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Sammanfattning (Abstract) 

 
I denna studie undersöker vi genom konstruerandet av videoinspelade instruktioner 

hur eleverna i grundskolan upplever och tar till sig praktiska moment genom 

videoinspelade instruktioner. Studien undersöker även i vilken utsträckning 

eleverna anser att detta är till hjälp i deras lärande samt slöjdarbete. Den gestaltande 

delen utgörs av två instruktionsfilmer designade att förmedla baskunskaper kring 

momentet täljning, dessa är konstruerade och presenterade för två grupper av 

informanter. Informanterna är från olika delar av Sverige. Upplevelserna av det 

inspelade materialet är insamlat via observationer och enkätfrågor. All data är 

analyserad utifrån hermeneutisk teori där både helheten och detaljerna har tolkats. 

Studien visar att majoriteten av informanterna upplever arbetet med digitala 

instruktionsfilmer i slöjdsundervisningen som positivt och givande. De slutsatser 

som dras utifrån studiens resultat är att användningen av inspelade instruktioner i 

slöjdsundervisningen är ett bra sätt att förmedla kunskaper och tekniker till elever i 

grundskolan. Att enbart använda inspelat material visar sig svårt, det är mer givande 

att använda instruktionerna som ett komplement till klassisk undervisning.   
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Inledning 
 
 

Det finns ett nära samband mellan vad människor ser och vad de gör. Det 

man gör blir en modell för det man ser, och det man ser blir en modell för 

det man gör (Johansson, 2008, s.7-8). 

 

 

Skolan har genom tiderna genomgått olika reformer och utvecklingen har sällan 

stått stilla. Synen på kunskap och lärande har varierat mellan årtiondena och i 

dagsläget har digitalteknik blivit mer och mer implementerad i skolvardagen som 

ett didaktiskt verktyg. Samtidigt är trä- och metallslöjdsundervisningen som 

praktiskt område präglad av mästarläran som metod med observation och 

handlande som bärande delar. Mästarlära är en metod som har influerat 

förmedlandet av kunskap i slöjdämnet och metoden innebär att en kunnig mästare 

visar och instruerar eleverna som i sin tur, genom att observera, experimentera och 

producera, lär sig teknikerna och på så sätt erhåller en praktisk kunskap (Nielsen & 

Kvale, 2000). 

 

Jan Hylen (2011) menar att skolväsendet måste följa med i samhällets digitala 

utveckling för att kunna skapa en likvärdig skola, ett argument är att eleverna skall 

få medborgerlig kompetens. Kravet på teknikvana och multimodala uttrycksätt blir 

allt viktigare och detta färgar av sig på alla aspekter av skolan, från administrativa 

tjänster till undervisning. Digitaliseringen av skolan fick ett rejält uppsving i och 

med att Internet kom in på arenan och idag så finns det krav på digital användning 

även i styrdokumenten (Hylen, 2011). I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen 

och fritidshemmet (Skolverket, 2011a) uttrycks det tydligt att det i skolans uppdrag 

ingår att förbereda eleverna för samhället utanför skolan och ge dem kunskaper som 

motsvarar de värderingar och krav som råder i samhället. Det är vårt uppdrag som 

lärare att se till att eleverna får möjlighet att tillgodogöra sig kunskaper som låter 

dem använda modern teknik som verktyg för kunskapssökande, kommunikation, 

skapande och lärande (Lgr11). 

 
Skolan skall ansvara för att eleverna inhämtar och utvecklar sådana 

kunskaper som är nödvändiga för varje individ och samhällsmedlem 

(Skolverket, 2011a) 

                                                                                 

Jan Hylen menar att digitaliseringen genomsyrar hela dagens skola. Ändå kan vi 

utifrån egna erfarenheter från skolvärlden samt den verksamhetsförlagda delen i 

utbildningen (VFU) anta att användningen av digital media är lättare för vissa av 

grundskolans ämnen medan andra inte har en så tydlig koppling till användandet av 

dessa medier. I den kommun i norra Sverige där studien genomförts, har alla 

kommunanställda samt elever vid de kommunala skolorna numera tillgång till 

Googles program (Google Apps). Detta ger dem access till en fungerande plattform 

där de kan lämna in arbeten, få feedback och hålla sig á jour med det som sker i 

skolan. Allt med hjälp av datorerna. Tillgången till denna plattform öppnar även 

upp stora möjligheter att kunna använda digital media i undervisningen. Enligt våra 

egna erfarenheter från VFU och arbetslivserfarenheter, märks användandet av dessa 

verktyg mer tydligt inom administrativa områden i skolan samt i undervisningen av 

teoretiska skolämnen medan praktiska ämnen som till exempel slöjd inte riktigt 
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håller jämna steg när det kommer till att använda digital media i undervisningen. 

Slöjden i skolan har som ämne genomgått förändringar, men de tekniker och 

ämnesspecifika kunskaper som förmedlas i ämnet har inte ändrats så mycket utan 

det är snarare sätten som de lärs ut som utvecklats och förändrats. I dag finns 

möjligheter som inte varit tillgängliga tidigare och det ligger på vårt ansvar som 

lärare att undersöka hur vi med hjälp av teknik och medier kan anpassa 

undervisningen för dagens ungdomar. “Man kan inte hålla kvar vid gamla 

lärmodeller i evighet“ (Dunkels, 2012, s.99). Men hur går vi då som lärare tillväga 

för att ta slöjdämnet in i den digitala världen? Ett alternativ är att, med samma metod 

som Inger Degerfält arbetat med inom de textila områdena av slöjden, ta fram 

digitala instruktionsfilmer inriktade mot trä- och metallslöjd (Degerfält och Porko-

Hudd, 2008). 
 

Problemformulering 
 

Anledningen till att vi valt att göra denna studie är att vi upplever att det saknas 

digitala läromedel för ämnet slöjd. När vi hädanefter refererar till ämnet slöjd så 

menar vi trä- och metallslöjd. Enligt våra erfarenheter består de läromedel man 

oftast stöter på i slöjden av böcker eller häften med olika momentbeskrivningar, 

men vi har även funnit digitala videosekvenser på internet. Problemet är att vi ser 

att användningen av dessa i undervisningen inte sker i den utsträckning som faktiskt 

är möjligt i och med införandet av bärbara datorer och surfplattor i skolan.  

 

Patricia Diaz (2012) skriver om the flipped classroom som en arbetsmetod som inte 

bara avlastar läraren, utan även höjer kvalitén på undervisningen. Slöjd är ett ämne 

som kräver många instruktioner och handledningar genom arbetsprocessen. Ofta 

upplever vi som slöjdlärare att instruktionerna måste upprepas flera gånger. Detta 

är nödvändigt i och med att det är nya tekniker, verktyg och material som skall 

behärskas och omvandlas till praktiskt kunnande. The flipped classroom går ut på 

att eleverna får se genomgången/föreläsningen innan lektionen startar så att läraren 

kan fokusera på att omvandla informationen till kunskap (Diaz, 2012). I slöjden blir 

detta problematiskt då man som lärare gärna vill vara fullt medveten om vilka elever 

som t.ex. har varit med på säkerhetsgenomgången eller inte. Därför menar vi att det 

är svårt att ersätta den ordinarie genomgången med en video, däremot kan detta 

användas som ett komplement till genomgångarna, då eleverna kan gå tillbaka och 

exempelvis titta på säkerhetsföreskrifter och handahavande för en maskin om de 

känner sig osäkra. Frågan är i vilken omfattning detta faktiskt skulle användas i det 

dagliga slöjdarbetet. Det är förhållandevis lätt att spela in ett antal 

videoinstruktioner, men detta arbete blir ganska onödigt om dessa inte används.  
 

Syfte 
 

Syftet med arbetet är att öka kunskapen om videoinspelade instruktioner 

(gestaltning) som pedagogiskt verktyg, samt undersöka möjligheterna att förmedla 

praktiska moment i ämnet trä- och metallslöjd genom dessa. Syftet är även att 

undersöka hur eleverna i grundskolan upplever och tar till sig dessa digitala 

instruktioner samt i vilken utsträckning de anser att dessa kan vara till hjälp i deras 

slöjdarbete.  
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Frågeställningar 

 
Med hjälp av studien hoppas vi kunna svara på följande frågeställningar: 

 Hur beskriver elever i grundskolan att de upplever arbetet med digitala 

instruktioner i slöjdundervisningen? 

 På vilka sätt upplever elever att deras förutsättningar för lärande påverkas 

med införandet av digitala instruktioner i slöjdundervisningen?  

 

Begreppsförklaringar 

 

Multimodal 
 

Begreppet multimodalitet, används för att visa att fler uttrycksätt så som text, ljud, 

bild och film kan användas för att förmedla ett budskap (Marner & Örtegren, 2003). 

 

Blended learning. 
 

Begreppet Blended learning används av John Steinberg (2013). Tanken med 

metoden är att variera mellan inlärning från klassrumsundervisning, inlärning från 

nätetbaserat material samt inlärning från mobila enheter. 

 

Learning by observation 

 

Learning by observation är ett begrepp som Jarl Cederblad använder i sin lic. 

avhandling med samma namn. Begreppet innefattar undervisning via förevisning. 

Eleverna får observera en hantverkskunnig person som utför tekniker för att sedan 

själva arbeta med de förevisade teknikerna. Cederblad använder sig i sitt 

förevisande en kamera som monterats på huvudet. Kameran filmar det som 

förevisaren ser och detta visas samtidigt på en storskärm för studenterna. Den här 

metoden ger enligt Cederblad, studenterna en inblick och förståelse för hur läraren 

arbetar med materialet samt hur handlag och tekniker används. En annan fördel är 

att instruktionen visas på ett sätt som ger alla studenterna möjlighet att beskåda det 

som sker utan att behöva trängas för att se. Detta sätt att arbeta i slöjden antas öka 

elevernas förståelse av slöjdmomenten (Cederblad, 2005). 

 

Digital instruktion  
 

Definitionen av begreppet instruktion syftar enligt Svenska akademiens ordlista 

(2011), på en anvisning; sammanfattning av anvisningar eller en handling. En 

instruktion kan således se ut på olika sätt. Instruktionen kan vara en text, bild eller 

film som beskriver ett tillvägagångssätt om hur något skall göras. Det kan till 

exempel vara en steg för steg anvisning. I texten använder vi begreppet digital 

instruktion och med det menar vi en text, bild eller filmbaserad instruktion som 

presenteras och förmedlas på digital väg via till exempel en dator, mobil eller 

surfplatta. I vårt fall handlar det om digitalt inspelade filmsekvenser som ämnar 

förklara och informera eleverna i uppsatsens fokusgrupper om tillvägagångsättet 

vid utvalda slöjdmoment. 
 

Klassisk undervisning 
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Med begreppet klassisk undervisning menar vi den traditionella trä- och 

metallslöjdsundervisningen som inte innefattar digitala inslag.  

 

Youtubekanal 

 
Youtube är en av dagens populäraste sökmotorer och ger personer världen över 

möjlighet att ta del av andras videoklipp. Hemsidan fungerar som ett forum där 

användare kan publicera privata videoklipp, knyta kontakter med andra och låta sig 

inspireras av delat material på nätet (Diaz, 2012, s.40). Vem som helst kan publicera 

ett videoklipp eller film på Youtube, förutsatt att man har tillgång till ett registrerat 

konto på sidan och följer den gällande policyn. Filmer får inte innehålla våld eller 

sexrelaterat material, något som ibland blir en tolkningsfråga på siten (Diaz, 2012, 

s.252). Vid registrering av ett Youtubekonto får man som användare tillgång till en 

egen kanal där publicering av videoklipp och annat material blir möjlig och det är i 

den bemärkelsen som vi refererar till begreppet Youtubekanal i texten. Det finns en 

mängd olika kanaler och det kan ibland vara svårt och tidskrävande att leta material 

som är lämpligt i undervisningssyfte på hemsidan. För att underlätta för skolor, 

lärare och elever så har Youtube skapat kanaler som är vigda enbart åt lärbaserat 

material (Diaz, 2012, s.252-253)  

 

Dessa kanaler är: 

 

Youtube Education: Innehåller lärinriktat material av olika slag. 

http://www.youtube.com/education,  

 

Youtube School: Riktar sig till skolor och elever. Innehållet är begränsat till 

sökningar på Youtube Education. https://www.youtube.com/school  

 

Youtube Teachers: Denna kanal riktar sig främst mot lärare, med material som kan 

användas vid undervisning. https://www.youtube.com/user/teachers. 

 

  

http://www.youtube.com/education
https://www.youtube.com/school
https://www.youtube.com/user/teachers
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Litteraturgenomgång 
 

I detta avsnitt presenterar vi källor med tidigare forskning som vi upplever vara av 

betydelse för vår egen studie. När vi konstruerade våra instruktionsfilmer upplevde 

vi att det var relevant att även undersöka olika definitioner av kunskap och lärande, 

för att ge vårt val av tillvägagångssätt en större trovärdighet. Vi har även läst och 

undersökt böcker och artiklar som visar på liknande sätt att arbeta som det vi 

använder i studien.  

 

Kunskap 

 

Bernt Gustavsson (2002), tar i sin artikel från skolverket upp olika definitioner av 

kunskap och hänvisar bland annat till Platon och Aristoteles uppfattningar om 

fenomenet kunskap. I det fallet delas kunskapsbegreppet upp i tre olika former: 

Epistime, vetenskaplig-teoretisk kunskap; Techne, praktisk-produktiv kunskap; och 

Fronesis, praktisk klokhet. Dessa kunskapsbegrepp kan vi se spår av även i dagens 

uppfattning om kunskap. Gustavsson menar att en symbios och väl avvägd balans 

mellan dessa tre former av kunskap är det som representerar en god utbildning. Alla 

tre begreppen är viktiga, men tyvärr så uppstår ibland en konkurrens mellan 

begreppen och deras ställning och legitimitet i samhället blir en maktfråga om 

vilken form av kunskap som är viktigast. Gustavsson skriver att de praktiska 

kunskaperna länge har varit underordnade och att det istället har varit de teoretiska 

kunskaperna som stått i fokus. Fortsatt menar Gustavsson att det ligger i skolans 

centrala uppgift att sudda ut den skillnad som varit rådande mellan 

kunskapsformerna och på så sätt höja statusen för de praktiska kunskaperna. 
 

 
Ett demokratiskt kunskapssamhälle bygger på ömsesidig respekt och likvärdighet 

för de olika former av kunskap som finns i olika verksamheter. Det krävs en 

upprättelse och legitimitet för den kunskap som bärs av oss som medborgare och 

medmänniskor (Gustavsson, 2002, s.17). 
 

