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Sammanfattning 

Uppsatsarbetets syfte är att sett ur ett elevperspektiv öka kunskapen om vad användande av digitala 

hjälpmedel som didaktiska redskap kan innebära för elevernas lärande i textilslöjd och musik. 

Frågor om hur lärare och elever tänker om och upplever användandet av digitala hjälpmedel i 

undervisningen i textilslöjd och musik samt vilka för- respektive nackdelarna kan vara med att 

använda dem ställs i studien. Bakgrunden till studien är erfarenheter av elevgrupper med en stor 

andel elever med särskilda behov som koncentrationssvårigheter och låg motivation till skolarbete. 

För att uppnå syftet har lärare och elever som använder digitala hjälpmedel i de estetiska 

skolämnena observerats och intervjuats. Empirin har sedan analyserats med hjälp av två teorier om 

lärande, multimodalt lärande och olika lärstilar. Att digitala hjälpmedel kan ge undervisningen en 

ytterligare dimension, motivera eleverna och ger dem fler sätt att både ta till sig och uttrycka 

kunskap på kan ses som de viktigaste resultaten av studien. Fördjupade studier skulle kunna göras i 

huruvida digitala hjälpmedel även är till hjälp för elever med särskilda didaktiska behov samt hur 

olika digitala hjälpmedel kan användas i just textilslöjden.  

 

Sökord: digitala hjälpmedel, multimodalt lärande, musik, olika lärstilar slöjd, särskilda behov. 
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Inledning 
Temat för mitt arbete är användande av informations och kommunikationsteknik (IKT) eller 

digitala hjälpmedel i ämnet textilslöjd i grundskolan.
1
 Anledningen till att jag vill fördjupa mig i det 

här ämnet är att jag som verksam textilslöjdslärare upplever ett behov av fler didaktiska verktyg för 

att nå mina elever. Jag vill undersöka om det är möjligt att utifrån de nya kunskaperna utveckla 

undervisningsmetoder i textilslöjd som i större utsträckning passar elevernas behov. Många elever 

har svårt för skolans krav då det gäller inlärning, koncentration, uthållighet och motivation i både 

textilslöjd och i andra ämnen. I den nya läroplanen, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 (Lgr11) har kursplanen för slöjd fått ett mer omfattande och i viss mån mer 

teoretiskt kopplat innehåll jämfört med den tidigare läroplanen, Läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94). Många gånger kan de nya momenten 

upplevas som svåra att förstå för eleverna som har varit vana vid att mest producera slöjdföremål 

och att slöjd endast innebär praktiskt arbete.  

Jag avser att i min undersökning pröva om ett lärande där flera förmågor kombineras, 

utnyttjas och påverkar varandra parallellt (ett multimodalt lärande) där jag också tar hänsyn till att 

det finns flera olika lärstilar kan öka mina elevers möjligheter att uppnå ett bättre resultat i slöjden.
2
  

I den nya läroplanen, Lgr 11 är inspirationskällor en väsentlig del av undervisningen i slöjd. 

Inspiration kan eleverna till exempel få genom att göra studiebesök. I dagsläget har jag dock inte 

någon möjlighet att göra sådana (studiebesök) med mina grupper. Genom att komplettera 

undervisningen i textilslöjd med ett antal digitala verktyg är min förhoppning att eleverna ändå skall 

få möjlighet att ta del av den slöjd som finns utanför klassrummet. Själv är jag intresserad av olika 

digitala hjälpmedels möjligheter. Jag driver i dag en slöjdblogg där elevernas slöjdarbeten visas.  

 

IKT 

Informations och kommunikationsteknik förkortas IKT och innebär datorstödd undervisning. På 

engelska computer aided instruction (CAI) och computer aided learning (CAL), datoranvändning i 

undervisningssammanhang.
3
 Termen används i många sammanhang som ett samlingsbegrepp då 

användande av informations och kommunikationsteknik i skolan diskuteras i litteratur, artiklar och 

på internet. Ofta har förkortningen IT, informationsteknik, använts i skolsammanhang. I termen 

saknas dock begreppet kommunikation vilket kan tyckas vara relevant då det gäller undervisning. I 

den här studien kommer jag dock att genomgående använda termen digitala hjälpmedel vilka också 

kan sägas innefattas av termen IKT. Detta på grund av att det som kommer att studeras i det här 

                                                 
1
 Se vidare under avsnittet ”Begreppet digitala hjälpmedel”. 

2
 Se vidare under rubriken ”Teori”. 

3
 Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/sok?q=IKT, besökt: 2013-01-20. 

http://www.ne.se/sok?q=IKT
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uppsatsarbetet är hur teknisk utrustning kan användas som ett didaktiskt hjälpmedel i 

undervisningen. Ett hjälpmedel av den sort som kan likställas med ett papper, en penna eller en bok. 

  

Bakgrund 

Jag har valt att arbeta med två olika teorier om lärande som utgångspunkt i mitt uppsatsarbete, en 

om olika lärstilar och en om multimodalt lärande. De två teorierna kommer att användas då 

undersökningens resultat analyseras.  

Som lärare i dag kommer man att med största sannolikhet någon gång möta och arbeta med 

elevgrupper där en stor del av eleverna av olika anledningar står inför utmaningar då det gäller 

förutsättningarna för lärandet. Elever som nyligen har kommit till Sverige och som fortfarande 

arbetar med att lära sig det nya språket i till exempel en introduktionsgrupp deltar många gånger 

parallellt i den praktisk estetiska undervisningen. Andra elever kan av olika anledningar ha problem 

med hög frånvaro från lektioner. Detta kräver i sin tur en stor praktisk och motivationshöjande 

insats av läraren de lektioner eleverna är på plats. I undervisningsgrupper kan det även finnas någon 

elev med någon form av neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Elever kan även ha problem med 

att fungera socialt i en lärandesituation i ett klassrum med ett antal andra elever.  

Elever kan förutom de här faktorerna ha dålig erfarenhet av ett specifikt skolämne som till 

exempel slöjd. Det kan exempelvis röra sig om täta lärarbyten och inställda lektioner som i sin tur 

medfört en undervisning utan kontinuitet. Av egen erfarenhet uppfattar jag att detta kan resultera i 

en dålig självkänsla hos eleverna i förhållande till ämnet och en låg kunskapsnivå. De har helt 

enkelt missat mycket undervisning och har ingen tillit till att läraren kommer att stanna kvar. 

Slutsatsen blir att det finns ett stort behov av att hitta nya sätt att närma sig lärande och 

undervisning för att kunna tillgodose alla de här olika elevernas behov.  

Skolan skall verka för ett utjämnanade av elevers förutsättningar varför jag uppfattat teorin 

om olika lärstilar som relevant då principen är att utgå från den lärande. Hur och under vilka 

förutsättningar den lärande lär bäst. Multimodalt lärande uppfattar jag stämmer väl överens med 

vad digitala läromedel kan erbjuda då de innefattar flera teckensystem som bilder, text, ljud, film. 

Ett multimodalt lärande kan därför vara relevant för elevgrupper som på grund av de olika orsaker 

som nämns i texten ovan kan ha svårt för att ta till sig lärandet endast genom ett teckensystem som 

till exempel muntliga eller skriftliga instruktioner.  

Under de senaste 15 åren har jag från och till arbetat som museipedagog på olika museer i 

Stockholmsområdet. Något som alltid har framstått som en viktig faktor för framgång har varit att 

dels anpassa verksamheten efter gruppens lärstil och dels att använda flera medier eller om man så 

vill ”teckensystem” i lärandesituationen.  
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För en pedagog i ett museum är det senare så gott som alltid tillgodosett i och med att det i princip 

alltid finns tillgång till både föremål, bilder och fakta i form av text eller pedagogens egen 

berättelse. Då jag började arbeta som textillärare blev avsaknaden av föremål och bilder i mitt då 

tomma klassrum en stor kontrast till det välfyllda museet. I och med det blev det också tydligt med 

vilken självklarhet berättelser skapas runt föremål och bilder och hur svårt det är att berätta utan 

dem. 

 Mitt första möte med begreppet multimodalt lärande var då jag läste museipedagogik och 

Anna-Lena Kempe & Staffan Selanders (red.) bok Design för lärande. I boken, som är en antologi 

beskriver författarna hur olika resurser som bilder och föremål på museer kan användas för att 

skapa mening för museibesökaren och hur dessa resurser i sin tur kan användas som resurser för 

lärande. Eva Insulanders kapitel ”Döden och besökaren- Lärande i en museiutställning” om 

utställningsdesign ur ett multimodalt perspektiv” får här ses som en ingång till begreppet 

multimodalt lärande.
4
  

 Den museipedagogiska verksamhet som Insulander har valt att betrakta utifrån ett 

multimodalt perspektiv genomfördes till största delen för elever i grundskolans senare år samt för 

elever i gymnasieskolan. Utställningen och lärandesituationen som kunde skapas runt den samma 

kan beskrivas som multimodal i och med att den bestod av ett flertal olika så kallade resurser så 

som texter, föremål och bilder. Även aspekter som ljus och ljudsättning samt det tredimensionella 

rummet i sig spelade in. Samtliga resurser fanns till för att skapa en kommunikation med besökarna. 

Eva Insulander ställer frågan om vad en bild kan säga oss i förhållande till en text på en skylt? 

Under en visning i en sådan här utställning kan museiläraren (Eva Insulanders ordval, omnämns 

numera oftast som museipedagogen, förf. anm.) fungera som en vägledare för besökande elever 

genom att samtala med dem om vad de ser. Det multimodala perspektivet på lärandet blir således att 

andra resurser än de rent språkliga, (tal och skrift) som till exempel bilder, föremål, ljud och ljus 

utnyttjas för att skapa mening kring olika resonemang och teman.
5
  

 

Litteraturgenomgång och tidigare forskning 

LearnIT 

Sedan år 2000 har programmet ”Lärande och IT” (LearnIT) funnits vid Göteborgs universitet. En 

beskrivning av programmet är relevant för det här uppsatsarbetet då programmet bland annat har 

inneburit olika studier av användande av IT i grundskolan. Maria Folke Fichtelius har i boken 

                                                 
4
 Kempe, Anna-Lena & Selander, Staffan (red.) 2008. Design för lärande. Stockholm: Nordstedts Akademiska Förlag, 

s. 183. 
5
 Ibid s. 184-185. 
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Lärande och IT låtit några av forskarna inom Projektet LearnIT komma till tals och berätta om vad 

projektet inneburit. Projektet har även en informativ hemsida.
6
  

I Sverige satsade man tidigt på IT i skolan och på digitala läromedel. Det visade sig dock att 

det inte fanns någon forskning om lärande och IT varför programmet ”Lärande och IT” (LearnIT) 

drogs igång. Forskarskola har bedrivits och doktorander från de flesta högskolor och universitet i 

Sverige har deltagit. År 2009 avslutades projektet.
7
 Forskningsprojekten arbetade bland annat med 

frågor om hur samhällets teknikutveckling har påverkat vårt lärande.
8
 Projektet har tittat på 

implementeringen av informationstekniken i hela samhället, det vill säga inte bara i skolan och hur 

den har påverkat lärandet just där. I projektet har det även studerats hur informationsteknik används 

i andra utbildningssammanhang samt hur informationsteknik kan användas som pedagogiskt 

redskap.
9
 Förgrundsgestalter för programmet har varit Ulf P. Lundgren, professor vid Uppsala 

universitet och Roger Säljö, professor vid Göteborgs universitet.  

