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Sammanfattning  
 
Syftet med denna studie var att undersöka hur lärare kan utveckla sin undervisning med hjälp 
av digitala hjälpmedel och ta del av andra lärares erfarenheter med att arbeta med sådana 
hjälpmedel i slöjd, hem- och konsumentkunskap. Frågorna var; hur bidrar digitala hjälpmedel 
till att förbättra undervisningen i slöjden; Vilka för- och nackdelar upplever lärare av att 
arbeta med digitala verktyg; Hur väljer estetiska ämneslärare att kommunicera via nätbaserade 
kommunikationstjänster och vilka positiva, negativa konsekvenser har det 
kommunikationsvalet fört med sig? Tre olika metoder har använts för att samla in data till 
studien, deltagande observationer på en grundskola, aktioner för att designa undervisningen 
med digitala verktyg och intervjuer med lärare inom estetämnen. Enligt lärarna visade det sig 
att mer digitala redskap i undervisningen ökar elevers motivation. Digitala verktyg som 
mobiltelefoner distraherar elever dock, det bör finnas tydliga regler för dess användning. 
Kommunikation via nätet kan skapa ett bättre samarbete lärare och elever emellan. Vissa 
nätbaserade tjänster kan föra med sig risker såsom intrång och att elevers nätaktiviteter spåras. 
Lärplattformar har högre skydd mot intrång, men användarvänligheten är lägre. Detta leder 
till att de inte används i den utsträckning som det är tänkt. Flipped classroom ger fler 
möjligheter för elever att ta del av undervisningen, men handledning av en lärare är ändå att 
föredra. 

Nyckelord: Informations- och kommunikationsteknik, Flipped classroom, lärplattformar 
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Introduktion med bakgrund 
 
Marléne Johansson skriver i Kritisk utbildningstidskrift (KRUT) att slöjda hemma har blivit 
mer populärt. Information, arbetsbeskrivningar och inspirationsbilder delas lätt via nätet. 
”Ungdomar chattar med varandra om slöjd och hantverk i internetmiljöer. På välbesökta 
bloggar på Internet byter ungdomar beskrivningar och idéer om slöjd och hantverk” 
(Johansson, 2008, s11) Att unga som gamla möts i sociala sammanhang på så kallade syjuntor 
på caféer, bibliotek eller garnaffärer hör inte till det ovanliga idag. De som inte har tillgång till 
en fysisk mötesplats för att dela med sig av sitt hantverksintresse söker sig till olika forum på 
internet där de kan ta del av andra likasinnades åsikter och slöjdalster. Genom slöjden kan 
människor i alla åldrar utrycka en identitet (Johansson, 2008). Intresset för hantverkstekniker 
har ökat i Sverige på grund av olika sociala forum på internet. Det är en klart bidragande 
faktor till varför jag fick ett ökat intresse för textilslöjd och ledde till att jag valde studera till 
slöjdlärare. Via internet kunde jag snabbt hitta ett socialt forum att dela mitt intresse och det 
ledde i sin tur att jag började delta i syjuntor. 
 
Det som gjorde mig intresserad att undersöka hur man i textilslöjden kan använda digitala 
hjälpmedel och digitala kommunikationsvägar var just för att jag noterade att Läroplanen för 
grundskolan 2011 är utformad så att skolan blivit mer målstyrd. När jag var på 
verksamhetsförlagd utbildning (VFU) på olika grundskolor noterade jag att kunskaper som 
beskrivs i centrala innehållet i läroplanen (Lgr 11) var svåra för lärare att förmedla. Det var så 
många olika delar som läraren skulle få med i undervisningen och se så många kunskapskrav 
som eleverna ska uppfylla. Min tanke när jag började var att det huvudsakliga syftet med 
slöjden var som det står i Lgr 11 att ”Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna 
utvecklar kunskaper i olika hantverk och förmågan att arbeta med olika material och 
uttrycksformer” (Läroplanen för grundskolan 2011 s.213). När flera av kraven är teoretiska 
kunskaper som till exempel materialkunskap om hur syntetiska material tillverkas så framstår 
de praktiska delarna mindre framträdande. En fråga som oroade mig ännu mer var hur lärare 
ska hinna med att se alla dessa kunskaper på en termin. Jag kom fram till att mer hjälp och 
stöd för lärare behövs. Mer digitala inslag i undervisningen såg jag som en tänkbar lösning 
och ville testa hur det skulle fungera att på en skola i ett praktiskt ämne som textilslöjden föra 
in digitala hjälpmedel och digitalt kommunicera med elever för att lyfta de mer teoretiska 
delarna i slöjden. Eftersom hantverksdelen tar mycket tid att utföra så ville jag inte ta bort 
fokus för mycket från det. Som Kajsa Borg docent i pedagogiskt arbete och slöjdforskare 
skriver i Kritiskutbildningstidskrift (KRUT): 
 

Datorn kan dock inte ännu ersätta den taktila formkänslan i slöjdandet, inte det 
sinnliga lärandet när både syn, lukt, hörsel och känsel engageras, inte heller den 
tillfredsställelse som så många elever och vuxna känner när de avslutat ett 
slöjdprojekt och kan vrida och vända på sitt färdiga slöjdföremål som de åstadkommit 
”med egna händer”. (Borg, 2008, s.22)  
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Att skriva om digitala hjälpmedel i slöjden är också ett område som inte skrivits så mycket 
om ännu och därför är denna forskning viktig att lyfta.  Fokus för studien kommer vara på 
textilslöjden men även trä- och metallslöjd samt hem- och konsumentkunskap kommer att 
lyftas i denna undersökning genom informanternas berättelser. 
 
Det blir allt vanligare att svenska barn redan i 3 års ålder besökt nätet. Enligt rapporten 
Småungar & medier visas att 55 % av 3- åringar besökt nätet (Statens medieråd, 2012/13). 
Allt fler lärare har börjat se möjligheterna att nå ut till elever och väcka deras intresse för 
skolarbete genom att föra in olika digitala medier i undervisningen. För att följa samhällets 
utveckling har allt fler lärare börjat arbeta via internet med undervisning. Ulf Jämterud som är 
lärare i historia och religionskunskap skriver i boken Digital kompetens i undervisningen att 
lärare kan göra hemsidor för att informera elever och föräldrar om skolans arbete, dela ut 
läxor, information och så vidare, men det krävs kunskap och tid att hålla en hemsida ständigt 
aktuell. Tid är en bristvara för lärare och därför har bloggande blivit mer vanligt. Att blogga 
är enklare att använda än en hemsida för att sprida information på grund av att det finns 
färdiga mallar att följa och den fungerar som en digital dagbok där man kan skriva inlägg som 
blir åtkomligt för alla på nätet. De lärare som använder sig av detta i Sverige skriver om 
skoluppgifter, ger information och dokumenterar elevers arbeten och sprider det vidare via 
bloggen. Jämterud beskriver att bloggandet är ett sätt att kommunicera till elever, föräldrar 
och andra om den undervisning läraren bedriver. Skolan ligger i en utvecklingsfas där vi 
måste vara uppdaterade och närvarande på nätet menar han (Jämterud, 2010).  Ett annat 
exempel på kommunikationsverktyg lärare använder är Twitter. Twitter är som en miniblogg 
där man snabbt kan skriva korta kommentarer och dela information. Det finns även lärare som 
via sociala nätverk såsom Facebook kommunicerar med sina elever. Enlig Pamela Davidsson 
chef för området statistik och fakta på Stiftelsen för internetinfrastruktur i Sverige (.SE 
https://www.iis.se/) är 66% av de svenska internetanvändarna aktiva på Facebook som är det 
mest använda community på nätet för svenskar (Davidsson, 2013). Som Patricia Diaz 
beskriver i boken Webben i undervisningen så är Facebook bara en i raden av många olika 
sociala nätverk som finns. Myspace, Linkedin, Flickr, instragram, google plus är exempel på 
olika sociala nätverk där man kan dela bilder, information, skapa kontakter och dela filer med 
varandra (Diaz, 2012).    

Problembeskrivning 
 
Ett problem som lärare i dagens skola stöter på är att storleken på skolklasserna blir allt större 
och det är numera svårare att få signaler från eleverna om hur de egentligen presterar i skolan. 
Samtidigt som klasserna blir större ökar också den administrativa bördan för lärarna och 
många lärare har idag ett övermäktigt uppdrag att hantera denna arbetsbörda. Den 15 januari 
2008 presenterade Utbildningsminister Jan Björklund att information till föräldrar skulle ges 
minst två gånger om året och att dessa skriftliga omdömen kommer att vara ”betygsliknade” 
(Regeringskansliet, 2008). Enligt Skolverkets utredning Skriftliga omdömen i grundskolans 
individuella utvecklingsplaner infördes krav på skriftliga individuella utvecklings planer för 
alla elever i grundskolan år 2005. År 2009 ändrades kraven så att lärare i alla ämnen skulle 
avge formativa omdömen så att eleven skulle få veta hur långt den kommit i förhållande till 
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kursplanernas mål (Skolverket, 2010, s. 10f) och efter mycket kritik ändrade Regeringen 
kravet på skriftlig bedömning och IUP till att bara gälla elever som inte får betyg. Det vill 
säga att kravet på skriftlig IUP avskaffades i årskurserna 6-9 i grundskolan (Sveriges riksdag, 
2013). Införandet av kravet på skriftliga omdömen och IUP gjorde att skolor runt om i 
Sverige köpte in olika lärplattformar där de skulle kunna göra pedagogiska planeringar, lägga 
upp mål och syfte med olika moment och göra IUP för varje elev, dela det med eleverna och 
föräldrar. Detta ledde till att skolorna i Sverige började köpa in olika system av lärplattformar 
för att använda som hjälpmedel i att föra denna dokumentation. Den 23 oktober 2013 
meddelade Sveriges riksdag att de beslutat ändra reformen på krav om skriftliga omdömen. 
Detta efter att de sett att arbetsbördan för lärare blivit för stor. ”Lärarna ska få mer tid till 
undervisning”, minska på arbetsbördan genom att elever som betygsätts i grundskolan inte ska 
få skriftliga omdömen. Elever som tillhör de lägre åldrarna som inte betygsätts ännu ska lärare 
fortfarande skriva skriftliga omdömen om, men endast en gång per läsår i stället för varje 
termin (Sveriges riksdag, 2013) 
 
Borg beskriver i boken Slöjda för livet ett syfte med formativ bedömning är att vägleda 
eleverna. Borg beskriver också att det har stor betydelse för elevernas lärande att få en 
”återkoppling (feedback)” på vad de skapat för att veta hur de ska gå vidare, vad de kan 
förbättra till nästa gång och hur slöjdläraren värderar deras arbete (Borg, Lindström, 2008). 
Enlig skolverket ökar elevers lärande när formativ bedömning används (Skolverket, 2010). 
Lärare som använder formativ bedömning strävar efter att vara tydliga i med vilka målen är 
för olika uppgifter som eleverna ska utföra och ger återkopplingar åt eleverna så att de vet hur 
de ska arbeta vidare för att utvecklas i sitt skolarbete. Formativ bedömning innebär med andra 
ord tydlig reflektion till elever från sin lärare angående deras skolarbete, där kommentarer 
som ”bra” inte innebär en tydlig respons utan är intetsägande över vad exakt eleven gjorde 
som var ”bra”.  
 
