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Sammanfattning  
Syftet med denna studie är att öka kunskapen om digitala verktygs och läromedels 
möjligheter och svårigheter i textilslöjdens undervisning. Studien behandlar vad 
några textilslöjdlärare i en mindre kommun i Sverige anser är för- och nackdelar 
med informations- och kommunikationsteknik (IKT) i textilslöjden. De 
frågeställningar som besvaras är vilka resurser som textilslöjdlärarna har tillgång 
till för att ha möjligheter att införa IKT i undervisningen, dels de materiella 
tillgångarna, men även deras egna tillgångar i form av kunskaper. Här undersöks 
också vilken inställning textilslöjdlärarna har till att använda digitala verktyg i 
textilslöjdens undervisning. Metoden som används i studien är kvalitativ intervju 
och intervjufrågorna är grundade på min egen förförståelse av ämnet. Källorna 
som används är böcker, digitala källor samt tidningsartiklar. Deltagarna i studien 
är textilslöjdlärare med anställning i kommunen, både utbildade och outbildade. 
Resultaten visar på både möjligheter och svårigheter att använda IKT i 
undervisningen. Flera textilslöjdlärare upplever att de behöver mycket mer 
resurser i form av kunskaper samt tekniskt material, som till exempel surfplattor 
och projektorer. 
 

Nyckelord: digitala läromedel, digitala verktyg 
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Inledning  
 
För två år sedan publicerades en artikel (bilaga 1) av Ulrika Sundström (2012) i 
Lärarnas tidning och där beskrevs hur en lärare filmade sina genomgångar och 
publicerade dem på internet. Detta väckte mitt intresse för digitalt lärande. 
Filmerna med genomgångarna fick eleverna i läxa att titta på innan nästa lektion, 
så att de var förberedda på att direkt börja bearbeta materialet när de kom till 
lektionen. Läraren menade att vinsten blev att de elever som förstod, inte behövde 
lyssna på upprepningar, och de elever som inte förstod direkt kunde lyssna på 
föreläsningen flera gånger, utan att ta tid från någon annan elev. Med detta 
arbetssätt blev undervisningen mer rättvis, mer utjämnande och mer 
individanpassad. 

Många artiklar i pedagogiska tidningar handlar om 
att skolorna måste bli bättre på att använda IKT på 
olika sätt. Artikeln till vänster av Karin Södergren 
(2014) är ett bra exempel, och den är från mars-14. 
Detta är ett exempel i mängden som visar att det är 
viktigt att använda IKT i skolan och även 
textilslöjden måste följa med i den utvecklingen. 
Med hänvisning till artikeln menar jag att det är 
viktigt att alla lärare försöker hitta vägar att 
modernisera och digitalisera sin undervisning för 
att följa med i samhällets utveckling. Skolan ska 
utbilda och förbereda eleverna för framtiden och 
där har användning av IKT en betydande roll. Ett 
av skolans mål är "att varje elev efter 
genomgången grundskola kan använda modern 
teknik som ett verktyg för kunskapssökande, 
kommunikation, skapande och lärande" 
(Skolverket, 2011b, s. 14). Skolan är skyldig att 
driva en utbildning som är likvärdig med övriga 
landet, det ska inte finnas skillnader inom olika 
skolformer eller geografiskt läge (Sveriges 
Riksdag, 2013; Skolverket, 2011b).  

 

Fig.1. Bild & text: Södergren (2014) 
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Jag har i en tidigare förstudie undersökt vilken tillgång av informations- och 
kommunikationsteknik (IKT) som fanns i textilslöjden i en kommun i norra 
Sverige, samt hur den användes. Metoden var då webbenkät som skickades internt 
till textilslöjdlärare i kommunen. Jan Trost (2012) menar att svarsfrekvensen ofta 
blir lägre vid webbenkäter än vid postala enkäter, och så blev det i denna 
förstudie. Resultatet av den lilla skara som svarade visade att tillgången på digital 
teknik var dålig och hälften av textilslöjdlärarna hade i princip inget intresse för 
att använda ny teknik i undervisningen. Dessa lärare gick emot vad relevant 
litteratur och styrdokument säger om att införa ny teknik i skolan. Berner 
Lindström (2012) tar i en artikel i Pedagogiska magasinet upp dels att Läroplanen 
Lgr 11 rekommenderar användning av ny teknik, men även om olika forskningar 
som genomförts inom ämnet. Ett exempel är vilka kompetenser en lärare behöver: 

 ...lärare behöver kunskaper inom ett antal områden: innehållslig 
 kompetens, pedagogisk kompetens, ämnesdidaktisk kompetens, 
 teknologisk kompetens, pedagogisk teknologisk kompetens, samt 
 kompetens i hur man använder teknologi i ämnesundervisning. ... Den 
 pekar också på det förhållande, ... att teknologin inte enbart är ett medel för 
 undervisning utan en fundamental del av kunskapen i ett ämne (Lindström,
 2012, s. 29). 

Med detta som bakgrund var det relevant att se närmare på hur IKT användes i 
"verkligheten" i en kommun i Sverige. Det finns ofta flera aspekter av ett fenomen 
och denna studie riktades in mot vilka möjligheter och svårigheter som man kan 
stöta på med att införa och använda digital teknik i textilslöjden. För att få större 
möjligheter till uttömmande svar så användes kvalitativ intervju som metod  och 
det gav mer insikter i hur textilslöjdlärarna tänkte, jämfört med fältstudiens enkät.  

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

7 
 

Syfte  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om digitala verktygs och läromedels 
möjligheter och svårigheter i textilslöjdens undervisning.  
 

Frågeställningar 

Vilka resurser har textilslöjdlärarna för att kunna använda IKT i undervisningen? 
Vilken inställning har textilslöjdlärarna till IKT som verktyg? 

 
Begreppsförklaringar 

Digitala verktyg är ett begrepp som jag har valt att använda i studien eftersom det 
innefattar "datorer, läsplattor, smarta telefoner, ...projektorer, ...digitala kameror, 
...smarta programvaror och webbtjänster" (Digitala verktyg, 2014). 

IKT står för informations- och kommunikationsteknik där IT är ett 
"samlingsbegrepp för de tekniska möjligheter som skapats genom framsteg inom 
datorteknik och telekommunikation" (Nationalencyklopedin, 2014a). 
Telekommunikation är en "sammanfattande term för kommunikation över stora 
avstånd som avser text, ljud, bild, data och liknande" (Nationalencyklopedin, 
2014f) och IKT är då "den del av IT som bygger på kommunikation mellan 
människor" (Wikipedia, 2014a). Sammanfattningsvis förklarar Elza Dunkels 
(2001) att IT står för informationsteknik där vi kan överföra information (t.ex. TV 
och böcker), medan IKT även inkluderar begreppet kommunikationsverktyg. 

Anledningen till att begreppet IKT används i studien, och inte bara IT, är för att 
själva K:et står för kommunikation och det är en viktig aspekt i dagens skola och 
samhälle.  

Paradigm är en term som Thomas Kuhn har gett betydelser som " 'föredöme', 
'exempel', 'mönster' ...benämning på det mönster som styr vetenskapligt tänkande" 
(Nationalencyklopedin, 2014b). 

Pinterest är en "social nätverkstjänst för delning av främst bilder och videoklipp" 
(Nationalencyklopedin, 2014c).  

YouTube är en webbplats där dess användare kan ladda upp videoklipp och 
diskussioner (Wikipedia, 2014c).  

 

 

http://sv.wikipedia.org/wiki/IT
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Litteraturgenomgång  

Här presenteras först en historisk tillbakablick samt ett paradigmperspektiv för att 
få en förståelse för skolans digitaliseringsprocess. Därefter följer en litteratur-
genomgång som är relevant för studien. 

 
Historisk tillbakablick 

Jan Hylén (2011) menar att man måste känna till historien om man ska kunna ha 
en diskussion om den svenska skolans nuläge och utvecklingsmöjligheter. Han 
skriver att digitaliseringsprocessen av den svenska skolan har pågått sedan 1960-
talet och under denna tid "utvecklades pedagogiska tillämpningar av den 
framväxande datortekniken" (s. 96) som skulle göra undervisningen effektivare. 
Under inledningen av 1970-talet började skolan med undervisning om datorer och 
de första datorerna köptes också in. Men det var först i samband med läroplanen 
Lgr 80 som datalära blev ett obligatoriskt ämne i skolan, som dock blev en 
"undervisning om datorer - inte med datorer" (Hylén, 2011, s. 28). Vidare skriver 
Hylén att spridningen av datorer gick långsamt i skolan under 1980- och 1990-
talen jämfört med i övriga samhället och argumenten för att föra in digital teknik i 
skolan har genom åren varit: 

� samhällsekonomiska: redan på 1980-talet menade man att datakunskap var 
viktigt för att ge eleverna möjligheter att delta i ett samhälle som krävde 
alltmer digitala kunskaper bl.a. för en framtida arbetsmarknad. 
 

� IT i skolan för rättvisa: för att skapa en likvärdig skola för alla var det 
viktigt att alla elever, oavsett social bakgrund, fick chans att lära sig 
använda digital teknik. Detta betonades starkt i slutet av 1990-talet 
eftersom barn från sämre ställda i samhällsskiktet inte hade samma 
tillgång av digital teknik hemma, som barn från familjer med bra ekonomi. 
 

� att höja lärandeeffektiviteten: under 1990-talet började argumenten att man 
med hjälp av IT kan lära sig mer, få en bättre förståelse och genom detta 
ge eleverna en större potential för måluppfyllelsen.  
 

� IT som katalysator: på 1980-talet menade man att datorerna kunde göra 
skolarbetet mer elevaktivt genom att man ansåg att skolan blev mer 
flexibel och eleverna fick en bättre kvalitet i lärandet (Hylén, 2011).  
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I början av 1990-talet presenterades World Wide Web (www) allmänt för första 
gången. I och med internets entré i skolan några år senare har utvecklingen gått 
fort framåt. På den här tiden hade ingen kunnat förutspå hur internet används idag, 
och utvecklingstakten kommer troligast inte heller att avta (ibid.). 