Upprinnelsen till projektet var, som nämns ovan, de enormt stora ekonomiska satsningar 

som gjordes på IT i skolan i slutet av 90-talet. Före projektet LearnIT satsades det dock nästan 

ingenting på att följa upp eller att dra lärdom av satsningarna.
10

 Roger Säljö menar angående nya 

villkor för lärande att svårigheterna många gånger har bestått i att få in informationstekniken som 

ett naturligt inslag i undervisningen. Det vill säga att man undervisar med hjälp av IT och inte om 

IT.
11

 Konsekvenserna har för skolan framför allt varit att man i och med ett allt mer frekvent 

användande av internet i undervisningen inte längre kan ha kontroll över all information. Läroboken 

ställs mot söktjänster som Google på internet. Lärarnas uppgifter har i och med det delvis 

förändrats. De består i dag till stor del av att tillhandahålla struktur och översikt och i att handleda 

kunskapssökandet samt utbilda i analytisk förmåga för att eleverna skall kunna förstå den 

information de möter på internet.
12

  

Bokens andra kapitel tar upp frågan om skolan och IT och hur lärarna då tekniken skulle 

införas i skolan under 1990-talet skulle anpassas och så att säga ”komma med på tåget”.  Att det 

redan för 20 år sedan, vid i IT-teknikens födelse, fanns uppfattningar om hur fördelaktig en 

digitalisering av skolan skulle vara ur en rent rationell synpunkt. Åsikter om att datorerna skulle 

kunna underlätta undervisningen fanns redan då.
13

 Vidare beskrivs hur lärarna många gånger 

upplevdes som motståndare till att den nya tekniken skulle ”frälsa” undervisningen. Detta 

                                                 
6
 LearnIT, http://www.learnit.org.gu.se/, besökt: 2013-03-01. 

7
 Folke-Fichtelius, Maria (red.) 2009. Lärande och IT. Stockholm: Carlssons Bokförlag, s. 7-9. 

8
 Ibid, s.11. 

9
 Ibid, s. 12.  

10
 Ibid, s. 14. 

11
 Ibid, s. 23. 

12
 Ibid, s. 24. 

13
Ibid, s. 32. 

http://www.learnit.org.gu.se/
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problematiseras dock av Roger Säljö som menar att motståndet många gånger främst berodde på 

alla de tekniska problem som uppstod då IT-tekniken skulle användas. Själv framför han hur mötet 

mellan läraren och eleven är ett av de väsentligaste inslagen i lärandet vilket tenderar att glömmas 

bort i diskussionen om IT i skolan.
14

  

Hur blev det då med pedagogiken frågas avslutningsvis. Ulf P. Lundgren beskriver redan i 

den inledande texten hur det handlar om demokrati på nätet och att lära sig att hantera det man läser 

och ser på internet kritiskt. Intervjuer i olika LearnIt-projekt har visat att genomslaget av IT-

användningen i kärnämnena har varit lågt emedan datorer har använts mer frekvent i estetiska 

ämnen som musik och slöjd.
15

 Sist i kapitlet beskrivs också forskningsprojekt som pågått där lärare 

som deltagit blivit uppmanade att tänka utifrån ett pedagogiskt perspektiv och utifrån sitt ämne 

först. Det vill säga att utgå från en pedagogisk idé och sedan fundera över hur IT kan hjälpa läraren 

att förverkliga idén.
16

  

 

Lärande och sociala medier 

Dan Åkerlund är verksam som adjunkt vid Karlstads universitet och doktorand vid Åbo Akademi i 

Finland. Vi ett tillfälle lyssnade jag till en av hans föreläsningar. Ämnet för föreläsningen var vad 

det betyder för elever om ett elevarbete publiceras på en blogg i stället för att det bara tas emot och 

läses av elevens lärare. Dan Åkerlund driver i dag även en blogg där han lyfter frågor om, som han 

själv skriver på bloggen, ”att göra elevers och studenters texter synliga” och om ”publicering och 

kommunikation från klassrummet”. Han har även gett ut boken Publicistiska arbetssätt i skolan. I 

dagsläget bedriver han forskningsprojektet ”Sociala medier i klassrummet” och 

utvecklingsprojektet ”Klassrumsbloggarna”. Utvecklingsprojektet följs genom forskningsprojektet 

vars syfte är att ge svar på hur barn ser på det man gör i skolan, om det man gör blir synligt på 

nätet.
17

  I Karlstads universitets interna tidskrift Magasinet beskriver Dan Åkerlund sin forskning 

om sociala medier och hur de kan användas som en resurs för undervisning och lärande. Enligt 

artikelns författare Christina Knowes beskriver han det på följande sätt: 

 

                                                 
14

 Folke-Fichtelius, Maria (red.) 2009 s. 35. 
15

 Ibid s. 40. 
16

 Ibid s. 45. 
17

 Klassrumsbloggarna, http://klassbloggarna.se/om/ , besökt 2013-05-15. Forskningsprojektet Sociala medier i 

klassrummet:  http://klassbloggarna.se/om-forskningsprojektet/, besökt: 2013-05-15. 

http://klassbloggarna.se/om/
http://klassbloggarna.se/om-forskningsprojektet/
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 Med datorer och användningen av sociala medier i klassrummet förändras elevernas mål 

 och lärande, samspel och kommunikation. Det handlar om tekniken, men också om att det 

 man producerar blir tillgängligt för vem som helst – det blir publikt, säger Dan Åkerlund.
18

 

 

I forskningsprojektet ”Sociala medier i klassrummet” uppmärksammar man också frågan om att 

varje elev faktiskt är olik den andra och att det därför är viktigt att undersöka hur uppfattningen om 

skolarbete på nätet varierar mellan olika elever och grupper av elever och vad den variationen i 

sådant fall kan bero på. För det här uppsatsarbetet är den här forskningen relevant genom att den 

undersöker och visar på nya metoder som är intressanta att pröva på i textilundervisningen.  

 

Syfte och metod 

Syfte 

Uppsatsarbetets syfte är att sett ur ett elevperspektiv öka kunskapen om vad användande av digitala 

hjälpmedel som didaktiska redskap kan innebära för elevernas lärande i textilslöjd och musik. 

 

Frågeställningar 

1. Hur upplever elever användande av digitala hjälpmedel som didaktiska redskap i undervisningen 

i textilslöjd och musik? 

2. Hur tänker lärare i textilslöjd och musik om att använda digitala hjälpmedel i undervisningen sett 

ur ett elevperspektiv? 

3. Vilka kan för- respektive nackdelarna vara med att använda digitala hjälpmedel som didaktiska redskap i 

undervisningen i textilslöjd och musik? 

 

Begreppet digitala hjälpmedel 

För att ge en tydligare bild av vad begreppet digitala hjälpmedel refererar till i den här studien följer 

här en redogörelse för några digitala hjälpmedel. De utvalda digitala hjälpmedlen kan användas i 

undervisningen i de estetiska ämnena. Redogörelsen utger sig inte för att vara en komplett bild av 

vilka möjligheter som finns. 

 De digitala hjälpmedlen kan vara dels läraraktiva och dels elevaktiva. De förstnämnda 

använder lärare för att lära ut med hjälp av. De sistnämnda används av eleverna själva. Hjälpmedlen 

                                                 
18

 Knowes, Christina. 2011. Sociala medier i klassrummet- vad händer med lärandet? Magasinet nr 2 2011, s. 14-15. 

Karlstads universitet. 



9 
 

kan bland annat bestå av text, bild, ljud och film. De läraraktiva hjälpmedlen kan bestå av någon 

form av presentation som kan användas som inspiration till elevernas arbete eller för att lära ut 

någonting. Läraren kan till exempel visa eller spela upp någonting. Till exempel en Powerpoint med 

text och bild eller en blogg med bilder av tidigare elevarbeten eller konst och konsthantverk för 

inspiration. En film från Youtube med till exempel en stickbeskrivning kan visas. Ett radioprogram 

eller musik kan spelas upp. Läraren kan visa en Photostory-presentation som läraren gjort själv och 

som kan innehåll både bild, text, musik och tal.  

Ett elevaktivt användande kan bestå i att eleverna själva får göra någon av ovanstående 

presentationer. De får då själva använda kamera, pekplatta, dator eller den egen mobiltelefon för att 

ta bilder, filma, spela in ljud och musik eller söka information eller bilder på internet. 

Presentationerna eller bilderna, filmerna eller musiken kan sedan visa upp i klassrummet eller 

publiceras på till exempel en blogg eller på Youtube eller användas som inspiration i arbetet i 

klassrummet. En egen blogg för att visa fler än läraren och de andra eleverna i gruppen vad man 

arbetar med och som plattform där läraren kan lägga upp länkar till hemsidor som har med ämnet 

att göra kan skötas av antingen bara läraren eller av läraren och eleverna tillsammans. 

 

Surfplatta-läsplatta-pekplatta 

I den här studien kommer termen pekplatta att användas som övergripande term för alla typer av 

pekdatorer. Detta på rekommendation av språkrådet. Ofta används termer som surfplatta eller 

läsplatta men för att fånga in samtliga funktioner rekommenderas termen pekplatta som svensk term 

för till exempel en pekdator av varumärket Ipad.
19

  

 

Datainsamling 

Etik 

Då intervjuer gjorts och observationer genomförts har vetenskapsrådets riktlinjer följts. De 

observerade och intervjuade eleverna och lärarna informerades om studiens syfte innan 

observationer och intervjuer genomfördes. Både elever och lärare tillfrågades och samtyckte 

därefter till både observationerna och intervjuerna. Då undersökningen inte kan sägas vara av etiskt 

känslig karaktär tillfrågades inte vårdnadshavare. I studien har största möjliga hänsyn tagits till 

deltagarnas anonymitet.
20

 En av de intervjuade lärarna har tidigare intervjuats och själv skrivit en 

artikel om användandet av datorer som hjälpmedel då slöjdprocessen skall dokumenteras. För att 

                                                 
19

 Språkrådet, http://www.sprakradet.se/9521, besökt 2013-05-15. 
20

 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf , besökt 2013-05-15. 

http://www.sprakradet.se/9521
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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den intervjuade läraren skall få fortsätta att vara anonym i det här uppsatsarbetet anges dock endast 

studiens intervjutillfälle som källa.
21

 Artikelinformationen har fått fungera som minnesstöd och 

förförståelse till intervjutillfället.  

 

Intervjuer 

Intervjuer har gjorts med två lärare som använder digitala hjälpmedel i sin undervisning och med tre 

elevgrupper som har undervisats med hjälp av digitala hjälpmedel. Totalt förekom fem 

intervjutillfällen med två lärare och tre elevgrupper om vardera 6, 8 och 12 elever. De två första 

intervjuerna gjordes med en textillärare och dennes elever under och efter det första 

observationstillfället. Den andra lärarintervjun gjordes före det andra observationstillfället och den 

andra och tredje elevintervjun gjordes under den andra och den tredje observationen. Intervjuerna 

med eleverna gjordes som gruppintervjuer. Då det fanns tillfällen under samtliga 

undervisningstillfällen då eleverna inte arbetade ställdes frågor till eleverna då.  Under samtliga 

intervjuer följdes intervjuguiderna 1 och 2. (Se bilaga 2.) Intervjuerna dokumenterades genom att 

anteckningar fördes under samtalen. 