De flesta kommuner i Sverige har även köpt in olika lärplattformer som används som ett 
verktyg för att kunna bland annat dokumentera elevers kunskaper i olika ämnen, göra 
individuella utvecklingsplaner, kommunicera mellan lärare, elever och elevers föräldrar. Det 
finns flera olika system som används i dag som till exempel Unikum, Edwise. Edwise som är 
ett system som fått mycket kritik runt om i landet och som redovisats av lokala tidningar. 
Norrbottens Kuriren skrev om att Kalix kommun valde ”skrota” Edwise efter mycket 
klagomål eftersom systemet fungerade dåligt och inte var användarvänligt och trotts kritiken 
valde Luleå kommun att köpa in Edwise, för de hävdar att det inte finns något bättre alternativ 
på marknaden (Leijon, 2013). Helsingborgs Dagblad skriver att Unikum tog upp så mycket tid 
från lärarna att de inte hann med att föra den dokumentation som regeringen krävde och 
systemet var inte anpassningsbart för förskola eller gymnasiet som det var tänkt från början. 
De skriver att föräldrar inte hittar fram till önskad information. Efter tre år av utvärdering av 
systemet så upphandlades ytterligare en läroplattform Fronta för att täcka upp det som 
Unikum saknade. Båda ska samlas i en skolportal, men trots att Fronta kan göra allt det som 
Unikum kan plus lägga upp schema och ge elever möjligheter att föra över skolarbeten, så 
tänker inte grundskolechefen Elisabeth Svenningsson enligt Helsingborgs Dagblad ta bort 
Unikum (Hansson, 2012). 



	  

7	  
	  

 

Det flippade klassrummet 
 
Enligt den datorbaserade tidskriften The Journal så är the flipped classroom ett begrepp som 
Jonathan Bergmann och Aaron Sams var några av de första som började använda. De spelade 
in sina genomgångar och gav eleverna i hemuppgift att se på filmerna hemma, sedan vid nästa 
lektionstillfälle märkte de att eleverna hade fått en djupare förståelse när de utförde labb eller 
aktivt arbetade i klassrummet med ett ämne (Noonoo, 2012). Begreppet används ibland med 
andra benämningar som flipped classroom, classroom flip, flipped teaching, flippat eller det 
försvenskade flippade klassrummet. Det är en ny metod att använda sig av för att låta eleverna 
ta del av en genomgång på sin egen fritid eller på raster i skolan som läxa. Eleverna får 
tillgång till filmerna via digitala medier såsom lärplattformar eller olika forum där de även 
kan kommunicera med sin lärare. Har inte eleverna tillgång till Internet hemma så ska 
möjlighet finnas att de kan se på genomgången i skolan. När eleverna sedan har lektion ska de 
kunna ställa frågor till läraren om genomgången och få en större förståelse över vad lektionen 
ska behandla i ett mer aktivt utförande. Det handlar alltså om att vända på den traditionella 
undervisningen där man går igenom något i klassrummet och sedan ber eleverna att utföra en 
läxa hemma. Enligt Knewton, som är ett teknikföretag med inriktning på utbildning med 
läroplattform så är det flippade klassrummet en metod som kan ge elever förkunskaper och tid 
att reflektera inför ett aktivt utförande i klassrummet. Det tros ge större möjlighet för att alla 
elever ska ta till sig av kunskaper som lärs ut i skolan och slutligen höja resultaten.  
 

I de estetiska ämnena som slöjd är handledningstiden för varje elev väldigt viktig. Stora 
klasser gör att tiden att ge handledning till varje elev blir allt mer ohållbart. Om elever ägnar 
stor del av tiden under lektion till att vänta på handledning finns risken att när läraren kommer 
till sista eleven är det dags att börja städa undan. Vilka får mest hjälp? Är det de som ropar 
mest, syns mest och blir det då en orättvis fördelning av handledningen. Detta kan göra att 
elever tappar intresse för ämnet. Är mer IT i skolan lösningen på alla dessa problem eller har 
vi för stor tro på att mer digitalisering ska lösa alla problem? Och är alla ämnen i skolan 
lämpliga för att använda digitala hjälpmedel eller flyttar man då fokus från ämnets syfte? 
 
I Statens offentliga utredning (SOU) Flickor och pojkar i skolan- hur jämställt är det? från 
2009 nämns att större andel flickor uppnår målen i skolan och blir behöriga till 
gymnasieprogram. Utredningen visar dock en långt dystrare bild av hur det går för pojkarna 
då närmare 60 % av pojkarna lämnar grundskolan utan fullständiga betyg (Statens offentliga 
utredningar, 2009).  Hur ska skolor arbeta för att förändra detta dåliga resultat? Vilka metoder 
och verktyg ska lärare använda för att öka elevers kunskaper? Kan mer användning av digitala 
verktyg skapa en mer individanpassad undervisning så att flickor och pojkar har lika stora 
möjligheter att gå ur grundskolan med fullständiga betyg? 
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Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur lärare kan utveckla sin undervisning med hjälp av digitala 
hjälpmedel och ta del av andra lärares erfarenheter med att arbeta med sådana hjälpmedel i 
slöjd och hem- och konsumentkunskap.  

Frågeställningar: 

1. Hur bidrar digitala hjälpmedel till att förbättra undervisningen i slöjden? 
2. Vilka för- och nackdelar upplever lärare av att arbeta med datorn som hjälpmedel i 

textilslöjden och andra praktiskt estetiska ämnen? 
3. a. Hur väljer estetiska ämneslärare att kommunicera via nätbaserade 

kommunikationstjänster?  
3. b. Vilka positiva och negativa konsekvenser har det kommunikationsvalet fört med sig? 
 

Definition av digitala hjälpmedel 
 
Digitala hjälpmedel av olika slag kommer nämnas i denna studie. Definition av Digitala 
hjälpmedel är de som kan användas av lärare och elever i klassrummet såsom datorn, 
interaktiva tavlan, cd spelaren, videokameran, smartphones, surfplattor. Det kan också vara 
digitala redskap som programvaror, filmer eller spel som kan användas under lektionerna i ett 
pedagogiskt syfte. Andra digitala hjälpmedel som nämnas i undersökningen är forum, 
bloggar, hemsidor och plattformar, där lärare och elever kan kommunicera och dela 
information med varandra. Dessa kan också benämnas som digitala medier. 
 
Interaktiv tavla är ett hjälpmedel som blir allt vanligare i skolorna i Sverige idag. Den 
engelska benämningen på interaktiv tavlan är ”smartboard”. Den ersätter svarta tavlan och 
whiteboardtavlan. Interaktivtavlan består av skrivtavla (whiteboard), en projektor och en eller 
flera högtalare och enheten kopplas sedan till en dator. Via den kan läraren visa film, 
genomgångar och skriva på tavlan. Om läraren så önskar kan hen öppna ett dokument på 
tavlan, skriva i dokumentet och spara för att skicka vidare till eleverna. Det går snabbt och 
enkelt att använda datorn i undervisningen. Den blir som en stor datorskärm som lärare och 
elever kan vara interaktiv (samverka) med.  
	  

Disposition  
 
Introduktion med bakgrund följs av problembeskrivning, syfte och frågeställning, definition 
av digitala hjälpmedel. Disposition följs av tidigare forskning som gjorts inom detta område. 
Avsnitt om design för lärande visar på nya sätt att se på pedagogik kopplat till digital 
undervisning. Stycket med nätbaserad undervisning belyser lite kortfattat studier kring 
fördelar och nackdelar med att använda internet i skolan. Nästa del med digital kompetens 
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lyfter fram hur digital användning skapat generationsklyftor. Det följs av forskning kring 
nätbasserad undervisning och lyfter fram begreppet blended learning. Sedan kopplas slöjd och 
digitala verktyg in som en avslutning på tidigare forskning.  Teoriavsnittet lyfter 
sociokulturellt perspektiv, Donald. A. Schöns teorier om att reflektera i handling. Avsnittet 
avslutas med genomgång av delar ur Lgr 11 med fokus på slöjd och hem- och 
konsumentkunskaps läroplaner. Metodavsnittet tar upp urval, etiskt ställningstagande och 
genomförande. Resultat avsnittet lyfter fram delar från intervjuer och observationer och de 
undervisningsförsök som utförts i studien. Sedan följer diskussion med analys kopplad till 
teorier och tidigare forskning. Kort redovisas slutsatser från studien, sedan kommer 
metoddiskussion, källkritik och fortsatt forskning.  
 
Efter det följer litteraturförteckning vilken är indelad i tryckta och elektroniska källor. Bilagor 
som valdes att ta med är: bilaga 1 digitala testet som gavs ut till årskurs 7 i textilslöjd, bilaga 2 
tabell över hur eleverna svarat på testet, bilaga 3 lista på frågor som ställdes till de 
informanter som deltagit, bilaga 4 intyg som skickades till informanter som deltagit och som 
informanter skrivit under för att intyga att de gått med på att delta och tillåta mig använda vad 
de sagt i denna rapport. I bilaga 5 finns det bilder på en elevs virkningsarbete som skapades 
med hjälp av arbetsbeskrivning funnen på en blogg. 
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Tidigare Forskning 
 
Att forska och skriva om IT, IKT i skolan ligger i tiden. IKT är förkortning av informations- 
och kommunikationsteknik och IT betyder Informationsteknik och båda är samlings begrepp 
för olika digitaltekniker som möjliggör flera användningsområden och kommunikations 
möjligheter. Ett nytt område som växer snabbt och som speglar många olika infallsvinklar på 
lärande med digitala kommunikationssätt och digitala hjälpmedel. Patricia Diaz skriver i 
boken Webben i undervisning att den fösta webben kallades 1.0 och var en 
envägskommunikation där användaren endast kunde komma åt färdigproducerad information. 
Webb 2.0 är en uppdatering av webben som gör att användaren blir delaktig och själv kan 
producera innehåll på webbens olika sidor. Hur vi använder nätet har förändrats och kommer 
förändras ytterligare menar Diaz (Diaz, 2012, p. 30). Hur lärare väljer arbeta med nätet och 
olika digitala medier i undervisningen är en ständig pågående undersökning. Utvecklingen går 
så fort inom detta område så risken är att alla handböcker som kan ges ut verkar uråldriga 
innan de nått ut till allmänheten.  
 