Idag är inte längre frågan "om eller hur man ska använda datorer i skolarbetet, 
utan vilka sätt att använda IT i lärandet som är de bästa och vilka kunskaper som 
därmed främjas" (Hylén, 2011, s. 5). Hylén skriver också att vi behöver digitala 
kunskaper för att kunna delta och leva i samhället, det är viktigt att alla människor 
skaffar sig kunskaper, så att vi kan orientera oss i vårt snabbt föränderliga 
samhälle. 

 
Gamla traditioner i estetiska ämnen  

När man ska föra in något nytt i ett skolämne, som t.ex. IKT, så kan det uppstå 
svårigheter, eftersom vissa anser att det inte går att rubba på det som enligt 
tradition är ämnets kärna. Anders Marner och  Hans Örtegren (2013) förklarar: 

 Ett skolämnesparadigm kan separeras i det heliga i ämnet, det som inte kan 
 tas bort, det som i respektive ämne uppfattas av företrädare för ämnespara-
 digmet som ämnets kärna och som inte är förhandlingsbart, och det 
 profana, det som kan föras in i ämnet vid behov, som kanske upplevs som 
 påtvingat ämnet utifrån, eller det som först anses kunna avvaras om stoff-
 trängseln blir för stor eller det som senare kan bli heligt i ämnet, dvs. det 
 marginella. Relationen mellan det heliga och det profana kan variera och 
 växla över tid. Skolämnen och deras olika ämnesparadigm kan ha olika 
 förhållanden till digitala medier (s. 35f). 

Vid införande av nytt stoff i ett skolämne så påvekas ämnets karaktär, detta 
fenomen går under namnet inbäddning och med tiden kan detta nya så småningom 
bli en del av ämnet (ibid.). I författarnas rapport framkom det att i de skolor som 
hade digital teknik inbäddad, sågs det som tidsbesparande, medan skolorna som 
inte hade tekniken inbäddad, såg användning av digitala medier som tidskrävande. 

 
Elever och IKT 

Bland 12-13 åringar använder 87% dagligen internet hemma och motsvarande 
siffra bland 14-19 åringarna är 95% (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2013a) 
och bland tvååringarna är siffran 45% (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2013b). 
I de svenska hemmen har barn bra möjligheter att använda internet, eftersom 
tillgången på ny teknik där är mycket god (Hylén, 2011).  
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Elever som använder internet och datorer på fritiden känner sig delaktiga i 
informationssamhället, men en ökad användning av digital teknik i skolan skulle 
få ännu fler elever att känna denna delaktighet (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 
2013a). I rapporten framkommer att alla skolor har internet och 80% av dem har 
även ett heltäckande trådlöst nätverk. Trots detta så finns det ett antal skolor som 
inte alls använder internet (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2013b).  
 
Det går i genomsnitt en dator på tre elever om man även räknar in de datorer som 
eleverna får låna av skolan, men om man inte räknar med lånedatorerna så finns 
det en dator på 4,7 elever (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2013a). Rapporten 
visar också att bärbara datorer står för 65 procent, stationära datorer för 25 procent 
och resterande 10 procent är surfplattor. En surfplatta är en "pekdator med 
avancerade funktioner och uppkoppling mot Internet via trådlöst nätverk eller via 
mobiltelefonnätet. (...) Surfplattans framsida har en tryckkänslig skärm" 
(Nationalencyklopedin, 2014e).  

 
Textilslöjdlärare och IKT 
Mia Porko-Hudd (2005) menar att det i slöjdämnet inte finns samma tillgång av 
läroböcker som i andra ämnen, så lärarna måste själva följa med samhällets 
förändringar och aktivt anpassa sin undervisning till dessa förändringar. Hon 
skriver att det har funnits olika försök att få lärare att börja använda IKT i 
undervisningen, men det finns ännu lärare som fortsätter i gamla spår utan hjälp 
av informationstekniken. Alla lärare behöver lära sig att använda datorn: de 
behöver tekniska baskunskaper, förstå begrepp och lära sig att söka information 
för att sedan kunna föra in datorn pedagogiskt i undervisningen med eleverna 
(Dunkels, 2001; Porko-Hudd, 2005). 

Roger Säljö och Jonas Linderoth (2002) påtalar att IKT är en kulturell utveckling 
där ny teknik ingår i den mänskliga utvecklingen och den nya tekniken har en 
växande betydelse för skola och utbildning. Författarna skriver att IKT innebär en 
utmaning för lärarna eftersom digitaliseringen ger ändrade villkor för lärande och 
det är lärarna som måste hitta vägar att på bästa sätt använda digital teknik i sin 
undervisning. De menar att skolans utmaning är att utbilda eleverna för det 
informationella samhället och IKT erbjuder nya möjligheter och arbetssätt för 
lärande, eftersom användning av IKT ger eleverna mer variation och nyansering i 
undervisningen. Begreppet "informationella samhället" beskriver Johnny 
Andersson och Thomas Broberg (2005) som "en övergång från en 
samhällsstruktur ... till en ny samhällsstruktur" (s. 2) samt "att förklara och tolka 
den nya tid som väntar" (s. 5). 
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Rektorn ansvarar för utformning av skolans arbetsmiljö där eleverna ska ha 
"tillgång till handledning, läromedel av god kvalitet och annat stöd för att själva 
kunna söka och utveckla kunskaper, t.ex. ...datorer och andra hjälpmedel" 
(Skolverket, 2011b, s. 18).  Det är också viktigt att personalen får tillräcklig 
kompetensutveckling för att kunna genomföra sina arbetsuppgifter professionellt 
(ibid.). 

Inger Degerfält och Mia Porko-Hudd (2008) skriver att det är viktigt att ha stöd 
från skolledningen för att kunna förändra undervisningen och slöjdämnet 
prioriteras oftast inte. För att kunna utveckla slöjdämnet menar de att slöjdlärarens 
kunskaper om IKT är avgörande då läraren måste veta vilken utrustning hen 
behöver, för att sedan  kunna motivera detta för skolledningen.  
 

Undervisning och läromedel i textilslöjden 

Traditionellt sett har läroböckerna varit få inom textilslöjden och det är inte så lätt 
att lära sig slöjdtekniker ur en bok, trots att det finns bilder (Degerfält & Porko-
Hudd, 2008). De anser att man lär sig lättare genom att se någon genomföra 
rörelser, samtidigt som man får en förklaring, och vi uppfyller detta när vi 
kombinerar informationsteknik och textilslöjd i instruktionsfilmer. Att eleverna på 
så sätt kan lära sig olika hantverkstekniker är ett bra sätt att "förmedla traditionella 
slöjdtekniker till nya generationer" (Degerfält & Porko-Hudd, 2008, s. 122). Här 
uppfylls också kriteriet att "Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga 
om att överföra och utveckla ett kulturarv – värden, traditioner, språk, kunskaper 
– från en generation till nästa" (Skolverket, 2011b, s. 9).  

Degerfält har startat den svenska webbportalen slojd.nu (Degerfält, 2014a) och 
målet är att framställa IKT-baserade läromedel som är kopplade till aktuell 
läroplan, pedagogik och forskning (Porko-Hudd, 2005). Hon menar att de digitala 
läromedlen måste vara välgjorda och användarvänliga för att de ska vara 
attraktiva för lärare att använda i undervisningen, samt att det måste finnas 
tillgång till datorer och projektorer i/nära slöjdsalen.  

En stor förändring som digitaliseringen har inneburit är att ett ökande antal "lärare 
och elever inte bara konsumerar läromedel utan också själva producerar material 
av olika slag" (Hylén, 2011, s. 109). Att individuellt hinna med att instruera nya 
moment för eleverna är svårt och här underlättar instruktionsfilmer lärarens 
arbete, då en film kan upprepas flera gånger på samma sätt, och på 1990-talet 
började man med stor framgång att använda filmer i textilslöjdsundervisningen 
(Degerfält & Porko-Hudd, 2008). Jag citerar ett muntligt uttalande från en film på 
slojd.nu: "Datorn visar bäst. Datorn visar gärna samma moment hundra gånger 
och är lika tydlig varje gång" (Degerfält, 2014a).  

Tanken med filmerna var att duktiga elever skulle kunna gå vidare själva och 
slippa vänta på lärarens instruktioner, så att de hade möjlighet att ta till sig den 
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överkurs som läraren inte hinner gå igenom (Degerfält & Porko-Hudd, 2008). De 
menar att filmer kan användas både för enskilt arbetande elever eller i hel grupp. 
Degerfält framställer själv digitala filmer och författarna tipsar om att man kan 
använda datorn, och då speciellt internet som inspirationskälla för slöjden, genom 
att visa bilder på slöjdföremål som andra elever har gjort. Detta gör att eleverna 
inte behöver ha produkter av hantverkare som förebilder och det är också omöjligt 
att rymma alla slöjdalster i salen. 

Marléne Johansson och Mia Porko-Hudd (2013) tar upp ett förslag som Nyman 
(2012, refererad i Johansson & Porko-Hudd, 2013) ger om att använda digitala 
filmer från YouTube i undervisningen. Problemet som Nyman ser med det är att 
hitta kvalitetsmässigt bra filmer som motsvarar den tänkta undervisningen. 

Redan i rapporterna från Skolstyrelsen (1988; 1989, refererade i Porko-Hudd, 
2005) rekommenderades lärarna att använda IKT i undervisningen för att utveckla 
sina lektioner. "Huvudsakligen har det varit tre motiv som har styrt införandet av 
informationsteknik i skolan: demokrati, arbetsliv och lärande" (Porko-Hudd, 
2005, s. 79). Hon menar att fördelen med digitala läromedel är att de lätt kan 
uppdateras och de är lättåtkomliga bara man har tillgång till en dator med 
internetuppkoppling. Degerfält och Porko-Hudd (2008) anser att "när det gäller 
läromedel i textilslöjd är internetpublicering befogad med tanke på det ringa 
utbudet av läroböcker inom ämnet och på ämnets mångfald gällande material, 
slöjdtekniker och redskap samt med tanke på modets snabba växlingar" (s. 116).  