 

Observationer 

Observation som metod valdes dels för att få en kunskap om hur elever beter sig då de själva 

använder ett visst digitalt hjälpmedel i slöjden eller andra estetiska ämnen och dels för att få 

kunskap om hur elever beter sig då läraren undervisar med hjälp av ett digitalt hjälpmedel. 

Observatör under samtliga observationer var författaren till studien. Fördelarna med observation 

som metod kan sägas vara att den inte kräver att den observerade behöver lägga sin tid på att bli 

intervjuad eller att försöka komma ihåg hur något gått till.
22

  

I det här fallet då elever i en undervisningssituation studeras känns det viktigt att försöka få 

en så neutral uppfattning av situationen som möjligt. Då eleverna intervjuas i grupp kan det finnas 

en risk att inte alla elever kommer till tals. Observationerna genomfördes i elevernas ordinarie 

undervisning och de arbetade som de brukar göra då de arbetar med de olika digitala hjälpmedlen. 

Syftet var att observera elevernas användande av det digitala hjälpmedlet så naturligt som möjligt. 

För att minimera elevernas påverkan av observatören intog denna en så neutral position som möjligt 

genom att varken vara för aktivt deltagande eller för passiv.  

 Under en lektion gjordes observationer då en textillärare använde digitala hjälpmedel i sin 

undervisning. Observationer gjordes även under två lektioner då en musiklärare använde digitala 

                                                 
21

 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov 2010. Examensarbetet i lärarutbildningen. Uppsala: Kunskapsföretaget, s. 22. 
22

 Hartman, Jan 2004. Vetenskapligt tänkande: från kunskapsteori till metodteori. Lund: Studentlitteratur, s. 236. 
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hjälpmedel i sin undervisning. Till observationen valdes löpande observation som metod.
23

 Utifrån 

studiens syfte och teoretiska utgångspunkter valdes följande punkter som hållpunkter för 

observationen: 

1. Hur används det digitala hjälpmedlet under lektionen? 

2. Hur förhåller sig det digitala hjälpmedlet till olika lärstilar? 

 

Observationernas specifika förutsättningar beskrivs i observationsmanualerna nedan. Se även 

observationsguiderna i uppsatsens bilagor.  

 

Observationsmanual 1 

Den första observationen, observationstillfälle 1, gjordes under ett lektionstillfälle i textilslöjd då en 

textillärare arbetade med det digitalt hjälpmedlet iMovie och Keynote tillsammans med elever i 

årskurs 6 i grundskolan.
24

 Observationen genomfördes innan någon intervju hade genomförts med 

någon av de observerade eleverna eller den observerade läraren.  

 

Observationsmanual 2och 3 

De andra observationerna, observationstillfälle 2 och 3, gjordes under två lektionstillfällen i musik 

då en musiklärare arbetade med ett digitalt hjälpmedel i form av en pekplatta och musikprogrammet 

GarageBand tillsammans med elever i årskurs 5 och 6 i grundskolan. Observationen genomfördes 

före någon intervju hade genomförts med någon av de observerade eleverna. Den observerade 

läraren hade dock intervjuats före observationen varför en förförståelse fanns för hur lektionen 

skulle gå till.  

 

Analys av digitala elevarbeten 

Ett antal av de digitala elevarbeten som framställts under den ovan nämnda textillärarens lektioner 

har även analyserats. Filmerna har analyserats utifrån studiens syfte och teoretiska utgångspunkter. 

Filmerna har inte analyserats en och en utan en övergripande analys av filmerna som helhet har 

gjorts. Följande fråga valdes som hållpunkt för analysen av de digitala elevarbetena:  

 

På vilket sätt fungerar det digitala hjälpmedlet som ett multimodalt läromedel? 

 

                                                 
23

 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov 2010, s. 54. 
24

 iMovie är Apples videoredigeringsprogram och Keynote är Apples motsvarighet till Microsofts program Powerpoint. 
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Urval och avgränsningar 

För undersökningen valdes ett elevperspektiv. Avgränsningar gjordes vidare för att i första hand 

koncentrera studien på undervisning i textilslöjd då det är mitt eget undervisningsämne. Förutom 

den av de utvalda lärarna som undervisar i textilslöjd valdes en lärare som undervisar i musik ut då 

det ligger nära slöjden till sin praktiska och estetiska karaktär.  

Dels gjordes ett så kallat bekvämlighetsurval då den lärare som undervisar i musik på en av 

de skolor som jag arbetar på använde sig av digitala hjälpmedel den här terminen.
25

 En medvetenhet 

finns om att urvalet därmed inte bli representativt. En risk kan också vara att jag står i allt för nära 

relation till min kollega för att kunna vara objektiv. Jag har även själv undervisat och kan namnen 

på samtliga av de elever som läraren undervisar. Jag upplever att en fördel kan vara att det är lättare 

att ställa frågor till bekanta elever medan en nackdel kan vara förutfattade meningar om ”vem” eller 

”hur” eleven ”är” i en undervisningssituation. 

Det andra urvalet av lärare och elevgrupp kan ses som ett ändamålsenligt urval.
26

 Den 

textilslöjdsläraren och elevgruppen kände jag till just på grund av att jag hade läst om hennes arbete 

med digitala hjälpmedel i slöjd i en artikel. Val av observations- eller intervjutillfällen har således 

inte gjorts med eleverna som utgångspunkt utan endast utifrån att de undervisande lärarna använder 

någon form av digitalt hjälpmedel. När det kommer till vilka digitala hjälpmedel jag har kunnat titta 

på har det helt avgjorts av vad de undervisande lärarna har använt vid respektive 

observationstillfälle.  

Under avsnittet ”Begreppet digitala hjälpmedel” beskrivs ett antal digitala hjälpmedel som 

kan användas i slöjden. Urvalet grundar sig på de digitala hjälpmedel som jag själv har stött på via 

kollegor, internet eller som jag själv har använt mig av i min undervisning. Listan skulle kunna 

göras längre varför det är viktigt att vara medveten om att urvalet varken är representativt eller 

heltäckande utan måste ses som ett subjektivt urval. 

 

Teori 

Olika lärstilar 

Som referens till begreppet lärstilar har Lena Boström och Ingemar Svantessons bok: Så arbetar du 

med lärstilar använts.
27

 Författaren Lena Boström är docent i pedagogik och disputerade vid 

Högskolan i Jönköping 2004.
28

 Ordet lärstilar kommer från engelskans learning styles. Det finns ett 

                                                 
25

 Hartman, Jan 2004, s. 243 
26

 Ibid s. 245 
27 Boström, Lena & Svantesson, Ingemar 2007. Så arbetar du med lärstilar: nyckeln till kunskap och 

individualisering:(en praktisk handbok). Jönköping: Brain Books. 
28

 Lena Boströms hemsida, http://www.lenabostrom.se/lena, besökt: 2013-02-20 

http://www.lenabostrom.se/lena
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flertal olika lärstilsteorier. I Norden är en av de mest kända modellerna Dunns lärstilsmodell vilken 

också författarna Boström och Svantesson tar sin utgångspunkt i.
29

 I boken definieras lärstil som 

”det sätt en individ koncentrerar sig, processar och bearbetar nytt och svårt material”.
30

 I Dunns 

lärstilsmodell tänker man sig att fem faktorer påverkar vårt lärande.
31

  Jag har valt att titta på hur 

fyra av dessa spelar in i de lärandesituationer jag har observerat. Dessa är: Miljöfaktorer, den 

lärandes förhållande till ljud, ljus, temperatur och möblering på platsen där lärandet sker. 

Emotionella/Känslomässiga faktorer, hur den lärande förhåller sig till motivation, uthållighet, 

ansvar, anpassning och struktur. Sociala faktorer, med vem lär sig den lärande bäst. Fysiska 

faktorer, hur den lärande lär bäst, är hen en visuell, auditiv, taktil eller kinetisk person. Sist i 

modellen beskrivs den Psykologiska faktorn, om den lärande är analytiker eller holistiker. De 

praktiker som har studerats i det här uppsatsarbetet tar inte stor hänsyn till den psykologiska faktorn 

varför den faktorn inte kommer att beröras då analyserna görs. 

I ovan nämnda bok motiverar författarna användandet av lärstilsmodellen dels ur ett 

inlärningspsykologiskt perspektiv, ett nytt stoff som skall läras in, menar de, måste besitta en viss 

styrka och vara av en viss karaktär för att släppas igenom det informationsbrus vi ständigt utsätts 

för.
32

 Därefter bör både den lärande och den lärare som lär ut vara medveten om, respektive 

uppmärksam på, det sätt som den lärande lär bäst på.
33

 Kapitlet om lärstilar inleds med hänvisning 

till hur den nya läroplanen, Lgr 11 har tvingat fram ett nytt synsätt på lärande vilket också motiverar 

teorier om olika lärstilar. Individen och dess särdrag är i dag i fokus. Alla är från födseln är 

utrustade med personliga kvalitéeter och förmågor. Det är således detta medfödda gods som skall 

utvecklas och tas hänsyn till under den period som ett barn går i grundskolan.
34

  

 

Metakognition 

 I sammanhang där lärande diskuteras i skolan i dag har begreppet metakognition blivit populärt. I 

synnerhet efter det att den senaste läroplanen, Lgr 11 infördes. Medan begreppet olika lärstilar 

handlar om att olika personer lär sig bäst på olika sätt handlar metakognition om den lärandes 

medvetenhet om vilket sätt den lär bäst på. Göran Svanelid framhåller, efter att ha gjort en 

sammanfattning av syftet i Lgr 11, att metakognition är ett av de fem syften som genomsyrar den 

nya läroplanen, Lgr 11. 
35

 Således kan ett av lärares uppdrag sägas vara att medvetandegöra elevers 

                                                 
29

 Boström, Lena & Svantesson, Ingemar 2007, s. 20-21. 
30

 Ibid s. 21. 
31

 Ibid s. 23. 
32

 Ibid s. 9. 
33

 Ibid s. 11. 
34

 Ibid s. 14. 
35

 Svanelid, Göran 2013. Lägg krutet på ”The big five”. Lärarnas nyheter,  http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-

magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5, besökt: 2013-05-22. 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5
http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2011/11/08/lagg-krutet-pa-big-5
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specifika lärstil både för sig själva och för eleverna för att på så sätt skapa de bästa möjliga 

förutsättningarna för lärande. 

 

Multimodalt lärande och digitala hjälpmedel 

Boken Didaktisk design i digital miljö bildar utgångspunkt då studiens empiri skall studeras ur ett 

multimodalt perspektiv. Boken förklarar hur begreppet kan förhålla sig till just lärande med hjälp av 

av digitala hjälpmedel.
36

  

 Första delen handlar om nya sätt att se på lärande varav multimodalt lärande beskrivs som 

ett sådant
37

. Del två i boken redovisar studier av faktiska verksamheter ute i klassrummen där elever 

och lärare har arbetat med hjälp av någon form av digitalt hjälpmedel. Studierna är gjorda med 

utgångspunkt i det multimodala sättet att se på lärande.
38

 Del två och de empiriska studier som 

beskrivs där har därför fått fungera som praktisk vägledning då det här uppsatsarbetets empiri har 

samlats in och analyserats.  

 Att förstå och sedan koppla ett så pass teoretiskt begrepp som multimodalt lärande till en 

praktisk studerad verksamhet har varit en utmaning. Selander och Svärdemo Åberg beskriver 

inledningsvis hur det multimodala begreppet förhåller sig till lärande, samt på vilken teoretisk 

grund de förhåller sig till lärande, det vill säga vad de tycker att lärande är. 