 

I och med datorernas intåg i samhället och skolan under 1980-talet förändrades 

synen på kunskap återigen. Nu uppstod en diskussion om hurvida skolan skall lära 

ut genom traditionell klassrumsundervisning eller om det är av större vikt att ge 

eleverna verktyg för att själva söka kunskap via till exempel Internet. Under 1990-

talet vidgas kunskapsbegreppet ytterligare och delas nu in i fyra olika former: 

Faktakunskap som t.ex. information och sanningar, att veta något om något; 

Förståelsekunskap som visar på en uppfattad mening och innebörd av ett fenomen. 

Till skillnad från faktakunskap så menar Gustavsson att förståelsekunskapen är av 

en mer kvalitativ natur (Gustavsson, 2002, s.23) Efter förståelse kommer 

Färdighetskunskap som visar på att vi vet hur något skall göras och besitter 

möjlighet att genomföra detta. Det sista av de fyra begrepp som Gustavsson nämner 

är Förtrogenhetskunskap. Detta begrepp grundar sig på de övriga begreppen och 

visar på en vana eller insikt i ett fenomen. Denna insikt via erfarenhet gör så att vi 

kan använda oss av våra kunskaper och applicera dessa i olika sammanhang. I vårt 

arbete med att konstruera de videoinspelade instruktionerna har vi haft dessa fyra 
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aspekter av kunskap i åtanke och kan enkelt dra paralleller mellan t.ex. fakta och 

förståelse samt vad vi vill förmedla till eleverna via våra filmer.  

 

Lärande 
 

En uppfattning som Cederblad uttrycker i sin avhandling är att förmedlandet av 

hantverkskunskaper generellt baseras på synintryck (Cederblad, 2005, s.2). På 

grund av detta kan förmedlandet av hantverksmässiga kunskaper till elever i 

skolslöjden vara problematiskt. Det är svårt när man som lärare skall demonstrera 

ett moment eller en teknik, att försäkra sig om att alla elever ser ordentligt och är 

med på vad det är som sker. Den metod som Cederblad använder sig av kallar han 

för Learning by observation. Genom denna metod menar Cederblad att eleverna 

lättare kan se och följa med i det som sker i momentet. Det blir då lättare för 

eleverna att själva kunna avgöra vilka tekniker eller tillvägagångssätt som krävs i 

momentets olika faser (Cederblad, 2005 s.3). Detta kan tolkas som att eleverna ges 

möjlighet att bli mer självständiga, något som stämmer överens med det som 

Skolverket menar när de skriver att en ökad förståelse för sammanhanget mellan 

olika moment i slöjden leder till att eleverna självständigt kan söka sig 

slöjdrelaterade kunskaper på en mer medveten nivå (Skolverket, 2011 b, s.15).  

 

Cederblad skriver att dagens skola ibland kan beskyllas för att fokusera för mycket 

på ord och skrift när det kommer till kunskapsförmedling, detta på bekostnad av 

utvecklandet av läroprocesser som är mer lämpade för dagens mediakultur. Dagens 

ungdomar/elever är vana att ta till sig information via medier som t.ex. TV och 

video vilket borde kunna utnyttjas betydligt mer när det kommer till undervisning i 

hantverkstekniker (Cederblad, 2005, s32). Cederblad tar däremot också upp att det 

kan finnas en skillnad mellan att uppleva en instruktion/handling live och att 

beskåda samma instruktion/handling via ett inspelat media. Skillnaden kan vara att 

elever som får bevittna en handling på plats tar till sig intryck via fler sinnen såsom 

ljud, lukt och erfarenheten blir en helhetsupplevelse (Cederblad, 2005, s.31-32). 

Cederblad drar också paralleller mellan slöjdundervisning och mästarlära men 

pekar också på att det finns vissa avvikelser. Mästarläran utgår ifrån att man som 

observatör ser och hör någon som utför ett moment och sedan försöker utföra det 

själv, vilket i viss mån kan stämma in på slöjdundervisningen i skolan. Skillnaden 

ser vi dock i mästarlärans inbjudan till imitation av det som förevisats, något som 

inte blir aktuellt i ett skolslöjdssamanhang, där eleverna oftast själva valt den 

produkt de vill arbeta med.  

 

I Borgs och Lindströms, antologi Slöjda för livet, om pedagogisk slöjd från 2008 så 

skriver Inger Degerfält och Mia Porko-Hudd i kapitlet Informationsteknik- ett 

redskap i slöjden, om att arbeta med inspelade instruktioner i textilslöjden. 

Degerfält och Porko-Hudd, menar att det i slöjden finns ett underskott av 

skolanpassat material och att förmedlandet av hantverkstekniker och handlag inte 

alltid kommer till sin rätt genom textbaserade instruktioner och statiska bilder.  Att 

istället låta eleverna observera när ett moment genomförs, höra en förklaring och 

sedan få experimentera med eget skapande är enligt författarna ett säkrare sätt att 

befästa kunskap (Degerfält & Porko-Hudd, 2008, s.113). Precis som Jarl Cederblad 

(2005), så uttrycker Degerfält och Porko-Hudd, ett svårighetsmoment i 

slöjdundervisningen när det kommer till demonstrationer och menar att det kan vara 

svårt för en lärare att hinna med att visa momenten så att de uppfattas av varje 
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enskild elev. Problemet blev än tydligare för Degerfält när hon tog sig an att 

undervisa slöjd för elever med bristande språkkunskaper. Lösningen på detta 

problem resulterade i videoinspelade instruktioner och momentbeskrivningar. 

Styrkan i dessa videoinspelningar låg i att alla elever kunde se hur händerna 

arbetade och utförde de olika momenten, att genomgångarna höll samma lugna nivå 

varje gång och att eleverna själva kunde spola tillbaka och repetera efter behov 

(Degerfält och Porko-Hudd, 2008, s.114). Degerfält uttrycker också att det 

förekommit problem med arbetssättet på grund av att kvalitén på videobanden 

försämras efter upprepade spelningar. I och med möjligheten till digitala 

inspelningar är detta inte längre ett problem. Digitalt inspelade filmer är mer 

effektiva och underlättar ytterligare för eleverna. Materialet blir med datorns hjälp 

mer åtkomligt och det blir enklare att navigera mellan de olika momenten 

(Degerfält och Porko-Hudd, 2008, s.114).  

 

Slöjd är ett ämne som innefattar många moment som knyter an till andra skolämnen. 

Teknik, matematik, bild och biologi är ämnen som är viktiga beståndsdelar i de 

problemlösande aspekterna av slöjdprocessen. Allt slöjdarbete består av en 

arbetsprocess och i denna process stöter man ofta på problem och hinder. I arbetet 

blir man tvungen att lösa de problem som uppstår och här kommer ofta matematiska 

beräkningar, skissning och konstruktionslära in som centrala och viktiga aspekter. 

I dokumentationen av slöjdarbetet i form av till exempel loggböcker kommer även 

skrivfärdigheter in i slöjdarbetet. Läsförståelse kommer även in i slöjdprocessen via 

instruktioner och anvisningar. Det är samspelet mellan dessa kunskapsområden 

som tillsammans med slöjdkunskaper i slutändan leder till den färdiga produkten 

(Borg och Lindström, 2008, s. 125). 
 

IT/ Teknik 
 

Det är under alla omständigheter uppenbart att IT (tillsammans med 

bioteknik) är det fält där det under de senaste decennierna skett den mest 

påtagliga utvecklingen vad gäller människan och tekniken (Sundin, 2006, 

s.329) 

 

En historisk tillbakablick 
 

Datorn har använts i svenska skolan i ungefär 30 år. Från början, på 1970-talet, var 

en stor del av undervisningen rent teoretisk och man använde inte fysiska datorer i 

undervisningen. Då bestod undervisningen till stor del av att man fick lära sig om 

datorer och programmering (datorkunskap). Under 1980-talet blev datorerna 

mindre och billigare vilket innebar att skolorna kunde köpa in datorer. Med tiden 

upptäckte man att datorn kunde användas till exempelvis bildbehandling och 

textredigering vilket blev en brytpunkt. Skolan började utbilda eleverna i 

datoranvändning istället för i programmering. År 1988 kom DOS-projektet (Datorn 

och Skolan), en satsning som initierades av skolöverstyrelsen, och datorstödd 

undervisning började på allvar komma in i skolan. I mitten på 1990-talet infördes 

Internet och skoldatanätverket började byggas upp. Härifrån gick utvecklingen 

snabbt och snart använde eleverna sociala nätverk i form av exempelvis 

Lunarstorm. I slutet på 1990-talet och början av 2000-talet gjordes en satsning som 

innebar att lärare fick bärbara datorer mot att de gick en seminarieserie. År 2000 

stannade IT-utvecklingen i skolan av när IT-bubblan sprack och en rad IT-företag 
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gick i konskurs, vilket ledde till att politikerna tappade intresset för tekniken för ett 

kort tag. År 2007 startades ett projekt i Falkenberg där alla elever skulle få var sin 

dator. Projektet var framgångsrikt och idag har nästan alla elever en bärbar dator 

eller en läsplatta i skolan (Diaz, 2012, s.58 - 61).   

 

Digitala medier i undervisningen 
 

På Internet är videoklipp ett vanligt förekommande fenomen. Diaz (2012) menar 

att man kan använda kanaler som exempelvis Youtube i sin undervisning på flera 

olika sätt. Läraren kan både använda befintliga videoklipp, göra egna och låta 

eleverna göra videoinspelningar. Diaz menar att film eller rörlig media är något som 

är populärt bland eleverna, och att detta är något hon menar att skolan bör utnyttja. 

Författaren har observerat att genomgångar och föreläsningar som hon spelat in har 

varit till stor hjälp för eleverna i deras inlärningsprocess. Eleverna kan själva gå in 

i klippen och pausa, spola tillbaka och titta hur många gånger de vill. Detta innebär 

att eleverna kan inhämta informationen i sin egen takt till skillnad från traditionell 

klassrumsundervisning. En viktig del när man använder videoklipp som en 

betydande del i undervisningen är att man bör samla dessa på ett och samma ställe, 

förslagsvis på en egen youtubekanal. Detta leder sedan in på ett annat spår, den 

metod som tidigare är presenterad i inledningen, the flipped classroom. Denna 

metod går ut på att eleverna innan lektionen ser på en inspelad genomgång eller 

föreläsning. Den stora fördelen med detta är att man då i klassrummet kan omvandla 

informationen som eleverna redan har hämtat in till kunskap genom diskussion och 

dialog. Läraren behöver alltså inte hålla föreläsningen flera gånger för olika klasser 

utan gör en videoinspelning. Detta gör att lektionstiden utnyttjas mer effektivt och 

pedagogen kan använda tiden till handledning och utveckling av kunskapsområdet 

(Diaz, 2012, s. 247 - 250).  

 

John Steinberg, filosofie doktor i pedagogik, belyser i sin bok Lyckas med digitala 

verktyg i skolan Pedagogik, struktur och ledarskap från 2013 olika sätt att tänka 

kring och  arbetet med digitala verktyg ur ett undervisningsperspektiv. Precis som 

Jan Hylen menar Steinberg att digitaliseringen av skolan har fått en stor betydelse 

när det kommer till den administrativa delen i verksamheten. Elevernas närvaro, 

hemuppgifter och digitala portfolios är bara några exempel som enligt Steinberg 

visar på områden där datorer och andra digitala verktyg har tagit över. Steinberg är 

också noga med att poängtera att hans bok inte har fokus på tekniska lösningar utan 

att det är just pedagogik och didaktik som står i första rummet. I boken presenterar 

Steinberg olika begrepp och metoder som kan vara gångbara när det kommer till 

användningen av digitala hjälpmedel. Precis som Patricia Diaz, tar Steinberg upp 

begreppet the flipped classroom som en metod för att involvera digital information 

från till exempel Youtube i undervisningen. Med metoden får eleverna en 

förförståelse för materialet som skall behandlas under lektionen och kan på så sätt 

ägna lektionstiden till arbete istället för en genomgång. 

Ett annat begrepp som Steinberg tar upp är blended learning, som innebär en 

variation i användandet av digitala verktyg i undervisningen med mer traditionella 

sätt att förmedla kunskap. Detta ger enligt Steinberg pedagogerna en möjlighet att 

blanda olika metoder. Läraren behöver inte alltid använda digitala verktyg i 

undervisningen utan kan kombinera metoderna utifrån klassernas ålder. Steinberg 

visar inte bara på bra sidor med digitala verktyg i undervisningen utan gör också 
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läsaren uppmärksam på negativa sidor av arbetssättet. Två av dessa fallgropar, som 

Steinberg kallar dem, är bristande infrastruktur och avsaknad av fortbildning. 

Steinberg menar att om man vill undvika bristande infrastruktur är det viktigt att 

skolan är medveten om vilka behov som finns och kan köpa in teknik baserad på 

dessa behov. Om detta brister kan följderna bli merkostnader i form av 

modifieringar och underhåll eller i värsta fall kan den inköpta tekniken inte 

användas utan blir stående. Den andra fallgropen är avsaknaden av fortbildning. 

Om en skola köper in digitala verktyg och teknik som förväntas användas i 

undervisningen utan att ge pedagogerna utbildning kan detta enligt Steinberg leda 

till att skolan och pedagogerna inte kan dra någon fördel av den nya tekniken. 

Filmteknik  
 

Agneta Danielsson är förskollärare och filosofie kandandidat i filmvetenskap, i sin 

bok Arbeta med media i förskola och skola från 1997 skriver hon om massmedias 

och den rörliga bildens roll och inverkan på barn och samhället. Boken ger en 

överblick över media och filmens historia samt hur utvecklingen har sett ut genom 

tiderna. Hon tar även upp konkreta exempel på hur man som pedagog kan arbeta 

med medier på olika sätt i undervisningen. Exempel som Danielsson tar upp är 

bland annat skuggteater, bildanalyser och rörligbild. Begreppet rörlig bild är 

intressant för studien och i sin bok tar Danielsson upp olika tankar och idéer som 

kan vara viktiga att förhålla sig till när man arbetar med film. Danielsson skriver 

bland annat:  

  
Genom att lära sig hur man kan använda kameravinklar, bildutsnitt, ljus och 

skugga liksom olika färger kan man lättare avläsa bildmakarens intentioner, 

men också själv bli tydligare i sitt bildberättande. (Danielsson, 1997, s. 36).   

 

Danielssons tankar och ideer kring de tekniska delarna inom filminspelning, till 

exempel: bildutsnitt och kameravinklar överensstämmer med det Erik Fagerholm 

skriver i sin bok Filma bättre, Handbok för journalister, informatörer, lärare, 

reklamerare och konstnärer från 2006. Fagerholm är tv-filmare och journalist. Han 

har arbetat som bland annat producent i många år. I sin bok blandar Fagerholm 

tekniska begrepp och metoder för filmskapande av olika former från TV-

produktioner till reportage och musikvideor. Han ger även en överblick av arbetet 

runt omkring inspelningen inte bara det som händer bakom och framför kameran. 