Om alla elever skulle få var sin dator så skulle skolorna bl.a. få en avsevärd 
minskning av konsumtionen av kopieringspapper som är bra ur miljösynpunkt 
(Hylén, 2011). I skolan ska vi lära eleverna att leva och arbeta ur ett bra 
miljöperspektiv "för att skapa hållbar utveckling" (Skolverket, 2011b, s. 9). 

Den nya informations- och kommunikationstekniken kan aldrig ersätta lärarens 
arbete, utan ska ses som ett hjälpmedel till lärande på ett nytt sätt (Degerfält & 
Porko-Hudd, 2008; Säljö & Linderoth, 2002). Säljö och Linderoth (2002) menar 
att vi alltid kommer att ha behov av lärande, det är bara lärandets karaktär som 
skiftar, men "ingen teknik kommer någonsin att lösa lärandets problem" (s. 17). 
Hylén (2011) menar att den bästa kombinationen för undervisning är "en 
blandning av nätbaserat lärande och undervisning ansikte mot ansikte" (s. 22). 

 
IKT  och redovisning i textilslöjden  

Skolverkets ämnesrapport om slöjd från 2003 visade att större delen av eleverna 
aldrig utvärderade sina arbeten på datorn (Skolverket, 2005). Här framkom det att 
över hälften av slöjdlärarna uppgav att eleverna aldrig nyttjade datorn, men på de 
skolor där datorn användes i slöjden så använde nästan alla elever den. 
Utbredningen av datoranvändandet i slöjden skiftade mycket mellan skolorna.  
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I slöjdämnet är inte uppgiften färdig förrän eleven har gjort en reflektion över hela 
sitt arbete, och ett bra sätt att göra detta på är att fotografera arbetet och skriva en 
text om sin arbetsprocess och slöjdprodukt (Degerfält & Porko-Hudd, 2008). I det 
centrala innehållet för slöjd står att eleverna ska arbeta med "dokumentation i ord 
och bild av arbetsprocessen och resultatet" (Skolverket, 2011a, s. 215). 

I slöjdämnet tar oftast eleverna hem sina produkter när de är färdiga, så det är 
svårt för läraren att komma ihåg alla elevers utveckling genom åren, och därför är 
det viktigt att på något sätt dokumentera elevernas arbeten (Degerfält & Porko-
Hudd, 2008). Författarnas lösning på detta är att använda sig av portfoliometoden, 
som går att skriva direkt på en dator som är ansluten till en databas via internet, ett 
exempel på detta är portalen @tt slöjda (Degerfält, 2014b). Att eleverna redovisar 
och dokumenterar sina arbeten med foto och text på internet är ett enkelt och 
roligt arbetssätt, och för läraren är det lättare att kunna följa elevernas framsteg 
genom åren (Degerfält & Porko-Hudd, 2008). Författarna menar också att detta 
ger eleverna en bättre möjlighet att kunna berätta mer om sina slöjdprocesser, än 
utan portfolio, och läraren kan ge snabbare respons till eleverna direkt i portfolion. 
Detta är ett sätt för lärarna att arbeta med skollagens krav att eleverna "ska 
fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla 
utbildningen och hållas informerade i frågor som rör dem" (Sveriges Riksdag, 
2013, kap.4, 9 §). Säljö och Linderoth (2002) stöder portfoliometoden och menar 
att fokuseringen på lärandeprocessen förstärks. 

Degerfält och Porko-Hudd (2008) förklarar att det blir extra arbete för läraren när 
man ska introducera portfoliometoden då eleverna ska lära sig arbetssättet, men 
när det väl är inarbetat så blir arbetet med portfolio lättare, och att arbeta med 
slöjdportfolio ger eleverna kunskaper för livet. Det är också viktigt att den digitala 
utrustningen fungerar. "Problem med den tekniska utrustningen och svårigheter 
med att få adekvat hjälp kan dock hindra utvecklingen av informationsteknik i 
undervisningen" (Jedeskog 1998; Jedeskog 2002; Lindh 1997, citerade i Degerfält 
& Porko-Hudd, 2008, s. 121).  

 
Mobiltelefoner i undervisningen 
 
I många textilslöjdsalar finns oftast bara en stationär dator med internetupp-
koppling, och Johansson och Porko-Hudd (2013) förklarar att lärarna brukar 
använda denna dator kopplad till en projektor i undervisningen. De menar att alla 
elever samtidigt kan följa med i genomgångar, men det är inte alltid eleverna 
behöver samma information samtidigt, instruktioner behöver upprepas individuellt 
för eleverna vid olika tidpunkter. Denna väntan på hjälp från läraren som då 
uppstår, kan leda till att elevens arbete avstannar, och i värsta fall tappar eleven 
lusten att arbeta vidare (ibid.). Författarnas lösning på detta problem är att låta 
eleverna använda sina egna smarta mobiltelefoner, som de flesta elever bär med 
sig. "Låt eleverna ta fram mobiltelefonerna och använda dem för 
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informationssökning [förutsatt att instruktionsfilmer finns tillgängliga], 
dokumentation, kommunikation och reflektion av lärande" (Johansson & Porko-
Hudd, 2013, s. 110). 
 
Ungefär 65% av befolkningen i Sverige använder mobiltelefon när de går in på 
internet och bland ungdomarna ses ofta de senaste modellerna (Stiftelsen för 
internetinfrastruktur, 2013b). Hälften av de kommunala grundskolorna tillåter att 
eleverna använder sina egna smarta mobiltelefoner och då oftast för att söka fakta 
för skolarbeten (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2013a). Det är viktigt att 
skolan tar tillvara elevernas kunskaper och även utvecklar dem för skolarbetet, 
eftersom eleverna ska förberedas för samhällets krav där digitala tekniska 
kunskaper är en förutsättning (ibid.). 
 

Samhälle och IKT  

Att använda IKT i slöjdverksamheten är ett krav som har kommit från samhället, 
inte från slöjdämnet i sig, så IKT blir i slöjdämnet ett av många redskap för 
eleverna att nå målet med skolarbetet (Porko-Hudd, 2005). Degerfält och Porko-
Hudd (2008) menar att "lärarna även i slöjdundervisningen bör beakta samhälls-
utvecklingen och visa eleverna hur informationstekniken kan användas i 
kombination med det traditionella sättet att undervisa i skolämnet slöjd" (s. 121). 
Skolans undervisning ska ge eleverna kunskaper för att de ska kunna integreras i 
samhället och få färdigheter att klara av samhällets stora informationstillgång och 
snabba utvecklingstakt (Skolverket, 2011b). Detta får eleverna träna i slöjden när 
de använder olika dataprogram och då:  

 ...kan vi säga att slöjd som skolämne har utvecklats i takt med 
 samhället och att informationsteknik har blivit ett redskap för 
 slöjden. (...) Om lärare menar allvar med talesättet att de utbildar 
 morgondagens vuxna, måste lärarna även använda det språk och den 
 teknik som eleverna kommer att möta i sina kommande yrkes- och 
 vardagsliv" (Degerfält & Porko-Hudd, 2008, s. 121f). 

I läroplanen från Skolverket (2011b) står det att det är skolans ansvar att eleverna 
får kunskaper som de behöver för att bli självständiga, fungera i samhället och få 
baskunskaper för att klara av kommande utbildningar. 
 
 

 

  

 

 



 

15 
 

Metod  
 
Under denna rubrik förklaras vilken metod som har använts och hur det har 
fungerat vid urval, följande av etiska principer, tankegångar vid datainsamlingen, 
hur proceduren har fortlöpt samt databearbetningsförfarandet. 

 
Metodval 

Metoden som har använts i studien var kvalitativ intervju och enligt Bo Johansson 
och Per Olov Svedner (2010) så är det en bra metod när man eftersöker lärarnas 
åsikter och attityder om undervisning. De åsikter som eftersöktes i denna studie 
var textilslöjdlärarnas åsikter om IKT i undervisningen. Författarna skriver också 
att en bra genomförd intervju ger direkta kunskaper för läraryrket, och det var en 
viktig aspekt för metodvalet, eftersom denna studie skulle ge fördjupade 
kunskaper i textilläraryrket. Studien utgick från ett lärarperspektiv och handlar om 
för- och nackdelar med att använda IKT praktiskt i undervisningen. Det var 
viktigt att få en möjlighet att förstå hur andra textilslöjdlärare tänkte om 
digitaliserad undervisning och då var kvalitativ intervju det självklara alternativet 
för att kunna få detaljerade svar. "Den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är 
deras öppenhet" (Kvale, 1997, s. 82). Intervjun gav goda möjligheter att ställa 
följdfrågor utifrån informanternas svar i de ifall det saknades någon aspekt som 
behövdes få svar på. 

 
Urval 

En viktig fråga att fundera över är att bestämma sig för vilka som ska delta i 
studien (Trost, 2012) och beslutet blev därmed ett bekvämlighetsurval, eftersom 
studien krävde en avgränsning att använda textilslöjdlärare. På grund av att antalet 
utbildade textilslöjdlärare var få så tillfrågades även obehöriga med adekvat 
anställning som verkade i kommunen. Antalet deltagande textilslöjdlärare som 
arbetade i kommunens grundskolor blev totalt fem stycken, då alla inte deltog av 
okända anledningar. Det hade varit bättre för resultatet om alla hade deltagit, men 
enligt Trost (2010) så är det viktigare att genomföra ett mindre antal väl utförda 
intervjuer än flera med sämre utförande. De deltagande lärarna redovisas utförligt 
nedan:  

Anna: har arbetat länge som ämnesbehörig textilslöjdlärare och undervisade i 
årskurserna 3-9 på en F-9 skola inne i samhället.  
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Berta: undervisade i årskurserna 3-6 på en F-6 skola inne i samhället. Hon var 
äldre, men har arbetat cirka 20 år som textilslöjdlärare. De första 10 åren arbetade 
Berta som ämnesobehörig, men för 10 år sedan kompletterade hon sin fritidsledar-
utbildning och läste till textilslöjdlärare. 