Design för lärande 
 
Mer digitala inslag i undervisningen och användning av Internet gör att skolan står i 
förändring. Från att grundskolan tidigare fokuserat på lokala och nationella kunskaper så har 
skolan nu öppnat upp för en mer global lärarmiljö. Via nätet kan elever läsa om vad som 
händer i till exempel Japan för en timme sedan och inte begränsas av att det som står i 
faktaböcker kan vara ”föråldrad” information. Detta gör att läraren kanske inte innehar den 
senaste informationen om ett ämne som behandlas under lektionen. Vilket förändrar lärarens 
roll i klassrummet och skapar en ny syn på kunskap. Staffan Selander skriver i boken 
Didaktisk design i digital miljö om ett nytt perspektiv som kallas ”Design för lärande” som 
handlar om att lärare måste designa sin undervisning med val av metoder och digitala redskap. 
Han frågar sig hur barn och unga lär sig via IT och sociala medier på nätet. Elever får en mer 
aktiv roll i sitt lärande där deras styrkor och svagheter blir allt tydligare. Läraren måste 
acceptera att mer relevant information kan nås utanför klassrummet och att lärarens roll blir 
mer en handledande roll där läraren tillsammans med elever söker information. ”Designad för 
lärande” är en formande process i lärandet menar Selander (Selander, Svärdemo-Åberg 2009 
s. 23f). Mycket av den forskning som gjorts kring digitala hjälpmedel i undervisningen, barns 
användande av IT visar att undervisningen står inför en ny syn på lärande. Nya metoder, nya 
vägar för att nå ut till eleverna och för att skapa en skola för alla. Inte bara de elever som är 
mottagliga för den traditionella katederundervisningen. 

 
I boken Didaktisk design i digital miljö skriver Elise Seip Tønnessen om en lärarkultur i 
klassrummet där elever som lyckas bäst är de som sitter still i sina bänkar och där läroböcker 
är de viktigaste redskapen för undervisningen. Den traditionella skolan är hårt knuten till 
skrivandet.  De praktiska ämnena har en inlärningstradition där mästaren visar hur man utför 
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ett hantverk och där lärlingen det vill säga eleven gör efter. Virtuella världar och dataspel 
menar Tønnessen har stor del i kunskapsproduktion. Spel ger stark motivation åt elever att 
lösa olika uppgifter eftersom de får belöning i form av fördelar i spelen vilket driver dem 
vidare (Seip Tønnessen 2009 s.51f).   
 
Susanne Kjällander (2011)skriver i sin doktorsavhandling Designs for Learning in an 
Extended Digital Environment att vi som lärare måste vidga vår förståelse av vad för 
aktiviteter som är värdefulla för elevers lärande. Släppa på gränserna och fördomarna och se 
att elever lär sig på olika sätt. Jag citerar: 
 

Detta innebär att alla elevers aktiviteter bedöms som meningsbärande, oavsett om det 
rör sig om att de skriver in ett sökord på Google på Internet, pekar på och skrattar åt 
ett foto som visas på digitalkamerans display, går iväg för att be läraren om hjälp eller 
ändrar layout i en Power Pointpresentation (Kjällander, 2011, s. 153). 

 
Kjällander kallar detta för det ”vidgade digitala gränssnittet”. Så vi ska vara försiktiga i att 
döma ut på vilka sätt elever lär sig på, till exempel se fördelar med att använda spel i 
undervisningssyfte. Inte döma ut aktiviteter för att våra fördomar säger oss att de är enbart 
tidsfördriv. Nya metoder föder nya möjligheter. 
 

Nätbasserad undervisning 
 
I webbtidningen Deseret News skriver Celia R Baker om en studie gjord på Carpe diem 
Collegiate High school i Yuma Arizona (USA). Studien tyder på att den effektivaste formen 
av undervisning är när man använder en kombination av traditionell klassrumsundervisning 
med datorbaserade element. Skolan utgår ifrån Michael B. Horns forskning om blended 
learning. De har upptäckt att genom att använda en modell där man blandar metoderna kan 
man öka antalet elever utan att det brister i kvalitén. Som exempel har de fem lärare och fyra 
lärarassistenter på 226 elever och får det att fungera bra. Metoden att använda online kurser 
har lett till att man kan exponera elever som faller under nivåerna för godkända kunskapskrav 
och därmed hantera detta genom förstärkta insatser. Susan Patrick, ordförande för 
iNACOL(International Association for K-12 Online Learning) gjorde en studie som ställde 
frågan om blended learning hade några negativa effekter. Hon trodde det skulle leda till att 
många barn skulle sättas i individuella arbeten framför datorn och få mindre handledning av 
lärare. Hon kom fram till att blended learning snarare skapade interaktion mellan elever och 
deras lärare. Tiden som annars spenderades med att lyssna passivt på en lärares genomgångar 
ägnade eleverna åt grupparbeten, handledning av läraren och praktisk arbete när de inte satt 
framför datorn (Baker, 2013 ). Detta håller även Horn med om och säger i intervjun med 
tidningen Deseret News: 

 
If we are honest, we have to say there are blended learning implementations that are 
not that good […]With the good ones, you might spend and hour or two on the 
computer, but the magic is happening off the computer, through peer tutoring, small-
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group instruction, projects, tinkering — all those things you would hope students 
would do. In many ways, the biggest surprise for me as I go into blended schools 
around the country is how much peer-to-peer interaction there is. (Intervjuv med 
Horn av Baker, 2013 ).  

 
Katarina Schwartz ger fyra förslag på vad man ska tänka på när man blandar traditionell 
inlärning med online inlärning.  1) Alla skolor behöver en vision över hur digitala hjälpmedel 
kan förbättra specifika mål. 2) En modell passar inte alla. 3) Låt inte programvaran bestämma 
vilket inlärningsmålen är. 4) Stöd lärare och inkludera dem i beslutsprocessen. Schwartz 
menar att en modell för inlärning inte passar alla men också att man inte ska tillåta olika 
programvaror diktera kunskapsmålen för eleverna. Det är viktigt att online verktyg blir ett 
hjälpmedel till lärarna och inte tar över hela inlärningsprocessen (Schwartz, 2013).   
 
Enligt Paul Barnwell är Google drive ett bra verktyg för att kommunicera med sina elever. 
Genom att få eleverna att använda Google drive är risken mindre att arbeten och uppgifter 
försvinner. Däremot varnar Barnwell mot att dra för långtgående slutsatser med hjälp av 
utvärderingsverktyg online, det är ibland bättre att muntligt utvärdera eleverna (Barnwell, 
2013). 

 
Några risker med nätbaserad undervisning som lärare ska vara medvetna om är att all 
nätaktivitet går att spåra. Enligt Helen Davidson så används den informationen till att rikta 
reklam till de som är aktiva på nätet. Genom att spåra mailadresser och webbsökningar som 
elever använder under skolgången kan barns privatliv på nätet vara i fara och skolor bör göra 
mer för att skydda skolelever menar hon (Davidson, 2013 ). Enligt Jonas Ryberg som skriver 
för tidningen Computer Sweden så kan kommuner teckna ett personuppgiftsbiträdesavtal med 
Google, då regleras behandlingen av personalens och elevernas personuppgifter. 
Datainspektionen har granskat Sollentuna och Salems kommuner för att kontrollera om de 
gjort tillräckligt för att skydda sina elever när de använt tjänster som Google Apps. De 
kommunerna har försökt överklaga, men blivit tvingade att sluta sitt användande av 
molntjänsten (Ryberg, 2013). Lotta Holmström skriver i Lärarnas tidning ”Att använda 
molntjänster i skolan kan strida mot Personuppgiftslagen” och Google APPs är ett av 
exemplen som de lyfter i artikeln. Hon lyfter också molntjänsters fördelar genom att nämna 
att elever kan samarbeta mer över nätet genom att tre stycken kan arbeta i ett dokument 
samtidigt i ”realtid”, de ser direkt när ändringar görs i dokumentet (Holmström, 2014). 

 

Digital kompetens 
 
Ulf Jämterud beskriver i sin bok Digital kompetens i undervisningen olika begrepp som 
Digitala infödda, Nätets infödda, Nätgenerationen, Google generationen, New millennium 
learners med flera. De är bara några av alla olika begrepp för generationer som växt upp sen 
1980 och fram tills idag. För de som inte växt upp med datorn och internet som en naturlig del 
i vardagen använder Jämterud begreppet ”digitala turister”. Den digitala turisten kommer 
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alltid ha ena foten i det förflutna, tiden innan nätet blev en så stor del av våra liv (Jämterud, 
2010, s. 27f). Jämterud beskriver att vårt förhållningssätt till nätet har förändrats från att vara 
enbart mottagare till att även vara den som skapar och sprider informationen. Vem som helst 
kan lätt och snabbt sända ut budskap, dela sina åsikter, dela bilder och kommunicera med 
andra över nätet. Vi kan prata om hur den digitala infödingen det vill säga de barn och 
ungdomar som växer upp nu med ständig uppkoppling på nätet, ständigt mottaglig och som så 
enkelt kan sprida kunskap till andra (Jämterud, 2010).  Ända sedan läroplanen 1994 har man 
förespråkat mer individuell undervisning, individanpassad undervisning, självständigt arbete 
och med mindre lärarledd undervisning. Integrering av digital teknik i skolan har gjort att 
elever ska arbeta mer på egen hand vilket Jämterud menar har lett till att eleverna är mindre 
engagerade i skolarbetet vilket i sin tur har lett till sämre studieresultat (Jämterud, 2010, s. 
24). Det blir nästan som att man tar för givet idag att alla barn har eller haft tillgång till nätet 
utanför skolan och är mer tekniskt begåvade än lärarna som bara är “digitala turister”. Detta 
skapar utanförskap för de barn och ungdomar som inte fått möjlighet att utanför skolan ta del 
av nätet och de digitala hjälpmedel som finns i dag. Jan Hylén skriver i Digitalisering i skolan 
att elever som har dator hemma ökar sina chanser att göra bra ifrån sig i skolan, en 
“tröskeleffekt” som visar att ökat datoranvändande ger bättre resultat vilket ger ett starkt 
argument för att man ska ha en till en dator per elev. Det ger de positiva resultaten av 
egenskaper som krävs allt mer i skolan och arbetslivet. ”21st Centrury Skills” det vill säga 
framtidskompetenser som att kunna kommunicera eller att kunna analysera och värdera 
information (Hylén, 2013, s. 18). Cecilia Löfberg skriver i sin avhandling att barn inte är så 
medievana som vi vuxna alltid tror. Det är viktigt att möta barnen på deras egen nivå eftersom 
barnens världsbild ser olika ut från en vuxen person (Lovén, 2012). 

 
Anna-Malin Karlsson skriver i en nät artikel att PISA1 undersökningar gjord 2012 visade låga 
resultat bland svenska elever framförallt i läsning och att de traditionellt lässvaga pojkarna är 
en anledning till det låga resultatet. En PISA undersökning gjord 2009 om digital läsning 
visade att flickor men framförallt lässvaga pojkar fick bättre resultat vid digital läsning. 
Karlsson menar att om vi i den svenska skolan skulle lägga mer fokus vid digital läsning så 
skulle resultaten höjas (Karlsson, 2013 ). Ytterligare en undersökning visar att pojkar gynnas 
av att användandet av digitala hjälpmedel som datorer blir allt vanligare i grundskolan. Hylén 
skriver att elever som blivit introducerade att arbeta med Ipad i skolan har visat sig bli mer 
motiverade i skolan och att arbeta med sina läxor när de kommer hem. Detta kräver mycket 
självdisciplin och tydlig vägledning från lärarna för att elever inte ska bli distraherade av spel 
och sociala medier. Skolarbetet uppfattas som roligare med datorn och gör att eleverna ägnar 
mer tid åt sina uppgifter, vilket i sin tur tycks resultera i bättre resultat. Det finns med andra 
ord en indirekt effekt av tekniken som har att göra med att skolarbetet blivit mer stimulerande 
(Hylén, 2013, s. 19).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 PISA förkortningen för ”Programme for International Student Assessment” det vill säga en kunskaps test som 
utförs av Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD). 
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Slöjd och digitala verktyg 
 
Det finns begränsat med forskning om IKT i slöjden. Enligt Marléne Johansson har 
pedagogisk forskning inom slöjdämnet överlag inte utforskats i så stor utsträckning och är ett 
fält som behöver utforskas mer (Johansson 2008). Däremot har det gjorts en del ansatser till 
att föra in digitala verktyg i textilslöjden. 

