuade 
lärarna kan se fördelar med att använda datorer för att komma åt inspirationskällor 
som annars inte är tillgängliga. Det har, bland respondenterna, visats viss oro för att 
digitala verktyg ska ta upp tid från det faktiska hantverket och Linda nämnde även att 
hon trodde att eleverna skulle bli ledsna om de inte fick nog tid till sitt slöjdande. Det 
är något som kan höra ihop med det Tina nämner, att om man ska undervisa med IKT 
så måste man först lära sig hur man gör och ta med det i lektionsplaneringarna. 
 
Det Shulman introducerade på 1980-talet om Content Knowledge och Pedagogical 
Knowledge (PCK) verkar leva kvar istället för Mishra och Koehlers uppdaterade 
version som fått teknologin som tillägg (TPACK). Shulman skrev att PCK bestod av 
att kunna använda sig av ”the most powerful analogies, illustrations, examples, 
explanations and demonstrations” (Shulman, 2004, s. 203) för att kunna lära ut något 
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på det mest effektiva sätt. Men nu finns ofta någon form av IKT i de allra flesta 
klassrum och där spelar digitala verktyg en viktig roll. De artefakter som förr 
användes till att visa de allra bästa illustrationerna och dra de mest pedagogiska 
exempel var svarta tavlan, kanske en overhead-apparat. Nu finns det nya, moderna 
verktyg som ”the fact that these technologies are here to stay cannot be doubted” 
(Mishra & Koehler, 2006, s. 1023).  

När man inte isolerar olika delar av de kunskapsområden som man som lärare 
behöver på 2010-talet så bör pedagogiska-, teknologiska- och faktakunskaper bli en 
naturlig del av alla ämnen i skolan. Kerstin berättar att hennes elever ofta blivit 
nöjdare med sina slöjdarbeten när de fått använda sig av internet eller liknande för att 
hitta inspiration. Linda tror att digital dokumentation leder till likvärdigare omdömen.  

IKT och den egna tankeverksamheten 
En av informanterna, Tina, tyckte att användandet av datorer skulle leda till att 
eleverna inte behövde använda sin egen tankeförmåga. Hon menade på att de inte 
skulle öva upp problemlösningsförmågan lika bra och att eleverna då skulle kunna 
hitta svaren direkt på internet. Lindström skriver att det kommer upp funderingar 
kring ”vad som utgör gränsen mellan det intellektuella arbete vi utför själva och det 
som verktyget gör” (Lindström, 2012, s. 26). Vidare nämner han att nya kompetenser 
och kunskaper blir ett behov när teknologin nått så långt i vår tid. Vissa kunskaper 
blir helt enkelt utdaterade. Istället blir meta-kunskaper och mer generella snarare än 
specifika kunskaper nödvändiga (Lindström, 2012). I detta fall skulle det vara en 
problemlösningsförmåga att hitta svar på ett slöjdforum eller titta på instruktioner i 
slöjdlexikonet. Trots att man inte i sin ensamhet kommit på svaret så har personen löst 
ett problem. Det sociokulturella perspektivet menar på att lärandet sker i 
kommunikation med andra samt genom egna och andras erfarenheter. Svenska 
ungdomar är talangfulla chattare som kommunicerar via nätet och slöjdportfolion är 
ett sätt att kunna göra detta inom det aktuella ämnet – textilslöjden.  
 
I skolan uppmuntras det ofta när eleverna på egen hand försöker hitta svaren genom 
att läsa i böcker eller prova sig fram. Därför borde inte det ses som en dålig egenskap 
att vilja leta svar på internet där det finns oerhörda mängder information. Däremot 
kan nog textilslöjd vara ett av de svårare ämnena att hitta svar om. Det finns så många 
olika problem som man kan stöta på under ett projekt och av egen erfarenhet är det 
ofta genom att själv prova sig fram eller kommunicera med andra som kommer att bli 
lösningen.  
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I Lgr11, skolans värdegrund och uppdrag står det följande: 
 

Skolans uppdrag att främja lärande förutsätter en aktiv diskussion i den enskilda skolan 
om kunskapsbegrepp, om vad som är viktig kunskap i dag och i framtiden och om hur 
kunskapsutveckling sker. Olika aspekter på kunskap och lärande är naturliga 
utgångspunkter i en sådan diskussion. Kunskap är inget entydigt begrepp. Kunskap 
kommer till uttryck i olika former – såsom fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet 
– som förutsätter och samspelar med varandra. Skolans arbete måste inriktas på att ge 
utrymme för olika kunskapsformer och att skapa ett lärande där dessa former 
balanseras och blir till en helhet (2011, s. 10). 