En intressant del av Fagerholms bok är DVD-skivan som medföljer som bilaga. På 

skivan finns videoinspelade exempel och övningar som förmedlar tips och 

kunskaper inom de olika aspekterna av filmarbetet som boken behandlar.  
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Teori 

 

Detta kapitel behandlar de teoretiska utgångspunkter som studien vilar på. Första 

avsnittet behandlar hermeneutik ur ett övergripande perspektiv för att sedan 

behandla hur användningen av digitala hjälpmedel kan förstås ur ett hermeneutiskt 

perspektiv. Andra avnittet beskriver de lärprocesser som sker inom estetiska ämnen 

och utvecklar dessa så att läsaren förstår hur detta kan kopplas till studiens 

bakgrund, frågeställningar och resultat. 

 

Hermeneutik 

 
Studien utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Hermeneutik är läran om tolkning. 

Med utgång från den hermeneutiska teorin tolkas elevernas upplevelser och tankar 

kring de inspelade instruktionsfilmerna. Genom denna teori ämnar studien att söka 

kunskap om hur digitaliseringen kan användas och utvecklas i skolslöjden 

(Segolsson, 2011; Ödman, 2007). 

 

Den hermeneutiska cirkeln innebär att man inte kan förstå en enskildhet utan att 

förstå helheten, på samma sätt som man inte kan förstå helheten om man inte förstår 

enskildheten. Om man tar en klass som exempel: för att förstå varför en enskild 

elev handlar på det sätt som den gör måste man förstå från vilken bakgrund eleven 

kommer och hur den övriga klassen i sin helhet handlar. Men man kan inte heller 

förstå klassen utan att förstå den enskilda eleven som en del av klassen, man kan 

inte heller förstå elevens bakgrund utan att förstå eleven (Hansson, 2011, s.178-

179). Tolkningen av ett fenomen, en text eller en artefakt blir trovärdig först när det 

råder en jämvikt mellan helheten och det enskilda. Detta innebär att man i 

tolkningsprocessen måste växla tolkningarna mellan enskildheten och helheten för 

att skapa en trovärdig tolkning. I en reell tolkning förekommer det situationer där 

man bearbetar två hermeneutiska cirklar. Om fallet är sådant krävs det en jämvikt 

mellan båda dessa cirklar för att tolkningen skall anses som trovärdig (Hansson, 

2011, s.178-179; Ödman, 2007). 

 

Hermeneutik, bildning och kunskap i en digitaliserad värld 
 

Segolssons (2011) hermeneutiska tolkning är att i en värld som blir mer och mer 

digitaliserad så övergår begreppet kunskap mer och mer till information. Detta 

innebär att det finns en problematik mellan dessa två termer. Att de sociala arenorna 

blir allt fler och allt mer lättillgängliga behöver inte innebära en problematik för 

utbildningsväsendet. Likväl som man använder digitalisering i ett socialt nätverk 

kan man utnyttja det för att dela med sig av kunskap. 

Bildningsbegreppet i detta fall är ett förhållande mellan olika aspekter av kunskap 

och lärande där man tolkar dialog, litteratur, program och applikationer samt 

händelser som sker i vardagen. Begreppet behöver inte i den hermeneutiska 

tolkningen förändras då omvärlden förändras, i och med att begreppet i sig redan 

innehåller utrymme för förändringar. Kunskap, i den meningen att kunskap inte 

bara finns till för inhämtande vid behov, utan att kunskap föder kunskap, eller att 

kunskap leder till kunskap, är viktigt att förstå i en digitaliserad tillvaro. Segolsson 

(2011) menar att i en digitaliserad tillvaro finns det två perspektiv som man kan 

diskutera kunskapsbegreppet ur. För det första kan man se de möjligheter som 



13 

 

digitaliseringen medför i inhämtandet av kunskap, eller att få förståelse för hur 

omvärlden ser ut ur olika perspektiv. För det andra menar Segolsson (2011) att man 

måste problematisera vad och hur kunskap är och inhämtas. Som tidigare sagts så 

blir gränserna mellan kunskap och information allt mer diffusa. Alltså, man kan nå 

informationen snabbt och effektivt från mobiltelefonen, surfplattan och datorn, 

vilket väcker frågan om man verkligen skall sträva efter genuin kunskap. 

Kunskapen finns ju i fickan. Ur ett filosofiskt och hermeneutiskt perspektiv är det 

genuina kunskapsbegreppet viktigt. Därför blir det även ur ett filosofiskt perspektiv 

viktigt att lärandebegreppet vilar mot en filosofisk grund (Segolsson, 2011, s.109- 

112). 

 

Estetiska lärprocesser och lärande 

 

Lindström (2008) menar att man kan se ett antal centrala aspekter av estetiskt 

lärande. Estetiskt lärande består av att man om, i, med och genom bild, slöjd och 

musik utvecklar kunskaper och färdigheter.  

 
 

 
Bild 1. (Lindström. 2008. Kritisk utbildningsskrift nr 133/134: 57 – 67.) 

 

Ovan visas en bild över fyra olika lärprocesser. Det konvergenta lärandet handlar 

om hur man lär sig och tar till sig olika tekniker antingen på ett mediespecifikt eller 

på ett medieneutralt plan. Det divergenta lärandet handlar om hur man kan använda 

sina konvergenta kunskaper för att uppnå ett visst uttryck, antingen mediespecifikt 

eller medieneutralt. Något mediespecifikt är exempelvis att man ska arbeta med 

svetsning som metod, detta kan man då göra på antingen ett konvergent eller 

divergent sätt. Ett medieneutralt arbetsätt innebär att man inte fokuserar på ett 

specifikt material eller teknik. Man kan säga att man lär sig att svetsa för svetsandets 

skull konvergent, eller så kan man svetsa för att man vill göra en ljusstake som ska 

ha ett specifikt uttryck divergent (Lindström, 2008; Marner & Örtegren, 2003). 

 

Lärande om slöjd innebär enligt författaren att man lär sig grundkunskaper så som 

träslag, verktyg och tekniker. Lärande med syftar på att man använder andra ämnen 

i slöjden och att kunskapen i dessa ämnen likväl som i slöjden ökar i och med 

integrationen. Lärande i slöjd innebär att man genom ett experimenterande med 
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olika material, redskap och tekniker söker ett visst uttryck. Lärande genom slöjd 

syftar på den förståelse och de kunskaper som man kan tillgodogöra sig genom 

projekten. 

 

Det i Lindströms artikel som vi tagit fasta på när vi filmat våra instruktionsfilmer, 

är framför allt hans tankar kring medieneutrala arbetssätt. Det vi vill förmedla till 

eleverna genom våra instruktioner är baskunskaper, det vill säga lärande om slöjd. 

Dessa kunskaper skall ligga till grund för deras arbete med momentet täljning, det 

vill säga lärande i slöjd som de inspelade instruktionerna fokuserar på. Själva 

instruktionen anser vi är mediespecifik, men den information och de kunskaper som 

man kan förmedla genom detta medium (digital instruktionsfilm) är medieneutrala, 

man kan alltså presentera olika typer av kunskap, från hur man täljer en smörkniv 

till hur man programmerar en robot. Vi har valt att använda oss av digitala 

instruktionsfilmer. Under själva studien arbetar eleverna med momenten (lärande i 

och så småningom genom slöjd), då finns det filmade materialet tillgängligt som 

stöd och uppfriskning av de tidigare givna baskunskaperna (Lindström, 2008). 
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Gestaltning 
 

Vi har båda en bakgrund inom estetiska ämnen och vi delar ämneskombinationen 

trä- och metallslöjd och bild. Inom bildämnet har vi genom olika digitala medier 

och tidskrifter, kommit i kontakt med digitala instruktioner (Tutorials) där artister, 

konstnärer och hantverkare visar upp hur de går till väga och behandlar olika delar 

av sitt skapande. Det var under arbetet med sådana instruktioner som idén till 

studien tog form. Givetvis så finns det videoinstruktioner till båda slöjdarter, som 

till exempel Degerfälts instruktioner mot textilslöjd på slöjd.nu eller Marcus Vildirs 

(2014) instruktioner på vildir.se/verktygsvaggen/. Vi har observerat att användandet 

av inspelade instruktioner eller läromedel inte är något som i så stor utsträckning 

används i slöjden. Detta antar vi beror på just att ämnet i sig vilar på 

hantverkstraditioner. Vårt antagande är också att användandet av digitalt inspelade 

videosekvenser och instruktioner där specifika hantverksmoment och begrepp 

förklaras och presenteras är ett givande sätt att förmedla kunskap i ämnet. Slöjden 

är ett ämne där kropp, handlag och kunnande är centralt och genom digitala 

instruktioner kan man låta slöjden ta ett steg in på den digitala arenan.  

 

Det finns mycket man kan göra med en kamera när det kommer till 

inspelningstekniker. Syftet med att låta instruktionen likna en vanlig genomgång i 

slöjdsalen var att knyta an till den miljö som eleverna känner till. Precis som Jarl 

Cederblad (2005) uttrycker det är bildutsnitt viktigt för att eleverna ska kunna se 

vad som sker i en instruktion, därför används olika bildutsnitt för att på ett tydligt 

sätt visa de olika momenten. Det verbala i instruktionen spelar också en stor roll. 

Därför är det viktigt att vara så välartikulerad som möjligt och använda ett språk 

som inte är för högtravande utan använda ett mer vardagligt språk som eleverna 

förutsätts ha lättare att knyta an till. Språket ämnar vara enkelt för att eleverna ska 

förstå samtidigt som det förekommer inslag av slöjdriktiga begrepp. Kroppsspråket 

och det verbala språket måste samspela för att förmedla den information som man 

vill få fram, därför är det stora partier av helbilder och halvbilder i instruktionerna. 

Instruktionerna är inspelade i en slöjdsal. Om man bortser från den rent praktiska 

anledningen till detta så var tanken att försöka skapa en atmosfär som 

sammankopplar instruktionen med ämnet slöjd (Englund & Falk-Lundqvist, 2006, 

s.31-32). 

 

Digital instruktion 1 
 

Att tälja en Trollkarl. 
Den första av våra instruktioner behandlar momentet täljning och låter åskådaren 

följa med i slöjdprocessen från skissning till färdig produkt. Instruktionen behandlar 

också säkerhet vid täljning. Instruktionsfilmen är tänkt att fungera som ett 

komplement till den vanliga klassrumsundervisningen och ge eleverna möjlighet 

att arbeta i sin egen takt med instruktionen som hjälpmedel. Instruktionen är 

uppdelad i fyra delar som tillsammans behandlar åtta punkter. Instruktionen är inte 

riktad till någon specifik årskurs utan är tänkt att kunna användas som 

kompletterande material av samtliga årskurser som är aktiva i slöjdämnet (åk 3-9).  
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Introduktion  
 

Under introduktionsavsnittet hälsas åskådarna välkomna och ges en presentation av 

innehållet i instruktionen. Tanken är att introduktionen skall locka åskådaren att bli 

intresserad av instruktionen varför ett gemytligt röstläge samt inslag av humor 

används för att ge ett positivt intryck. 

 

 
Bild från instruktionens introduktions del. 

 

Verktyg 
 

Under denna del ges åskådarna en genomgång av de verktyg som kommer att 

användas under processen. Det första verktyget som behandlas är en täljkniv med 

kort blad. Täljkniven är den kniv som är huvudverktyget för hela instruktionen. Det 

andra verktyget som visas är också en kniv, en späntkniv. Späntkniven är en rak 

kniv som har ett handtag i vardera änden och med hjälp av en tvåhandsfattning så 

används den till att grovforma och avlägsna större bitar av materialet. Det tredje 

verktyget är en såg som också används för att grovforma arbetstycket. Det fjärde 

verktyget som visas är en skruvdragare. Skruvdragaren liksom sågen spelar en 

mindre roll i momentet men visas ändå för att ge åskådaren en uppfattning om att 

de kan användas. Det sista verktyget som visas är en vanlig blyertspenna. Pennan 

visas upp för att befästa vikten av och ge en koppling till skissningsavsnittet som 

kommer senare i instruktionen.      
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Bild från instruktionens verktygsgenomgång. 

 

Säkerhet 
 

Säkerhet i slöjdsalen är av yttersta vikt när det gäller all slöjdrelaterad undervisning. 

Eftersom instruktionen är tänkt som ett kompletterande material till den vanliga 

undervisningen förutsätts eleverna i den klass som använder instruktionen redan ha 

fått en genomgång av de säkerhetsföreskrifter som gäller i samband med 

slöjdundervisningen. Därför ges endast en kortare repetition av de regler man bör 

tänka på i samband med täljning. Det som nämns är till exempel hur man korrekt 

skall förflytta sig i slöjdsalen med eller utan verktyg i handen, att verktygen inte är 

leksaker utan redskap som skall användas ändamålsenligt. Under säkerhetsavsnittet 

tas det också upp hur eleverna skall agera vid lättare skador som kan uppkomma 

vid hanteringen av knivar och andra verktyg. Även detta kan ses som en repetition 

av kunskap som eleven redan skall besitta inför slöjdarbetet.  

 

 
Bild från instruktionens säkerhetsgenomgång.     
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Skissning 
 

Efter säkerhetsdelen så får åskådarna en genomgång i momentets skissningsarbete. 

Här uppmanas åskådaren att lägga ned ordentligt med tid vid skissningsarbetet då 

detta är den fas som knyter samman idé och design i momentet. Det är i detta skede 

som eleverna med fördel kan experimentera med olika idéförslag för att så 

småningom komma fram till en användbar produktskiss. Här visas också ett flertal 

skisser med olika design. En design som känns passande för instruktionen väljs 

sedan ut. Anledningen till att flera skisser tas fram är för att sporra elevernas fantasi 

och kreativa process samt förhindra att de låser sig vid den design som visas i 

instruktionen.   

 

 
Bild från instruktionens skissningsgenomgång. 