Cecilia: var i övre medelåldern och undervisade i årskurserna 3-9 på en F-9 skola i 
en by i utkanten av samhället. Hon har arbetat några år som obehörig 
textilslöjdlärare,  men har läst vissa pedagogiska och praktiska kurser för att 
förkovra sig. 

Daisy: har arbetat en kortare tid som behörig textilslöjdlärare och undervisade i 
årskurserna 3-9 på en F-9 skola inne i samhället. Hon var yngre och blev 
färdigutbildad samma år som hon började arbeta. 

Eva: undervisade i årskurserna 3-9 på en F-9 skola inne i samhället. Hon var i 
medelåldern och arbetade sitt första år som textillärare. Hon var utbildad lärare, 
men inte ämnesbehörig. 
  
För att sammanfatta deltagarna så undervisade 20% av textilslöjdlärarna i 
årskurserna 3-6 och de övriga 80% hade stadierna 3-9. Andelen behöriga lärare i 
studien var 60%. Av de obehöriga textillärarna så hade den ena lärarutbildning, 
men var inte ämnesbehörig, och den andra hade inte en färdig lärarutbildning. 
 
 
Etiska överväganden  

I introduktionsbrevet till textilslöjdslärarna presenterades den kommande studien 
eftersom det är viktigt att "deltagarna ska få en rättvisande och begriplig 
beskrivning av undersökningsmetoderna och undersökningens syfte" (Johansson 
& Svedner, 2010, s. 22). Författarna påpekar också att man ska informera 
deltagarna om att de kan neka deltagande eller avbryta intervjun när de vill, och 
det stod också i introduktionsbrevet. Här upplystes även om att konfidentiali-
tetskravet gällde, som innebär att det som informanten säger inte kommer att föras 
vidare (Trost, 2010). 

Det är mycket viktigt att deltagarna känner sig säkra på att de får vara anonyma, 
det ska "inte vara möjligt att identifiera vare sig förskola/skola, lärare eller 
elever/barn" (Johansson & Svedner, 2010, s. 22). Anonymitet tar Trost (2010) upp 
som en viktig etisk punkt. Med begreppet anonymitet förklarar han att namn eller 
andra igenkänningstecken är dolda på den intervjuade. För att uppfylla det kravet 
har informanterna fått fingerade namn.  
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Datainsamling 

För att få svar på studiens frågeställningar som behandlade textillärarnas åsikter 
om digitala verktygs och läromedels möjligheter och svårigheter i textilslöjdens 
undervisning, så var utgångspunkten min egen förförståelse vid konstruerandet av 
intervjufrågorna. Denna förförståelse för ämnet var utvecklat då jag under ett par 
år har samlat ihop många tidningsartiklar och även haft ett stort intresset för 
nyhetsprogram med inslag om digital teknik i skolan. Denna förförståelse kom 
dessutom från litteratur om IKT  samt genom min egen erfarenhet från 
undervisning i textilslöjd. Slutsatsen blev att möjligheter och svårigheter var 
beroende av textillärarnas tillgång, kunskaper och inställningar av/till modern 
digital teknik. Det var viktigt att ha förförståelsen i åtanke vid intervjuerna för att 
inte på något sätt styra informanternas svar. 

Johansson och Svedner (2010) menar att en kvalitativ intervju bara har bestämda 
frågeområden och beroende på svaren den intervjuade ger styr man sedan 
frågorna. Intervjufrågorna bestod av två stora frågeområden med följdfrågor 
(bilaga 2) som informanterna fick ge sina åsikter om. Frågeområdet som 
undersökte lärarnas resurser var vilken digital teknik som lärarna hade tillgång till, 
samt om de själva ansåg att de saknade några kunskaper om IKT för att kunna 
använda den i undervisningen. Frågeområdet som behandlade lärarnas 
inställningar var hur de använde IKT i undervisningen samt vilka för- och 
nackdelar de såg med IKT som verktyg. 

Det är bra att försöka göra lättbesvarade frågor genom att i första hand "be den 
intervjuade berätta om erfarenheter ... för att sedan i berättelserna söka finna 
svaret på den abstrakta frågan" (Johansson & Svedner, 2010, s. 37). Om man inte 
automatiskt fick svar på det man önskar så var det bra att ha några stödfrågor i 
beredskap att ställa till informanten.  

Att spela in intervjuerna var inte ett alternativ eftersom man kan bli hämmad av 
alla typer av inspelningar (Trost, 2010) och det blir jag. Han menar att de som inte 
tycker om ljudupptagningar kan göra fortlöpande anteckningar istället, och det 
gjorde jag.  

 
Procedur 

Till att börja med skickades ett introduktionsbrev via e-post till de utvalda 
deltagarna. Orsaken till att brevet fick gå via e-post var tillgängligheten inom 
kommunens e-postsystem. Informationen som de fick om själva intervjun var, 
förutom det som tidigare angivits, att tiden låg mellan 60-90 minuter och att det 
inte skulle förekomma någon ljudinspelning. 

När informanterna hade skickat tillbaka sitt medgivande så ringde jag upp dem  
och bokade tid för en fysisk träff på skolan där de arbetar. Orsaken till att göra 



 

18 
 

intervjun i respektive informants textilsal var för att de skulle känna sig bekväma i 
sin egen miljö.  

Johansson och Svedner (2010) rekommenderar att man gör förintervjuer  för att 
testa om de svar man får åskådliggör frågeställningarna. Eftersom man behövde 
intervjua  försökspersoner som har erfarenhet av ämnet så testade jag själv att 
svara på frågorna. Det resulterade i borttagande av några irrelevanta frågor som 
inte gav svar på frågeställningarna.  

Under den första intervju användes "...'speglingen', som innebär att man som 
intervjuare svarar "Du menar alltså..., följt av en sammanfattning av vad den 
intervjuade sagt" (Johansson & Svedner, 2010, s. 36). Jag läste i Trost (2010) att 
man inte ska sammanfatta under pågående intervju, eftersom det kan uppfattas 
som otrevliga avbrott för den intervjuade. Intervjuerna fick ett bättre flyt av att 
inte sammanfatta så Trosts råd fick bli avgörande i de resterande intervjuerna.  

Under intervjuerna var det bara jag och informanten och vi fick vara ifred utan 
störning från varken annan personal eller elever. Informanterna fick frågorna i 
samma ordning, men de oskrivna följdfrågorna varierade beroende på vilka svaren 
blev och om de behövde kompletteras. 

Då anteckningar  fördes under intervjun så föll det sig naturligt att använda  
tystnad som strategi, och detta menar Johansson och Svedner (2010) ger "en 
naturlig paus efter varje svar och den som svarar ges möjligheter att fortsätta och 
utveckla sitt svar" (s. 36). 

 
Databearbetningsmetoder  

Jarl Backman (2008) föreslår att man redan vid starten av arbetet med den 
kvalitativa rapporten påbörjar en ungefärlig strukturering av den planerade 
datamassan, eftersom arbetet då underlättas väsentligt. Detta förbereddes genom 
att jag vid intervjuerna försökte hålla frågeområdet i centrum så att det inte blev 
för spretigt. Följdfrågorna blev inte exakt lika, men innehållet i svaren täckte 
frågeområdena. 

I rapporten är resultatet grupperat efter upptäckter för att sedan lättare kunna 
strukturera analysen och diskussionen mot den utvalda litteraturen och 
styrdokumenten. Där informanterna har svarat lika är svaren summerade och där 
informanterna har haft olika uppfattningar och erfarenheter är deras svar separat 
redovisade. 
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Reliabilitet och validitet 

Vanliga reliabilitetsbrister är att frågorna inte blir helt lika till informanterna samt 
att de yttre omständigheterna varierar (Johansson & Svedner, 2010). Vid mina 
intervjuer försökte jag hålla så hög mätnoggrannhet som möjligt genom att ställa 
samma frågor till alla. De yttre omständigheterna att ta hänsyn till i studien var 
bland annat platsen för intervjuerna. Valet av plats styrde jag medvetet till 
informanternas textilslöjdsalar eftersom det var en känd och trygg miljö för 
textilslöjdlärarna. För att eftersträva god reliabilitet vid intervjuerna (ibid.), 
antecknades alla svar noggrant och så ordagrant som möjligt. 

Med validitet menas "om resultaten ger en sann bild av det som undersökts" 
(Johansson & Svedner, 2010, s. 97). Vilket jag menar har uppnåtts utifrån att 
informanterna fått möjlighet att utveckla sina tankar och resonemang, bland annat 
genom att jag ställt följdfrågor.   

Författarna skriver också om innehållsvaliditet som betyder om resultaten täcker 
hela området man avsåg att undersöka, vilket även kan sägas uppstå utifrån att 
varje informant bidragit med sina aspekter på frågorna. Begreppsvaliditeten är 
brister som uppkommer när olika personer  definierar begrepp olika (ibid.). Jag 
ser det som en styrka i kvalitativ forskningen att varje person har olika 
erfarenheter och att det är min uppgift som forskare att lyfta dessa.   
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Resultat   
Rubrikerna: Ojämn tillgång av IKT i kommunens skolor, Många lärare saknade 
digital teknik samt Flera lärare behövde mer kunskaper om IKT behandlar 
resultaten om tillgångarna av den materiella tekniken  och textilslöjdlärarnas egna 
kunskapstillgång. 

Rubrikerna: Användning av digitala verktyg i undervisningen, IKT vid 
redovisningar, Mobiltelefoner i undervisningen samt Varierande åsikter om IKT 
bland lärarna behandlar textilslöjdlärarnas användning av och åsikter om IKT 
som hjälpmedel i undervisningen. 

 
Ojämn tillgång av IKT i kommunens skolor 

I studien framkom att fördelningen av IKT i kommunens skolor varierade (bilaga 
3). Det fanns en stationär dator i 80% av textilslöjdsalarna, och samtliga av dessa 
datorer var anslutna till internet och kopiator. Kopiatorerna låg i anslutande rum 
till textilsalen, ingen hade utskriftsmöjligheter inne i salen. En textilslöjdsal hade 
endast tillgång till datorer i datasalen, som helst skulle bokas i god tid.  