 
I textilslöjden finns det datorprogram som är framtagna specifikt för ämnet.  Några av dem är 
Weave point som är gjord för att rita mönster till vävning och med PC Stitch, Micro Revolt, 
Ryujy Stitch Designer kan eleverna rita upp korsstygnsmönster i datorn. Inger Degerfält och 
Mia Porko-Hudd skriver i boken Slöjda för livet hur lärarrollen förändrades från att vara 
slöjdlärare till att bli läromedelstillverkare. Degerfält har skapat det digitala 
hjälpmedelsprogrammet @tt virka som är föregångare till slojd.nu. Programmet består av 
filmer, bilder och ljud som beskriver hur virkningsteknik går till i olika steg. @tt virka följdes 
av fler program som visade hur man stickar och broderar. Idag används hennes program 
slojd.nu av textilslöjdslärare runt hela Sverige och har utvecklats till en lärplattform för 
textilslöjdslärare. Degerfält och Porko-Hudd skriver att i Finland skapade några textillärare en 
webbportal som lärare, lärarstudenter och elever runt om Finland anslutit sig till och där de 
kan dela med sig av slöjdarbeten. Portalen har utvecklats till en ”virtuell lärobok” 
(www.kaspaikka.fi). De beskriver med andra ord olika sätt att utveckla digitala hjälpmedel 
som program, forum som kan användas i textilslöjden (Borg, Lindström 2008, s114 ff).  

 
Det finns många olika program utvecklade för att ge stöd och hjälp till elever i deras lärande i 
skolan, men som inte används i skolan i så stor utsträckning. Ett exempel är programmet 
talsyntes som Filippa Mannerheim skriver om på skolverkets hemsida och utgår ifrån Annika 
A Davidssons föreläsning. Talsyntes är ett program som hjälper elever genom att datorn läser 
upp det eleven skrivit. Eleven kan då höra hur orden som de skrivit uttalas och ges på så sätt 
större möjligheter att lära sig stava, än ett rättstavningsprogram skulle ge. Mannerheim menar 
utifrån Davidsson att digitala hjälpmedel ska vara en naturlig del av underviningen och inte 
bara när en elev har läs- och skrivsvårigheter. Om Talsyntes används för alla barn när läsning 
och skrivning lärs ut tror hon att många barn inte skulle ha läs- och skrivsvårigheter. 
Programmet kan börja användas redan för de yngsta barnen i grundskolan (Mannerheim, 
2014). På samma sätt måste lärare inom estetiska ämnen integrera digitala relevanta 
hjälpmedel på ett naturligt sätt in i undervisningen. 
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Teori 
 
Teoridelen består av en genomgång av Sociokulturellt perspektiv, pedagogiska teorier om 
lärande lärare och en genomgång av styrdokument. 
 

Sociokulturellt perspektiv 
 
Sociokulturellt perspektiv på lärande bygger på teorier från Lev Vygotskij vilka bygger på 
teorier kring hur människor lär i sociala sammanhang. Vygotskijs områden var inom 
psykologi och lingvistik och har bland annat skrivit boken Fantasi och kreativitet i 
barndomen.  Sociokulturellt perspektiv utgår ifrån det kollektiva och utgår inte från individen. 
Roger Säljö är professor i pedagogisk psykologi och i böckerna Lärande och kulturella 
redskap och Lärande i praktiken -ett sociokulturellt perspektiv beskriver han att 
sociokulturellt perspektiv bygger på ett synsätt på lärande där processen i samverkan med 
andra är viktig för lärandet. Sociokulturellt perspektiv på lärande innebär att vi lär oss i olika 
miljöer, sammanhang. Det är inte frågan om vi lär oss något utan vad och hur vi lär oss menar 
Säljö (Säljö 2000). Han menar också att lärande sker i sociala sammanhang i samverkan med 
andra och som Olga Dysthe, professor i pedagogik beskriver i boken Dialog, samspel och 
lärande att i samarbete med andra finner vi motivation, engagemang att lära oss mer. 
Motivation är byggsten för lärandet. (Dysthe, 2003).  
 
Säljö skriver även om ”artefakter” eller som här kommer nämnas som ”verktyg” och menas 
de verktyg som vi använder oss av för att lära oss saker. De kan vara det språkliga men också 
fysiska verktyg som t.ex. datorn. Verktygen hjälper oss att kommunicera, skapa förståelse, 
underlätta våra arbetsbördor och utveckla nya kunskaper. Han menar att vi med hjälp av olika 
fysiska verktyg kan minnas kunskap vi annars på egen hand har svårt att minnas. För att 
studera lärande ur ett sociokulturellt perspektiv menar han att vi måste studera användandet 
och utveckling av intellektuella verktyg, fysiska verktyg. När han menar intellektuella verktyg 
så menar han språket bland annat och fysiska verktyg är allt från böcker till datorer. Med 
dessa olika verktyg måste vi studera kommunikationens olika former och se samarbeten som 
utvecklas i skolmiljön utifrån det (Säljö 2000 s.11 ff). Begreppet ”approprierat” använder 
Säljö för att beskriva någon som lärt sig ett verktyg så bra att den inte bara behärskar det utan 
fått djupare kunskaper om det, att den också kan lära vidare kunskaper till andra om hur det 
kan användas.  
 
Idag sker stor del av kommunikationen mellan lärare, elever och föräldrar via nätet. På olika 
molntjänster som t.ex. Google Apps arbetar många i skolan idag genom att dela arbeten med 
varandra, det är nätbaserade verktyg som alla smidigt kan ha tillgång till. Även via 
läroplattformer som t.ex. Unikum förs viktig kommunikation i skolor idag. Via olika 
läroplattformer delar lärare t.ex. information till föräldrar över hur det går för deras barn i 
skolan. Därför blir sociokulturella perspektivet väldigt aktuellt att ta med i denna 
undersökning. 
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Reflektera i praktiken 
 
Donald. A. Schön var professor av Urban Studies och Utbildning.  Schön bidrog till att 
utveckla forskning genom att lägga fokus på ”reflektion” för vad olika professioner gör. Två 
centrala delar är ”reflection-in-action” och ”reflection-on-action” det vill säga att reflektera i 
praktiken, antingen direkt eller efter handlandet. Det innebär att lärare måste undersöka de 
erfarenheter, upplevelser och använda sig av de teorier de lärt sig i den praktiska miljön/fältet. 
På så sätt bygger de upp ny förståelse för sitt yrke. När lärare som utövare möter en ny 
situation möts de också av olika alternativ till hur de ska välja att handla. Möts lärare med ett 
problem som är utöver det vardagliga i sitt yrke kan de se det som ett experiment där de 
prövar sina erfarenheter mot handlande. Reflektion i handlande prövar olika hypoteser som 
kan ställa för att komma fram till ett svar, en lösning på problem som de stött på. Schön 
menar att vi kan bara tillfälligt godta de slutsatser som vi kommit fram till för andra faktorer 
kan leda till en ny slutsats (Schön, 1987, s. 68f). Reflekterande i handlande är en 
”läroprocess”. Schön skriver: 
 

The paradox of learning a really new competence is this: that a student cannot at first 
understand what he needs to learn, can learn it only by educating himself, and can 
educate himself only by beginning to do what he does not yet understand (Schön, 
1987, s. 93). 
 
 

Schön menar att kunskap och förståelse kommer från utbildning och i praktiken utförda 
handlingar som skapar förståelse för det som vi inte redan förstått. Som lärare måste vi lita på 
de kunskaper vi har i situationer som för oss kan verka främmande eller överraskande för att 
vi ska få nya kunskaper om dem. Bengt Molander är professor i teoretiskt filosofi och 
beskriver också Schöns teorier i boken Kunskap i Handling, men lägger till att yrkesutövaren 
måste utgå ifrån det praktiska utförandet, ta distans för att kunna reflektera över sitt 
handlande. Molander menar att det krävs tid till eftertanke för att få perspektiv och insikt 
(Molander, 1996). Denna tid för eftertanke är något som infinner sig när man lämnat fältet 
och får en viss distans. Detta ger perspektiv och insikt vilket gör att forskaren bättre kan 
reflektera över sitt handlande.  
 

Skolans styrdokument 
 
Som lärare måste vi förhålla oss till vissa styrdokument och i denna undersökning har 
läroplanen för grundskolan från 2011 granskats. De delar som kommer lyftas är grundskolans 
övergripande mål och riktlinjer för hur kunskap ska inhämtas och utvecklas. Samt läroplanen, 
centrala innehållet, kunskapskraven för slöjd och hem- och konsumentkunskap. 
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Enligt en undersökning i tidningen Uttryck så använder inte alla lärare i de estetiska ämnena 
digitala hjälpmedel såsom dator, kamera, mobiltelefon, interaktivtavla, surfplatta eller 
filmkamera. De lärare som svarade att de använde minst digitala hjälpmedel var trä- och 
metallslöjdslärare och näst därpå kom textilslöjdslärare (Duregård, 2013). I Läroplan för 
grundskolan står det att skolans uppdrag är att ge kunskap till eleverna så att de ”kan använda 
modern teknik som ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande” 
(Skolverket, 2011, s. 14). Det vill säga använda datorer som redskap i sitt lärande. Också i 
bild- och musikämnet står det inskrivet i det centrala innehållet att elever ska arbeta med 
digital teknik i ämnena. I Lgr 11 för bildämnet står det i syftet att elever ska få kunskap om 
foto och film samt att ”skapa bilder med digitala […]tekniker och verktyg […]” (Läroplanen 
för grundskolan 2011 s.20). I kursplanen för musik står det ”Genom undervisningen ska 
eleverna ges möjlighet att utveckla kunskap att använda […]digitala verktyg[…]”(Läroplanen 
för grundskolan 2011s.100).  