 

Grovformning 

 

Grovformningsavsnittet inleds med en kort presentation av det material som 

kommer att användas, i det här fallet björk. Björkens hårdhet gör den kanske inte 

till ett givet val i täljsamanhang för de lägre åldrarna. Även om det är litet jobbigare 

att tälja i björk på grund av dess hårdhet så är det mycket enklare att få fina och 

rena snitt än om man skulle arbeta i mjukare träslag. När arbetet kommer i gång så 

uppmärksammas åskådaren på en tejpmarkering på träämnet. Markeringen visar på 

fördelningen mellan hatt och kropp på den blivande trollkarlen och fungerar även 

som en anvisning vid sågningen som följer. Även sågen markeras med en tejp för 

att ge ett konstant djup i det sågsnitt som nu görs i ämnet. Efter att sågen visats upp 

är det dags att börja använda späntkniven, men för att underlätta detta poängteras 

vikten av att spänna fast arbetsstycket ordentligt i bänken innan. Under själva 

arbetet med späntkniven visas också olika handgrepp och arbetsriktningar. Arbetet 

återkopplas mot den tidigare framtagna skissen och arbetsätten i de olika momenten 

visas ingående för att ge åskådaren en så tydlig inblick som möjligt i vad och hur 

händerna på instruktören arbetar samt hur arbetet fortskrider.      
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Bild som visar användandet av späntkniven, från instruktionens grovformningsavsnitt. 

 

Trollkarlens Hatt (Detaljformning) 
 

Namnet på denna del av instruktionen speglar var i processen vi är. 

Grovformningen är klar och vi har gått över till de första detaljerna och som namnet 

visar så har vi kommit in på trollkarlens hatt. I detta avsnitt visas fler handgrepp 

och tekniker som är smidiga att använda då man vill fortsätt att forma sin produkt. 

Exempel på handgrepp som visas här är Saxgreppet som går ut på att använda 

bröstryggsmuskelaturen istället för armarna och händerna när man täljer. Detta ger 

en ökad styrka i greppet och är perfekt då man önskar avlägsna större delar av ämnet 

snabbt. Saxgreppet är också användbart för elever som inte har så mycket armstyrka 

och därför tjänar på att använda större muskelgrupper vid täljning. Tumgreppet, 

som också visas, fungerar i princip som en hävstång där man använder sig av 

tummen som mothåll och arbetar med knivens form för att enkelt och säkert 

avlägsna mindre bitar av ämnet. Tumgreppet är perfekt vid formning av detaljer.  
 

 
Bild som visar saxgreppet, från instruktionens detaljdel.  
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Trollkarlens skägg (Detaljformning) 
Efter att trollkarlens hatt är färdig går vi vidare i instruktionen och tar oss an 

täljandet av trollkarlens ansikte och skägg. Det första som sker i den här delen av 

instruktionen är att vi skissar upp skäggets konturer på träämnet. Sedan skärs ett 

snitt längsmed dessa linjer för att markera var skägget slutar och kroppen börjar. I 

denna del visas handgrepp som kan användas vid mer detaljerat täljande, för ökad 

kontroll av kniven. Här visas också hur man kan gå till väga för att uppnå perspektiv 

via höjdskillnader i träet.  

 
 

 
Bild som visar tumgreppet, från avsnittet om trollkarlens skägg. 

 

Trollkarlens näsa 
 

Den sista delen av instruktionen som behandlar täljandet av trollkarlens näsa samt 

hur näsan fästs vid den täljda figuren. Trollkarlens näsa är täljd ur ett separat stycke 

torrt trä. Anledningen till att detta material är torrt är för att visa åskådarna hur man 

kan använda sig av träets krympförmåga vid sammanfogning av stycken. Näsan 

täljs och ett hål borras upp i trollkarlens ansikte. Näsan fästes i hålet och fastnar då 

det våta träet torkar och krymper. 
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Bild som visar monteringen av näsan, ifrån instruktionens del om trollkarlens näsa. 

 

Inspelning, redigering och format 
 

Inspelningen av instruktion ett ägde rum i en av slöjdsalarna på Umeå universitet. 

En vanlig systemkamera av märket Canon användes. Eftersom studien är utförd i 

olika delar av landet har inspelningarna skett enskilt. Att arbeta med filminspelning 

innebar vissa nackdelar. Bland annat kunde inte kamerans funktioner användas 

under själva inspelningen utan ett bildutsnitt filmades per klipp. Kameran 

kopplades till salens Smartboard för att kunna se bildutsnitt och positionering under 

inspelningen. Ljudet fångades upp av en myggmikrofon och spelades in separat för 

att ge en så bra och jämn återgivning som möjligt, oavsett avstånd till kameran.   

 

Efter att allt material spelats in bearbetades materialet i Adobe Premiere. Materialet 

redigerades och sammanställdes till det färdiga resultatet. Därefter sparades filmens 

delar i mp4-format för kompatibiliteten med Youtube.   

 

 
Bild från inspelandet av instruktionen.  
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Digital instruktion 2 
 

Säkerhet 
 

Säkerhet är en väldigt viktig del i slöjdsalen som repeteras ofta. Det är viktigt att 

eleverna kan ta del av säkerhetsföreskrifterna när de behöver en repetition, inte bara 

när läraren tar upp det. Det verbala språket och kroppsspråket är tydligt och 

allvarligt för att förtydliga vikten av att dessa regler efterföljs. I instruktionen tas ett 

antal exempel upp på olyckor som kan inträffa om inte föreskrifterna följs. Detta är 

en grundläggande säkerhetsgenomgång och den behandlar inte 

säkerhetsföreskrifterna som gäller för enskilda maskiner eller arbetsmoment. 

Tanken är att använda denna instruktion frekvent som uppstart på lektioner då 

eleverna behöver lugna ner sig efter rasten, och få en påminnelse om att slöjdsalen 

inte är en lekplats. 

 
Bild från instruktionens säkerhetsdel. 
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Tälja smörkniv 
 

Instruktionen är uppdelad i fyra delar vilka behandlar olika steg i arbetsprocessen 

och därför är uppdelad i separata filmer. Eleven kan enkelt gå in och titta på det 

moment som utförs för tillfället. Flera av instruktionerna är gjorda på ett sådant sätt 

att de kan användas till andra uppgifter, detta för att minimera arbetet vid 

konstruktionen av fler digitala instruktioner. Materialet är riktat till mellanstadiet 

och i första hand årskurs fyra som en introduktion till täljning som teknik. Detta är 

ett komplement till ordinarie undervisning och är tänkt som ett verktyg för både 

elever och lärare.  

 

 
Bild från instruktionen som visar färdig produkt samt utklippt mall.  

 

Introduktion 
 

Här får åskådaren en inblick i vad som kommer behandlas under momentet, vilka 

verktyg som kommer att användas och vilket material vi ska arbeta med. En kort 

säkerhetsrepetition involveras för att understryka vikten av detta. Introduktionen är 

inspelad framför vitatavlan i en slöjdsal. Instruktionen efterliknar en vanlig 

genomgång i klassrummet för att eleverna skall känna sig bekanta med situationen. 

Den position som läraren intar signalerar en form av auktoritet genom placeringen 

bakom katedern, framför vitatavlan och föreläser om vad som komma skall.   
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Bild från instruktionens introduktionsdel. 

 

Skissa och märka 
 

I denna del får åskådaren ta del av hur man skissar. En kort introduktion till 

uppvärmningstekniker och skisstekniker tas upp för att åskådaren skall få en ingång 

till hur man skissar på bästa sätt. Därefter får åskådaren se hur man arbetar fram en 

form som sedan klipps ut till en mall och överförs till ämnet (träbiten). Förarbetet 

är viktigt och därför har momentet fått en egen del för att understryka vikten av ett 

noggrant förarbete.  
 

 
Bild från instruktionens skissningsgenomgång.  

 

Såga 
 

Här visas vilka verktyg som används när grundformen sågas ut, hur träbiten spänns 

fast på bästa sätt och varför detta görs. I instruktionen användes olika bildutsnitt för 

att åskådaren skulle se momentet så bra som möjligt. Detta moment är viktigt för 

att minimera arbetsbördan så mycket som möjligt, speciellt i de lägre åldrarna.  
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Bild från instruktionens del om sågning. 

 

Tälja 

 

Täljning är en teknik med hög risk för mindre sårskador, då man arbetar med kniven 

nära handen och ofta stöter på problem med att greppa ämnet (träbiten) på ett bra 

sätt. Av den anledningen är det viktigt att förmedla olika täljgrepp till eleverna för 

att minimera skaderisken och öka kunskapen inom momentet. Åskådaren får i 

denna del information om två olika täljgrepp och dessa kan användas. En 

instruktion i hur man ska sitta för att på ett säkert sätt arbeta med täljning i grupp 

behandlas. I slutet får åskådaren se hur det färdiga resultatet kan se ut. 

 

  
Bild från instruktionens del om täljning. 
 

Inspelning, redigering och format. 
 

De digitala instruktionerna är inspelade med en iPad 3 monterad på stativ. 

Ljudupptagningen är gjord med den inbyggda mikrofonen i iPaden. Redigering 

gjordes i Perfect Video, en App designad för filmredigering. Efter redigeringen 

exporterades filmen i mp4-format för kompabiliteten med Youtube.  
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Bild på inspelningsutrustning vid instruktion 2. 
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Metod 
 

För att undersöka och svara på studiens frågeställningar har vi som gestaltande del 

konstruerat två digitalt inspelade instruktioner av valda moment i slöjden. Dessa 

har presenterats för elever i grundskolan. Vi har valt att använda oss av 

frågeformulär och observation som metod. Fallstudie är den metod som har använts 

som ingång till vårt vetenskapliga arbete (Backman, 2008). Valet av 

undersökningsmetoder är baserat på tidsramen för examensarbetet. Vi har även valt 

att titta på förhållandet mellan kön, socioekonomisk bakgrund samt ålder i de båda 

fokusgrupperna i relation till resultatet. Förförståelsen att informanterna på en av 

de utvalda skolorna kommer ifrån olika socioekonomiska bakgrund där 

segregeringen i samhället är tydlig antogs kunna ha betydelse för studiens resultat. 

Antagandet är baserat på de ekonomiska förutsättningar som informanterna hade. 

Kostnaden för ny teknik är för vissa människor för hög för att de ska ha råd. Därför 

anses det som en faktor att ha med i tolkningen av resultatet. Åldersskillnaden var 

en annan faktor som vi hade i åtanke vid tolkningarna. Det skiljde tre år mellan 

fokusgrupperna, utvecklingen i skriftspråk skiljer sig markant mellan åldrarna, 

vilket ansågs vara av vikt för informanternas möjlighet att uttrycka sina åsikter. Trä- 

och metallslöjden är traditionellt ett manligt kodat ämne, av den anledningen ansåg 

vi att det var av vikt för tillförlitligheten i resultatet att ta hänsyn till detta i 

tolkningarna (Borg, 2008).  

 

Frågeformulär 
 

En del av empirin har samlats in via frågeformulär som tillhandahölls då 

informanterna tagit del av de digitala instruktionerna. Vid konstruktionen av 

frågeformuläret tillämpades råd och tips som Judith Bell (2009) belyser i sin bok 

Introduktion till forskningsmetodik. Eleverna uppmanades att ge utförliga svar 

genom att de tolv frågorna, med undantag för den sista frågan, utformades på ett 

sätt som skulle minska antalet ja och nej svar. Öppna frågor stimulerar till breda 

svar, och målet var att få bred information som var relevant för studien (Bell, 2009). 

Fokuspunkterna valdes för att på bästa sätt besvara studiens syfte och 

frågeställningar.  
 

Observationer 
 

Ett semistrukturerat observationsprotokoll sammanställdes för att ge en 

kompletterande bild av problemområdet. Under studien genomfördes deltagande 

observationer för att kartlägga informanternas sätt att arbeta med det inspelade 

materialet. Observation som metod är enligt Johansson och Svedner (2010) kanske 

den mest givande metoden när det kommer till att belysa samspelet mellan lärare 

och elever samt själva undervisningsprocessen (Johansson och Svedner, 2010, 

s.41). En observation av presentationen och arbetet med det inspelade materialet 

gav oss en kompletterande bild av elevernas upplevelser kring de digitala 

instruktionerna och en inblick i det praktiska arbetet.   
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Urval 

 
Två klasser (fokusgrupper) valdes ut efter det moment de arbetade med i slöjden 

vid undersökningstillfället. Studien ägde rum på två skolor, en i södra Sverige och 

en i norra. En faktor som var central i urvalet var åldersskillnaden på eleverna, detta 

för att skapa en bredd i studiens resultat. Den könsliga- och socioekonomiska 

fördelningen i fokusgrupperna noterades genom en dialog med slöjdläraren. 

Socioekonomisk bakgrund och kön är två faktorer som vi ville beakta i studien 

utöver ålderskillnaden. Dessa tre faktorer antogs vara betydande då erfarenheten av 

digitala media kan skifta mellan ekonomiska samhällsklasser, kön och ålder. De 

ekonomiska möjligheterna att kunna införskaffa nödvändig utrustning antogs ha 

betydelse för informanternas förkunskap. Undersökningen genomfördes med lika 

andel pojkar och flickor i så hög utsträckning som möjligt (Bourdieu, 1995). 

 

Tillförlitlighet 

 
Eleverna var bekanta med oss sedan tidigare då vi har arbetat på skolorna. Vi menar 

att en viss samstämmighet råder mellan frågeformulären och observationerna vilket 

indikerar en viss tillförlitlighet i studien. Vissa elever frågade oss som studenter om 

hjälp under arbetet vilket tyder på att kontakten mellan oss och eleverna var bra.   
 

Etiska ställningstaganden 

 

Innan studien inleddes kontaktades de utvalda skolornas ledning och gällande regler 

samt bestämmelser kring hantering av informanters integritet undersöktes.  

Varje deltagare upplystes om studiens syfte och innehåll samt om de rättigheter och 

skyldigheter som gäller mellan parterna i en vetenskaplig studie. Deltagande i 

studien har varit anonymt och varken informanternas namn, skola eller hemort 

presenteras i studien. Informanterna upplystes särskilt om att deltagandet i studien 

var frivilligt och kunde avbrytas när helst de ville. De upplystes även om hur deras 

integritet skulle behandlas under studien. En samtyckesblankett skickades innan 

studien ut till elever och förmyndare i de skolklasser som studien omfattar. Endast 

informanter som returnerat en samtyckesblankett med giltig underskrift har fått 

delta, övriga kommer inte att presenteras i resultatet (Bell, 2009, s.53-65; Dimenäs, 

2007, s.26-27). 