Av utskriftsmöjligheterna i skolorna så kunde 60% skriva ut i färg och A3, medan 
40% fick skriva ut i svart-vitt och A4. Samtliga skolor använde trådbunden 
uppkoppling till alla datorer, det fanns ej trådlöst internet. Kommunen hade vid 
undersökningstillfället börjat koppla in Wi-Fi i några skolor och till hösten 2014 
ska det fungera i alla skolor. Begreppet Wi-Fi kan förklaras som "standarder för 
trådlösa nätverk av typen WLAN (wireless local area network) ...lokalt nätverk 
för trådlös överföring av signaler mellan datorer" (Nationalencyklopedin, 2014d). 

Cecilia, som inte hade dator i textilsalen berättade: 

 Tillgången till digital teknik är minimal i textilslöjden på skolan som 
 jag arbetar. Jag har frågat rektorn om jag kan få datorer till salen och 
 jag ska få två bärbara datorer när de har kopplat in Wi-Fi. Det lär väl 
 ta tid för jag måste alltid tjata mer än de andra lärarna om jag vill ha 
 något speciellt utöver min budget. 

Projektorer fanns inkopplade i två textilsalar, Daisys och Evas, där den ena var 
begagnad och utbytt från en annan sal som fick smartboard. Berta kunde låna 
projektor från expeditionen på skolan, medan Anna och Cecilia var tvungna att gå 
till en annan sal för att få tillgång till en projektor. Dessa salar måste dock bokas i 
god tid för att vara säkra på att få en projektor till önskad lektion. Digitalkamera 
fanns i drygt hälften av salarna.  
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Många lärare saknade digital teknik 

Berta, Cecilia och Daisy ville gärna ha surfplattor till eleverna, men ingen av dem 
ansåg att eleverna behövde ha varsin, eftersom de menade att dessa datorer inte 
behövde användas hela tiden.  

I skolan som Berta arbetade har lärarna fått ge önskemål om de ville ha surfplattor 
till undervisningen, och hon skrev upp sig på två stycken, för att först prova hur 
väl de används och mottages av eleverna. Cecilia skulle vilja ha en surfplatta på 
tre elever, så att de inte behövde vänta så länge medan någon annan använde den. 
Om hon hade fått surfplattor till textilsalen så hade det inte behövts någon 
digitalkamera, eftersom det går bra att fotografera med en surfplatta. Cecilia och 
Daisy ansåg att det bästa hade varit om eleverna hade fått egna surfplattor att ha 
med på alla lektioner, men dit hade inte denna kommun kommit ännu. 

Daisy och Eva hade projektor i salen, men en av dem använde den inte. Berta och 
Cecilia ville ha projektorer till sina textilslöjdssalar. De ville lättare kunna visa 
idéer och filmer för grupperna. Cecilia behövde först av allt få en dator och 
internet till salen innan det var möjligt att börja använda en projektor. Daisy hade 
fått en inkopplad i slutet av februari i år och hon sa: 

 Äntligen! Bara synd att den kom mitt i terminen för jag hade inte planerat 
 in den i undervisningen. Nu använder jag den mer spontant, men jag har 
 gjort ett par material som jag har provat använda. 

Anna, som hade en stationär dator i salen, kände inte att hon saknade någon 
modern teknik i undervisningen, hon ville varken ha projektor, digitalkamera eller 
surfplattor.  

 
Alla fem lärare behövde mer kunskaper om IKT 

Anna och Eva ansåg att de inte behövde mer datakunskaper. Anna ville inte lära 
sig något mer och hon ansåg att det inte var nödvändigt. Hon menade att 
textilslöjden fungerade lika bra utan digital teknik, men medgav att om hon hade 
haft längre tid kvar till pensionen så kanske projektorn hade varit intressant. Eva 
ansåg att hennes kunskaper räckte för att undervisa i grundskolan. 

Berta var tveksam och svarade först att hon inte behövde några mer kunskaper, 
men efter att ha tänkt efter en stund, svarade hon att det hade varit roligt att lära 
sig digital skiss. Det var inte för att kunna undervisa eleverna, utan för sitt eget 
intresse, digital skiss var inte aktuellt för de lägre årskurserna, menade hon. 

Cecilia svarade direkt att hon ville lära sig mer om IKT i undervisningen. Hon 
ville lära sig hur man använde portfolio på kommunens nya system Schoolsoft, 
som nyligen hade börjat introduceras. Schoolsoft är "ett komplett elev-
administrativt system med bland annat elev-, vårdnadshavar- och personalregister 
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samt en mängd olika rapportfunktioner" (Schoolsoft, 2014). Hon hade bett om att 
få en elevinloggning för att lära sig hur man lade in arbeten där för att kunna lära 
eleverna det. Tyvärr så kunde hon inte få det, så nu visste hon inte hur hon skulle 
göra. 

Daisy ville bli bättre på att utnyttja projektorn. Hon ville lära sig att göra egna 
läromedel genom att inspireras av andras arbeten som låg på internet, och sedan 
göra om dem så att de passade till hennes uppgifter. Hon menade att det kändes 
onödigt att själv göra allt från grunden när det fanns så mycket man kunde ta hjälp 
av, det blev annars som att "uppfinna hjulet flera gånger". Hon ville utveckla sig 
själv genom att söka information om hur andra arbetade med IKT, men tyckte det 
var synd att det tog så mycket tid. 

 
Användning av digitala verktyg i undervisningen 

I alla skolornas textilslöjdsundervisning användes datorn och internet av eleverna 
för att söka inspiration och att skriva ut bilder och bokstäver till tygtryck och 
applikationer. Anna och Eva använde inte datorn i sin undervisning, när eleverna 
använde datorn var det endast på deras eget initiativ. Övriga lärare använde dator 
som ett stöd i undervisningen, och de uppmanade även eleverna att använda den 
digitala teknik som fanns tillgänglig.  

Berta, som inte hade någon projektor, använde gärna datorn för att visa material 
och alster. Problemet som uppstod var att det blev besvärligt eftersom skärmen 
var liten, och bara några elever åt gången kunde titta samtidigt.  

Cecilia och Daisy använde dator och projektor vid gemensamma genomgångar 
och Cecilia förklarade: 

 Jag visar vilka sidor på internet som eleverna kan hitta bra instruk- 
 tionsfilmer på tekniker som de ska arbeta med. Jag har också gjort 
 några egna presentationer i Power Point som jag brukar visa för 
 eleverna. Dator använder eleverna ibland, men det blir inte så ofta 
 eftersom det är en bit att gå till datasalen. 

Daisy visade inspirationsbilder och instruktionsfilmer, hon hade t. ex. gjort en 
PowerPoint som användes vid genomgångar av symaskinen, så att eleverna kunde 
titta på varsin symaskin samtidigt som de hade en stor bild att följa på duken. 

Berta, Cecilia och Daisy använde ofta privata webbsidor och bloggar för att söka 
egen inspiration för undervisningen. De ville egentligen ha slojd.nu, men två 
arbetade på små skolor, så slojd.nu blev för dyrt för en liten skola. Med små 
skolor följde en liten budget som skulle räcka till annat slöjdmaterial. Berta 
använde ofta @tt slöjda för att visa slöjdarbeten för eleverna, som andra elever 
hade tillverkat. Daisy tyckte också att slojd.nu var för dyr, trots att hon hade en 
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större budget. Hon ville dela ett abonnemang med trä- och metallslöjden för att 
halvera kostnaden, men den läraren ville inte. 

Anna sa att hon aldrig använde några webbsidor eftersom hon inte använde datorn 
om hon inte måste. Plötsligt kom hon på en händelse när en elev en gång hade 
använt YouTube hemma: 

 Det var så att en elev skulle ta hem och sticka färdigt skaftet till en socka, 
 men när hon kom till nästa veckas lektion så hade hon stickat färdigt hela 
 sockan. Jag sa när hon tog hem arbetet att jag skulle hjälpa henne med 
 hälen, men hon sa att det hade gått bra, eftersom hon hade hittat en bra
 instruktionsfilm på YouTube. 

Berta använde bara YouTube ibland, och då mest för att söka inspiration till 
undervisningen. Cecilia hade YouTube som favorit, som dessutom var gratis, och 
hon sa: 

 Jag använder ofta YouTube för att förkovra mig själv eftersom jag inte är 
 utbildad, och det är ett roligt  sätt att göra det på. När jag hittar någon bra 
 uppgift till eleverna så vill jag gärna att eleverna ska få möjlighet att se en 
 instruktionsfilm som omväxling till mitt gnat. För ett tag sen hittade jag 
 filmer om bedömning vid klädsömnad som stämde överens med mina egna 
 tankar om betygssättning. Dessa filmer vill jag börja använda i undervis-
 ningen, jag måste bara hitta ett bra tillfälle och presentera materialet på ett 
 bra sätt för eleverna. 

Daisy använde ofta YouTube och hon hade en ny favorit som hette pinterest. com. 
"Där finns mycket av det mesta för att bli inspirerad och även mönster som är 
gratis". 

Eva sa att vissa elever använde instruktionsfilmer på eget initiativ och då var det 
från YouTube. 

 
IKT vid redovisningar 

Alla textilslöjdlärare utom Anna tyckte att det var viktigt att eleverna 
dokumenterade sina arbeten genom att fotografera dem, och samtliga lärare ville 
helst ha skriftliga reflektioner.  

Anna tyckte inte att eleverna behövde fotografera sina arbeten utan ansåg att det 
räckte att se själva arbetet. Elevarbeten fotograferades endast om eleverna själva 
gjorde det hemma på eget initiativ. Trots att hon inte hade något krav på att 
eleverna skulle skriva sina reflektioner på datorn, så gjorde några högstadieelever 
det ändå.  
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Berta fotograferade elevernas arbeten under arbetets gång för sin egen 
dokumentation. Det var läraren som fotograferade och skrev ut alla bilder, 
eftersom digitalkameran var gammal och svår att hantera för eleverna. 