 Först och främst beskrivs lärande som en meningsskapande aktivitet i vilken den lärande 

orienterar sig och blir bättre på att delta i världen. Människan beskrivs vidare som en social och 

biologisk varelse som skapar olika typer av ”tecken” (se nedan). Att människan lyfts fram som en 

social varelse innebär att förmågan att kommunicera, det vill säga förmågan att samspela med 

andra, ses som viktig. Förmågan att kommunicera påverkas och skapas i sin tur av den sociala 

omgivning som individen växer upp och sedan befinner sig i.
39

 Kort sammanfattat kan Selander och 

Svärdemo Åberg sägas mena att en av konsekvenserna av detta blir att det inte är möjligt att ta fram 

en global lärmiljö som skulle vara meningsfull för alla.
40

  

Författarna menar att människan är en teckenskapande varelse som med hjälp av olika slags 

språkliga tecken som till exempel ljud och bokstäver tar till sig information. Informationen 

omformas sedan i samspel med andra människor för att på så sätt skapa en egen förståelse. Genom 

att bearbeta information och skapa egna gestaltningar (presentationer, som till exempel Power 

                                                 
36

 Selander, Staffan & Svärdemo Åberg, Eva (red.) 2009. Didaktisk design i digital miljö: nya möjligheter för lärande. 

Stockholm: Liber förlag. 
37

 Ibid s. 16. 
38

 Ibid s. 70. 
39

 Ibid s. 19 
40

 Ibid s. 20 
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Point-presentationer eller muntliga redovisningar) uttrycker människan vad hon förstår av 

omvärlden och hur hon förstår den.
41

  

Det designteoretiska perspektivet är ett begrepp som används i samband med teorin om det 

multimodala lärandet. Begreppet innefattar de faktorer som både lärare och elever påverkas och 

formas av i lärandet, det vill säga på vilka villkor som lärandet sker.  Ur ett elevperspektiv kan det 

handla om elevernas samspel med varandra, med olika medier och med läraren. Ett lärande bör, 

enligt det designteoretiska perspektivet vara ”meningsskapande och kommunikativa handlingar”.
42

   

Selander och Svärdemo Åberg beskriver också sambandet mellan multimodalitet, medier 

och lärande. De menar att digitala medier har gett upphov till två nya fenomen inom lärande. Å ena 

sidan ges nya praktiska interaktiva möjligheter för eleverna i en lärandesituation. Å andra sidan kan 

de digitala medierna erbjuda många fler olika sätt att framställa kunskap på då flera olika 

teckensystem och medier kan användas samtidigt.
43

  

Den multimodala analysen utgår från att människan skapar tecken som till exempel bilder, 

film och text och att kommunikation människor emellan är att bli integrerad i de här 

teckensystemen. När människor deltar i olika kommunikativa praktiker innebär det att de skapar 

mening och sammanhang. ”Att välja uttryckssätt är också att välja ett innehåll”.
44

 Författarna menar 

att vi visar vad vi förstår av ett kunskapsstoff genom att visa hur vi förstår det. När en uppgift eller 

ett ämne skall redovisas av en elev görs olika val av vad som skall återberättas. Författarna menar 

till och med att den lärande inte har visat hur den har förstått något förrän denne har gett förståelsen 

ett uttryck eller en gestaltning i form av en redovisning, inlämningsuppgift eller presentation.  

Den multimodala analysen fokuserar på följande fyra faktorer av det multimodala lärandet: 

Lärsituationens multimodalitet, det vill säga hur många olika teckensystem som den lärande får 

tillgång till i lärandesituationen (se ovan). Lärande som meningsskapande aktivitet, det vill säga 

om eleverna uppfattar lärandesituationen som meningsfull. Kommunikation och social 

interaktion, det vill säga om lärandesituationen skapar någon kommunikation mellan de lärande 

och om de lärande behöver arbeta tillsammans på något sätt. Representation och transformation, 

vad de lärande väljer ut ur ett mottaget lärstoff (undervisningen i det här fallet) och hur den lärande 

väljer att presentara detta visar vad och hur den lärande har förstått det som har lärts ut.  

 

 

 

                                                 
41

 Selander, Staffan & Svärdemo Åberg, Eva (red.) 2009, s. 21 
42

 Ibid s. 25 
43

 Ibid s. 38.  
44

 Ibid s. 27. 
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Analys av empiri med hjälp av Dunns:s lärstilsmodell och multimodal analys 

Dunns lärstilslmodell kommer i den här studien att användas då lärandesituationerna i sin helhet 

analyseras. Detta då teorin om olika lärstilar främst fokuserar på hur och under vilka 

omständigheter som den lärande lär bäst. Då den multimodala analysen fokuserar på lärstoffet, det 

vill säga på det som skall läras ut samt på elevers bearbetning av detta kommer den analysmodellen 

att främst användas till den del av empirin som består av elevfilmer. Filmerna är några av de 

medverkande elevernas färdiga presentationer av det dokumenterade slöjdarbetet.   

 

Resultatredovisning och analys 

Att uppleva och tänka runt användande av digital informations- och 

kommunikationsteknik som didaktiskt hjälpmedel i undervisningen. 

I rubriken ovan har jag slagit ihop uppsatsarbetets två första frågeställningar vilka jag således 

kommer att göra ett försök att besvara i det här avsnittet. Avsikten är att här ge en så tydlig bild som 

möjligt av hur användandet av ett digitalt hjälpmedel kan upplevas av lärare och elever i 

slöjdundervisningen och i undervisningen i andra estetiska ämnen, i det här fallet musik. Därför 

innehåller det här avsnittet kortfattade resuméer av de observationer och intervjuer som gjordes 

under de tre observations- och intervjutillfällena. I nästa avsnitt följer analyser av användandet av 

dessa digitala hjälpmedel gjorda med hjälp av teorierna om multimodalt lärande och olika 

lärstilar.
45 

 

Användande av iMovie, Keynote och En- till En-dator i textilslöjden 

Den första observationen genomfördes under en lektion i textilslöjd i en skola i 

storstockholmsområdet då elever i Åk 6 använde sina datorer för dokumentation. Det var elevernas 

6:e lektionstillfälle. Lektionerna var 80 minuter lång. Då eleverna endast var 6 stycken ställdes även 

vissa av frågorna i intervjuguide 2 under lektionen.
46

  

 Eleverna går på en skola i en kommun som har beslutat att varje elev samt alla lärare skall 

ha var sin dator. Kommunen har beslutat att använda Apple-datorer. Eleverna får var sin dator till 

låns vid terminens början som lämnas åter vid terminens slut. Eleverna har annars tillgång till 

datorerna under hela terminen, både hemma och i skolan
47

. Då lektionen startar börjar eleverna med 

att plocka fram och sätta igång med sitt slöjdarbete. Innan lektionen startar har den undervisande 

läraren berättat för mig att eleverna arbetar med klädsömnad den här terminen. Så småningom tar 

                                                 
45

 Johansson, Bo & Svedner, Per Olov 2010, s. 96 
46

 Se bilaga 1 
47

 Informant 1: Intervju 2013-02-13 och Intervjugrupp1: Intervju 2013-02-13. 
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eleverna en efter en fram sina datorer. De berättar att deras lärare har sagt att de skall dokumentera 

varje nytt moment de gör. De berättar också att deras lärare, första lektionen då hon berättade att de 

skulle använda datorerna för att dokumentera slöjdarbetet, gav dem möjligheten att välja mellan att 

arbeta med programmen iMovie eller Keynote (Med programmet iMovie kan eleven göra film och 

med programmet Keynot kan de göra en presentation med bilder och text).  Datorn skall således 

använda till att dokumentera slöjdprocessen genom att filma och sedan redigera sitt material med 

iMovie eller att dokumentera genom att ta bilder och sedan skriva text till bilderna i Keynote. Den 

undervisande läraren och eleverna berättar också att dokumentationen som resulterar i en 

presentation redovisas vart efter eleverna blir klara med sina arbeten.  

Genom samtal med både lärare och elever under lektionen framkommer det att eleverna 

ligger på mycket olika nivåer när det gäller förkunskaper i att använda datorn som digitalt 

hjälpmedel vid dokumentationen. Eleverna får inte heller någon teknisk undervisning under 

slöjdlektionerna utan får använda sig av tidigare kunskaper och ta hjälp av varandra. De använder 

dock datorn i all annan undervisning också.  

Vart efter lektionen går filmar så eleverna sina moment då de arbetar. De använder datorns 

webbkamera genom att de ställer datorn med locket uppfällt mot sitt arbete och kan på så sätt filma 

sina olika arbetsmoment. De filmar varje gång de sätter igång med ett nytt moment.   

 

Bild 1. Elevdator filmar pågående slöjdarbete. Bilden visar hur enkelt eleverna kan ställa upp sin 

bärbara dator och rikta den mot det som skall dokumenteras. Antingen filmas eller fotograferas med 

hjälp av webkameran överst på datorns skärm. 2013-02-13. 
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       Bild 2. Elevdator filmar pågående slöjdarbete. 2013-02-13.  

 

Under lektionen visar läraren mig några filmer som elever gjort tidigare terminer och berättar att tal 

och text kan läggas till under redigeringsarbetet och att eleverna får arbeta med redigeringen av sin 

presentation under lektionen. De får ta en lektion i anspråk till detta. En elev sitter och redigerar sitt 

filmade material under lektionen. Innan hon börjar redigera meddelar hon att hon filmat 7 timmar. 

Efter att ha suttit och arbetat med redigeringen i cirka 30 minuter har hon redigerat klart materialet 

och syr därefter klart sitt klädsömnadsprojekt, en t-shirt.
48

   

 

Intervju med elever om användande av iMovie, Keynote och En- till En-dator i 

textilslöjden. 

Under Observation 1 påbörjades som tidigare nämnts en intervju med intervjugrupp 1.
49

  Då den 

närvarande läraren går iväg för att kopiera tillsammans med en elev ställer jag frågor till tre elever i 

gruppen. De två andra närvarande eleverna är upptagna med sitt arbete. Eleverna berättar att de 

uppfattat att anledningen till att de skall dokumentera sitt slöjdarbete med hjälp av datorn är för att 

de skall kunna se sig själv när de arbetar och för att läraren skall kunna bedöma deras arbete. De 

berättar vidare om hur det kändes när de fick höra att de skulle dokumentera med hjälp av datorn. 
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Att det kändes som en stor utmaning och lite osäkert inför användandet av tekniken men att det 

samtidigt kändes roligt. En av de två eleverna som var upptagen med sitt arbete inflikar att hon valt 

bild och text samt Keynote som dokumentations och redovisningsform. De andra har valt iMovie. 

Eleven som valt Keynote berättar att hon valde den formen eftersom hon tycker om att skriva, hon 

säger att det är ”skönare” och att hon också har valt en ”muntlig arbetsbeskrivning” till sin 

klädsömnad, det vill säga läraren berättar vad hos skall göra (förf. anm.) och ett enklare 

klädsömnadsprojekt. Under observationstillfället säger en av eleverna vid ett tillfälle: ”jag är inte så 

bra på att använda datorer men det känns okej ändå.”
50

 

 

Intervju med en textillärare om användande av iMovie, Keynote och Em- till En-

dator I textilslöjden. 