 

Genomförande 
 

Observationerna genomfördes under två ordinarie lektionstillfällen. Placeringen i 

klassrummet valdes på ett sådant sätt att eleverna inte skulle fästa för stor 

uppmärksamhet vid närvaron av observanten. Under hela observationen fördes 

anteckningar om vad som skedde i klassrummet utifrån de fokuspunkter som 

fastställts på förhand. Visningen av den digitala instruktionen och frågeformuläret 

genomfördes med cirka en veckas mellanrum. Innan frågeformuläret delades ut till 

informanterna uppmärksammedes de om de etiska regler som gäller för en studie 

av denna karaktär. Informaterna blev även informerade om att de fick ta god tid på 

sig att besvara frågorna. Sedan delades frågeformulären ut och informaterna fick 

svara. Det tog cirka 15-20 minuter för informanterna att besvara frågorna och alla 

utom en deltog i studien. 
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Databearbetning 
Frågeformulären sammanställdes för respektive fokusgrupp och strukturerades 

efter positiva och  negativa upplevelser av de digitala instruktionerna. Kommentarer 

som var vacklande eller otydliga lades i en egen grupp. Observationsprotokollen 

renskrevs. När tolkningarna gjordes av respektive fråga gjordes flera 

genomläsningar av datat, både av frågeformulär och observationsprotokoll. Datan 

tolkades först utifrån helheten, sedan utifrån enskilda upplevelser för att skapa en 

förståelse av hela kunskapsområdet. Olika infallsvinklar lyftes och en diskussion 

fördes kring hur tolkningen förändras utifrån olika perspektiv. En faktor som 

spelade in vid databearbetningen var vår egen förförståelse av området. Vår egen 

förförståelse grundade sig i ett kontinuerligt användande av digital media samt 

tidigare arbete med digitala instruktioner. Vår kunskap om digital teknik har ett nära 

samband med den generation vi tillhör. Elsa Dunkels (2012) beskriver detta som 

nätets invandrare och nätets infödda, alltså de som är uppvuxna med internet och 

de som inte är det.  

 

Uppdelning av arbetet 
 

Den största delen av skrivarbetet skedde via Google docs där vi båda har skrivit i 

samma dokument för att sedan överföra texten till ett Word dokument för fortsatt 

redigering. Samma gäller frågeformulär, observationsprotokoll och 

samtyckesblankett. Gestaltningen spelades in och redigerades individuellt med en 

fortlöpande diskussion och dialog kring tema och upplägg. När arbetet började 

färdigställas skickade vi dokumentet via epost mellan varandra. Bearbetningens 

uppdelning skedde via telefonsamtal varje morgon där vi beslöt vilka delar som var 

och en skulle behandla under dagen. Vid större ändringar och tillägg satt vi 

tillsammans i dokumentet och samtalade via Facetime och telefon där vi 

tillsammans beslöt vad som skulle göras medan en av oss skrev ner det som vi 

beslutade. Resultatet bearbetades individuellt för att sedan sammanställas och 

tolkas via diskussion och dialog. Uppdelningen har skett kontinuerligt men har inte 

följt någon specifik form, utan vi har valt att göra uppdelningen genom dialog.    

 

Kritisk reflektion 

 
Vår positiva inställning till arbetssättet påverkar vårt förhållningssätt till resultatet. 

Vi tolkar således resultatet från en subjektiv ställning. Detta är en faktor som kan 

ha påverkat tolkningen av resultatet. 

 

Alla filmer inom respektive ”Trollkarl” och ”Smörkniv” visades som en helhet, 

detta var inte grundtanken när studien planerades, utan är ett resultat av elevernas 

arbetstempo. Vi hade således inte kunnat få in resultatet i tid för att uppfylla arbetets 

tidsram, därför valde vi att visa alla filmerna vid ett tillfälle och eleverna 

observerades i arbetsprocessen vid två tillfällen. Detta kan ha påverkat resultatet då 

eleverna inte använde materialet under en längre tid utan såg alla filmerna på en 

gång. 
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Resultat 

 

Under denna rubrik presenteras resultaten av vår studie. Resultatet inleds med en 

beskrivning av de två fokusgrupperna samt en sammanfattning av gruppernas 

tidigare kunskaper gällande digital teknik och media. Resultatet är organiserat 

utifrån två huvudrubriker: Observation och Frågeformulär. Dessa är i sin tur 

indelade i tre fokuspunkter: Elevernas mottagande av den digitala instruktionen, 

Elevernas förståelse av instruktionen och Elevernas användande av det inspelade 

materialet under lektionens gång. Efter varje fokuspunkt följer en tolkning utifrån 

studiens teoretiska utgångspunkt. Skillnader mellan kön samt etnisk bakgrund 

behandlas i sammanfattningen av studiens två forskingsmetoder. 
 

Frågeställningarna behandlas i följande ordning:  

 

 Hur beskriver elever att de upplever arbetet med digitala instruktioner i 

slöjdundervisningen? 

 På vilka sätt upplever elever att deras förutsättningar för lärande förändras 

med införandet av digitala instruktioner i slöjdundervisningen? 

 

Vi har valt att dela upp resultatet i de två fokusgrupperna som studien innefattar för 

att lättare ge en tydlig bild av resultatet.  

 

Fokusgrupp 1 (Fg1) 
 
Den första fokusgruppen är en årskurs sju från en skola i norra Sverige. Klassen 

består av fjorton elever, sex pojkar och åtta flickor. En lärare med flera års 

erfarenhet av yrket är med under observationstillfället. Eleverna presenterades för 

den första digitala instruktionen, Instruktion 1. Att tälja en trollkarl. Gruppen har 

en bristande erfarenhet av att arbeta med digital media i slöjden och det är först på 

senare tid som fenomenet blivit en del av undervisningen. Eleverna har även 

begränsad tillgång till datorer eller surfplattor. En majoritet av eleverna har tillgång 

till smartphones och det finns tillgång till två skol-surfplattor i klassrummet. En 

satsning på elevdatorer kommer inom kort att ge eleverna tillgång till personliga 

datorer. Fokusgruppens erfarenhet av täljning som slöjdart är varierande. Eleverna 

blir informerade om studiens uppläggning samt deras rättigheter utifrån den tidigare 

nämnda etiska principer. Läraren är positivt inställd till användandet av digitala 

instruktioner i undervisningen och har en viss vana av att arbeta med 

kompletterande material i undervisningen i form av steg för steg instruktioner i 

pappersform samt Photo story instruktioner.   

 

Fokusgrupp 2 (Fg2)  

 
Den andra fokusgruppen är en årskurs fyra från södra Sverige. Klassen består av tio 

elever, fem flickor och fem pojkar. En lärare med endast en termins erfarenhet var 

med i klassrummet. Fokusgruppen presenterades till att börja med för instruktionen 

Säkerhet. Eleverna har låg erfarenhet av att använda digital media i slöjden. 

Däremot är digital media ett återkommande inslag i andra ämnen, elevernas vana 

av att använda framförallt ipad bedöms som hög. Tillgången till surfplattor på 

skolan är god. Eleverna har haft varierad mängd slöjd sedan tidigare vilket beror på 
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att skolan är nystartad och eleverna kommer från olika skolor i området. Detta, i 

kombination med elevernas ålder, innebär att elevernas erfarenhet av täljning är 

ytterst varierande. Eleverna blev informerade om studiens upplägg samt deras 

rättigheter utifrån tidigare nämnda etiska principer. 

 

Elevernas tidigare erfarenheter av digital media 
 

Samtliga elever i både fokusgrupp 1 och 2 uppger att de använder digital teknik i 

någon form dagligen. Vilken typ av teknik eller media det rör sig om varierar mellan 

eleverna, men de vanligaste förekommande svaren är TV, dator, iPad och 

mobiltelefon (smartphones).  

 

Jag använder mobilen till att surfa och spela spel. Hemma har vi en familje-

ipad som jag ibland surfar och spelar på och min dator använder jag till att 

lyssna på musik och är på Youtube (Flicka, Fg1). 

 

Vad eleverna använder de olika medierna till är också varierande, men 

återkommande användningsområden som spel och surf dyker upp. Endast ett fåtal 

elever uppger att de använder digital media till skolarbete. En elev säger: ”Jag spelar 

spel, pratar med vänner, tittar på nyheter. Är på Youtube, sociala nätverk och 

pluggar” (Flicka, Fg1). En annan elev säger: ”Jag spelar och lyssnar på music och 

chattar på KiK och kollar på instagram” (Flicka, Fg2). 
 

Observation 

 

Här redovisas de observationer som gjorts under lektionerna med de två 

fokusgrupperna. 
 

Elevernas mottagande av den digitala instruktionen 
 

Fokusgrupp 1 

Eleverna sätter sig på sina platser och läraren berättar kort vad momentet skall 

handla om. Därefter släcks lyset och det inspelade materialet presenteras via en 

projektor på en stor skärm. På grund av tekniska problem med skolans WiFi-nät 

kommer inte instruktionen igång på en gång, men efter en stund är problemen lösta 

och instruktionen fortsätter. Samtliga elever tar till sig instruktionen under tyst 

koncentration och alla verkar intresserade. Ett stycke in i instruktionen knackar det 

på dörren och lektionen avbryts av elever från en annan klass. Eleverna kommer av 

sig men återgår snabbt till instruktionen. 

 

Allt efter att instruktionens olika delar presenteras tappar några av eleverna 

intresset, börjar prata och tar upp sina telefoner, men efter bara en stund återgår de 

till att observera instruktionen. Mot slutet av instruktionen tappar eleverna orken 

och en oro bryter ut i klassrummet. Suckar och prat indikerar att instruktionen 

upplevs som för lång, men eleverna visar på berömvärd disciplin och fullföljer 

instruktionen utan större invändningar. Det är oklart om eleverna skulle ha reagerat 

på samma sätt under en vanlig lärarledd genomgång.  
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Fokusgrupp 2 

Eleverna pratar lite med varandra innan filmerna kommer igång. När filmerna 

börjar lyssnar de uppmärksamt under både den första och andra filmen. I mitten på 

den tredje är det en av eleverna (som sitter i mitten av klassrummet) som vänder sig 

om och pratar lågmält till en av sina kompisar. Kompisen är dock mer intresserad 

av att se filmen och säger till hen att vara tyst. Då vänder hen sig tillbaka mot filmen 

och fortsätter titta. Efter ytterligare en film är det en av eleverna som reser sig och 

går längst bak i salen, det ser ut som att hen letar efter något som hen inte finner. 

Efter det korta utspelet återvänder hen till sin plats och fortsätter titta. En annan 

elev, också belägen i mitten av klassrummet inleder med en ganska nonchalant 

inställning till filmvisningen. Hen sitter med benen på en pall och visar en tydligt 

uppkäftig attityd. Läraren låtsas inte om eleven utan fokuserar på de som är 

intresserade, och mycket riktigt så ändrar hen inställning när hen inte får 

uppmärksamheten. Efter det sitter eleven resten av lektionen och visar intresse för 

filmerna. Någonstans i mitten av filmvisningen knackar det på dörren och en elev 

från en annan klass kommer in och vill prata med läraren. Eleverna blir distraherade 

under den korta stund som samtalet varar och återgår sedan till filmen. 

 

Tolkning 

Helhetsbilden av instruktionsvisningen uppfattas som positiv utifrån båda 

fokusgrupperna. Eleverna visade intresse med några undantag. En tolkning av 

intressenivån för instruktionerna kan ligga i elevernas vana att använda detta 

medium till vardags såväl som i undervisningen. Även om det fanns en skillnad i 

förutsättningarna för digitalt användande i skolarbetet hos de båda grupperna visar 

ändå resultatet att inställningen till arbetsmetoden är densamma i båda 

fokusgrupperna. Elevernas tystnad behöver inte betyda att de har ett stort intresse 

för ämnet, utan kan vara ett resultat av de sociala regler som tillämpas när man 

befinner sig i ett sammanhang där rörlig bild visas. 

  

En annan tolkning är att ungdomar idag inte läser i samma utsträckning som förut, 

boken har bytts ut mot ett konstant flöde av digital information och media. Att läsa 

kan då upplevas som ett långsamt och tråkigt sätt att samla information. Därför 

tolkar vi det som att användandet av digitala instruktioner i filmformat upplevs som 

mer givande och intressant för eleverna. När en instruktion förmedlas genom 

klassisk undervisning, där ett antal komplicerade handhavanden skall användas, kan 

det vara svårt för eleverna att se och följa med. Detta kan bidra till att de finner 

föreläsningen ointressant. Elevernas intresse kan tolkas som en konsekvens av den 

tillgänglighet som digitala instruktioner utgör och när de sedan tappar intresset kan 

det bero på instruktionernas längd.  

 

Elevernas förståelse av instruktionen 
 

Fokusgrupp 1 

Efter avslutad genomgång kommer arbetet snabbt igång. Här visar eleverna på en 

förståelse av instruktionens innehåll, men de går tillväga på lite olika sätt. Några 

elever börjar med att kapa upp arbetsstycken medan andra tar itu med 

skissningsdelen. Det råder en lätt förvirrad stämning i klassrummet och några elever 

vet inte riktigt var de skall börja. Ingen av eleverna frågar läraren om råd utan 

samtalar med kamraterna eller finner sin väg. Samtliga har nu kommit i gång med 

att designa sina träfigurer. Det är tydligt att eleverna i stor utsträckning förstår 
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instruktionens moment då majoriteten av frågorna som ställs till läraren rör design 

och mindre detaljer. Enstaka frågor ställs som rör arbetsordning och handlag. 

Läraren svarar då med motfrågor och hänvisar till den digitala instruktionen. 

Eleverna kommer då själva på svaret och kan fortsätta arbeta. Läraren poängterar 

också att instruktionen finns tillgänglig via Google Drive och Youtube om eleverna 

behövde repetera arbetsmomenten. 

 

Fokusgrupp 2 

Eleverna visar hög förståelse av instruktionen. Inga frågor rörande de arbetsmoment 

som presenterats ställs av eleverna. Däremot frågar eleverna en hel del andra saker, 

främst vill de ha estetiska subjektiva utlåtanden från läraren och klasskamraterna. 

Då och då stöter de på bekymmer där läraren är tvungen att gå in och ha en djupare 

handledning med eleven. Eleverna ställer frågor, men dessa är inte av sådan 

karaktär att de kunde besvaras av den digitala instruktionen.  

 

Tolkning 

I tidigare tolkningsstycke Elevernas mottagande av den digitala instruktionen 

problematiseras elevernas kunskapsinhämtning utifrån digitala instruktionerna i 

relation till sociala regler, som exempelvis tystnad under filmvisning. Eleverna 

hade hög förståelse av materialet, vilket visar sig i form av den påtagligt låga 

andelen frågor de båda pedagogerna fick under arbets-momentet. Tolkar vi vidare 

är det sociala regler och normer som spelar roll i elevernas mottagande och 

förståelse av instruktionerna, där mediet spelar en avgörande roll. Vi har observerat 

att elever tenderar att ha en mer positiv inställning till film och rörlig bild än till 

traditionella föreläsningar. Detta innebär att eleverna är mer mottagliga för kunskap 

presenterat i det mediet, vilket vår studie visar på.  