 
I slöjdämnet står det inte lika tydligt att lärare har en skyldighet att lyfta fram och arbeta med 
digital teknik och digitala hjälpmedel. Ett argument för att slöjdämnen inte lämpar sig för att 
använda digitala hjälpmedel i större omfattning är att kursplanen för slöjd har för syfte att lära 
elever att arbeta praktiskt med olika hantverkssätt och med olika material. Som det står i Lgr 
11 ”Undervisningen i ämnet slöjd ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i olika 
hantverk och förmågan att arbeta med olika material och uttrycksformer.” (Skolverket, 2011, 
s. 213). Det beskrivs också att elever ska lära sig att analysera, värdera och reflektera sina 
arbetsprocesser och resultat. Loggböcker eller delade digitala dokument med reflektioner är 
två olika sätt som är rätt vanligt att lärare väljer att låta sina elever arbeta teoretiskt med att 
skriva om sin arbetsprocess. Undersökning gjord av Skolverket IT-användning och IT-
kompetens i skolan visar att det finns brister i hur mycket datorn är inkluderad i 
undervisningen i grundskolan. Hur lärare väljer att använda datorn är väldigt begränsat, åtta 
av tio använder den till att söka information, sex av tio använder den till att skriva och fem av 
tio till att göra presentationer. Fem procent av de som var med i undersökningen använder inte 
datorn över huvudtaget i sitt skolarbete (Skolverket, 2013, s. 69). 

 
Det står inte heller ordagrant i hem- och konsumentkunskapens centrala innehåll att 
undervisningen ska ske med digitala hjälpmedel. Det står dock i Lgr 11 för Hem- och 
konsumentkunskaps centrala innehåll för årskurs sju till nio att kunskap ska ges om ”Ungas 
privatekonomi, till exempel att handla över Internet, att låna pengar, att handla på kredit eller 
avbetalning och att teckna abonnemang.” (Skolverket, 2011, s. 44) Detta innebär inte att 
eleverna ska använda sig av digitala hjälpmedel för att få den kunskapen, utan detta kan även 
läraren demonstrera inför klassen i en genomgång.  

 
Som det beskrivs i inledningen av denna studie så har fler teoretiska kunskaper lagts till i de 
estetiska ämnena. Det beskrivs i slöjdens centrala innehåll att elever ska lära sig läsa 
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beskrivningar och göra uträkningar från dessa. De ska utveckla kunskaper om sin slöjdprocess 
såsom utveckla idéer, göra överväganden och lösa problem. De ska kunna dokumentera i text 
denna slöjdprocess, använda slöjdspecifika begrepp och reflektera över sitt resultat. De ska 
även ha kunskaper om ”Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och 
prydnadsföremål”, det vill säga få kunskap om hantverk och slöjdtraditioner.  Eleverna ska 
också söka inspiration från mode, trender, barn- och ungdomskulturer. De ska få ta del av 
kunskaper om slöjd i det offentliga som arkitektur, konst och design. De ska både få kunskap 
om den slöjdtradition som finns i Sverige samt andra länders.  De ska få materialkunskap om 
de material som de använder, var de kommer ifrån och hur de tillverkas utifrån 
”hållbarhetsperspektiv” (Läroplanen för grundskolan 2011 s.214ff) Det är många olika 
områden som eleverna ska få kunskap i och som är svårt att bedöma eftersom undervisningen 
oftast är praktiskt fokuserad. Läraren ska utgå ifrån centrala innehållet när den planerar sin 
undervisning, men det är kunskapskraven som eleven ska följa för att uppnå ett betyg. I 
kunskapskraven för sju till nio för betyg E har jag valt att lyfta en del: 

 
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av 
slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och 
kvalitet. Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang 
med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer 
(Läroplanen för grundskolan 2011 s.217). 

 
Undervisning ska vara tillgänglig för alla elever och anpassas efter alla elevers olika behov. I 
Lgr 11 Skolans värdegrund och uppdrag står det att: 

 
Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov.[…] En 
likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt 
överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika 
förutsättningar och behov. Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett 
särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för 
utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla (Läroplanen för 
grundskolan 2011 s.8) 

 
Att skapa en mer digitaliserad undervisning kan frigöra mer tid för handledning till de som 
har särskilda behov av stöd. Att använda flera olika metoder för att lära ut med hjälp av 
digitala hjälpmedel, film, ljud kan göra att fler elever tar till sig av genomgångar och de 
kunskaper läraren vill förmedla. Skapar digital undervisning mer individanpassad 
undervisning eller krävs det något mer för att möjligöra detta? 
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Metod 
 
Undersökningen gjordes med ett lärarperspektiv i fokus. Syftet är att gå mer på djupet och 
undersöka den egna samt andra lärares erfarenheter och upplevelser av att arbeta med digitala 
hjälpmedel i estetiska ämnen i grundskolan och kan så beskrivas ha en kvalitativt inriktad 
ansats med etnografisk inspiration. Som Bo Johansson och Per Olov Svedner skriver i boken 
Examensarbetet i lärarutbildningen har detta arbete karaktären av etnografiskt arbete med 
deltagande observationer som dokumenteras i dagboksantekningar gjorda under en termin för 
att försöka få djupare förståelse av undersökningsområdet (Johansson, Svedner, 2006:62). Det 
är en triangulerings metod där tre olika sätt används för att samla in data. Första är 
observation, andra är aktioner för att pröva hur jag som lärare kan designa min undervisning 
med val av olika metoder och verktyg. Tredje metoden är att utföra intervjuer med 
verksamma lärare.  
 
Undersökningen utformades med mål att förbättra den egna undervisningen samt att få en bild 
av hur andra estetlärare upplever att arbeta med olika digitala medier som redskap i 
undervisningen. I inledningen av arbetet besöktes en grundskola och där utfördes deltagande 
observationer och aktioner i rollen som lärare under lektionerna. I textilslöjden utfördes 
aktioner för att praktiskt pröva vilka möjligheter undervisning i textilslöjden kan utvecklas 
med hjälp av datorer som hjälpmedel.  
 
Det tredje steget i undersökningen har varit att ta in informanter det vill säga andra 
verksamma lärare för att ytterligare vidga denna undersökning och ge den mer trovärdighet. 
Informanterna är lärare som arbetar på skolor med likande förutsättningar som det varit på 
skolan där deltagande observationer utfördes. De tre som tillfrågats att delta i undersökningen 
har varit lärare i estetiska ämnen såsom textilslöjd, trä- och metalslöjd och hem- och 
konsumentkunskap. De tre informanterna arbetar i tre olika kommuner och har ingen koppling 
till varandra. 
 

Urval 
 
Urvalet gjordes med syfte att hitta en skola som uppvisar stora satsningar på informations- 
och kommunikationsteknik (IKT) i sin undervisning och där utföra deltagande observationer. 
På skolan där deltagande observationer gjordes strävar de efter en välutvecklad informations- 
och kommunikationsteknik. De har investerat i en till en dator per elev från årkurs 6, det vill 
säga alla elever från årskurs 6 till 9 har tillgång till en egen dator som de lånar av skolan. 
Varje klassrum är utrustat med interaktiva tavlor och varje lärare har egna arbetsdatorer. Det 
finns en målsättning att alla lärare ska använda sig av interaktiva tavlan. Några lärare har fått 
gå kurser i användandet och lär vidare det till de övriga lärarna i arbetslaget så att 
kompetensen blir bättre bland alla. Det finns också en målsättning på skolan att den ska bli en 
pappersfri skola där det digitala ska ersätta. Via den kommunala läroplattformen och 
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skolmailen har kommunikation till elever, föräldrar och andra kollegor på skolan varit den 
vanligaste kommunikationsvägen.  Även Google drive och elevhemsidor har använts för 
kommunikation. Skolan är uppdelad i två klasser per årskurs, A och B. Ca 40 elever i varje 
klass, men delas upp i mindre grupper på max 16 elever under slöjdlektionerna. Det är inte 
frivilligt att välja slöjdart före årskurs åtta. Årskurs sex och sju som deltagit i denna 
undersökning har varit blandat med både pojkar och flickor. 
 
De informanter som deltagit arbetar på skolor med satsning på IKT i undervisning som är 
liknande den skola som deltagande observationerna utfördes på. Informanter som deltagit i 
undersökningen arbetar på olika skolor. Textilläraren och hemkunskapsläraren hade likande 
förutsättningar som mig i sina klassrum med tillgång till interaktiv tavla och alla elever har 
varsin dator. Träslöjdsläraren arbetar på en skola som just nu gör en stor satsning på digitala 
hjälpmedel och hade inte samma förutsättning helt eftersom alla elever inte hade tillgång till 
egen dator ännu eller en interaktiv tavla i klassrummet.  
 
En intervju är gjord med inspelning vid en fysisk träff och en är gjord över mailkontakt och 
den tredje är gjord över telefon. Detta kan förändra vilka svar informanten ger och vad för 
resultat som kommer från undersökningen beroende på hur informanten blivit intervjuad.  Att 
informanten som svarat på frågor via mail kunnat ta längre tid på sig och övervägt vilket svar 
den vill ge kan göra stor skillnad från den informanten som vid en fysisk träff blivit 
intervjuvad och inte kunnat ta lika mycket tid på sig att svara. Den informanten som 
intervjuvas över telefon kanske inte är lika bekväm i sin situation under intervjutillfället som 
den som kunnat ha ögonkontakt med forskaren under intervjun. Detta har tagits i beaktning 
när resultatet skrivits. Informanten som blivit intervjuad via skriftlig mail-kontakt är 
textilslöjdslärare i en grundskola i Norrland. Andra informanten som använts är en lärare i 
hemkunskap i en grundskola i Norrland. Tredje informanten är en träslöjdslärare i Svealand. 
Ingen av informanterna arbetar i samma kommun.  
 
Valet att ta med en lärare i Hem- och konsumentkunskaps är på grund av att det finns vissa 
likheter med det ämnets undervisning och textilslöjdens. Båda ämnena lägger mycket fokus 
på praktiskt arbete och kunskaper om hållbarhet, miljö och skötselråd av textilier såsom hur 
man stryker och tvättar textilier. På många sätt har slöjdämnet och hem- och 
konsumentkunskap vissa gemensamma nämnare, så därför kan de vara lättare att föra över 
erfarenheter, kunskaper av användandet av digitala hjälpmedel från hem- och 
konsumentkunskap och applicera det på slöjdundervisningen. Estetsiska ämnen som musik 
och bild har inte samma gemensamma nämnare och i deras ämnen ingår mer digitala verktyg 
enligt Lgr 11 som nämndes i tidigare kapitel. De lärare som valdes i textilslöjd, trä- och 
metallslöjd och hem- och konsumentkunskaps har vissa gemensamma förutsättningar i sina 
ämnen då de inte ordagrant står i deras läroplaner att de ska ingå arbete med digitala verktyg. 
 

Etiska ställningstaganden 
 
De som deltagit i undersökningen har blivit informerade om undersökningens syfte och alla 



	  

21	  
	  

som blivit intervjuade har lämnat skriftligt godkännande att delta i undersökningen. Hur detta 
skriftliga ”kontrakt” är utformat kan ses i bilaga 4. De har när som helst under intervjuerna 
kunnat tacka nej till sitt deltagande och avbryta intervjun enligt det skriftliga kontrakt som 
lämnats ut. De har fått löfte om ”konfidentiellt” vilket enligt Bell betyder att deras identitet 
inte ska gå att identifieras (Bell 2011). Vad det konkret betyder för denna undersökning är att 
varken deras namn, skola eller kommun nämns i denna undersökning och därför blir de nämn 
efter de ämnes de undervisar i, det vill säga textilläraren, hemkunskapsläraren och 
träslöjdsläraren. Detta skiljer ut dem utan att de kan identifieras. De elever och lärare som 
arbetar på skolan där deltagande observationer utfördes skall inte heller nämnas med namn, 
varken skola eller kommun kommer att nämnas. 
 