Cecilia fotograferade elevernas färdiga arbeten med sin egen mobiltelefon 
eftersom det inte fanns någon digitalkamera i salen. Då blev det också att hon 
själv skrev ut bilderna, eftersom hon inte ville att eleverna skulle använda hennes 
privata mobiltelefon utan uppsikt.  

Daisy använde digitalkameran endast till mellanstadiet, eftersom högstadiet 
använde sina egna mobiltelefoner. Mellanstadieeleverna använde digitalkameran 
till att fotografera sina färdiga alster när det var dags att skriva en reflektion efter 
slutförd uppgift. När tid fanns brukade hon ibland använda digitalkameran för att 
fotografera och dokumentera elevernas arbetsprocess under lektionerna.  

Eva lät eleverna fotografera sina arbeten, skriva ut bilden och sedan skriva sin 
reflektion på samma papper med hjälp av stödfrågor. 

 
Mobiltelefoner i undervisningen 

Samtliga textilslöjdlärare var positivt inställda till att eleverna använde 
mobiltelefoner i undervisningen. Eleverna använde dock sällan mobiltelefonerna 
då de själva måste bekosta uppkopplingen, eftersom det saknades trådlöst internet 
på skolorna. 

Daisy hade frågat eleverna i högstadiet om vilka som hade en smart mobiltelefon 
och om de hade tillgång till internet. I alla dessa slöjdgrupper använde eleverna 
sina egna mobiltelefoner för att fotografera arbetet under lektionen, för att i slutet 
av lektionen sammanställa bilderna till ett collage med hjälp av en speciell app. 
Sedan skickade eleverna collaget med sina reflektioner via e-post till läraren. Om 
inte eleverna hade eget internet så brukade de e-posta collaget när de kom hem. 

 
Varierande åsikter om IKT bland lärarna 

Samtliga textilslöjdlärare såg fördelar med att använda ny teknik i textilslöjden, 
men orsakerna var varierande. 

Anna svarade spontant att fördelen med IKT var att man slösade mindre papper 
och det var bra för miljön. 

Berta sa att man når ut på ett annat sätt till eleverna då man kunde visa en större 
mängd inspirationsalster, och eleverna fick se vad andra elever hade tillverkat. 

Cecilia såg möjligheten att eleverna lärde sig att själva söka kunskap när de 
använde digital teknik. Hon brukade ibland låta eleverna ta instruktioner från 
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filmer på internet och det fungerade för de elever som var bra på att ta egna 
initiativ. De elever som var duktiga kunde gå vidare själva, och hon kunde ge mer 
individuellt stöd åt de elever som behövde extra hjälp. 

Daisy sa att det blev mindre väntetid för eleverna, och hon menade att hon såg att 
de lärde sig mer när de dokumenterade med bilder. Stegen i arbetsprocessen blev 
tydligare med bilderna, och eleverna hade sedan lättare att komma ihåg vad de 
hade gjort och lärt sig, när de sedan skulle skriva sin reflektion. Hon menade att 
man med detta arbetssätt mötte eleverna på deras nivå och intresseområde. 

Eva menade att det var bra när eleverna skulle söka bilder, för det fanns ett stort 
utbud på internet. När eleverna skulle skriva ut bokstäver till tygtryck så fanns det 
mycket att välja mellan. 

På frågan om vilka nackdelar textilslöjdlärarna såg med IKT så var det Berta och 
Daisy som egentligen inte såg några nackdelar, men kommenterade att läraren 
själv måste ha grundläggande kunskaper samt att utrustningen måste fungera, och 
framförallt finnas.  

Anna, som hade dåliga kunskaper och inte heller ville lära sig någon ny teknik, 
menade att det tog för lång tid att själv lära sig använda den. Hon menade också 
att det tog för mycket tid av elevernas undervisning.  

Cecilia ansåg också att det tog tid från undervisningen, men hon berättade att 
många elever blev frestade att titta på annat när de var ute på nätet, och några 
elever ville gärna visa upp sina favoritsidor, om man inte vaktade dem. 

Eva hade inga specificerade nackdelar att peka på. 

 
Sammanfattning 

Jag har genom denna studie kommit fram till att möjligheterna för att använda 
IKT i undervisningen är många och möjligheter som kom fram i studien var: 

� mindre väntetid för eleverna när de kan ta instruktioner från filmer 
� eleverna lär sig att själva söka kunskap 
� slojd.nu skulle spara textillärarna både tid och energi 
� man kan visa en större mängd inspirationsalster och eleverna får se vad 

andra elever har gjort  
� instruktionsfilmer från YouTube fungerar och är gratis 
� eleverna kan även använda YouTube hemma om de behöver instruktioner 
� en projektor ger möjligheter att visa filmer och idéer för eleverna 
� eleverna kan söka inspiration och skriva ut bilder till sina arbeten 
� textilslöjdlärarna kan visa egna PowerPoint presentationer för eleverna 
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Svårigheterna att använda IKT i undervisningen ser jag som den främsta orsaken 
till textilslöjdlärarnas egna inställningar till ny teknik. Speciellt att det är lärarnas 
egna bristfälliga kunskaper, intressen, vilja och fantasi som sätter stopp för 
utvecklingen. Här är det viktigt att textilslöjdlärarna får stöd från skolledningen 
när de vill och behöver hjälp. En faktor är den materiella tillgången till digitala 
verktyg som varierar inom kommunen, som jag anser behöver styras upp centralt. 
Det finns även ekonomiska faktorer där t. ex. textilslöjdlärare anser att de behöver 
utökad budget för att kunna prenumerera på slojd.nu som läromedel. Svårigheter 
kan också uppstå om tekniken inte fungerar och om det är svårt för 
textilslöjdlärarna att få den support de behöver. 
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Analys och diskussion  
 
Detta avsnitt inleds med en metoddiskussion följt av en analys och diskussion om 
hur resurser och textilslöjdlärarnas inställningar till IKT påverkar textilslöjdens 
digitala utveckling i kommunen. Kapitlet avslutas med slutord. 
 
 
Metoddiskussion  
 
Valet att använda kvalitativa intervjuer för att få svar på frågeställningarna 
fungerade bra. Jag anser att frågorna fick bra svar, eftersom det kom fram både 
positiva och negativa åsikter om IKT vid intervjuerna. Möjligheten att kunna 
ställa följdfrågor var dock avgörande för att få mer ingående svar från 
informanterna. 
 
Urvalet av informanter var styrt av frågeställningarna som riktades direkt mot 
textilslöjdlärare. På grund av avgränsningen att undersöka en specifik kommun så 
fanns det inga andra möjligheter än att kontakta alla textilslöjdlärare som arbetade 
i den kommunen. Detta var ett val som jag gjorde för att inte behöva färdas alltför 
långa sträckor när intervjuerna skulle genomföras. 
 
De etiska aspekterna är i görligaste mån säkrade i studien. Informanternas 
identitet har dolts genom pseudonymer och deras åldrar är inte utskrivna, men det 
finns en liten risk att någon kan koppla ihop informanterna med pseudonymerna 
om man vet vilken kommun som har studerats samt om man har kännedom om de 
enskilda textilslöjdlärarnas utbildningsgrad. Det är en risk som jag tar, eftersom 
det kan vara intressant att kunna gå tillbaka och se vilken bakgrund de enskilda 
textilslöjdlärarna har, när man läser t.ex. resultatet.  

Jag är nöjd med intervjufrågorna eftersom informanterna gav nyanserade svar och 
de hade inga problem med att förstå frågorna. Efter att den första intervjun hade 
genomförts gjordes ytterligare några små justeringar där ett par frågor som inte 
var relevanta för studien avlägsnades. Från början fanns inte följdfrågorna med 
som stöd och det var information som var viktig för studien. Dessa frågor ställdes 
vid den första intervjun som följdfrågor, men de lades sedan till i intervjumallen 
för att inte glömmas bort. 

Valet att inte ha ljudupptagning var rätt för mig och det fungerade bra för 
informanterna också, eftersom intrycket efter intervjuerna var avslappnat och 
lugnt. Trost (2010) skriver att informanter kan acceptera att bli inspelade, men 
med risk att de blir osäkra och känner sig obekväma och det var viktigt att 
undvika. Det som jag anser kan ha varit till nackdel med att inte ha 
ljudupptagning var risken att inte hinna anteckna allt som informanten sa. Något 
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som också kunde missas var på vilket sätt svaren gavs, informantens tonart, att få 
känslan som kommuniceras i svaren. 

Det var svårt att genomföra tekniken spegling, trots noggrant antecknande av allt, 
jag hade behövt träna mer på speglingen för att klara av det. Beslutet att inte 
fortsätta med denna teknik underlättade de efterkommande intervjuerna eftersom 
det blev ett bättre flöde i intervjuerna. 

Efter intervjuerna gjordes personliga anteckningar om mina upplevda tolkningar 
och känslor av intervjun, detta menar Trost (2010) är bra att ha som stöd. Han gav 
också rådet om att den som intervjuar ska ha ett aktivt lyssnande och att frågorna 
inte får vara ifrågasättande. Det var svårt att intervjua lärare som hade en negativ 
inställning till IKT, när jag själv är mycket intresserad av att införa mer 
digitalisering i undervisningen. På grund av detta var det extra viktigt att ställa 
frågorna med neutralt röstläge och inte ifrågasätta eller försöka styra informantens 
svar. Det var viktigt att även få med informanter med negativ inställning till IKT i 
undervisningen, för att få en större variation i svaren.  

Utifrån ett strikt kvantitativt synsätt på reliabilitet skulle samma frågor ha ställts i 
samma följd till alla informanter, men eftersom de svarade olika på frågorna, var 
följdfrågornas ordningsföljd beroende av de svar informanten gav. Mitt syfte 
utifrån ett kvalitativt synsätt, var att få svar på alla frågor, och det syftet 
uppfylldes, just för att följdfrågorna ställdes i en ordningsföljd beroende på hur 
intervjun utvecklades.  
 
Det hade varit bra att undersöka flera skolor i Sverige, men tyvärr var inte detta 
möjligt på grund av stora geografiska avstånd.  