 

Elevernas användande av det inspelade materialet under lektionens 

gång 
 

Fokusgrupp 1 

Elevernas användning av instruktionen under lektionerna är sporadisk. Resultatet 

visar att eleverna minns mycket från den första visningen av instruktionen och inte 

behöver repetera i någon större utsträckning. Några elever går tillbaka till 

instruktionen under arbetets gång för att uppdatera sig och ta reda på 

detaljbeskrivningar. När eleverna frågar läraren om hjälp så hänvisas de till 

instruktionen eller så ställer läraren ledande frågor som hänvisar till instruktionen. 

Eleverna kommer på så sätt fram till svaren själva. 

 

Fokusgrupp 2 

Eleverna förstod instruktionen så bra att de inte behövde återgå till materialet under 

lektionen. Dock uttrycker flera elever att de upplever en trygghet i att kunna gå 

tillbaka till materialet om eller när det behövs. Eleverna lyssnar uppmärksamt under 

visningen, mer uppmärksamt än under ordinarie lärarledda genomgångar utan 

digitala hjälpmedel. Denna skillnad uppfattar vi som en konsekvens av att mediet 

för kunskapsförmedling är annorlunda och ligger närmare deras vardag.  
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Tolkning 

Det finns en skillnad mellan fokusgrupperna och den visar på att eleverna i 

fokusgrupp 1 är mer benägna än eleverna i fokusgrupp 2 att återkoppla till 

instruktionerna under arbetet. Detta kan bero på åldersskillnaden mellan grupperna 

eller på sättet som eleverna är vana att arbeta i slöjden. Eleverna i fokusgrupp 1 

upplevs som vana vid att arbeta självständigt, eller med kamraterna, och de verkar 

minnas instruktionen bra efter bara en visning. Detsamma gäller för eleverna i 

fokusgrupp 2 som inte återvänder till instruktionen under lektionen för stöd i 

arbetet. Detta visar återigen på det som behandlas tidigare, att elever uppfattar och 

tar till sig instruktioner effektivt via film eller rörlig bild. Lärarens sätt att bemöta 

och hänvisa eleverna till instruktionen under lektionstillfällena, kan vara en 

anledning till i vilken utsträckning eleverna återkopplar till instruktionen.  

 

Sammanfattning 

Resultatet från de olika fokuspunkterna är entydigt och visar att digitala 

instruktioner har en positiv inverkan på elevers lärande. Frekvensen av återkoppling 

till instruktionerna är låg, men i relation till den höga förståelsen efter visningen 

tolkas detta som att det inte behövdes. Det finns undantagsfall bland eleverna där 

vissa visar att de inte är intresserade av filmerna, förmodligen beror detta på att 

instruktionen var för lång. Flickorna har en tendens att titta mer på sina telefoner 

under filmvisningen än pojkarna. I fokusgrupp 2 har dock pojkarna svårare att sitta 

still än flickorna, detta kan bero på en skillnad i mognadsgrad och ålder mellan 

flickor och pojkar samt fokusgrupperna sinsemellan. Flickorna frågar även mer om 

hjälp under lektionens gång än pojkarna, detta kan vara ett resultat av att slöjden är 

ett traditionellt manligt kodat ämne. Vi har inte observerat någon skillnad på grund 

av etniskt ursprung under lektionerna.   

 

Formulärfrågor 
 

Här redovisas svaren från frågeformulären organiserade utifrån de två 

fokusgrupperna som har studerats under studien 

 

Elevernas mottagande av den digitala instruktionen.  

 

Fokusgrupp 1 

Generellt ställer sig eleverna positiva till den inspelade instruktionen och flera av 

dem menar att instruktionen är tydlig vilket ger dem en trygghetskänsla eftersom 

de från instruktionen får veta i vilken ordning momenten skall göras. Om minnet 

skulle svika har de hela tiden möjlighet att återvända till den inspelade instruktionen 

för repetition. Några elever beskriver instruktionen som lättförstådd och att det är 

bra att de får detaljerade förklaringar. En annan positiv aspekt som eleverna lyfter 

fram är att genomgångar och instruktioner av detta slag, där innehållet presenteras 

som en film, sporrar deras intresse mer än andra former av genomgångar. Eleverna 

uppger att detta har en positiv inverkan på deras inlärning. En elev uttrycker det så 

här: ”Man upplever det som det är film så man blir mer intresserad” (Pojke).  

 

Som nämnts tidigare är den generella responsen positiv, men det finns 

problempunkter som eleverna tycker är mindre bra. Längden och uppdelningen av 

instruktionen tycker de i vissa fall påverkar helheten negativt. Eleverna upplever att 

instruktionen är för lång och tog för mycket tid från lektionen vilket inte ger dem 
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så mycket tid till arbete under den första lektionen. Instruktionens uppdelning i fyra 

delar upplevs som jobbig då eleverna är tvungna att själva starta varje del. ”Den satt 

inte ihop, det var fyra delar så han måste byta hela tiden” (Pojke).  En elev stör sig 

också på bakgrundsljud i instruktionen. ”Filmen var bra men han smackade med 

läpparna mycket” (Flicka). 

 

Fokusgrupp 2 

Generellt är eleverna positiva till instruktionen. Det är dock vissa elever som har 

invändningar. En elev tycker att det är tråkigt, en annan att filmerna är för långa, 

men dessa elever uttrycker att de ändå förstår funktionen av arbetssättet och skriver 

att de vill arbeta med det i framtiden. Tryggheten i att kunna återgå till 

genomgången och slippa vänta på hjälp uttrycker eleverna som en stor fördel. ”Att 

man kan gå in och titta när man inte kan” (Flicka). ”Att man inte behöver fråga dig 

(läraren) hela tiden” (Flicka). Under lektionstid är de flesta klagomålen riktade mot 

väntetiden innan eleverna får hjälp och handledning i sitt arbete. 

 

Tolkning 

Precis som under observationen visar resultatet även här att eleverna är positivt 

inställda till instruktionerna, men när vi studerar de olika individerna i 

fokusgrupperna uppfattar vi olika inställningar. Det finns en oro hos vissa elever 

när det kommer till att arbeta med digitala instruktioner. Att några upplever det som 

skrämmande att behöva använda datorerna för att söka efter instruktioner istället 

för att få informationen från sin lärare. En tolkning är att eleverna själva inte är 

insatta i den tekniska användningen. Då blir steget till att själv behöva söka 

information eller att söka instruktioner ett hinder. 
 

Elevernas förståelse av instruktionen 
 

Fokusgrupp 1 

Eleverna i fokusgrupp 1 visar stor förståelse av instruktionen och precis som 

tidigare nämnts i observationen märks det på det ringa antalet frågor som ställs till 

läraren. De flesta eleverna skriver att de tack vare den tydliga strukturen av 

instruktionen och videoformatet får möjlighet att se allt som händer i momentet, 

och därför inte behöver fråga läraren om hjälp efter varje steg.  

”Alla får samma information och man kan jobba på så att inte alla behöver stanna 

om det är någon som inte förstår. Läraren får också lättare att hjälp alla” (Flicka). 
 

Resultatet visar också att det finns enstaka elever som menar att instruktionen 

emellanåt är svår att komma ihåg och att de är tvungna att titta på kompisarna eller 

gå tillbaka och se filmen igen. Elevernas svar visar också på att de upplever att de 

får lära sig tekniker och begrepp som de inte kunde innan de såg instruktionen. 

Säkerhetsregler, tekniker och sätt att tänka kring täljning är några exempel på 

kunskaper eleverna uppger att de minns. ”Jag har fått lära mig hur mycket fin jobb 

det är och att man inte kan vara så snabb” (Flicka).  
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Fokusgrupp 2 

Eleverna visar hög förståelse av det presenterade materialet. En elev menar: ”Att 

man lär sig va man kanske inte visste” (Flicka). Under lektionstillfället ställs inga 

frågor om de kunskapsområden som tags upp i instruktionsfilmen. I arbetet visas 

stor förståelse för momentet. Några av eleverna nämner att det är svårt att höra 

ibland, men detta är inget som visar sig rent kunskapsmässigt. Något som även 

nämnts i formuläret är att det skulle ha varit lite andra bildutsnitt, men detta verkar 

inte ha påverkat deras kunskapsnivå nämnvärt. 

 

Tolkning 

Här är intrycken av instruktionerna olika bland eleverna i fokusgrupperna och detta 

påverkar deras förståelse av materialet. Några elever i fokusgrupp 1 menar att de 

upplever de digitala instruktionerna som tydliga och genomtänkta. Andra har en 

känsla av att inte minnas allt från genomgången och att de blir osäkra på de delar 

som täljmomentet innefattar. I fokusgrupp 2 upplever eleverna inga svårigheter med 

att förstå instruktionen utan vet hur de skall arbeta. Här måste elevernas tidigare 

kunskaper beaktas eftersom det påverkar deras upplevelse av momentet. Såväl 

elevernas förkunskaper som rör slöjdmomentet täljning som förkunskaper av 

teknikanvändning är relevanta för resultatet. 

 

Elevernas användande av det inspelade materialet under lektionens 

gång 
 

Fokusgrupp 1 

Under lektionens gång är det inte så många elever som upplever att de använt sig 

av instruktionen. Dessa elever menar att det är lätt att minnas instruktionen och de 

kunde därför arbeta utan avbrott. De elever som tidigare upplevde instruktionen 

som svår att minnas har däremot använt sig betydligt mer av möjligheten att 

repetera instruktionen flera gånger som en påminnelse av de olika momenten. 

Något överraskande är att resultatet visar på en elev som upplever den digitala 

instruktionen som positivt men som trots det hellre väljer att fråga läraren om råd 

än att gå tillbaka och se instruktionen en gång till. ”Om jag inte förstår så frågar jag 

hellre läraren” (Flicka). 

 

Fokusgrupp 2 

Ingen elev använder instruktionen under lektionens gång. Eleverna beskriver att det 

inte behövs då genomgången är så pass bra. En elev skriver att hen använder 

instruktionen, men inte behöver titta på den igen. Detta kan självfallet vara en fel-

tolkning av frågan, men någonstans är det ändå korrekt. Ser man det ur det 

perspektivet så använder alla elever instruktionen under lektionen. Alla elever ser 

positivt på arbetssättet och skriver att de vill fortsätta arbeta på detta sätt  

”man lär sig bättre” (Pojke).  

 

Tolkning 

Eleverna i fokusgrupp 2 använder inte materialet under lektionen, men det gör 

eleverna i fokusgrupp 1, om än sparsamt. Generellt ökar förståelsen i samband med 

instruktionsvisningarna. Detta kan som tidigare nämnts ha flera orsaker. Oavsett 

vilka orsakerna är finns det ett tydligt samband mellan de digitala instruktionerna 

och den ökade förståelsen hos eleverna vilket förklarar den låga 

användningsfrekvensen under arbetsmomenten. Detta tolkas som att 
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instruktionerna är tydliga och att eleverna vet vad de skulle göra. Det kan också 

bero på att eleverna vill använda tiden till att arbeta. Av formulärfrågorna framgår 

det att eleverna i fokusgrupp 1 upplever att de tappar värdefull lektionstid eftersom 

instruktionerna upplevs som långa. Genom att se instruktionerna fler gånger skulle 

eleverna komma att mista mer tid från själva hantverket. Anledningen till den låga 

användningen av instruktionerna under arbetet kan också vara en konsekvens av en 

vana eller den tradition som finns att be läraren om hjälp när problem uppstår. 

 

Sammanfattning 

Eleverna menar att instruktionsfilmerna sporrar deras intresse och på så vis deras 

lärande. Längden på instruktionerna är en negativ sida som lyfts av flera elever. Det 

är endast ett fåtal som uppger att de tycker att sättet är tråkigt, medan ingen menar 

att det är dåligt. Eleverna använder instruktionerna sparsamt, i fokusgrupp 1 är det 

fler elever som utnyttjade filmerna, i fokusgrupp 2 används inte alls filmerna. En 

generell skillnad mellan könen är att flickorna skriver mer på frågeformulären än 

pojkarna.  

 

Sammanfattande tolkning 
 

Det sammanfattade resultatet från studien visar på blandade uppfattningar bland 

eleverna i de olika fokusgrupperna, även om majoriteten är positiv. Mottagandet av 

det inspelade materialet är öppet och intresserat och vi observerar en vana hos 

eleverna när det kommer till användningen av digital media. De positiva 

upplevelserna som fokusgrupperna lyfter fram är bland annat tydligheten, 

strukturen och fördelarna med att kunna återkoppla och se instruktionsfilmerna 

flera gånger efter behov. Detta resultat stämmer väl överens med det som Jarl 

Cederblad (2005) belyser i sin studie. Han menar att möjligheten att kunna 

observera moment och tydligt se och förstå hur något skall utföras bidrar till en 

ökad inlärning. Under observationerna kan vi se att de kunskaper, tillvägagångssätt 

och tekniker som filmerna förmedlar i stor utsträckning absorberas av eleverna. De 

frågar inte läraren om hjälp i samma utsträckning som tidigare och de upplevs ha 

en klarare bild av ordningen som arbetet kan utföras i.  

 

De negativa upplevelserna som eleverna i fokusgrupperna uttrycker är främst att 

det upplevs som krångligt och jobbigt att behöva söka instruktioner på nätet eller 

olika plattformar när det är så enkelt att fråga sin lärare. Som nämnts tidigare har 

kunskapsförmedlingen i ämnet slöjd präglats av mästarlärans principer (Nielsen & 

Kvale, 2000) och att eleverna i och med detta nya arbetssätt uppmanas att söka egen 

information i en större utsträckning än tidigare kan vara det som ligger till grund 

för deras skepsis i frågan. Det kan vara så att elevernas tveksamhet till att söka egen 

information på slöjdlektionerna grundar sig i en rädsla för att misslyckas eller göra 

fel. Om man missuppfattar ett steg eller ett moment i slöjden kan följderna bli 

väldigt påtagliga. Självklart blir det fel i teoretiska ämnen också, men ett fel på ett 

tal i matematik eller ett fel på en fråga i historia får enligt oss inte lika synliga 

konsekvenser som om man sågar fel eller borrar ett snett hål i ett arbete som man 

kämpat med i en termin i slöjden. I värsta fall kan det även handla om en bristande 

förståelse i de säkerhetsföreskrifter som råder under slöjdarbetet och då kan detta 

leda till att eleverna blir en säkerhetsrisk för sig själva och sina kamrater. När man 

sätter elevernas slöjdande i ett sådant perspektiv så är det inte så konstigt att de 

frågar om hjälp av någon som vet och kan, istället för att själva söka svaren.    
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Andra negativa upplevelser kring instruktionerna är längden på materialet och här 

kan vi hålla med informanterna. För att kunna hålla elevernas intresse för det 

inspelade materialet uppe, under och efter en genomgång krävs kortare klipp med 

mer fokuserad information. De båda instruktionerna hade lite olika längd och 

upplägg. Trollkarlen var längre medan smörkniven kortare vilket till stor del beror 

på komplexiteten i uppgiften, men resultatet visar att elevernas förmåga att fokusera 

föll ganska drastiskt när filmerna översteg fem minuter. Den slutsats vi kan dra här 

är att det är bättre att spela in fler kortare filmer med mer uppdelade instruktioner 

som tydligt visar på de olika stegen i framställningen av en produkt. Att komplettera 

detta med rena teknikfilmer såsom till exempel sågning, hyvling eller borrning ger 

eleverna en större möjlighet att förbereda sig på de delar som kan tänkas vara med 

i en momentsinstruktion. På så vis kan elever som redan behärskar vissa tekniker 

snabbare ta sig fram i instruktionen utan att behöva lägga tid på något de redan vet 

och behärskar.  