Som Bell skriver kan det bli problematiskt som deltagande observatör i det fält man 
undersöker att ha två olika roller som lärare och som forskare. Därför är det ytterst viktigt att 
skydda de som observeras och vara medveten om att det kan vara svårt att hålla konfidentiellt 
var undersökningen är gjord för de som befinner sig på samma skola (Bell, 2011). 
Beskrivningar kan avslöja mycket och har dessa beskrivningar ett viktigt syfte för att förklara 
förutsättningar kan det vara svårt att undgå att ta dem med. Då måste man överväga om 
informationen kan vara känslig eller skada de som observeras om den kommer fram till fler 
och i så fall inte ta med den informationen i undersökningen. De etiska råden från 
Vetenskapsrådet har alltså följts (www.vr.se). 
	  

Genomförandet av deltagande observationer 
 
I deltagande observationerna har olika lektioner i textilslöjd hållits för att undersöka om 
datorer fungerar som hjälpmedel i textilslöjden. Begreppet aktion innebär att forskaren ger 
eleverna uppgifter att utföra under lektionstid för att forskaren ska kunna studera och söka 
svar på sina frågeställningar som ställs i denna undersökning. Aktioner kan också vara olika 
sätt som forskaren agerar i pedagogiska situationer i skolan. Forskaren har följt David 
Coghlans beskrivning i planering av deltagande aktioner under lektioner i den grundskola som 
observationerna gjordes i. Coghlan beskriver att första steget är att diagnosera vilket problem 
som finns i fältet och med fältet menas den miljön eller område som ska utforskas. I detta fall 
kan fältet utgöra en specifik skola, ett ämne eller grundskolor i allmänhet. Steg två är enligt 
Coghlan att planera aktioner med utgångspunkt i det syfte som studien har. Steg tre utföra 
aktion. Steg fyra utvärdera aktion för att slutgiltigen kunna skapa förbättringar inom fältet 
(Coghlan, 2011, s. 59). Denna rapport ska ses som det slutliga steget i aktionsbeskrivningen.  
 
Lektionerna hölls i årskurserna 6 och 7 på en kommunal F-9 skola.  Från årskurs 6-9 går det 
310 elever. Varje årskurs är uppdelad i två klasser på ca 38-42 elever i varje. I slöjden är det 
max 16 elever i varje grupp så klasserna delas upp i tre grupper under slöjdtimmarna. I klass 
A har två tredjedelar av klassen textilslöjd och en tredjedel har trä under höstterminen. I klass 
B har två tredjedelar träslöjd och en tredjedel har textil. Undervisningen i textilslöjden var 
uppdelad i två grupper från klass A och en från klass B. Hur stora grupperna var varierande. 
Om det var några elever med behov av att få arbeta i mindre grupp så kunde gruppernas 
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storlek anpassas efter det. Varje grupp var ganska jämnfördelad med pojkar och flickor.  
 
Det olika digitala hjälpmedel som har använts är datorn och interaktiva tavlan i 
undervisningen av eleverna. Även via klassernas hemsidor och Google drive har 
kommunikation utbytts. Uppgifter som getts till eleverna är t.ex. att söka information på nätet 
om olika mode, ungdomskulturer och klädstilar. Alla genomgångar har gjorts via datorn 
kopplat till interaktiva tavlan så att alla elever kan se och senare har eleverna haft tillgång till 
genomgången via sin klass hemsida. 
 
För att dokumentera observationer och arbetsförloppet har fältdagbok förts efter 
lektionstillfällena. Eleverna har fått uppgifter att söka inspiration och instruktioner med hjälp 
av datorn för att utföra arbeten som t.ex. söka arbetsbeskrivningar för virkning. Några har fått 
arbeta med att själva göra en Google presentation.  
 

Undervisningsförsök 1: Digitalt kunskapstest 
 
Frågorna utformades efter innehållet på lektionerna i textilslöjd. Frågor konstruerades också 
utifrån vedertagna teorier gällande skapande av enkäter, där särskild hänsyn tagits till att i 
möjligaste mån undvika fallgropar såsom ledande frågor, dåligt formulerade svarsalternativ, 
frågor som tvingar respondenten att ta hänsyn till flera påstående i samma fråga och så vidare 
(Dahmström, 2011). Samtliga frågor ställdes med flervalsalternativ där endast ett alternativ 
var rätt. Detta innebar att analys och rättning av frågorna blev enklare. Med hjälp av Google 
drive kunde frågeformulär enkelt skapas och svarsfiler erhållas där villkorsberoende 
formatering kunde utföras så att rätta svar lyser grönt och felaktiga svar lyser rött. Detta gör 
rättningen och uppföljningen av eleverna enklare. Tyvärr lyste sista frågan rött även vid rätt 
svar så resultatet blev inte så rättvisande. En miss i konstruktionen av testet. Svaren som 
lämnades på formuläret hanterades direkt i Google drive. Genom att använda filter och 
färgkodning fick man snabbt fram hur eleverna svarat. 

	  
 

Tre olika tester utformades men bara ett utfördes och dessa bestod av 5-10 frågor vardera. 
Frågorna är anpassade till varje lektion som hållits i ämnet samt till den nivå som är lämplig 
för åldersgruppen. Sean Coughlan skriver i BBC News att ett problem med online-tester av 
elevernas kunskap är att det är svårt att vara säker på om eleverna fuskar när de svarar eller 
om det ens är rätt elev som svarar på frågorna (Coughlan, 2012 ).	   
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Ursprungstanken var att lektioner skulle hållas i ämnena Samisk slöjd, materiallära och miljö 
och konsumtion inom textil. Efter varje lektion skulle det publiceras veckans frågor på 
bloggen textilslojd.blogg.se där eleverna skulle gå in och besvara frågeformuläret med frågor 
som hörde till lektionstillfällena. På grund av tidsbrist utfördes bara en genomgång av samisk 
slöjd och ett test utfördes under vecka 45. Detta följdes upp med frågor kring hur eleverna 
uppfattat testet. 

 

Undervisningsförsök 2: Elevuppgift att söka inspiration på nätet 

 
Elever i årskurs sex uppmuntrades att söka inspiration och arbetsbeskrivningar via nätet när 
de inledde virknings arbete i textilslöjden. Undersökningens syfte var att se vilka som valde 
nätet framför att söka i böcker efter beskrivningar och inspiration. Eleverna i årskurs sju 
uppmuntrades inför sitt arbete med att sy trikåbyxor att söka inspiration på nätet för att sedan 
skissa hur deras byxor skulle utformas. Hur valde dessa elever att söka inspiration? Blev detta 
en motivation i arbetet och hur hanterade de uppgiften? 
 

Undervisningsförsök 3: Elevarbete om ungdomskulturer 
 
Den större uppgiften för eleverna i årskurs 6 var att söka information och bilder om 
ungdomsgrupper. Undervisningsförsöket gick ut på att se hur bra elever i årskurs 6 kan söka 
information, bilder och arbeta med presentationsprogrammet Power Point. Dessa elever hade 
inte haft tillgång till egna datorer i skolan innan det läsåret och förkunskaperna varierar 
mycket bland eleverna. De som haft tillgång till dator hemma har fått ett betydligt större 
försprång i sin digitala kompetens än de övriga. Det intressanta var att se hur de hanterade 
uppgiften och vilka svårigheter de hade. 

 

Genomförande av lärarintervjuer 
 
Intervjufrågorna har utformats utifrån fyra olika rubriker. A) Frågor som berör förutsättningar, 
som till exempel vilka digitala verktyg lärarna har tillgång till i klassrummet de undervisar i, 
B) Hur arbetar läraren och elever med digitala hjälpmedel? C) För- och nackdelar med 
digitala hjälpmedel? D) Hur kan undervisningen förbättras/utvecklas med hjälp av digitala 
hjälpmedel? Utifrån dessa fyra huvudfrågor har det ställts sammanlagt 27 frågor för att få mer 
utvecklade svar från informanterna (bilaga 3). Sedan ställdes följdfrågor beroende på vad 
informanten svarat som inte i förväg var nerskrivna för att få mer förtydligande vad 
informanten menar eller få en bättre bild av informantens upplevelser av att arbeta med 
digitala hjälpmedel. Som det beskriv i boken Examensarbetet i lärarutbildningen har 
kvalitativa intervjuer används i studien, det vill säga halvstrukturerade frågor och inga 
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förbestämda svar och frågor har ändrats beroende på vad informanterna svarat(Johansson, 
Svedner, 2006:43). 
 
Intervjuerna spelades in digitalt på iPhone och mp3 som sedan transkriberades i datorn ord för 
ord. Namn och städer som kan avslöja vem som blivit intervjuad har tagits bort så att ingen 
som läser transkriberingen kan urskilja vem som blivit intervjuvad. Det har inte heller tagits 
med det en annan person sagt som kan ha befunnit sig i rummet eftersom detta inte rör 
intervjuerna och beror på att intervjun med en av informanterna skedde i dennes hem med 
dennes barn närvarande. Detta påverkade intervjun genom att informanten stakade sig ibland 
när den svarade på frågor på grund av den blev distraherad av barnet som var närvarande. 
Trotts detta var informanten väldigt avslappnad, gav många långa och utvecklande svar.  
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Resultat  
 
Denna undersökning har försökt ta reda på hur digitala hjälpmedel kan bidra till att förbättra 
undervisningen i slöjden genom att undersöka i praktiska undervisningsförsök hur 
genomgångar i ämnet kan förbättras. Det har också undersökts hur digitala tester kan 
användas för att pröva elevers kunskaper. Den andra frågan som har försökt få svar på är vilka 
för- och nackdelar som lärare kan uppleva av att arbeta med datorn som hjälpmedel i slöjd? 
Genom att fråga andra lärare vilka konsekvenser digitala hjälpmedel för med sig har det 
framkommit positiva och negativa effekter av användningen av digitala verktyg. Tredje 
frågan är uppdelad i två delar och den första delen var att ta reda på hur lärare väljer att 
kommunicera med elever, föräldrar. Andra delen var att få reda på vilka positiva och negativa 
konsekvenser detta har fört med sig? Resultatet presenteras i olika teman, från deltagande 
observationer, undervisningsförsöken och intervjuer vävs samman i texten. Avslutar 
resultatdelen med en sammanfattning. 
 