En faktor som kunde ha påverkat resultatet var om jag i början av intervjuerna 
förtydliga de tekniska begreppen som användes i frågorna, för att ta reda på om 
informanten hade samma förförståelse av ordens innebörd som mig. Detta löstes 
under intervjuerna då jag förklarade de tekniska begrepp som informanten inte 
förstod. Validitet kan också handla om "forskarens tolkning av intervjupersonens 
uttalanden" (Kvale, 1997, s. 197) och här kan min förförståelse för IKT i 
textilslöjden påverkat tolkningen av svaren. 

Trots att denna studie består av fem intervjuer menar jag att andra textillärare kan 
erhålla brukbar kunskap genom att ta del av denna text. Om så är fallet innebär det 
att det finns trovärdighet i studien och en form av generaliserbarhet. 
Generaliseringens validitet beror på ... hur rik, tät och solid beskrivningen av fallet 
är (Kvale, 1997, s. 211). Jag anser att studien tillför viktig och sanningsenlig 
information och jag lämnar över till läsaren att bedöma detta med hänvisning till 
Kvales fråga: "Hur mycket ska forskaren formalisera och argumentera för 
generaliseringen och hur mycket ska lämnas åt läsaren att generalisera?" (1997, s. 
211). 
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Om någon skulle genomföra samma studie igen, så anser jag inte att 
sannolikheten är så stor att det skulle bli exakt samma resultat. Detta på grund av 
att tillgången på digital teknik kan förändras, eftersom utvecklingen inom området 
går fort framåt. Textilslöjdlärarna kan fortbildas inom den digitala tekniken och 
genom det få en annan inställning till IKT som verktyg i undervisningen. 
 
Nationalencyklopedin och Wikipedia har jag valt att använda trots att de var 
otillförlitliga källor. Orsaken till detta var att förklaringarna på dessa sidor stämde 
bäst överens med de begrepp som avsågs i studien. 
 

Textilslöjdlärarnas materiella och kunskapsmässiga resurser 
 
Tillgången på digitala verktyg 

Fördelningen av digitala verktyg inom kommunens textilslöjdsalar skiljde sig 
bland de undersökta skolorna. En av textilslöjdsalarna saknade till och med dator 
och enligt Skolverket (2011b) är det rektorns ansvar att det finns tillgång till bland 
annat datorer i skolan. Porko-Hudd (2005) anser att datorer/projektorer bör finnas 
i/nära slöjdsalen. Av textilslöjdlärarna var det 60% som ville ha surfplattor till sin 
undervisning.  

Enligt Stiftelsen för internetinfrastruktur (2013a) går det i riket i genomsnitt en 
dator på tre elever, där bärbara datorer dominerar. I textilslöjden i denna kommun 
fanns, som bäst, en stationär dator per textilsal, där det kunde förekomma upp till 
16 elever. Surfplattor fanns inte alls som verktyg i textilslöjden, trots att flera av 
textilslöjdlärarna hade önskat det av sina rektorer. Vad gäller tillgången till 
datorer och surfplattor så låg kommunen långt efter genomsnittet för landet. 
Textilslöjdlärarna såg inte någon ljusning i att skolledningen under den närmaste 
framtiden  frivilligt skulle satsa på digital teknik i textilslöjden. Detta anser jag 
drabbar både textilslöjdlärare och elever negativt. De textilslöjdlärare som ville 
utveckla sin undervisning och följa samhällets ökade krav på digitalisering fick 
svårt att genomföra de planerna. För elevernas del betydde det att kunskaperna 
som andra elever ute i landet tillgodogjorde sig, uteblev i denna kommun. 
 
Alla skolor i kommunen använde trådbunden internetuppkoppling, och det var 
bra, om man ser till fakta som visar att det finns skolor som inte alls använder 
internet, trots att tillgången finns (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2013b). 
Däremot låg kommunen efter, vad gäller trådlöst nätverk, om man jämförde med 
övriga skolor i Sverige, där 80% av skolorna hade trådlöst nätverk. Denna 
kommun hörde till de resterande 20% som hade trådbundet nätverk, men enligt 
informanterna skulle Wi-Fi vara på ingående i år. 
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Barn och tonåringar i de svenska hemmen har god tillgång till digital teknik 
(Hylén, 2011; Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2013a) och min studie visade att 
elever använde dator och internet på eget initiativ i textilslöjden, så den 
kunskapen hade eleverna. Stiftelsen för internetinfrastruktur (2013a) skriver i sin 
rapport att skolan bör ta vara på och utveckla de kunskaper som eleverna har, 
eftersom de kommer att behöva digitala kunskaper ute i samhället. Detta anser jag 
är bra argument att lägga fram för skolledningen om man vill ha digital teknik till 
textilslöjden. 
 

Textilslöjdlärarnas kunskaper  

Anna och Eva ansåg att de inte behövde några mer kunskaper om IKT, och det var 
samma lärare som själva inte använde digital teknik i undervisningen. Eva, som 
använde digital teknik ibland, ansåg sig inte behöva mer kunskaper för 
undervisningen, utan enbart för sin egen skull. Det är rektorns ansvar att 
kompetensutveckla sin personal så att de kan utföra sina arbetsuppgifter 
professionellt (Skolverket, 2011b) och här anser jag att rektorerna borde se till att 
textilslöjdlärarna lär sig att använda IKT i undervisningen. Degerfält & Porko-
Hudd (2008) menar att skolledningens stöd för att förändra undervisningen är 
avgörande och slöjden har ofta låg prioritet. De skriver att textilslöjdlärarnas 
kunskaper om digital teknik är centrala för att kunna kräva resurser av 
skolledningen. Det blev ett moment 22 för textilslöjdens digitala utveckling när 
textilslöjdlärarna varken hade vilja eller kunskaper att föra den tekniska 
utvecklingen framåt. Med moment 22 menar jag här ett dödläge eller 
cirkelresonemang (Wikipedia, 2014b). Det är viktigt att lärarna utvecklar 
undervisningen efter det informationella samhällets krav och det är en utmaning 
för lärarna (Säljö & Linderoth, 2002). Anna såg inget behov av digital utveckling 
i textilslöjden och hon menade att: "Textilslöjden fungerar lika bra utan ny teknik, 
det har ju alltid fungerat bra förr". Marner och Örtegren (2013) menar att det kan 
möta motstånd när man vill föra in något okänt i ett ämne som har en lång 
tradition, och textilslöjden är ett gammalt ämne som fortfarande har många 
traditioner att leva upp till. Författarna menar att ett ämnes karaktär ändras när 
man tillför ny teknik, men med tiden så blir det ett naturligt innehåll i ämnet 
(ibid.). Porko-Hudd (2005) förklarar att trots olika försök genom åren att inspirera 
lärare att använda IKT  i undervisningen så fortsätter många lärare ändå i gamla 
spår utan informationstekniken och min studie styrker detta påstående.  

Cecilia och Daisy, som ofta använde IKT i undervisningen ville också lära sig 
ännu mer. Dessa lärare kunde mer än de andra och det stämde in med påståendet 
att lärarna behöver goda tekniska baskunskaper för att kunna använda digital 
teknik i undervisningen med eleverna (Dunkels, 2001; Porko-Hudd, 2005). Den 
textilslöjdlärare som jag anser är bäst på att använda digital teknik i 
undervisningen, var den som kände störst behov av mer kunskaper om IKT. Det 
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är kanske så att ju mer man kan om ett ämne, desto mer inser man hur mycket 
som finns att lära. 

Textilslöjdlärarnas inställning till och användning av IKT 
 
Digitala verktyg i undervisningen 

Alla textilslöjdlärare såg någon fördel med att använda IKT i undervisningen och 
det tycker jag är positivt. Anna såg miljöaspekten, att man sparar på papper och  
här får hon stöd av Hylén (2011) som förklarar att konsumtionen av papper skulle 
minska om eleverna använder mer datorer i undervisningen. Övriga lärare såg 
olika pedagogiska fördelar med den digitala tekniken.   
 
Elevernas inspirationssökning på internet var något som alla textilslöjdlärare hade 
gemensamt. Skillnaden var att två av lärarna inte uppmanade eleverna att använda 
datorn, medan de övriga påtalade för eleverna att använda datorn som stöd för 
inspirationssökning. Degerfält och Porko-Hudd (2008) upplyser om att internet är 
en bra inspirationskälla för slöjden och då speciellt att eleverna kan se olika 
produkter som är tillverkade av andra elever. Kravet att nyttja IKT som ett 
redskap för elevernas måluppfyllelse i skolarbetet kommer från samhället (Porko-
Hudd, 2005) och jag anser att Berta, Cecilia och Daisy, som aktivt 
rekommenderar eleverna att använda datorn, arbetar för att klara detta krav. 
 
Cecilia och Daisy ville ha tillgång till den svenska webbportalen slojd.nu, som 
Porko-Hudd (2005) framhåller som bra IKT-baserade läromedel. Dessa lärare 
ansåg att deras materialbudget inte räckte till för att prenumerera på detta 
abonnemang och det anser jag är synd. Webbportalens läromedel är kopplade till 
läroplanen, pedagogik och forskning (ibid.) och slojd.nu har bra 
undervisningsinnehåll. Porko-Hudd (2005)  menar att digitala läromedel har 
fördelen att de är lätta att uppdatera vid behov. Jag anser att det skulle spara 
textilslöjdlärarna mycket tid om de använde portalen, eftersom de då inte behöver 
lägga tid på att söka till exempel instruktionsfilmer på internet. Flera av 
textilslöjdlärarna använde däremot ofta YouTube, dels för eget bruk, men också i 
undervisningen med eleverna. På YouTube sökte lärarna egen förkovring och nya 
idéer samt visade instruktionsfilmer för eleverna och det var gratis. Nyman (2012, 
refererad i Johansson & Porko-Hudd, 2013) menar att det går bra att använda 
digitala filmer från YouTube, men det svåra kan vara att hitta bra filmer. 
 