 

Skillnader och likheter 
 

Tidigare i uppsatsen påtalas några skillnader mellan fokusgrupperna. Först är det 

den geografiska skillnaden mellan skolorna. I tolkningen av resultatet syns inte att 

den geografiska skillnaden mellan de olika fokusgrupperna på något sätt påverkat 

resultatet. En annan skillnad är den etniska och sociokulturella spridningen som 

finns i grupperna. Fokusgrupp 1 består enbart av svenskfödda elever medan 

fokusgrupp 2 har flertalet utlandsfödda elever. I fokusgrupp 2 blir även de 

socioekonomiska skillnaderna mer påtagliga än i fokusgrupp 1. I vår tolkning av 

resultatet kan vi däremot inte se några påtagliga skillnader mellan grupperna på 

grund av detta. Elevernas erfarenhet och förmåga att skriva är stor mellan 

grundskolans senare år och de tidigare åren. Detta påverkar deras möjlighter att 

beskriva upplevelserna av det inspelade materialet som återspeglas i 

formulärsvaren. När det kommer till skillnader mellan könen så visar resultatet inte 

på några märkbara skillnader mellan pojkar och flickor då det gäller användningen 

av teknik eller mottagandet av det inspelade materialet. Däremot upplever vi en 

skillnad i uttrycksförmåga bland pojkar och flickor. Majoriteteten av flickorna 

svarar på frågorna på ett mer utförligt sätt till skillnad från pojkarna som generellt 

ger mer kortfattade svar. Detta är troligen ett resultat av den skillnad i mognadsnivå 

som finns mellan könen. Den slutsatsen dras på grund av att skillnaderna i svaren 

bland pojkar och flickor inte är lika tydliga i den yngre fokusgrupp 2 som i den 

äldre fokusgrupp 1. Likheterna mellan grupperna är inställningen till arbetsättet och 

den könsliga fördelningen. Båda fokusgrupperna är positiva i sitt mottagande av det 

inspelade materialet och det finns tydliga likheter i arbetsättet som de båda 

grupperna använder när de behandlar instruktionerna. Könsfördelningen mellan 

fokusgrupperna är relativt jämn i förhållande till antalet elever.  
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Förförståelse 

 

Innan studien genomfördes har eleverna enbart arbetat genom klassisk undervisning 

i slöjden. Eleverna har dock förkunskap om digital media då de arbetar med det på 

olika sätt i andra ämnen. Arbetsättet med instruktionsfilmer i slöjdämnet är dock 

nytt. Vi kunde inte se någon skillnad i förförståelsen baserat på socioekonomisk 

bakgrund och kön. Vi kan se att de äldre eleverna frågar mer om hur de ska använda 

filmerna, medan de yngre inte gör det. Detta kan vara ett resultat av att de äldre 

eleverna inte är infödda i användningen av digatal teknik på samma sätt som de 

yngre (Dunkels, 2012). Vår egen förförståelse spelar en viktig roll i tolkningarna 

av resultatet. Båda är positivt inställda till arbetssättet och har en vana av att arbeta 

med rörlig bild sedan tidigare. Efter att båda har genomgått lärarutbildningen i 

ämnena trä-och metallslöjd samt bild har vi en uppfattning om hur undervisningen 

ska se ut och bedrivas. I utbildningen har båda varit på skolor där man inte använder 

digitala media i slöjdundervisningen. Vi är således utbildade och har erfarenhet i 

den klassiska formen av undervisning.  
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Diskussion 

 

Den klassiska klassrumsundervisningen är en arbetsmetod som skolan tillämpat i 

decennier. Metoden är bra och är ett effektivt sätt att förmedla kunskap på. Digitala 

instruktioner kan inte ersätta den klassiska undervisningen utan bör användas som 

ett komplement för att underlätta och förtydliga vissa moment i undervisningen. 

Detta stämmer väl överens med det som John Steinberg (2013) skriver om 

begreppet Blended learning, där olika sätt att förmedla kunskap används och 

varieras för att stimulera elevernas lärande. Här anser vi att användningen av digital 

media i undervisningen är ett bra exempel på en sådan variation.  
 

Gestaltning 
 

Inför valet av inriktning på detta examensarbete, har ambitionen varit att göra något 

slöjdlärare ska ha användning av i sin proffession. Precis som beskrivs i inledningen 

grundar sig studien i bristen på relevant lärmaterial i trä- och metallslöjden. Därför 

vill vi skapa lektionsmaterial och momentbeskrivningar som via digital media kan 

förmedlas till eleverna i grundskolan. En tanke som följt med under arbetets gång 

är det Jarl Cederblad (2005) skriver i sin lic. avhandling Learning by observation. 

Där poängterar Cederblad vikten av att elever tydligt kan se vad läraren visar och 

hur lärarens händer arbetar. För att uppnå detta använder Cederblad en 

huvudmonterad kamera som på en skärm visar vad hans händer arbetar med. Vi vill 

på liknande sätt ge våra fokusgrupper möjligheten att tydligt se vad som sker i alla 

moment som vi vill förmedla, därför är film som media ett bra alternativ. 

Utformningen av filmens innehåll är också något som vi diskuterade mellan 

varandra. Hur skapas bra och givande film? Den grundläggande tanken är att göra 

så filmerna så mycket som möjligt liknar vanliga genomgångar. Ambitionen är att 

göra raka och tydliga filmer utan effekter och häftiga klipp. I sin artikel Estetiska 

lärprocesser om, i, med och genom slöjd från 2008, skriver Lars Lindström om 

olika sätt att se på kunskaper som används i estetiska ämnen. Lindströms tankar 

kring lärande om slöjd, det område som skall ge mottagarna baskunskaper inom 

ämnet, är något vi anammat i skapandet av filmerna. Därför har vi inte gått in på 

avancerade moment utan fokuserat på baskunskaper som eleverna sedan skall 

kunna använda vid senare moment. Resultatet av filmerna blev bra, men med facit 

i hand hade vi kunnat arbeta om formatet och göra dem kortare.  

 

Inspelning 
 

I och med att vi i huvudsak har arbetat tillsammans men på distans, blev valet av 

inspelningsutrustning olika. Filmerna som är inspelade för fokusgrupp 1 är 

inspelade med utrustning från estetiska institutionen, medan filmerna för 

fokusgrupp 2 är inspelade med iPad. Detta innebar inga större problem då 

filformaten är desamma. Under en filminspelning måste många faktorer tas med i 

beräkningen. Valet av plats spelar självfallet en stor roll. I detta fall föll det sig 

naturligt att spela in filmerna i en slöjdsal. Vi har tillämpat Jarl Cederblads 

slutsatser i Leraning by observation. Bildutsnitten är valda för att framhäva 

arbetsprocessen så bra som möjligt (Fagerholm, 2006). Vid val av bildutsnitt är det 

viktigt att framhäva det man vill förmedla. Är det en övergripande genomgång är 

halvbild ett bra bildutsnitt.  
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Filmaren och journalisten Erik Fagerholm (2006) och filosofiska kandidaten i 

filmvetenskap Agneta Danielsson (1997) är överens när det kommer till halvbildens 

pedagogiska kvalitéter. Fagerholm skriver följande om halvbildsutsnittet: 

”Halvbilden är pedagogisk. Den kan berätta hur personen utför sin syssla och ger 

såväl helhet som mindere detaljer” (Fagerholm, 2006, s.95). 

Halvbilden gör att kroppsspråket hos den som talar syns tydligt och då det är 

övergripande information som ska förmedlas behövs inga närbilder. Närbilderna 

blir desto viktigare när en specifik teknik ska instrueras, exempelvis en täljteknik. 

Då måste åskådaren bli väl införstådd i hur detta utförs korrekt för att öka 

förståelsen och minska skaderisken. Instruktionsfilmerna följer en tydlig 

pedagogisk struktur och är uppdelade i flera delar, för att underlätta för eleverna när 

de vill repetera en specifik teknik eller del av momentet. En fördel med filmerna, 

ur ett pedagogiskt perspektiv, är att det tydligt märks om ett del moment missas 

eller om något är otydligt. Detta är till fördel för både elever och pedagoger då en 

hög kvalité på undervisningen säkerställs.  

 

Lärarproffesionen 
 

Genom att införa digitala instruktioner i undervisningen kommer lärarproffessionen 

självfallet att påverkas. Lärarens roll i trä- och metallslöjden övergår från att 

huvudsakligen förmedla information till att handleda. Dessa två delar finns även i 

klassisk undervisning, men i och med att läraren inte behöver upprepa 

genomgångarna för eleverna, kan mer tid läggas på att handleda eleverna. Detta 

kräver dock att filmerna är lättillgängliga och att de faktiskt används. Det är viktigt 

att arbetsättet implementeras på ett bra sätt. Det kommer att innebära en 

övergångsperiod innan arbetet fungerar tillfredställande vilket innebär mer arbete. 

Så varför ska vi införa detta arbetssätt? 

 

För att kunna besvara den frågan återgår vi till resultatet. Eleverna tyckte om 

arbetsättet och deras lärande påverkades i en positiv riktning. Något som blev 

tydligt under observationen var hur elevernas fokus påverkades när mediet som 

informationen förmedlades igenom ändrades. Under vanliga genomgångar finns det 

enligt vår erfarenhet en tendens att vara lite små prat och det tar tid innan det har 

blivit lugn och ro i klassrummet. När eleverna fick se en digital instruktionsfilm 

blev de lugnare och tystare betydligt snabbare. Resterande lektionstid blev mer 

dynamisk vilket kan bero på sociala regler. När man tittar på film är man tyst i 

respekt till andra till skillnad från i klassrummet där det finns en viss acceptans hos 

eleverna att utmana och testa gränser som skiljer sig markant från de sociala regler 

som gäller för filmvisning. En annan aspekt som också är intressant att titta på är 

elevernas förståelse av instruktionerna. Degerfält & Porko-Hudd (2008) berättar att 

videoinspelade instruktioner togs fram för att överbrygga en språkbarriär som fanns 

hos de elever som Degerfält undervisade. Detta kan vara en anledning till det vi ser 

i resultatet. Fokusgrupp 2 menar att de förstår instruktionen så pass bra att 

återkoppling till materialet inte behövs medan fokusgrupp 1 återbesöker 

instruktionerna mer frekvent. Tittar vi närmare på den etniska och socioekonomiska 

bakgrunden hos de båda grupperna finns precis som vi nämner tidigare en större 

andel elever med utländskbakgrund i fokusgrupp 2. En tolkning av att fokusgrupp 

2 tar till sig den inspelade instruktionen bättre än fokusgrupp 1 är att ett filmat 

material förmedlar budskapet på ett tydligare mer multimodalt sätt. För elever med 
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andra språk än svenska som modersmål kan videoinspelade instruktioner alltså vara 

mer givande än en muntlig eller läst genomgång. 

 

Att ges tid och möjlighet att spela in material 
 

Det är viktigt med skolledningens stöd om man skall inleda ett arbete med att spela 

in instruktionsfilmer. Det är avgörande att pedagoger får relevant fortbildning för 

att hantera den teknik som de förväntas använda (Steinberg, 2013, s.72-74). Det är 

ofrånkommligt att bli tvungen att lägga planeringstid på att genomföra inspelning 

och redigering. Det innebär att andra arbetsuppgifter kommer att påverkas vilket är 

ett problem som måste diskuteras med ledningen på skolan så att de förstår varför 

detta är ett viktigt arbete. Ett argument är att när filmerna väl är inspelade och klara 

så finns de för framtiden. Alla filmer behöver inte spelas in på en gång, utan man 

kan arbeta med inspelningarna under en längre tid. Används Ipad med en enklare 

redigeringsapp kan filmerna snabbt sammanställas på cirka tio minuter. Kvaliten 

blir inte ultimat, men som undervisningsmaterial duger det absolut!  

 

Situationer då arbetssättet inte är gångbart 
 

Att arbeta med digital media i undervisningen på det sätt som studien undersökt, 

har visat sig vara positiv i förmedlingen av kunskap inom ämnet slöjd, vilket 

resultatet pekar på. En instruktionsfilm är givande och informerande samt ett bra 

verktyg, men den kan inte ersätta en lärares roll i undervisningen. Som 

kompletterande undervisningsmaterial för läraren, är dessa instruktioner däremot 

en tillgång och kan bidra till en mer allsidig undervisningsform. John Steinberg 

(2013) lyfter begreppet blended learning som innebär att undervisningsmetoderna 

varieras mellan digital undervisning och mer klassiska undervisningsformer. Detta 

menar vi kan hjälpa till att göra undervinsingen mer intressant. 

 

Att samla och distribuera materialet 
 

En viktig del i arbetssättet är hur materialet distribueras. Förslagsvis läggs 

materialet ut i en Youtube-kanal, sedan görs en webbsida, från sidan görs en länk 

till Youtube där materialet ligger samlat. Men det räcker inte att enbart skapa en 

webbsida och se till att materialet går att komma åt. Det måste också på ett enkelt 

sätt gå att komma åt materialet i klassrummet. Ett sätt är att ha några Ipad med 

tillhörande hörlurar i klassrummet. Eleverna kan då, när de behöver, ta del av 

instruktionerna.  