Efter slöjdlektionen genomförs en intervju med den undervisande textilläraren.
51

 Denna upplever att 

eleverna tar ämnet mer på allvar samt att de lär sig att reflektera över och analysera sitt eget 

slöjdarbete i och med användandet av datorerna. Redovisningarna har alltid mycket skiftande 

kvalitet och nivå, eleverna väljer helt enkelt att lägga olika mycket tid på sina färdiga 

presentationer. Samtliga, uppfattar läraren, tar dock slöjdarbetet på större allvar efter att de har 

börjat arbeta med datorerna som hjälpmedel för dokumentation och presentation.  

Samtliga elever får också tillfälle att lära sig att reflektera över sitt arbete, inte bara att utföra 

det. Tidigare har läraren också arbetat med dokumentation av slöjdarbetet men då i form av en 

loggbok där eleverna fick skriva vilket tog mycket tid av lektionen och från slöjdarbetet. Då 

eleverna nu får sitta och klippa ihop sin dokumentation blir det en mycket bra repetition, ”hur var 

det nu jag gjorde igen”. Rätt begrepp måste användas och slöjdprocessen måste återberättas på ett 

korrekt sätt. Eleverna har även uppmuntrats att dokumentera då de gjort fel eftersom man lär sig 

mycket då. Majoriteten av eleverna har varit positiva och textilläraren tycker själv att en av de 

största vinsterna är att elever som misslyckas i teoretiska ämnen här får en chans att uttrycka sig, 

sina analyser och reflektioner med hjälp av bilder i stället för i text.  

 Själv upplever inte textilläraren att det är hennes stora tekniska kunskaper eller intresse som 

har styrt valet av dokumentationsmetod. Tvärt om upplever hon ofta att det är eleverna som kan 

tekniken bäst och det är därför också de som får hjälpa varandra med den biten då kunskapsnivån är 

mycket olika hos eleverna.  

 På frågan om metoden fungerar lika bra oavsett vilka elever som undervisas blir dock svaret 

nej. Är eleverna oroliga eller ”stökiga” så blir resultatet också därefter menar hon. Datorn glöms 

eller åker i golvet. De som har svårt att sitta stilla får också det problemen att arbetet kräver ännu 
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mer koncentrerat stillasittande. En annan iakttagelse som hon gjort och som även jag 

uppmärksammade under observationen är att de ”svagare” eleverna oftare väljer att arbeta med 

Keynote (bild och text) än med film. 

  

Användande av pekplattor och applikationen GarageBand i musikundervisningen i 

grundskolans årskurs 5 och 6. 

Det andra och tredje observationstillfället genomfördes under två lektioner i musik. Lektionerna i 

musik är 60 minuter långa och eleverna går i årskurs 5 respektive 6. De var vid observationstillfället 

8 respektive 12 elever i varje grupp. Observationerna genomfördes då eleverna använde pekplattor i 

undervisningen för att arbeta med applikationen GarageBand.
52

 Innan lektionerna startade hade den 

undervisande läraren intervjuats med hjälp av intervjuguide 1.
53

 Under observationen ställdes även 

frågor till eleverna ur intervjuguide 2.
54

  

 Eleverna börjar efter uppropet att två och två arbeta med GarageBand. De har tillgång till en 

Ipad per par. Jag har, innan lektionen, fått veta att de skall arbeta med att välja en sång som de 

sedan skall musiksätta med hjälp av GarageBand. Innan eleverna börjar arbeta frågar läraren vad de 

gjorde förra gången de arbetade med pekplattorna. De berättar att de mest ägnat sig åt att försöka 

välja sång vilket varit ganska svårt för vissa av eleverna. Detta har resulterat i att det är stor skillnad 

i hur långt de har kommit. Vissa har haft svårt att komma överens om sångvalet berättar läraren 

medan andra elever berättar att trots att de lyssnar mycket på musik på fritiden har det varit svårt att 

välja en sång som inte är för svår att arbeta med.  

 De flesta elever i den första gruppen börjar med att ta fram en vanlig sångbok och slå upp 

den sång de har valt. Tre elever har inte lyckats att välja sång själva utan har fått hjälp av läraren. 

Två har valt själva ur en sångbok respektive från internet. Två har komponerat en egen sång med 

hjälp av GarageBand. Genom att fråga eleverna får jag veta vad deras uppgift består i. I korthet kan 

man säga att de skall spela in ackorden till sin sång samt sig själva när de sjunger på pekplattan.  

 I båda grupperna sitter eleverna i musiksalen och i biblioteket som ligger i rummet intill och 

arbetar. De har inga hörlurar varför all musik de spelar och all sång de sjunger hörs samtidigt. Trots 

det tycks eleverna helt uppslukade av sitt arbete. Tre elever sitter på golvet, två på stolar, två vid 

bord och en vid ett elpiano, de har själva valt sittplatser. Läraren påpekar att ett inköp av lurar skall 

göras till nästa termin och att det är en förutsättning att momentet görs i halvklass. Eleverna arbetar 

på med att få ackorden att stämma till melodin på sången. De behöver ibland fråga läraren om 

inställningar på pekplattan och både läraren och eleverna använder sig då av ämnesspecifika 
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begrepp som till exempel tonart. Läraren förklarar att de har gått igenom och övat på begreppen 

tidigare och läraren tänker sig att det förmodligen är en förutsättning att eleverna kan begreppen 

innan arbetet med GarageBand börjar.  

 Den andra gruppen som observerades kommer direkt efter den första gruppen och har 

lektion. De är en blandad grupp med elever i årskurs 5 och 6. Lektionen börjar på samma sätt som 

den förra med upprop och att läraren meddelar att de skall arbeta med pekplattorna samt med frågan 

om vad de gjorde förra gången de arbetade med dem. Eleverna kommer med mer protester i den här 

gruppen i form av uttryck om hur lite tid de har på sig. ”Du ger oss inte tid...” säger en elev till 

läraren. Eleverna delar därefter in sig i sina grupper. Läraren ber dem säga till när de behöver hjälp 

och hon börjar därefter gå runt mellan grupperna. Några hämtar sångböcker liksom i förra gruppen. 

Jag går runt och pratar lite med de olika paren. De första har inte kommit så lång säger de, de har 

bara ”suttit och testat en massa grejer”, ”vi har inte tid att göra en välutvecklad sång”. Den andra 

gruppen jag går fram till berättar att det tog dem två lektioner att välja sång. En elev visar att han 

har gjort en egen sång, han tycker att det blev bättre. Han berättar att han har kvar att lägga på lite 

fler instrument och att han har arbetat med GarageBand hemma.  

Ytterligare en annan grupp sitter och lyssnar på en låt som de berättar att de gjort på två 

minuter själva. Jag observerar hur de utan rädsla testar runt blad olika funktioner. De är inte osäkra 

för tekniken. Jag inser då hur försiktigt och osäkert de andra eleverna manövrerar sig runt i 

applikationen och hur det påverkar deras resultat till det sämre. Gruppens låt låter avancerad och 

läraren kommer också fram och frågar hur de vet var de skall lägga vilket ljud, ”det hör man bara” 

svarar killarna i gruppen. Läraren berättar för mig att pekplatteanvändandet i skolan har gjort att 

killarna har börjat göra egen musik hemma.  

 Under de båda observerade lektionerna sitter samtliga elever helt koncentrerat och arbetar 

med uppgiften under hela lektionstimmen. Endast en gång per grupp går en elev in och spelar ett 

spel på pekplattan i stället för att arbeta. Läraren visar då mycket tydligt att det inte är okej genom 

att ge eleven en varning. Hon påminner också om att tre varningar gör att man inte får använda 

pekplattan.  

 

Intervju med en musiklärare om användande av pekplattor och GarageBand i 

musikundervisningen. 

Före observationerna av de två lektionerna i musik som beskrivs ovan genomfördes en 45 minuter 

lång intervju med den undervisande musikläraren. Hon berättar i intervjun att hon främst använder 

pekplattor och interaktiv projektor som digitala hjälpmedel i sin undervisning. Projektorn används 

till att projicera upp låttexter och ackord som eleverna kan rita eller skriva av i sina musikböcker. 
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De kan även titta på opera och så får eleverna göra ett eget ”Så skall det låta”.
55

 De kan även 

använda projektorn då de till exempel går igenom olika instrumentgrupper genom att visa de 

instrument som inte finns i musiksalen.  

 Läraren uppskattar själv att projektorn använd under minst 50 % av undervisningen som hon 

har i musik. Grunden till användandet av digital teknik i undervisningen menar läraren lades då hon 

blev smartboardansvarig på skolan och fick gå en omfattande och bra utbildning i hur smartboarden 

fungerar och vad den kan användas till. I övrigt ser sig läraren inte som extremt tekniskt varken 

kunnig eller intresserad. Smartboard och projektor fortsatte läraren att använda då hon upptäckte 

hur kul eleverna tyckte att det var. Hon upplever att många barn tar in kunskap på ett bra sätt då 

projektor eller smartboard används. Även ”oroliga barn” eller barn som kan ha svårt med muntliga 

och skriftliga genomgångar och instruktioner upplever hon fångas av att de skall sitta och titta rakt 

fram på en skärm där något pågår.  

 Med användandet av pekplattorna upplever hon dock att det är annorlunda.  Läraren 

upplever att det för många fungerar mycket bra men att det för de elever som annars har det svårt 

med inlärningen blir extra mycket att tänka på med pekplattan. Det som hon upplever har varit svårt 

för eleverna med den uppgift som eleverna arbetar med nu är att ta in ett nytt program (en ny 

applikation)och att det finns så många val. Kombinationen av de fria valen och tekniken blir för 

mycket för vissa elever. Även elever som läraren tycker ”borde fixa det” har haft svårt för den 

kombinationen.  

 

Konsekvenserna av att använda digital informations- och 

kommunikationsteknik som didaktiskt hjälpmedel i undervisningen. 

Som tidigare har beskrivits under avsnittet ”Teori” är två sätt att se på lärande den teoretiska 

utgångspunkten i undersökningen. Nedan följer ett försök att besvara forskningsfrågorna genom att 

analysera undersökningens resultat med hjälp av de två teorierna om lärande, multimodalt lärande 

och olika lärstilar.  

 

Olika lärstilar 

Miljöfaktorer 

I de tre observerade lärsituationerna ovan kan inte miljöfaktorerna såsom ljud, ljus och möblering 

sägas vara de mest avgörande för lärsituationer. Dock uppfattar jag att det finns vissa intressanta 

iakttagelser som är värda att nämna. Om vi börjar med det gemensamma för de tre situationerna så 

kan de sägas utspela sig i en mycket lugn, rofylld och trygg skolmiljö. Slöjdgruppen består av en 
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liten grupp på 6 elever där inga konflikter observerades, arbetet kunde flyta på ostört. De två 

grupperna som arbetade i musik är visserligen båda större men inte heller här sågs några konflikter 

eleverna emellan observeras. Detta kan bekräftas av läraren och min egen erfarenhet av att tidigare 

ha undervisat de två grupperna i textilslöjd som nu hade musik. Om man tittar på ljud, ljus och 

möblering så uppfattar jag båda lärsituationerna som flexibla. Textilsalen är traditionellt möblerad 

och inredd medan musiksalen kan upplevas som lite mindre ”skollik” i sättet den är möblerad. I 

gruppen som hade textilslöjd satt några av eleverna på borden och arbetade. De bärbara datorerna 

och slöjdarbetets praktiska natur begränsade dem något mer till att hålla sig till borden. I grupperna 

som hade musik och som använde pekplattor var det lättare att sitta på lite mer valfria sätt, på matta, 

på stol eller vid bord på stol. Eleverna utnyttjade också alla de här valmöjligheterna.  