Ovana att använda digitala hjälpmedel  
 
Under undersökningen har målet varit att utföra olika aktioner för att designa den egna 
undervisningen genom att inkludera digitala hjälpmedel i slöjdundervisningen på olika sätt för 
att se hur det kunde utveckla och förbättra undervisningen. Det visade ganska snart att många 
av eleverna var ovana vid att använda datorn i textilslöjden. Från lektion med årskurs sju 
observerades detta: 

 
Måndag lektion 1. Jag bad mina elever på deras planering att ta med dator till textilen. 
Det var ingen som hade med sig datorn på första lektionen.[…] Måndag 2:a lektion på 
dagen. Ingen i denna gruppen hade dator med sig.[…] Måndag 3:e lektionen på 
dagen. Ingen hade med sig datorn i denna grupp heller. (Fältdagbok av Anna 
Fjällborg 14/10-13) 

 
Eleverna blev informerade om att de skulle ta med sina datorer till textilen, men glömde ändå 
att ta med den trots att de fått informationen samma dag, så blev undersökningen svår att 
utföra. Syftet var ju att se hur elever hanterade att söka inspiration via nätet. Till slut 
övertalades tre grupper att gå och hämta sina datorer under denna lektion. I andra gruppen på 
dagen valde några att använda sina mobiltelefoner för att söka inspiration på nätet, men det 
var inte en möjlighet för alla i gruppen. Vissa hade inte mobiltelefoner eller några saknade nät 
uppkoppling. Veckan efter hade nästan alla med sig var sin dator.  

 
Under intervjun med hemkunskapsläraren beskriver hon att för fem år sen var många elever 
motvilliga till att använda datorn som ett redskap i undervisningen. Att de till och med 
föredrog att skriva för hand i många fall, men att idag får hon inte samma respons. Hon tycker 
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dock att det råder bristande förståelse hos flera av eleverna över hur de kan använda datorn 
som ett redskap och hjälpmedel under lektionerna. Hon säger att vi inte får ta för givet att de 
kan använda datorns olika program och verktyg på rätt sätt ”bara för att dom kan sätta på 
datorn och börja spela” (citat från intervju med informant hemkunskapslärare). 
Hemkunskapsläraren uppger att det inte ges någon datorkunskap i skolan utan det förutsätts 
att kunskaper om IT och användandet av digitala hjälpmedel ska ”bakas” in i de olika 
ämnena. Hemkunskapsläraren beskriver frustrationen över att elever i årskurs nio inte lärt sig 
alla grundläggande kunskaper om IT. Hon exemplifierar genom att ta upp ett fall hon för ett år 
sedan upplevde i en klass ”Dom kunde inte ens maila, dom visste inte var man skrev adressen 
eller var man skrev texten.” (citat från Informant Hemkunskapslärare) 

 
Under de deltagande observationerna upplevdes det som att få av dem visste hur man delade 
dokument via Google drive. Några elever hade också vissa svårigheter med och att söka efter 
information. Vad de skulle söka på eller hur de skulle sålla den information de hittade. Många 
av dem trodde på allt de hittade på nätet och hade inte så mycket källkritisk inställning till 
informationen. Även detta bekräftar hemkunskapsläraren att hon också upplevt att eleverna är 
”dom ganska dåliga på att kritiskt granska källorna, (….) dom tar allt som står där för sant ” 
(Citat av Informant hemkunskapslärare).  

 
Träslöjdsläraren upplever att elever har mycket kunskaper av hur datorer fungerar tack vare 
att de ägnar mycket tid åt att spela på datorer. Att elever spelar mycket på sin fritid menar han 
medför att de lär sig mycket om datorns system.   

 
Så det är inte bara som många tror att de bara sitter o spelar hela tiden och dödar 
massor av tid, utan de blir faktiskt duktiga på hur datorn fungerar. Hur man fixar 
massor av program och hur system ser ut på datorn (citat från intervju med 
träslöjdslärare). 

 
Detta speglar de elever som har intresse av datorspel som lär sig installera och avinstallera 
program själv hemma.  

 
Träslöjdsläraren berättar att han hade önskat att eleverna skulle kunna använda sina 
mobiltelefoner för att använda som digitalt redskap i trä- och metalslöjden, men att han 
upplever att det inte fungerar. Eleverna blir för distraherade av att gå ut på sociala forum 
istället för att enbart använda telefonen som ett redskap som de kan fota och skriva om sina 
slöjdarbeten med hjälp av. Eleverna missbrukar användandet av mobiltelefoner så till den 
grad att det går ut över deras skolarbete menar träslöjdsläraren. Kanske på grund av att de inte 
är vana att använda dem som ett hjälpmedel.  

 
Den första lektionen som jag försökte utföra en aktion under var att inleda ett arbete i årskurs 
sex i virkning. Målsättningen för detta moment var att eleverna själva skulle välja ett arbete i 



	  

27	  
	  

tekniken utifrån inspirationsbilder som visades inför klassen med hjälp av en Power Point på 
interaktiva tavlan. I klassrummet fanns det även olika virkningsböcker och virkade föremål. 
För att inkludera datorn på något sätt förutom att visa en presentation på interaktiva tavlan så 
uppmuntrades elever söka på nätet efter arbetsbeskrivningar. De flesta av eleverna valde att 
arbeta med arbetsbeskrivningar som fanns i böckerna och inte söka via nätet. Orsaken kan 
vara för att de flesta av eleverna inte haft egen dator vid tillfället och var tvungna att låna 
lärarens arbetsdator för att söka beskrivningar, vilket innebar att de fick vänta på sin tur något 
som kan ha gjort att de valde att söka i en virkningsbok istället. En av eleverna valde att virka 
”mormorsrutor” (bilaga 5) med hjälp av en beskrivning hon hittade via en blogg 
(http://www.polliver.com/2009/08/virka-en-mormorsruta.html). Denna elev visade efter första 
lektionen att hon kunde följa en beskrivning självständigt och hon hade valt en teknik med 
svårighetsgrad som årskurs åtta arbetade med. Varför hon hade sådan framgång kan vara för 
att beskrivningen på bloggen både visade steg för steg bilder på varje moment, vilket inte 
virkningsböckerna med beskrivningar ofta har. Bloggen hade även ett enklare språk. Med 
andra ord kändes bloggen mer riktad till någon som aldrig virkat förut än de virkningsböcker 
som redan fanns i slöjdsalen. Om fler elever hade sökt efter beskrivningar via nätet kanske 
också de skulle haft större framgång.  

 
Textilläraren som intervjuades säger att hon önskar att alla elever skulle kunna ha instruktions 
filmer från slojd.nu på sina datorer så att de fick möjligheten att i egen takt se 
instruktionsfilmer om hur man virkar t.ex. istället för att man som nu måste visa instruktions 
film från slojd.nu inför hela gruppen i slöjden. Vilket gör att alla ändå inte hänger med och 
måste vänta innan de kan se om ett moment eller på att få handledning av läraren. 

 

Lektionsgenomgång med digitala verktyg 
 
På skolan där deltagande observationerna gjordes fanns en tydlig målsättning där de digitala 
hjälpmedlen skulle ersätta de mer traditionella. Skolan skulle bli en pappersfri skola, där allt 
skulle sparas digitalt i stället. Nu hade den visionen inte riktigt ännu blivit verklighet, men de 
hade kommit en bit på vägen genom en stor satsning på datorer till alla elever och lärare från 
årskurs sex till nio, surfplattor i varje klass i de lägre åldrarna och interaktiva tavlor i alla 
klassrum. Träslöjdsläraren använde ändå datorn till viss del i slöjdarbetet i genomgångar, 
visade filmklipp och han lät eleverna skriva dokumentation, reflektion och redovisa arbeten 
med Power Point presentation via en dator i klassrummet. Han upplever att hans 
genomgångar blev bättre av att han kunde visa texter, bilder och filmer via datorn. Det ger en 
mer överskådlig bild av vad som ska göras. Alla elever lär sig inte på samma sätt, några lär 
sig bäst via att läsa, några lär sig bäst genom att se och andra lär sig bäst genom att lyssna. 
När han både kan visa text på tavlan under genomgångar, visa bilder och filmer så får 
eleverna ta in genomgången via alla tre sinnena. Då ökar möjligheten att förstå vad han vill gå 
igenom i jämförelse om han bara skulle stå och ha en genomgång utan dessa hjälpmedel. Då 
tappar han snabbare elevernas intresse för att lyssna tror han.  
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Ganska snart i deltagande observationerna visade det sig att genomgångar inför olika moment 
tog för lång tid av lektionerna och ofta visste inte eleverna efteråt vad de skulle göra ändå. 
Trots att det användes både bild och text i genomgångarna på interaktiva tavlan. Detta ledde 
till att de blev mindre tid till handledning och genomgångarna ledde inte till att eleverna 
arbetade mer självständigt utan fortfarande var många i behov av handledning efteråt. 
Undersökningen visade att den tid som läraren hade att handleda eleverna inte räckte till. 
Detta kan leda till orättvis fördelning av lärarens handledningstid, där de elever som syns 
mest, hörs mest får mer hjälp och stöd. Detta ledde också till stress för läraren som inte fick 
tid nog att se till alla elevers behov och samtidigt hinna med att förmedla de kunskaper som 
står som uppdrag att läraren ska lära ut i Lgr 11.  

 
Den frustrationen som jag i lärararollen upplevde av detta ledde till fundering över hur ett 
digitalt material skulle vara utformat som ett stöd i textilslöjden. Det första material var 
slöjdkultur som finns i det norrländska samhället. Samiska slöjdtraditioner var det område 
som saknades digitalt material om och det fanns en stark koppling till samhället där skolan 
ligger. Hur skulle det mest effektivt användas var nästa steg att fundera över.  

 
Flipped classroom begreppet där undervisningen förändras på så sätt att eleverna kommer till 
lektionerna med mer förkunskaper och djupare förståelse genom att de redan hemma sett 
genomgång över området som ska behandlas på lektionen (Noonoo, 2012). Det gör att 
eleverna får ut mycket mer av varje lektion. Att låta elever se på en genomgång hemma i 
stället för mer traditionell hemläxa är en av målsättningarna denna undersökning hade från 
början. Tyvärr räckte inte tiden till att skapa videogenomgångar av alla de områden som var 
tänkt. Det slutade med att eleverna fick under lektionstid enskilt kolla på en presentation i 
Power Point med ljud till och sedan utföra ett digitalt test för att se hur mycket eleverna 
kommit ihåg av testet. 

   

Digitala kunskapstester 
 
Hur får man reda på att de kunskaper man försöker lära ut verkligen mottagits av eleverna? 
Att utföra tester för att undersöka hur många som fångat upp det viktiga i kontexten är ett sätt. 
En uppgift som utfördes i denna undersökning var att se hur elever i årskurs sju hanterade 
online tester där Google drive användes för att utföra testet och där resultatet samlades in och 
redovisades. Ett frågeformulär om samisk slöjdtradition, kultur och identitet lämnades ut till 
textilslöjds klasser i årskurs sju. Av 39 elever besvarade 33 elever frågorna. Eleverna fick 
uppgiften att gå in på bloggen textilslojd.blogg.se och besvara nio frågor. Det var sju stycken 
elever som uppgav felaktigt namn, ålder och/eller årkurs. Det som visade sig var att sista 
frågan lyste rött fast eleverna svarade rätt och gav felaktigt resultat. I grupp 1 är det 14 elever 
varav 13 besvarade frågeformuläret, en uppgav felaktigt namn. I grupp 2 är det 13 elever 
varav sju som besvarade frågeformuläret, alla uppgav korrekt namn, klass och ålder. I grupp 3 
är det 12 elever varav sju elever som svarade med korrekt namn, klass och ålder. En elev har 
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besvarat frågeformuläret två gånger, sex elever har lämnat felaktigt namn, ålder och/ eller 
klass. Tydligt är att några av eleverna ägnade tiden under denna lektion till att skämta med 
mig genom att lämna felaktiga svar.  
 