 

Ämnesöverskridande arbete 
 

I studien har vi inte ett fokus på ämnesöverskridande arbete, men givetvis är detta 

en intressant diskussion att lyfta. Vi är båda för tanken på arbete över 

ämnesgränserna och kan se många fördelar med sådant arbete. Vår erfarenhet av 

ämnesöverskridande arbete visar dock på både bra och dåliga exempel. De 

erfarenheter vi har av slöjdämnet i relation till andra ämnen är att slöjden har en 

tendens att få en hjälp-roll i samarbetet med andra ämnen. Det är viktigt att komma 

ihåg att alla ämnen i skolan har en lika viktig roll. Inget ämne är underlägset det 

andra. Bortser man från detta så kan vårt arbetssätt med inspelade instruktioner vara 

en guldgruva.  
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I bildundervisningen idag ingår det oftast ett avsnitt med rörlig bild. Detta skulle 

kunna vara ett ypperligt tillfälle och ett tydligt exempel på ämnesöverskridande 

arbete som direkt kan kopplas till sättet vi arbetat på. Om eleverna är med under 

inspelningen av instruktionsfilmer till slöjdundervisningen ökar deras kunskaper 

om slöjd. Detta är ett ypperligt sätt att öka kunskapen och förstålesen för slöjd. Att 

låta eleverna själva spela in filmer som visar deras arbete i slöjden och sedan 

presentera dessa filmer som instruktioner till andra elever, eller som redovisningar 

av det utförda arbetet, är ett sätt att öka kunskaperna inom båda ämnesområdena 

med slöjd (Lindström, 2008).  

 

Det flippade klassrummet 
 

Jarl Cederblad (2005) belyser vikten av att kunna observera ett moment ordentligt 

vilket är en förutsättning för elevers lärande. De digitala instruktionerna öppnar upp 

den möjligheten och tydliggör de förmedlade momenten. Alla kan observera vad 

som händer och hur man gör. Elever har även möjlighet att återgå till instruktionen 

eller ta till sig denna innan lektionen. Detta ger en mer individualiserad 

undervisning där alla kan ta till sig kunskaperna i sin egen takt. Diaz (2012) skriver 

om the flipped classroom som en arbetsmetod där digitala instruktioner bidrar till 

en ökad valfrihet att förmedla och bearbeta kunskap.  Elevernas intresse kan tolkas 

som en konsekvens av den tillgänglighet som digitala instruktioner utgör. 

 
The flipped classrom som arbetsätt upplevs som väldigt spännande och 

möjligheterna är många. Om eleverna får möjlighet att se och ta del av moment och 

instruktioner innan själva lektionstillfällena möjliggör detta ett nytt arbetsätt. 

Läraren kan då lägga upp sina genomgångar på ett sätt som bättre svarar mot 

elevernas förkunskaper. I den klassiska undervisningen stöter man som lärare ofta 

på blandade förkunskaper hos eleverna. Vissa elever är införstådda med tekniker 

och moment, medan andra aldrig har provat på (Diaz, 2012). Genom att använda 

inspelade instruktioner och The flipped classroom som arbetsmodell kan man 

undvika denna problematik (Diaz, 2012). Med dessa verktyg skulle läraren kunna 

se till att eleverna får ta del av viktiga baskunskaper redan innan lektionen sätter 

igång och fokus i undervisningens uppstart skulle kunna ligga på en diskussion av 

de givna instruktionerna för att bekräfta att alla har förstått. På så sätt får eleverna 

mer tid till själva skapande processen. Nackdelar med arbetsmodellen är att det 

aldrig går att garantera att eleverna tittar på instruktionerna innan lektionstillfället, 

men med tanke på resultatsvaren i studien så visar de på att eleverna är mer 

mottagliga för videoinspelade instruktioner än de instruktioner som involverar 

läsning. En annan faktor som kan spela in i negativ bemärkelse är skolornas 

inställning till läxor eller hemuppgifter. The flipped classroom går ut på att eleverna 

tar till sig och bearbetar skolmaterial innan lektionen, hemma eller på skolan. Detta 

skulle kunna ses som en läxa och då kanske skolor med en läxfri policy skulle välja 

bort modellen.   

 

I begreppet blended learning finns kopplingar till sättet att arbeta med digitala 

instruktionsfilmer i trä- och metallslöjden. Slöjden är ett ämne där klassisk 

undervisning är en viktig del för att befästa elevers kunskaper. Digitala 

instruktioner har visat sig vara ett bra hjälpmedel för detta. Steinberg (2013) menar 

att en kombination av både vanlig undervisning och digitala hjälpmedel är 
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förnuftigt. Studiens resultat bekräftar detta och visar att eleverna är positivt inställda 

till arbetssättet och kunskapsnivån ökar. 

 

Avslutande reflektioner 
 

I det här avsnittet följer våra avslutande reflektioner och dessa är indelade under 

rubrikerna Redigering och Fortsatt forksning. 

 

Redigering 
 

Under inspelningen påverkades valet av redigeringsmetod av det geografiska 

avståndet från varandra. Instruktion 1 är redigerad i en mediastudio med tillhörande 

teknik och programmet var Adobes Premiere. Instruktion 2 däremot redigerades 

med IPad Appen Perfect video. Trots dessa olikheter så håller instruktionerna en 

hög standard och det intressanta är att inga elever ur fokusgrupperna har reagerat 

på instruktionernas kvalité förutom på den något sämre ljudupptagningen på 

instruktion 2. Tanken kring arbetet med sådana här instruktioner i framtiden är att 

lärare enkelt skall kunna spela in en instruktion utan att begränsas av tillgången till 

utrustning. Våra filmer visar att resultatet kan bli godtagbart ävenv med hjälp av 

enkla medel. En fördel med inspelningsmetoden i instruktion 2 är simpliciteten hos 

redigerings Appen. Adobes program har betydligt längre inlärningskurva och tar 

därför längre tid att bemästra och använda.  

 

Som tidigare nämts är den egentliga skillnaden endast märkbar när det kommer till 

ljudupptagningen. I Instruktion 1 spelades ljudet in med myggmikrofon och 

sparades externt för att sedan synkroniseras med det filmade materialet under 

redigeringen. Detta visade sig vara väldigt tidskrävande, men kvalitén på ljudet 

håller en hög kvalité och det går tydligt att höra det som sägs under instruktionen. 

Under inspelningen av den andra instruktionen användes ingen extern 

ljudupptagning utan endast den inbyggda mikrofonen på Ipaden spelade in ljudet. 

Detta ledde till att kvalitén på ljudet inte alltid höll så hög standard och emellanåt 

blev det svårt att uppfatta vad som sades.  

 

Fortsatt forskning 
 

När skolan blir mer och mer digitaliserad ökar vikten av relevant forskning på 

området. Studien är begränsad och har enbart skrapat ytan på problemområdet. 

Detta gör att det är svårt att dra några generella slutsatser av resultatet. Dock pekar 

resultatet på hur elever uppfattar och tar till sig instruktionsfilmerna på två specifika 

grundskolor. Man kan utifrån resultatet dra slutsatsen att detta är ett arbetsätt som 

förändrar slöjdundervisningen i en positiv rikting. Eleverna får möjlighet att återgå 

till instruktionerna när det behövs och på så sätt blir mer självständiga i sitt arbete. 

Arbetsättet ändrar även lärarens roll i undervisningen, det blir färre frågor kring 

pågående moment från eleverna och läraren får mer tid till handledning på andra 

områden samt bedömning av slöjdprocessen. 

 

Ett område som är viktigt att studera vidare är lärarprofessionen och hur denna 

förändras när man arbetar med digitala instruktionsfilmer som ett pedagogiskt 

verktyg. Vi måste veta hur arbetsbördan förändras för att kunna säga att detta är ett 

alternativ för skolan. Forskning om ramfaktorer som påverkar arbetsbördan är 
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viktig för att öka kunskapen om hur arbetssättet påverkar lärarproffessionen.  Vi vet 

att eleverna uppskattar detta arbetssätt och att vi som unga pedagoger anser att det 

är bra. Men hur uppfattar äldre lärare i trä- och metallslöjd en förändring av detta 

slag? Ämnet är som tidigare nämnts ett traditionsbundet ämne där mästarlära har 

varit grunden sedan ämnet började praktiseras i slutet av 1800-talet. Därför är 

lärarnas inställning till förändring en viktig faktor för att kunna driva detta i 

skolorna som ett komplement. Är lärarna inte intresserade blir det problematiskt att 

införa digitala instruktioner som ett verktyg i undervisningen. Det är många faktorer 

som spelar in om man ska göra en föränding i undervisningsmetoden. Därför 

behöver området studeras mer både kvantitativt och kvalitativt för att öka 

kunskapen på området. Ämnesöverskridande arbete skapar en helhetsförståelse av 

hur olika ämnen går in i varandra, exempelvis matematik och slöjd (både textil och 

trä- och metall). Möjligheten att arbeta ämnesöverskridande med digitala verktyg 

är något som är viktigt att studera närmare. Verktyget får inte bli ett hinder i 

möjligheterna till gränsöverskridande arbete. Därför är det intressant att undersöka 

på vilket sätt digitala verktyg möjliggör eller hindrar ett sådant arbete.  
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Bilaga1 
 

Observationsprotokoll. 

 

Observationsprotokoll. Digitala Hjälpmedel i Slöjden.    

Uppdrag:     
Datum:     
Tid:     
Plats:     
Årskurs:     
Gruppstorlek:       

Observationspunkter.       

Mottagande:   

Anteckningar. Upprepningar Övrigt  

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Förståelse:     

Anteckningar. Upprepningar Övrigt  
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Användande: 

Anteckningar. Upprepningar Övrigt  
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Bilaga 2  

 
Samtyckesblankett. 

 
Till  

Föräldrar/Vårdnadshavare 

 

Vi heter Lars Sjöstedt och Henning Björö och är studenter på lärarprogrammet vid Umeå universitet 

med inriktning mot trä- och metallslöjd. Under våren 2014 kommer vi att arbeta med ett 

examensarbete som ämnar undersöka hur digitala instruktioner i form av inspelade 

momentbeskrivningar kan fungera som komplement till vanlig klassrumsundervisning i slöjden.  

 

Syftet med studien är att undersöka elevernas upplevelser och åsikter kring de nämnda 

instruktionerna. För och nackdelar kommer att belysas för att i framtiden kunna konstruera mer 

givande instruktionsmaterial som positivt kan påverka elevernas inlärning i ämnet slöjd.  

 

Studien kommer att delas in i två steg. Under steg 1 kommer utvalda klasser att presenteras med en 

digital instruktion som beskriver ett slöjdmoment/teknik. Eleverna kommer under ”X” tillfällen att 

arbeta med momentet och kunna använda sig av instruktionen som hjälp på vägen. Under detta steg 

kommer observationer av elevernas arbetsätt i förhållande till instruktionen att genomföras.   

Under steg 2 kommer svaren på anonyma frågeformulär samlas in från de deltagande klasserna. 

Dessa formulär skall visa på elevernas upplevelser och tankar kring arbetet med instruktioner av 

detta slag.  

 

För att kunna genomföra denna studie så behövs för elever som ännu inte fyllt 15år, förälder eller 

vårdnadshavares godkännande för deltagande i studien. Deltagandet är helt frivilligt och kan när 

som helst avbrytas om så önskas.  

 

All data som samlas in under studien kommer att behandlas konfidentiellt detta innebär att inga 

verkliga namn på personer, eller verksamhet kommer att lämnas ut. Allt insamlat material d.v.s. 

samtyckesblanketter, frågeformulär och observationsmaterial, kommer att förvaras så att inga 

utomstående har tillgång.  

Materialet som samlas in och analyseras i studien kommer att presenteras i form av en uppsats.  

Frågor i anslutning till ovanstående beskrivna studie och dess genomförande besvaras av 

undertecknade.   

 

Med bakgrund i beskrivningen ovan så önskas du som förälder/vårdnadshavare, ge tillåtelse att ert 

barn/ungdom får delta i studiens alla steg.  Vidare tillfrågas även du som elev om deltagande i 

studien. En samtyckesblankett medföljer i detta brev 

 

Vänligen 

 

 

Lars Sjöstedt & Henning Björö 

Lärarutbildningen 

Estetiska Institutionen 

Umeå Universitet 

901 87 Umeå 

 

E-post: 

Lars: lasj0009@student.umu.se 

Henning: hebj0003@student.umu.se 

 

  

 

mailto:lasj0009@student.umu.se
mailto:hebj0003@student.umu.se
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Samtyckesblankett 
 

 

 

 

Ja        jag som förälder/vårdnadshavare har tagit del av ovanstående information och ger 

mitt samtycke till att mitt barn deltar i studien.   

Ja        jag som elev har tagit dela av ovanstående information och ger mitt samtycke till att 

delta i studien.  

 

 

 

 

Ort   Datum  Underskrift 

 

Telefon     Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

 
Frågeformulär.  

 

Digitala hjälpmedel i slöjden. 
 

Svara på frågorna så utförligt du kan. 

 

1. Hur använder du digital teknik till vardags? 

 

 

2. Hur upplevde du instruktionen? 

 

 

3. Vad tycker du var bra med den digitala instruktionen? 

 

 

4. Vad tycker du var mindre bra med den digitala instruktionen? 

 

 

5. Vad fattades i instruktionen? 

 

 

6. Vad hade vi kunnat göra annorlunda? 

 

 

7. Hur tycker du att instruktionen har hjälp dig i arbetet med täljning? 

 

 

8. På vilket sätt upplever du att digitala instruktioner är bra eller dåliga i 

skolan? 

 

 

9. Är det något särskilt du minns från instruktionen som du inte kunde sedan 

tidigare? 

 

 

10. Hur har du använt dig av instruktionen efter genomgången/under arbetet? 

 

 

11. Hur upplever du att digitala instruktioner påverkar din inlärning? 

 

 

12. Skulle du kunna tänka dig att fortsätta arbeta med digitala instruktioner i 

slöjden? 
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Bilaga 4 
 

Instruktion 1 

 

Att Tälja en Trollkarl 
 

Del 1 Intro, Verktyg, Säkerhet 

https://www.youtube.com/watch?v=mCpmtJSAMd0 

 

Del 2 Skissning, Grovformning 

https://www.youtube.com/watch?v=YgwuBwZamHQ 

 

Del 3 Trollkarlens Hatt 

https://www.youtube.com/watch?v=sajAWCvdQhs 

 

Del 4 Trollkarlens skägg & Näsa 

https://www.youtube.com/watch?v=flwyPD5qRag 

 

Instruktion 2 

 

Att Tälja en Smörkniv 

 
Säkerhet 
http://youtu.be/25Ah-mfN1hc 

 
Del 1 Introduktion 
http://youtu.be/0psoerKbiC0 

 

Del 2 Skissa och Märka 
http://youtu.be/r7L9KNUPsrI 

 

Del 3 Såga 
http://youtu.be/sg8RDCIpafE 

 

Del 4 Tälja 
http://youtu.be/J-eMSIozQxY 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mCpmtJSAMd0
https://www.youtube.com/watch?v=YgwuBwZamHQ
https://www.youtube.com/watch?v=sajAWCvdQhs
https://www.youtube.com/watch?v=flwyPD5qRag
http://youtu.be/25Ah-mfN1hc
http://youtu.be/0psoerKbiC0
http://youtu.be/r7L9KNUPsrI
http://youtu.be/sg8RDCIpafE
http://youtu.be/J-eMSIozQxY