I både textilsalen och musiken arbetade eleverna mycket med ljud på sina datorer respektive 

pekplattor. I slöjden skulle de klippa ihop film och i musiken spela in en sång, projekt som låter 

relativt mycket. Ingen av salarna, datorerna eller pekplattorna var intressant nog utrustade med 

hörlurar. Det tycktes dock inte bekomma eleverna märkbart att en relativ hög ljudmatta skapades i 

musiken. I slöjden var eleverna så få som arbetade med att redigera film men läraren bekräftade att 

det varit betydligt mer ljud då de varit fler elever men att eleverna ändå tycktes klara av att både 

spela in berättarröst och musik till sina filmer. Här går det inte att veta hur resultatet blivit om det 

hade funnits lurar men den undervisande lärarens avsikt är att köpa in sådana till nästa gång som 

hon skall undervisa med hjälp av pekplattorna.  

I boken så arbetar du med lärstilar som jag nämnt tidigare ligger till grund för den här 

analysen beskrivs hur studerande som får de miljömässiga behoven tillgodosedda presterar bättre 

och känner sig mer motiverade.
56

 Situationerna ovan tar således så stor hänsyn det är möjligt till hur 

eleven vill sitta i klassrummet emedan större hänsyn skulle kunna tas till elevernas förmåga att 

prestera då de utsätts för många störande ljud i sin lärmiljö varför inköp av lurar bör vara en 

förutsättning för att ytterligare individanpassa ljudet.  

 

Emotionella och känslomässiga faktorer 

Då det kommer till motivation uppfattar jag att jag i de tre lärsituationerna möter elever som är 

motiverade att använda det digitala hjälpmedlet i sitt lärande. Detta bekräftas även av de båda 

intervjuade lärarna som lyfter motivation och inspiration som några av de viktigaste anledningarna 

till att använda digitala hjälpmedel i undervisningen. Eleverna tycker helt enkelt att det är roligt. 

Boström och Svantesson beskriver också utifrån sitt arbete med lärstilar hur vi människor orkar 

göra det vi har lust till. Emotionella och känslomässiga faktorer handlar således om motivation, 

                                                 
56

 Boström, Lena & Svantesson, Ingemar 2007 s. 27. 



24 
 

uthållighet, ansvar, anpassning och struktur.
57

 Dock är det tydligt att eleverna har tagit till sig 

tekniken på olika nivåer, de har haft möjlighet och har även utnyttjat den möjligheten att välja att 

arbeta med olika svårighetsgrad. Som vi sett ovan väljer vissa elever att redigera ett 7 timmar långt 

filmmaterial och att göra helt egen musik medan andra nöjer sig med (jag upplever dem även som 

tillfredsställda på sin nivå) att låta läraren välja sång samt att arbeta med text och stillbilder.  

I boken Så arbetar du med lärstilar nämns begreppen inre och yttre motivation. Hur den 

inre motivationen är ett resultat av en god självbild och ett bra självförtroende. Som jag nämner 

ovan har både de elever som klippte ihop mycket film och som gjorde egen musik god teknisk 

kännedom om sina respektive digitala hjälpmedel.  

Uthålligheten kan kanske sägas vara störst i grupperna som arbetar med pekplattorna och 

programmet GarageBand. Lektionerna är 1 timme långa och inte under någon del av lektionerna ser 

jag någon elev som ser uttråkad ut eller som säger att denne inte orkar arbeta mer. Dock har, som 

jag även nämner ovan, flertalet av eleverna haft svårt för och tagit mycket tid till att komma igång 

med arbetet och att välja sång. I slöjdgruppen använder inte eleverna det digitala hjälpmedlet mer 

än en eller ett par gånger under lektionen. Användandet kräver då inte heller att de gör något 

specifikt med datorn, de blir ”bara” filmade. Boström och Svantesson beskriver och grupperar 

uthålligheten hos människor som hög-varierad-låg. Personer med hög uthållighet slutför alltid en 

uppgift även om det kan kräva att de arbetar extra på till exempel rasten. Personer med varierad 

uthållighet startar ofta flera projekt vilket även personer med låg uthållighet gör. Till skillnad från 

personer med låg uthållighet slutför personer med varierad uthållighet sina projekt, de har bara 

behov av att variera sina arbetsuppgifter. Personer med låg uthållighet behöver dock stöttas för att 

färdigställa och i och med det få möjlighet att känna tillfredställelse. 
58

  

 Applicerat på användandet av det digitala hjälpmedlet som beskrivs ovan skulle en fördel 

med dem kunna sägas vara att de ger alla möjlighet att själva eller med lärarens hjälp åstadkomma 

ett resultat. De ges även goda möjligheter, framför allt verksamheten som dokumenterades i 

textilslöjden, att variera sina arbetsuppgifter. Nackdelen skulle kunna sägas vara att de elever som 

har låg uthållighet åstadkommer ett mindre avancerat resultat, men dock ett resultat, även då de 

arbetar med ett digitalt hjälpmedel.  

 

Sociala faktorer 

I femte kapitlet i boken, Så arbetar du med lärstilar beskrivs vikten av att den studerande får 

möjlighet att välja huruvida den skall arbeta ensam, i par eller med flera kompisar. Sociala faktorer 
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handlar således om vem den lärande lär sig bäst med.
59

 För gruppen som arbetade med ett digitalt 

hjälpmedel i slöjden faller det sig naturligt får man förmoda då de arbetar med att dokumentera sitt 

eget slöjdarbete och inte kompisarnas. Dessutom har de tillgång till varsin dator. För gruppen som 

arbetade med pekplattorna i musik var förutsättningarna de motsatta, de var av praktiska skäl 

tvungna att arbeta två och två. Några var till och med tre i sin grupp. Således kan man dra slutsatsen 

av gruppindelningen i de två studerade fallen mer gjorts av praktiska än av pedagogiska medvetna 

anledningar. 

 Boken ovan beskriver vidare hur lärande har olika preferenser då det gäller sociala 

grupperingar när vi skall lära oss något nytt.
60

 Författarna väljer att dela in i ensamvargar som helst 

arbetar själva, de som vill arbeta i par eller i större grupper och slutligen de som föredrar att arbeta 

med en ledare eller en lärare. De elever som i sitt arbete hade tillgång till varsin dator kan sägas ha 

störst valmöjlighet då de inte var tvungna av praktiska skäl att samarbeta. Ett spontant samarbete 

uppstod dock under observationen då de elever som behövde hjälp med det tekniska fick den 

hjälpen oftare av sina klasskompisar än av sin lärare. Med pekplattorna blev det positiva resultatet 

av det påtvingade samarbetet att eleverna var tvungna att hjälpa varandra och kommunicera. Det 

negativa resultatet blev att den mest viljestarke och kunniga eleven också fick bestämma och göra 

mest och på så sätt även lära sig mer. 

    

Fysiska faktorer  

Den sista faktorn då det gäller olika lärstilar som lärsituationerna ovan kommer att analyseras i 

förhållande till är hur våra sinnen påverkar lärandet. I boken Så arbetar du med lärstilar tänker sig 

författarna fyra olika personlighetsdrag då det gäller lärande. Den visuelle som gärna läser sig till 

instruktioner och som gärna själv skriver mycket. Den auditive i sin tur lär sig i stället bäst via 

muntliga instruktioner och att själv få prata och diskutera mycket. Den taktile däremot vill röra vid 

saker. Denne behöver ”pilla med något” då hen lär sig. Den kinetiske slutligen behöver ha hela 

kroppen aktiverad för att lära. Drama och experiment med kroppen inblandad fungerar bra.
61

  

I gruppen som fick välja program och metod för dokumentation av sitt arbete blev det tydligt hur 

eleven som sa sig tycka om att skriva valde bild och text i stället för film. I övrigt var det svårt att 

peka ut ett sinne som stimulerades mer än ett annat då datorerna användes. Däremot är det viktigt 

att poängtera hur de motsatt ger den elev som inte tycker om eller av olika skäl har svårt för att 

skriva en chans att helt slippa det genom att välja att göra en film.  Pekplattorna är taktila till sin 

natur då det är genom att ta på dem som de fungerar. Inte heller de kräver ett intresse eller en 
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förmåga hos eleven att kunna läsa och skriva bra vilket kan ses som en fördel. Dels för de elever 

som har svårt för detta och dels för att det erbjuder eleverna andra sätt att ta till sig kunskap och att 

uttrycka sig.  

I båda fallen skulle eleverna använda sig av teknik som var mer eller mindre ny för dem och 

i viss mån även för läraren. Det har således inte hunnit uppstå så många rätt eller fel. Eleverna får 

möjlighet att pröva sig fram till ett resultat och ges även valmöjligheter (till exempel av 

dokumentationsprogram). Något som lyfts som positivt av Selander och Svärdemo-Åberg för de 

elever som har svårt för både muntliga och skriftliga instruktioner. Något de till största delen slipper 

här. 

 

Multimodalt lärande 

Mycket av det som beskrivs som ett multimodalt lärande i studiens teoridel berörs även under 

resultatredovisningen och analysen ovan. Nedan följer dock en analys med fokus på de digitala 

dokumentationer och presentationer som gjorts av eleverna i textilslöjd. 

  

Lärsituationens multimodalitet 

Då eleverna arbetar med sina bärbara datorer för att dokumentera sitt slöjdarbete fungerar det 

digitala hjälpmedlet som ett multimodalt läromedel genom att eleverna får möjlighet att arbeta med 

minst två teckensystem, bild och text (keynote) eller med flera som rörlig bild, text och ljud i form 

av både musik och tal (Imovie).
62

 Ett icke multimodalt tillvägagångssätt skulle kunna sägas vara att 

låta eleverna dokumentera sitt slöjdande endast genom att skriva till exempel en slöjdlogg med 

hjälp av papper och penna. En metod som jag och många slöjdlärare med mig använder i dag för att 

uppfylla kunskapskraven för slöjd i Lgr11.
63

 Fördelen med det multimodala lärandet skulle då 

kunna sägas vara att den lärande erbjuds flera olika teckensystem att kommunicera sin kunskap med 

medan metoden med papper och penna kräver en god förmåga att skriva och formulera sin kunskap 

med hjälp av ord. Nackdelen med det multimodala lärandet i den här situationen blir att det ställer 

vissa krav på tekniskt kunnande och på en säkerhet hos den lärande då det gäller att använda de 

digitala hjälpmedlens olika funktioner.  

 

Lärande som meningsskapande aktivitet 

Under elevernas pågående arbete med att dokumentera slöjdprocessens ställs frågan om varför de 

skall göra det momentet. Några av eleverna svarar att de nog gör det för att läraren skall använda 
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dokumentationerna senare då deras arbete skall bedömas. Således tycks just den här elevgruppen 

inte ha reflekterat så mycket över varför de skall arbeta med dokumentationen. När deras filmer 

sedan studeras blir det dock tydligt att de har valt både relevanta delar ur slöjdprocessen och 

använder rätt ord och begrepp då de beskriver de olika momenten. Eleverna ger inte heller under 

varken observationen eller intervjuerna några uttryck för att de inte förstår vad arbetet med 

dokumentationen har med slöjd att göra.  