Cecilia och Daisy har gjort egna digitala läromedel som de använde i kombination 
med en projektor, men att tillverka läromedel var enligt Daisy tidskrävande. 
Porko-Hudd (2005) skriver att det i slöjden finns dålig tillgång till läroböcker, så 
det är viktigt att lärarna själva följer med samhällets utveckling och anpassar 
undervisningen till dessa förändringar. Degerfält och Porko-Hudd (2008) menar 
att traditionella slöjdtekniker förmedlas mellan generationer när textilslöjdlärarna 
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kombinerar informationsteknik och slöjd. Dessa lärare uppfyller härigenom kravet 
att skolan ska föra vidare och utveckla vårt kulturarv (Skolverket, 2011b). Att 
lärare gör alltmer egna läromedel är en förändring som digitaliseringen har 
medfört (Hylén, 2011). Min åsikt är att det är viktigt att följa med i elevernas 
intressen och modesvängningar för att göra lektionerna meningsfulla och 
intressanta för eleverna. 

Över hälften av textilslöjdlärarna i studien menade att det var bra med en 
projektor i textilslöjdsalen och den kunde bli ett viktigt digitalt verktyg i 
undervisningen, speciellt vid genomgångar och filmvisning. Att eleverna lär sig 
via instruktionsfilmer är bra för eleverna, eftersom filmen visar samma moment 
på samma sätt flera gånger om, och för läraren underlättas arbetet med att 
instruera eleverna individuellt (Degerfält & Porko-Hudd, 2008). Två av lärarna 
praktiserade en del instruktionsfilmer med eleverna och de menade att arbetet  
underlättades.  

Textillärarnas inställning till att låta eleverna använda sina egna smarta 
mobiltelefoner i undervisningen var positiv, och Stiftelsen för internetinfrastruktur 
(2013a) skriver att 50% av alla kommunala grundskolor tillåter användning av 
egna mobiltelefoner. Det visar att textilslöjdlärarnas inställning till mobiltelefoner 
i undervisningen låg över genomsnittet i landet. Daisy lät eleverna kontinuerligt 
använda sina smarta mobiltelefoner i undervisningen, eftersom alla elever ägde en 
egen, och enligt Stiftelsen för internetinfrastruktur (2013b) så har ungdomarna 
ofta de senaste modellerna av mobiltelefonerna. Daisy får stöd av Johansson och 
Porko-Hudd (2013) som menar att man ska låta eleverna använda sina egna 
smarta mobiltelefoner som verktyg i undervisningen. När man ökar användningen 
av digital teknik i skolan så har fler elever möjlighet att känna delaktighet i 
informationssamhället (Stiftelsen för internetinfrastruktur, 2013a), och jag anser 
att smarta mobiltelefoner som verktyg i undervisningen är bra så länge alla har 
tillgång till en egen mobiltelefon. Risker som jag ser med att eleverna använder 
sina egna mobiltelefoner är att det kan bli ett osynligt krav från skolans sida. Detta 
skulle drabba de ekonomiskt svaga eleverna och då har vi ingen likvärdig skola. 
En digitalisering av skolundervisningen ska inte bygga på privata utrustningar 
utan det är rektorn som ska se till att kravet på modern teknik uppfylls 
(Skolverket, 2011b). 

Nackdelar som Berta och Daisy såg med IKT i textilslöjundervisningen var att det 
var beroende på om textilslöjdlärarna själva hade intresse och kunskaper om 
digital teknik. Berta och Daisy påpekade också att det kan uppstå problem om 
utrustningen inte finns tillgänglig eller inte fungerar. Degerfält och Porko-Hudd 
(2008) menar att det är viktigt att den digitala utrustningen fungerar, samt att man 
har tillgång till sakenlig hjälp. 
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IKT vid redovisningar 

Skolverket (2005) redovisar i sin ämnesrapport om slöjd från 2003 att endast 10% 
av eleverna utvärderade sina arbeten på datorn och datoranvändandet i slöjden 
varierade stort mellan skolorna. I kommunen i denna studie utvärderade eleverna 
på endast en skola sina arbeten kontinuerligt med hjälp av dator. Utvärdering på 
datorn hade inte utvecklats speciellt mycket i denna kommun, om man jämför 
med rapporten från 2003 som är 11 år gammal. Det var oftast upp till de enskilda 
textilslöjdlärarna om eleverna utvärderade sina arbeten på datorn. 

Ett bra sätt att redovisa sitt slöjdarbete är att fotografera alstret och skriva en text 
till menar Degerfält och Porko-Hudd (2008) och även Skolverket (2011a) skriver 
att eleverna ska göra en dokumentation med text och bild. Av textilslöjdlärarna i 
denna studie var det  80% som lärde eleverna att fotografera sina arbeten och de 
uppfyllde därmed kravet som Skolverket har på dokumentation. Anna ansåg att 
det inte behövdes någon bild och där följde hon inte Skolverkets centrala innehåll. 
Jag anser att hennes elever förlorar den kunskapen som enligt styrdokumenten ska 
läras ut. Här var det hennes egna bristande kunskaper som styrde utelämnande av 
det momentet i undervisningen. 

När eleverna sedan ska dokumentera sitt arbete kan de använda portfoliometoden, 
där eleverna via internet lägger in sina arbeten. En möjlighet är att ansluta sig till 
databasen @tt slöjda (Degerfält & Porko-Hudd, 2008). Ingen av textilslöjdlärarna 
var anslutna till denna portal, men en av lärarna använde ibland sidan för att visa 
inspirationsbilder för sina elever.  

Kommunen hade nyligen installerat Schoolsoft som bland annat innehåller en 
portfoliosida och en textilslöjdlärare ville börja arbeta med den, men fick ingen 
hjälp att komma igång. Att som lärare ha viljan till förändring, modernisering och 
utveckling av sin verksamhet och sedan bli nekad hjälp, anser jag är mycket 
tråkigt. Denna textilslöjdlärare var beredd att lägga ner tid och energi på att lära 
först sig själv och sedan eleverna portfoliometoden. Degerfält och Porko-Hudd 
(2008) påpekar att det blir extra arbete för läraren vid introduktionen, men sedan 
underlättas arbetet väsentligt. Styrdokumenten förespråkar att eleverna ska vara 
mer delaktiga i skolarbetet (Sveriges Riksdag, 2013; Skolverket, 2011b) och 
portfoliometoden ger ett fokus på elevernas egen lärandeprocess (Säljö & 
Linderoth, 2002). 

En skola för alla? 

Om vi i Sverige ska uppfylla kravet att kunna ha en skola för alla i hela landet så 
behövs tillgång till likvärdiga resurser överallt. Min studie visar att det inte ens 
inom kommunen finns en jämlik fördelning av resurser. Den digitala tekniken är 
ojämnt fördelad och textilslöjdlärarnas personliga intressen och kunskaper styr 
hur undervisningen utvecklas, eller i några fall inte alls utvecklas. 
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Slutord 

Efter att ha genomfört denna studie så ser jag ljust på att i min framtida lärarroll 
kunna använda digitala verktyg i textilslöjdens undervisning. Jag har fått flera 
argument att lägga fram för skolledningen när jag behöver digital teknik till 
textilslöjden. 

En av orsakerna till att jag ville göra en studie som handlar om IKT var att jag 
ville lära mig mer om vilka möjligheter som finns att använda ett mer digitalt 
lärande i textilslöjden. Det är också intressant att undersöka vilka svårigheter som 
man kan stöta på. Att få intervjua andra textillärare har varit mycket givande då 
jag har fått en del idéer om hur man kan införa IKT i textilslöjden som jag inte 
själv har tänkt på. Jag har genom min studie fått en ännu starkare övertygelse än 
tidigare om att fördelarna med IKT i textilslöjden gör det värt att ta upp kampen 
med skolledningen för att få dem att satsa på digital teknik även i slöjden.  

Efter att intervjuerna var genomförda så hände det tre gånger att jag och 
informanten spontant började prata om undervisning och läromedel. Vid dessa 
diskussioner har vi även utbytt praktiska idéer som gav ny inspiration som t.ex. 
roliga mönster och hur man kan kombinera olika hantverkstekniker. Vi insåg alla 
att det skulle vara bra att träffas kontinuerligt och få ha ämnesdiskussioner, 
eftersom vi alla jobbar som enda textilslöjdlärare på varsina skolor.  
 
Förslag till vidare forskning som hade varit intressant att ta reda på, är vad 
eleverna anser om IKT som verktyg i undervisningen, och vad ser de som 
möjligheter och svårigheter. Här hade det varit möjligt att använda samma syfte, 
men omformulera frågeställningarna ur ett elevperspektiv. 
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Bilaga 2.  

Intervjumall  
 

Resurser 

1. Enligt läroplanen ska skolan använda modern teknik i undervisningen, som 
t.ex. datorer. Beskriv vilka tekniska verktyg som finns att tillgå i undervisningen.  

 
        Finns det stationär dator/bärbar dator/surfplatta/internet/ kopiator/   
        skrivare/projektor/smartboard/kamera eller övrigt? 
        Saknar du någon modern teknik i din undervisning? Vilken/vilka? 
  

2. Finns det kunskaper om IKT som du behöver komplettera? Vilka? 

 

Inställningar 

1. Ge exempel på hur de tekniska verktygen/läromedlen används i 
undervisningen. 
         

        Hur används datorer/ internet/kopiator/skrivare/projektor/smartboard/kamera    
        eller övrigt? 
        Använder du eller eleverna t.ex.  slojd.nu/webbsidor/You Tube? Hur? 
        Får eleverna använda sina mobiltelefoner i undervisningen? Hur i så fall? 
 

2. Vilka fördelar ser du med IKT i undervisningen? 

3. Vilka nackdelar ser du  med ITK i undervisningen? 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Bilaga 3 

Tabell 1. Tillgång till digital teknik 

 Dator i 

textilsalen 

Utskrift: färg och 

A3 

Projektor i 

salen 

Kamera i 

salen 

Lärare 1 Ja Nej Nej Nej 

Lärare 2 Ja Ja Nej Ja 

Lärare 3 Nej, i datasalen Nej Nej Nej 

Lärare 4 Ja Ja Ja Ja 

Lärare 5 Ja  Ja Ja Ja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