Viktigt i skolan är, som skrivet ovan, att kunskapsbegreppet diskuteras och att man 
hela tiden funderar på vad som är viktigt för framtiden. Vad är det som våra framtida 
samhälleliga medborgare bör vara rustade med inför sitt kommande yrkesliv. Jag 
anser att teknologin är en väldigt naturlig del av barns uppväxt och etablerar sig allt 
mer i de flesta områden i samhället. Vad är bättre än att barn och ungdomar då får lära 
sig hantera digitala verktyg inom alla olika fält? 

Vad finns det för positiva och/eller negativa aspekter vid 
användandet av IKT i textilslöjden? 
I den tematiska resultatdelen så finns en spalt på vad respondenterna svarade var 
positivt och/eller negativt med att använda sig av IKT i textilslöjden. Precis som 
lärarna säger så är det inte alltid användbart att använda sig av digitala verktyg. Men i 
vissa tillfällen passar det ypperligt och andra tillfällen kanske inte så bra. Precis som 
Shulman beskriver att man ska kunna dra de bästa exempel för att nå fram och kunna 
lära ut så handlar det om att i undervisningen hitta igen bra redskap som passar till 
specifika ändamål. Ibland kanske IKT inte är ett sådant verktyg men ibland kan det ett 
perfekt redskap.  
 
Flera av lärarna pratar om fördelarna att kunna visa videoklipp på svåra tekniker och 
Kerstin har slöjdlexikon och kan visa klipp därifrån. Flera lärare som arbetar på 
skolor där de prenumererar på slöjdlexikon och/eller också slöjdportfolio tycker att 
utbudet är väldigt bra. Lärarna som Nilsson intervjuat anser att det sparar tid och 
många videoklipp är väldigt användbara (Nilsson, 2012). Det kan vara så att man 
arbetar på en skola där de inte prenumererar på någon av dessa delar från slojd.nu 
men då kan bara en filmkamera och projektor vara till hjälp. Tina ville gärna ha 
digitala verktyg så hon kan förstora sina egna händer och visa ”pilliga” tekniker på 
det viset.  
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Om man ser till lärarnas svar så kan man se ett mönster i svaren som visar på att de 
negativa aspekterna av IKT i textilslöjden har mer att göra med, distraktion, plats, tid, 
datorstress. Många av dessa saker är sådant som redan finns i ett klassrum, elever som 
blir distraherade, lägger tid på fel saker. Förståeligt är det dock att vara orolig över 
datorstress och att tekniken inte ska fungera. De negativa aspekterna har mest att göra 
med klassrumsrutiner och kan med ordningsregler undanröjas. 
 
De positiva aspekterna tycks dock vara mer riktade mot det faktiska lärandet, det blir 
lättare att visa knepiga tekniker, starta upp något nytt, undervisa de mer teoretiska 
delarna av slöjden. Eleverna kan vilja dokumentera mera och utvärdera noggrannare. 
Man kan skapa diskussionsmaterial och eleverna behöver inte vänta lika länge på att 
få hjälp för de kan söka upp svaren själva.  
  

Vad kan det innebära för undervisningen att använda sig av digitala 
verktyg i textilslöjden? 
Främst så tycker samtliga lärare att det är bra med IKT för att kunna hitta 
inspirationsmaterial, för både lärare och elever. Det är bra för att eleverna ska visa 
vad de själva hittat samt att som lärare kunna göra inspirerande Powerpoints 
exempelvis. Det är ett effektivt sätt att kunna göra bildspel som sedan finns kvar och 
man som lärare inte måste stöka fram åtskilliga böcker med olika uppslag för att visa 
elever utan bara klicka fram på en stor skärm. Digitala hjälpmedel kan vara till fördel 
både för elevernas lärande men även för lärarnas egen fortbildning och möjlighet till 
förändrad undervisning. 
 