Selander och Svärdemo beskriver hur lärande blir en fråga om ökad förmåga att använda 

sociala tecken meningsfullt och att kunskap kan ses som en förmåga att engagera sig i något på ett 

meningsfullt sätt.
64

  Elevernas digitala presentationer uppfattar jag som meningsfullt utförda med 

engagemang för både ämnet textilslöjd och för den digitala tekniken. De har valt musik, lagt på prat 

och arbetat med olika bildeffekter.  Textilläraren säger i intervjun att hon uppfattar det som att 

eleverna genom sättet att arbeta med datorerna i slöjden ger ämnet högre status och att de ser arbetet 

som mer meningsfullt och mindre avlägset från andra skolämnen. 

 

Kommunikation och social interaktion 

Här kan återigen en jämförelse göras med att dokumentera slöjdarbetet med hjälp av papper och 

penna vilket jag har studerat i mitt eget klassrum. I den processen kommunicerar eleverna i viss 

mån med varandra och med läraren då de tänker ut vad de skall skriva. Den färdiga 

dokumentationen är dock svårare att delge övriga elever eller läraren på något annat sätt än att läsa 

upp eller återberätta vad som skrivits ner under arbetets gång. Dock går det att uppfatta det som att 

eleverna processar och reflekterar över både lektionen och nya kunskaper samt nya ord och begrepp 

varje gång de sätter sig ner för att skriva. De för ofta en slag dialog med både sig själva och med 

eleverna runt omkring. Selander och Svärdemo beskriver hur interaktionen i ett första skede i 

lärandet sker med både lärare och andra elever samt med de saker, i det här fallet elevens 

slöjdarbete, som används i lärandet.
65

  

Elevernas arbete med att dokumentera sitt slöjdarbete blir mycket ett ensamarbete. Dock 

iakttas under observationen hur de i stor utsträckning kommunicerar med varandra om tekniken och 

de digitala hjälpmedlen. De som kan de program som används sedan tidigare kan dessa bättre än 

den undervisande läraren varför de får hjälpa till med teknik och funktioner. När eleverna sedan 

visar upp sina presentationer är det oftare valet av musik och effekter som kommenteras än själva 

slöjdarbetet berättar den undervisande textilläraren. Detta visar dock att eleverna har tagit del av 

presentationen.  
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Representation och transformation 

Det kanske allra tydligaste analysområdet då elevernas presentationer gås igenom blir det område 

som berör elevernas transformation av det stoff som lärts ut. Det vill säga deras omvandling av 

slöjdarbetet och undervisningen runt det till en presentation.  Selander och Svärdemo-Åberg 

beskriver hur det sker i två cykler. Den lärande försöker först orientera sig i hur lärstoffet skall 

representeras i en färdiga presentation.
66

 I det här fallet kan det sägas vara elevernas val av att göra 

en Imovie- eller Keynotepresentation. I den andra cykeln skall det gestaltade presenteras, 

diskuteras, reflekteras och bedömas.  Elevernas dokumentationer av slöjdarbetet presenteras av 

eleven och bedöms av läraren. Att döma av lärarens egna kommentarer diskuteras och reflekteras 

däremot inte innehållet särskilt ofta av övriga elever då presentationerna visas.  

Att eleverna visar sina kunskaper genom både val av presentationsmetod och innehåll blir 

tydligt då presentationerna gås igenom. Selander och Svärdemo-Åberg beskriver hur den lärande 

inte har visat hur den har förstått något förrän den lärande själv har gett förståelsen ett uttryck. I 

flera av de studerade presentationerna visar eleverna sina kunskaper om ord och begrepp genom att 

använda dem för att beskriva slöjdprocessen. De ger också en bild av vilka moment i arbetsgången 

som de har uppfattat som centrala genom att välja ut filmklipp eller bilder från de momenten. 

Således blir presentationerna en källa att använda av läraren för utvärdering och analys av vad och 

hur eleverna har lärt av momentet.  

 

Diskussion och slutsatser 
Genom studier av vetenskapliga texter och observationer av hur digitala hjälpmedel används i olika 

estetiska ämnen har min förståelse för hur dessa kan användas ökat. Det är tydligt att digitala 

hjälpmedel kan ge undervisningen en ytterligare dimension och att de kan motivera eleverna och ge 

dem fler sätt att både ta till sig och uttrycka sin kunskap på ser jag som de viktigaste resultaten av 

studien. Syftet med studien var att öka kunskapen om vad användande av digitala hjälpmedel kan 

innebära för elevernas lärande i ämnet textilslöjd. Vidare ställdes frågor om hur lärare och elever 

tänker om och upplever användandet av digitala hjälpmedel i undervisningen i de estetiska ämnena 

samt vilka för- respektive nackdelarna kan vara med att använda dem.  

Frågorna besvarades under avsnittet ”Resultatredovisning och analys” ovan. Ett försök 

gjordes där att analysera studiens empiri med hjälp av de två teorierna om lärande som beskrivs i 

studiens teoriavsnitt. Att besvara forskningsfrågor med hjälp av två teorier om lärande gav struktur 

till själva forskningsarbetet. Genom dem uppstod en röd tråd som var möjlig att följa då både 

intervjuer och observationer genomfördes samt då empirin analyserades. De båda teorierna 
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kompletterade varandra väl. Teorin om multimodalt lärande var användbar på analyserna av 

resurserna för lärandet (de digitala hjälpmedlen). Teorin om olika lärstilar var i sin tur användbar på 

själva lärandesituationerna. Att använda redan utforskade teorier för att besvara forskningsfrågor 

och analysera empiri kan även tänkas ge en ökad trovärdighet till resultaten. Förutsatt att de 

används på rätt sätt vilket förhoppningsvis har varit fallet i den här studien. 

Min ingång till den här studien var ämnet textilslöjd och elever med särskilda behov. I 

studien kom dock observationer att göras i både ämnet textilslöjd och musik. Nedan kommer därför 

ett försök att göras att diskutera hur de observerade arbetssätten i musik även kan berika 

textilundervisningen. Vad elevunderlaget anbelangar kommer ett försök att göras att diskutera vad 

de observerade digitala hjälpmedlen skulle kunna erbjuda elever med särskilda behov.  

 

Elever med särskilda behov och digitala hjälpmedel  

På grund av tidsbrist har det inte funnits möjlighet att söka upp någon lärare som både arbetar med 

digitala hjälpmedel och som har ett elevunderlag som liknar det jag beskriver i inledningen. De 

elever som har studerats skulle snarare kunna sägas vara i motsatt situation. I inledningen beskrivs 

hur föresatsen med studien är att hitta nya metoder för att lära ut ämnet textilslöjd som passar ett 

heterogent elevunderlag. Elevgrupper med många elever med specifika behov. För att ta reda på om 

digitala hjälpmedel skulle underlätta även för dessa elever krävs vidare forskning. Forskning där 

elevgrupper lika de jag beskriver i inledningen får möjlighet att arbeta med digitala hjälpmedel i 

slöjden. Teorierna om lärande ger dock indikationer på att digitala hjälpmedel även skulle hjälpa 

dessa elever. Till exempel hur lyhördhet för elevernas lärstilar kan åstadkommas genom användning 

av datorer och hur erbjudande av flera olika teckensystem ger fler elever möjlighet att lära med 

hjälp av det teckensystem som fungerar för dem.  

Då jag själv undervisade elever som var svåra att motivera i slöjdandet fick de vid ett 

tillfälle använda sina mobiltelefoner till att göra animerad film. Jag upplevde då att de lättare 

accepterade ämnet då de fick använda teknik som de var vana vid och kände att de kunde hantera 

till att exempelvis filma. Då de förstod att de kunde publicera sin filmade berättelse fick ämnet 

också plötsligt större relevans. Att någon utanför klassrummet kunde se vad de åstadkommit i 

klassrummet uppskattades av eleverna. Något som även stämmer överens med Dan Åkerlunds 

beskrivning att forskningsprojektet ”Sociala medier i klassrummet”. Samtalen om det digitala 

hjälpmedlets möjligheter resulterade i mitt klassrum till och med i diskussioner om sambanden 

mellan att göra sin röst hörd och demokrati.  
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Att arbeta med digitala hjälpmedel i musiken  

Då jag observerade grupperna som arbetade med GarageBand blev jag både imponerad och 

fascinerad över hur två elever, som jag vet inte är säkra i andra lärandesituationer vågade både 

sjunga in sång på pekplattan och manövrera sig runt och pröva olika inställningar och funktioner. 

Det var som att de kunde skärma av omgivningen med hjälp av det digitala hjälpmedlet. Kanske 

kände de sig så bekväma på grund av att de har använt pekplattor tidigare. Det skulle kunna tänkas 

att arbetet med pekplattan upplevdes kravlöst och att de blev trygga då de lätt förstod hur de skulle 

hantera programmets funktioner.  Det får förmodas att barn i många hem slöjdar hemma i mindre 

utsträckning i dag än förr. Då de kommer till slöjden i skolan kan ämnet upplevas ovant och mycket 

långt från vad eleverna är vana vid att göra. Kanske kan då tekniken bli en bro mellan elevernas 

värld och slöjdens. 

De olika funktionerna i pekplattans program symboliseras med hjälp av bilder i stället för 

med text. Eleverna tycks inte ha problem med att komma ihåg vad de olika bilderna betyder eller 

hur funktionerna används. Frågan är hur elever som håller på att lära sig svenska skulle arbeta om 

de fick tillgång till pekplattor och program med liknande symboler. Om eleverna skulle arbeta med 

dokumentation av sitt slöjdarbete med hjälp av till exempel iMovie och pekplattor skulle det kunna 

tänkas att funktionernas koppling till olika symboler vara lika tydliga. Eleverna skulle då kunna 

uttrycka sin slöjdprocess på ett betydligt lättare sätt genom att göra film i stället för att använda 

papper och penna och försöka skriva ner slöjdprocessen på ett nytt språk. Det arbetssätt som 

eleverna använder i mitt klassrum i dag. 

För elever som är svåra att motivera till skolarbete generellt eller som har svårt att 

koncentrera sig och prestera i grupp skulle de ofta lättanvända pekplattorna kunna innebära nya 

redskap för dem att kommunicera med hjälp av. Genom den samlade tillgången till internet och 

olika program skulle de relativt enkelt kunna sätta samman presentationer som innehåller både 

bilder och ljud och på så vis kunna uttrycka sina kunskaper. Förhoppningsvis skulle möjligheterna 

med det arbetssättet upplevas mer motiverande och mindre svåra än att använda papper och penna. 

Kanske bör inte heller pekskärmens möjligheter underskattas för de elever som har behov av att ha 

någonting i händerna när de lär. Program där eleverna kan trycka på bilder av textila föremål som 

de sedan får muntlig information om skulle kunna vara ett exempel. De skulle även kunna göra 

egna sådana presentationer. För elever som behöver röra på sig eller sitta på andra sätt än i bänken 

erbjuder pekplattorna att de är lätta att titta på oavsett hur man står, går eller sitter.  

I viss mån är det redan besvarat hur det observerade arbetet i musik kan inspirera till använda 

digital teknik i slöjden. Sammanfattningsvis skulle det kunna sägas handla om att använda 

pekplattor och dess olika typer av interaktiva presentationsprogram. Antingen skapar eleverna 
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presentationer själva eller så får de arbeta med olika typer av interaktiva instruktioner där ljud, bild 

och moment där eleverna använder pekskärmen samspelar. Slöjd är självklart ett interaktivt ämne i 

sig där eleverna har många möjligheter att ha något i händerna när de lär. Det som diskuteras ovan 

är då ämnets teoretiska delar skall behandlas. 

 

Att arbeta med hjälp av digitala hjälpmedel i slöjden  

Den medverkande läraren som undervisar i textilslöjd beskriver vid intervjutillfället hur elever som 

i övrigt inte har lyckats i skolan har lyckats med att arbeta med sin digitala dokumentation i slöjden. 

Empirin dock ger även motsatta indikationer. Samma lärare som ovan nämner vid samma 

intervjutillfälle hur elever med utmaningar då det gäller koncentrationen även har haft svårt att hålla 

reda på den bärbara datorn. Det går även oftast att se ett samband mellan elevers vanliga 

prestationer och hur avancerad presentation de åstadkommer i slöjden. Tänkvärt är dock huruvida 

de hade presterat något alls om de inte hade fått göra en digital presentation. 

 Under arbetet med empirin uppstod vissa frågor. Eleverna som arbetade med att 

dokumentera sitt slöjdarbete med hjälp av sin bärbara dator hade möjlighet att välja program. 

Frågan är vad som präglar elevernas val av program för dokumentation och redovisning? En tanke 

är att detta kanske skulle kunna besvaras eller åtminstone diskuteras genom den multimodala teorin 

om lärande. Teorin menar att den lärande visar vad den kan genom val av presentation. Således 

borde valet av program helt enkelt grunda sig i elevens upplevelse av vad den kan hantera sedan 

tidigare.    

Under avsnittet ”Litteraturgenomgång och tidigare forskning nämns hur det redan stod klart 

för 20 år sedan, vid i It-teknikens födelse, hur fördelaktig en digitalisering av skolan skulle vara ur 

en rent rationell synpunkt. Att datorerna skulle kunna underlätta undervisningen förstod man redan 

då. Trots det uppfattar jag det fortfarande i dag som ovanligt med en Smartboard i ett slöjdklassrum. 

Trots det framkommer det genom LearnIT-projektet som beskrivs i studiens inledande 

litteraturgenomgång att lärare i de praktiskestetiska ämnena i större utsträckning än i de teoretiska 

ämnena använder IT-teknik i undervisningen. Varför interaktiva tavlor förekommer så sparsamt i 

slöjdklassrum ger inte den här studien något svar på. Kanske är en förändring på gång. Att ett behov 

föreligger av antingen en interaktiv tavla eller åtminstone en projektor med högtalare står klar för 

mig både som praktiserande textillärare och efter att ha diskuterat dess fördelar med den 

undervisande läraren i musik. Tavlan eller projektorn ger möjligheten att till exempel visa praktiska 

moment i form av filmer av till exempel hur man stickar eller broderar. Filmer som kan visas om 

och om igen. På så vis slipper läraren gå runt och visa om samma moment och kan i stället 

koncentrera sig på andra delar av undervisningen. Den intervjuade musikläraren å sin sida lyfter 
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även hur eleverna fokuserar på ett annat sätt då de alla riktar sin uppmärksamhet åt samma håll och 

tittar på till exempel en film eller på bilder.   

 I den inledande litteraturgenomgången berättas som nämns om utvecklingsprojektet 

”klassrumsbloggarna”. Sedan tre år tillbaka driver jag själv en blogg där eleverna kan gå in och titta 

på eller visa bilder av sina slöjdarbeten. Det finns även ett antal andra bloggar som drivs av andra 

slöjdlärare. Detta är ingen digital teknik som studeras i det här arbetet men som visar på hur 

tekniken kan användas. Att titta på vad som skulle hända om eleverna själva blev delaktiga i en 

slöjdblogg som administrerades av lärare och elever tillsammans skulle vara intressant att forska 

vidare på.  

För att ytterligare ge svar på hur användandet av digitala hjälpmedel kan fungera för att lära 

ut ämnet textilslöjd behöver användandet av fler olika digitala hjälpmedel i textilslöjden studeras 

ytterligare. Det hade även varit intressant att jämföra olika metoder. Att till exempel arrangera så att 

olika grupper fick använda olika metoder för till exempel dokumentation. Gruppernas resultat 

kunde sedan jämföras ur olika aspekter som till exempel kunskap, motivation och syn på ämnets 

relevans.   
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Bilaga 1 
Intervjuguide 1.  

Intervjuguide för intervju med lärare som använder ett digitalt hjälpmedel i sin undervisning. 

Del A 

1. Hur kommer det sig att du började använda ett digitalt hjälpmedel i din 

undervisning? 

2. Vilket digitalt hjälpmedel använder du främst i dag? 

3. Varför valde du att använda just det digitala hjälpmedlet? Har du övervägt eller 

prövat att använda andra digitala hjälpmedel. Vilka för- respektive nackdelar ser 

du? 

4. Berätta om hur du använder det digitala hjälpmedlet. Hur ser arbetsgången med 

eleverna ut? 

5. Hur upplever du att det digitala hjälpmedlet kan underlätta för eleverna att lära i 

ditt ämne. Det vill säga att uppnå kunskapskraven och de långsiktiga målen som 

står beskrivna som förmågor i ämnets syfte. 

6. Hur ser du om eleverna lär sig mer/hur ser du resultat? 

 

Del B 

7. Berätta om hur du upplever att eleverna reagerar då du berättar att ni skall använda 

det digitala hjälpmedlet. Vilka för/nackdelar eller farhågor/förväntningar brukar de 

uttrycka? 

8. Vilka delar av arbetsprocessen brukar eleverna uttrycka sig positivt/negativt om? 

Vad brukar de tycka är lätt/svårt och roligt/tråkigt? 

9. Hur brukar eleverna uttrycka sig om slutresultatet? Positivt/negativt. 

10. Vilka önskemål om förändringar av arbetsprocessen brukar eleverna ha före, 

under och efter arbetet?  
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Intervjuguide 2.  

Intervjuguide för intervju med intervjugrupp 2, elever som undervisats med hjälp av det digitala 

hjälpmedlet: 

1. Vilket digitalt hjälpmedel använder ni?  

2. Hur kommer det sig att ni skall arbeta med det här digitala hjälpmedlet?  

3. Hur tror ni att din lärare valde digitalt hjälpmedel?  

4. Hur använder ni det digitala hjälpmedlet?  

5. Vad tänkte/kände ni när din lärare berättade att ni skulle arbeta med det 

digitala hjälpmedlet? Vad lät bra och vad lät dåligt med arbetet?  

6. Hur har det digitala läromedlet gjort det lättare för dig att arbeta i 

textilslöjden/Bilden/musiken.  
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Bilaga 2 
Observationsguide för observationstillfälle 1 

Observatör: Åsa Nilsson Hedblad Datum: 2013-02-13 Plats: Textilsal i grundskola 

Tidsåtgång: En lektion à 80 minuter Närvarande: 1 lärare och 6 elever. 

Aktivitet: Lektion i textilslöjd för elever i grundskolans årskurs 6  

Observatörens plats i rummet: Går runt. Hjälpmedel vid observation: Papper och penna 

 

1. Hur används det digitala hjälpmedlet under lektionen? 

2. På vilket sätt fungerar det digitala hjälpmedlet som ett multimodalt läromedel? 

3. Hur förhåller sig det digitala hjälpmedlet till olika lärstilar? 

 Miljöfaktorer (Ljud/Ljus/Temperatur/Möblering) 

 Emotionella/Känslomässiga faktorer (Motivation/uthållighet/ansvar/anpassning/struktur) 

 Sociala faktorer (Med vem lär jag mig bäst) 

 Fysiska faktorer (Den visuelle/auditive/taktile/kinetiske) 

 Psykologiska faktorer (Analytiker/Holistiker) 

 

Observationsguide för observationstillfälle 2 

Observatör: Åsa Nilsson Hedblad Datum: 2013-03-20 Plats: Musiksal i grundskola 

Tidsåtgång: En lektion à 60 minuter Närvarande: 1 lärare och 8 elever. 

Aktivitet: Lektion i musik för elever i grundskolans årskurs 5  

Observatörens plats i rummet: Går runt. Hjälpmedel vid observation: Papper och penna 

 

1. Hur används det digitala hjälpmedlet under lektionen? 

2. På vilket sätt fungerar det digitala hjälpmedlet som ett multimodalt läromedel? 

3. Hur förhåller sig det digitala hjälpmedlet till olika lärstilar? 

 Miljöfaktorer (Ljud/Ljus/Temperatur/Möblering) 

 Emotionella/Känslomässiga faktorer 

(Motivation/uthållighet/ansvar/anpassning/struktur) 

 Sociala faktorer (Med vem lär jag mig bäst) 

 Fysiska faktorer (Den visuelle/auditive/taktile/kinetiske) 

 Psykologiska faktorer (Analytiker/Holistiker) 
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Observationsguide för observationstillfälle 3 

Observatör: Åsa Nilsson Hedblad Datum: 2013-03-20 Plats: Musiksal i grundskola 

Tidsåtgång: En lektion à 60 minuter Närvarande: 1 lärare och 12 elever. 

Aktivitet: Lektion i musik för elever i grundskolans årskurs 5-6  

Observatörens plats i rummet: Går runt. Hjälpmedel vid observation: Papper och penna 

1. Hur används det digitala hjälpmedlet under lektionen? 

2. På vilket sätt fungerar det digitala hjälpmedlet som ett multimodalt läromedel? 

3. Hur förhåller sig det digitala hjälpmedlet till olika lärstilar? 

 Miljöfaktorer (Ljud/Ljus/Temperatur/Möblering) 

 Emotionella/Känslomässiga faktorer 

(Motivation/uthållighet/ansvar/anpassning/struktur) 

 Sociala faktorer (Med vem lär jag mig bäst) 

 Fysiska faktorer (Den visuelle/auditive/taktile/kinetiske) 

 Psykologiska faktorer (Analytiker/Holistiker) 
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Bilaga 3 
Länkar 

Dan Åkerlund 

http://publicering.se/  

UR  

http://www.ur.se/Tema/Didaktikens-verktyg/Teknik-och-larande 

Lärarnas Nyheter 

http://www.lararnasnyheter.se/fritidspedagogen/2012/04/19/alla-sinnen 

Lärarförbundet 

http://lararforbundet.se/web/ws.nsf/documents/00309163?OpenDocument 

Egen blogg 

http://slojdiduvbo.wordpress.com/ 

Fotoredigering 

http://pixlr.com/ 

Bildberättelse 

http://www.pim.skolverket.se/EN 

och programmet Photostory 

Multimediabyrån 

http://www.multimedia.skolverket.se/ 

Inger Landström 

http://www.ep.liu.se/PubList/Default.aspx?userid=ingla51 

Kristina Alexandersson 

http://www.kristinaalexanderson.se/ 

Folkbildningsnätet 

http://www.resurs.folkbildning.net/resurser/teman/didaktikens-verktyg/digitala-verktyg-

ikt1/digitala-verktyg--ikt/ 

Krut, Kritisk utbildningstidskrift 

http://www.krut.a.se/ 

Museipedagogik 

http://fuism.se/wp-content/uploads/2011/01/Verksamhetsber%C3%A4ttelse-FUISM-2010.pdf 

http://blogg.museiteknik.com/category/17-ikt-larande/ 

Didaktigdesign 

http://didaktikdesign.blogspot.se/p/arkiv.html 
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