Att använda slöjdlexikon och slöjdportfolio kan det även vara en hjälp för lärarna och 
inte enbart för elever. Tina och Sofia sa att det behövs fortbildning om man ska börja 
arbeta med IKT i textilslöjden, fortbildning behövs i överlag inom slöjden. På slojd.nu 
kan lärare få mycket inspiration från andra skolor när man ser på vad de gjort och kan 
sedan planera nya projekt som kan startas upp med sina egna elever. Där finns den 
traditionella slöjdpåsen samlad med tusentals alster som finns kvar, inte bara under 
terminen utan flera år framåt. Men att använda sig av digitala verktyg kan betyda att 
lärare måste byta roll i klassrummet, ”läraren ska arbeta sida vid sida med eleverna 
och fungera som funktionär eller konsult” (Säljö & Linderoth, 2002, s. 36).  
 
TPACK som modell för olika kunskapsområden pekar på att inom varje ämne finns 
det en del som tillhör teknologin. På Tillskärarakademin så finns det kurser i 
mönsterkonstruktion i dator, flertal sykurser finns att ta över internet för 
privatpersonen och mängder av forum för att diskutera olika problem, tips och idéer. 
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Lindström skriver om TPACK att modellen ”Den pekar också på det förhållande… att 
teknologin inte enbart är ett medel för undervisning utan en fundamental del av 
kunskapen i ett ämne” (Lindström, 2012, s. 29). 
 

Hur förändras slöjdens arbetsprocess när man använder sig av 
digitala verktyg? 
Alla lärarna anser att den största förändringen sker i början och slutet av 
slöjdprocessen, dvs. inspirationen och dokumentationen. Att inspirationen får hjälp av 
digitala verktyg kan vara ganska självklart, eleverna får ta del av ett större utbud. 
Samtidigt kan det vara såsom Tina säger att man då måste hjälpa dem att hitta rätt. 
Eftersom de flesta elever har tillgång till datorer hemma och många använder de 
kommunikativa möjligheterna som finns på internet så är de ofta duktiga på att skriva 
på ett tangentbord. Precis som Sofia säger så kan det leda till att de gör en mer 
grundlig utvärdering av sitt arbete.  
 
Kerstin säger att hon vill att de ska skriva för hand för att öva upp handstilen. Det 
finns förståelse för den tankegången samtidigt som det inte står någonstans i 
kursplanen för textilslöjd att man ska lära elever att skriva för hand. Lindström skriver 
om detta och påpekar att man nu för tiden uttrycker sig på många sätt som förr inte 
var möjligt, sina tankar och erfarenheter kan man nu kommunicera via bilder, film 
och symboler istället. Många av de program som finns i en dator förändrar villkoren 
för hur man kan uttrycka sig. Han skriver också ”Detta innebär inte att skriven text är 
eller blir oviktig. Skriftspråk i olika former är centrala också i den digitala världen 
(ordbehandling, chat, sms är exempel). Men den tryckta texten eller boken som norm 
utmanas” (Lindström, 2012, s. 26). 
 
Slöjdens arbetsprocess ändras inte genom digitala verktyg eftersom processen 
fortsätter vara densamma och den ser olika ut beroende på individen. Men processen 
kan påverkas och se annorlunda ut när man provar på andra hjälpmedel än de som 
vanligtvis används. Det kan även vara viktigt att utmana sig själv att använda sig av 
varierande redskap för att själv kunna reflektera över sin egen arbetsprocess. 
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Avslutande kommentarer 
Givetvis finns det olika uppfattningar kring användandet av IKT i textilslöjden och i 
skolan över huvud taget. I denna studie har flera åsikter gjort sig hörda från olika 
textillärare och vissa har varit mer positivt inställda till IKT i slöjden och andra lite 
mer tillbakahållna. Ingen av dem har stor mängd av digitala resurser i sina klassrum 
men det har ändå märkts att de använder sig olika mycket av de redskap som finns. En 
slutsats som jag tycker är viktig att komma ihåg är att de flesta negativa aspekter som 
yttrades hade mer att göra med strukturen i klassrummet och de positiva fokuserade 
mer på själva lärandet hos eleverna.  
 
Det sociokulturella perspektivet handlar om lärandet människor emellan och i sociala 
sammanhang och det är dags att känna igen alla de uttrycksformer som man kan 
använda sig av med digitala verktyg. Även inom slöjden finns det många sätt att 
kommunicera med varandra genom olika forum på internet och jag tror slöjd är viktigt 
inte bara i hantverket utan även som diskurs. I Lgr11 står även att elever ska lära sig 
och använda sig av slöjdspecifika begrepp, något som man enkelt övar upp när man 
diskuterar slöjd med varandra.  
 
TPACK som är en fortsättning på den forskning Shulman gjorde på 1980-talet 
representerar 2010-talet väldigt bra. Vi lever i ett samhälle som är snabbt föränderligt 
och som hela tiden utvecklar ny teknologi. Att ha någon form av datorkunskaper är 
grundläggande för nästan varje jobb i Sverige och inom alla områden så finns det en 
del som går att lära genom teknologin. För att man ska få full kunskap inom ett ämne 
så bör även den del som innefattar digitala verktyg läras ut. Skolan ska representera 
det samhälle vi lever i samt förbereda människor för att kunna vara delaktiga i det 
samhället. 
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Framtida forskning 
För fortsatt forskning inom IKT-användandet i textilslöjden så finns det några olika 
områden som skulle vara intressanta. Det skulle vara intressant att se huruvida digitala 
verktyg kan vara lämpliga att använda med de elever som har olika slags 
inlärningssvårigheter eller läs- och skrivsvårigheter. Även i textilslöjden så handlar 
det om att läsa och förstå instruktioner eller dokumentera på olika vis och IKT kan 
möjligtvis vara till hjälp. Vidare skulle det vara intressant att se hur digitala verktyg i 
textilslöjden kan kopplas samman med elevers resultat och/eller en rättvisare 
bedömning.  
 
Denna studie är gjord ur ett lärarperspektiv och det skulle framför allt vara intressant 
att även lära mer om elevernas syn på lärande med hjälp av digitala verktyg.  
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Bilaga 1 
 

 
”Barn av sin tid behöver pedagoger av sin tid”  

                                                                       Anne-Marie Körling 
 

Information inför intervju 
 
Jag skriver mitt examensarbete vid Estetiska Institutionen på Umeå Universitet som 
handlar om användandet av IKT i textilslöjden. När studien är färdig kommer den att 
publiceras på DiVA; vilket är en portal tillhörande Umeå Universitetsbibliotek där 
forskning publiceras från anställda samt studenter vid Umeå Universitet. 
 
Syftet med denna studie är att undersöka hur digitala verktyg kan påverka slöjdens 
arbetsprocess samt skapa en inblick i vilka uppfattningar lärare har gällande 
användandet av IKT i textilslöjden. 
 
Tanken är att göra en kvalitativ intervju vilket innebär att det kommer att likna ett 
vanligt samtal fast med ett bestämt fokus (Dimenäs 2007:47). Nedan finns det 
intervjufrågor med reservation för att de kan förändras samt läggas till följdfrågor 
under samtalets gång. 
 

1) I vilka åldrar undervisar du?  
2) Har eleverna egna datorer? 
3) Hur använder du dig av datorn i undervisningen? 
4) Vilka delar blir enklare att undervisa med hjälp av datorn? 
5) Vad är positivt och/eller negativt med datoranvändning i textilsalen? 
6) Vilka delar av slöjdens arbetsprocess kan bli gynnade alternativt 

missgynnade genom användning av digitala verktyg? På vilket sätt? 
 

Intervjun sker enligt Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Vilket innebär att du som blir intervjuad vet studiens 
syfte, medverkan är helt frivillig, du har rätt att vara anonym och uppgifterna kommer 
endast användas i forskningsändamål. 
 
 
Jag ser fram emot din medverkan! 
 
Med vänliga hälsningar 
Mirjam Hedkvist 
 
e-mail: xxxxxxxxxxxx@xxxxxxxx.xxx 
telefonnr: xxx-xxxxxxx 