Det intressanta är att grupp 2 som av andra lärare uppfattas som stökigast var den enda 
gruppen där ingen fuskade, ingen uppgav felaktigt namn och uppfattades som lugnast vid 
detta tillfälle. Förhoppningen var att kunskapstesterna skulle visa på kunskaper som annars en 
lärare har svårt att se eller mäta i klassrummet. Tanken var också att kunskapstesterna på nätet 
skulle kunna bli en hemläxa som varje elev skulle kunna göra och skulle kunna visa läraren 
hur mycket av dennes genomgångar som eleverna verkligen i klassrummet tillgodogjort sig. 
Det var väntat med att vissa skulle fuska men det fanns inte en tanke på att de skulle ta 
testerna så oseriöst och lämna falska namn.  
 
Finns det en betydelse av att testet går rätt till eller kan eleverna lära sig ännu mer genom att 
lägga mer tid på att försöka fuska?  Med så dålig säkerhet över att veta vilka som verkligen 
deltar i online-tester så ska lärare inte utgå ifrån dem för betygsättning, men de kan vara en 
vägledning för att se hur mycket olika grupper eller enskilda elever har tagit in av lektioner 
som varit och vilka kunskapsområden som behöver kompletteras och ytterligare stödjas. Även 
textilslöjdsläraren som intervjuats berättar att hon arbetat via Google Apps med vart hon gjort 
frågeformulärer om tekniker som eleverna arbetat med för att se vad eleverna lärt sig. Sedan 
skickar hon testet till eleverna för att snabbt få en uppfattning om var eleverna ligger, vad hon 
behöver ta upp mer om. Schwartz som jag nämnt tidigare lyfter fram att en risk med att 
använda frågeformulär är att barnen lär sig att pricka in rätt svar men inte förstå varför det 
svaret är korrekt och menar att metoden inte är så effektiv med andra ord(Schwartz, 2012). 
 

Motivation och samarbete 
 
En av de mest positiva effekterna av att arbeta med datorn som verktyg i textilslöjden var att 
pojkarna i grupperna visade mer engagemang och intresse för textilslöjden efter att datorn 
introducerats som ett verktyg.  Det kan finnas en idé att elever arbetar framför datorn blir de 
mindre sociala och arbetar mer enskilt. Det framstod mer tydligt däremot att majoriteten 
föredrog att samarbeta när de skulle använda datorn som verktyg i slöjden. När årskurs sju 
skulle söka inspiration för hur de skulle utforma sina byxor blev samarbetet för många mycket 
positivt. De pratade med varandra och utbytte idéer över hur de skulle utforma sina 
slöjdarbeten och även om alla hade var sin dator hamnade ofta eleverna två och två framför en 
dator för att tillsammans söka efter bilder.  

 
Under intervjun med hemkunskapsläraren berättade hon att också hon brukar använda digitala 
frågetävlingar under mattelektionerna (vilket är hennes andra ämne). Hon delar upp dem i 
små grupper, sedan ska de via sina datorer lösa mattefrågor. På interaktiva tavlan syns varje 
lag med var sin båt, de tävlar mot de andra gruppernas båtar med att komma i mål genom att 
svara snabbast på de olika frågorna. På tavlan ser eleverna vilket lag som först kommer fram 



	  

30	  
	  

till mål. När frågan vilka fördelar hon upplevde att det förde med sig svarade hon: 

 
Att dom tycker det är roligt, för matte tycker inte så många är roligt, dom har väldigt 
mycket ångest och Ja men att dom måste diskutera, att de kan komma problem som 
dom, ja att det kan komma problem utanför boken, problem som dom inte stött på, på 
ett tag så det är ju bra. (citat från intervju med hemkunskap lärare) 

 
Samarbetet i testet skapade motivation för eleverna att arbeta med matematik och prata 
matematik vilket utvecklar deras lärande.  En klass som är svag i matematik stärks av att få 
samarbeta med varandra i en mer lättsam övning och motiverar att engagera sig i ämnet. Har 
det stor betydelse att det var med hjälp av ett digitalt hjälpmedel som frågetävlingen utfördes? 
Kanske inte, men att just få det visuella med att se båtarna på tavlan tävla stärker nog en 
positiv stämning och motiverande deltagande. Sedan det faktum att eleverna inte måste räcka 
upp handen för att svara på frågorna inför hela klassen utan tillsammans med den de 
samarbetar kan skriva in svaret på datorn kan ta bort pressen att svara rätt. Detta kan leda till 
minskad ångest som Hemkunskapsläraren beskriver att de har inför matematik. En liknande 
övning hade fungerat även i slöjden. Frågor om slöjdkunskaper inom områden som 
materialkunskap, slöjdspecifika ord och kunskaper som har med slöjd kulturer med flera. 

 
Under observationerna visade ibland några elever sig vara omotiverade att delta i 
textilslöjden. Varför de inte ville delta var oftast för att de inte förstod vilket syfte ämnet hade. 
De ville veta vilken nytta just de skulle få av ämnet.  ”Varför ska vi lära oss slöjda, vad har vi 
för nytta av det?” Det är en vanlig mening som observerats flera gånger under 
undersökningen. Oftast från pojkar men också av några enstaka flickor. Så för att skapa 
motivation måste läraren också framhålla syftet med ämnet, vilka viktiga kunskaper som finns 
i ämnet för framtida yrkesroller för eleverna.  

 

Elever distraheras  
 
En annan baksida av att undervisa textilslöjd med datorer som hjälpmedel är att alla elever 
inte har disciplinen att arbeta självständigt framför datorn utan att bli distraherade av att kolla 
på andra hemsidor, spel, kommunicera med andra elever istället för att utföra uppgifter de fått. 
Under observationerna fördes flera aktioner i årskurs sju för att uppmuntra eleverna att 
använda datorn för informationsökning, redskap för att hitta lättare beskrivningar och skriva 
utvärderingar. Det slutade med att de sista veckorna innan terminens slut fick läraren förbjuda 
elever från att ta fram sina datorer, på grund av att eleverna blev för distraherade av datorerna. 
När elevernas skolarbete i slöjden sinkar efter för att datorn används att surfa runt på helt 
andra saker än vad uppgiften var så blir priset för högt. Elever som hade kunnat få höga betyg 
på grund av att de praktiskt visat hantverksskicklighet använde tiden för att göra utvärdering 
på datorn till helt andra saker som att spela spel. Varje gång som läraren kom för att kolla hur 
det gick med utvärderingen så hade de knappt skrivit en rad. När andra elever även vittnar till 
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att dessa elever inte arbetat med sitt skolarbete är det inte längre bara mina gissningar. I 
slutändan blev det många betyg som sänktes på grund av att alla kunskapskrav inte kunde 
uppfyllas för att elever distraherats och inte utfört de slöjduppgifter som de fått.  I årskurs sex 
var de inte lika många elever som hade svårt med att fokusera på de skoluppgifter de fått och 
därför fick de klasserna bättre terminsbetyg.  

 
Träslöjdsläraren beskriver att han haft stort problem på sin skola med mobiltelefoner eftersom 
eleverna använder dem för att besöka olika sociala medier istället för att vara mer närvarande 
på lektionerna och arbeta med sina slöjdarbeten. Han upplever problemet så allvarligt att han 
måste i början av sina lektioner samla in allas mobiltelefoner.  Han säger att de kan be att få 
gå på toaletten bara för att kunna gå ut i korridoren och hålla på med sin mobiltelefon. Han 
tror att problemet ligger i att toleransnivå för användandet av mobiltelefoner varit ganska hög 
och eftersom han inte arbetat så länge på skolan försöker han nu ändra på det.  

 
Det här är något man lär arbeta in från start och har man inte varit nog hård med det 
här från början, då har det blivit en vana att det är okej, och den trenden är svårt att 
bryta. Det är svårare att bryta den att stoppa upp från början med helt. Men mitt mål 
är att de ska kunna använda mobiltelefoner sen men just nu är det inte möjligt (citat 
från intervju med träslöjdlärare) 

 
Han vill att eleverna ska kunna lära sig att använda mobiltelefonerna som ett hjälpmedel i 
slöjden i form att fota och dokumentera sina arbeten via, men just nu kan eleverna inte 
använda det ansvarsfullt utan att bli distraherad att gå ut på sociala medier menar han.  Detta 
problem är han nog långt ifrån ensam om att uppleva i skolmiljön.  

 

Digital kommunikation 
 
Att arbeta med formativ bedömning är alltid något eftersträvansvärt genom att vara tydlig 
med vilka syften och mål med varje arbete. I skolan där deltagande observationer gjordes 
fanns en förhoppning av läraren att ge formativ bedömning åt varje elev. Tyvärr kunde inte 
läraren ge alla elever denna reflektion efter att de lämnat in sina utvärderingar för att en 
majoritet av eleverna lämnade in utvärderingar bara några få dagar innan betygsättning och då 
fanns inte nog med tid att skriva reflektion tillbaka till alla. De elever som var snabba på att 
arbeta och hann göra flera arbeten på en termin hann få flera formativa bedömningar och hos 
några av dessa märktes tydlig utveckling och de förbättrade sina arbeten tack vare detta. 
Formativa bedömningen gjordes över Google drive där eleverna delade filer med läraren, 
sedan skickade läraren kommentarer och eleverna kunde svara på dessa kommentarer. Om 
några elever tyckte att något läraren skrivit var otydligt sökte de personligen upp henne. Även 
textilläraren uppger att hon använde Google APPs för att skicka arbetsuppgifter, sin planering 
och utvärdering till eleverna via den. Genom den kan hon snabbt ge formativ bedömning 
tillbaka till eleverna på deras arbeten.  



	  

32	  
	  

 
Hemkunskapsläraren som intervjuades berättade om hur hon via Facebook haft kontakt med 
sina elever, det fungerade inte med de elever hon hade på nuvarande skolan men med 
eleverna hon haft på en annan skola.  Hon hade skapat ett konto i syfte att använda i sitt arbete 
som lärare så att hennes privatliv hölls frånskilt från den Facebook sidan. Där kunde elever 
själva söka upp henne om de ville ha henne som vän. Genom den kontaktvägen fick de ställa 
frågor som ”har du rättat provet ännu? Hur gick det för mig?” och hon kunde påminna dem 
om saker till exempel att de började senare nästa dag eller liknande. Intresset för att ta kontakt 
med henne via Facebook hade dock inte varit stort på hennes nuvarande skola och hon ville 
att den kontakten skulle vara frivillig så att eleverna själva skulle bestämma om de ville ha 
henne som vän på Facebook. På andra skolan hade en majoritet sökt upp henne men bara ett 
fåtal på nuvarande och då hade hon försökt flera gånger med olika klasser. Att kunna skriva 
korta och snabba meddelande mellan lärare och elev via nätet kan ge en närmare kontakt och 
förtroende för varandra. Under observationerna uppfattades det som att elever uppskattade att 
få snabbt svar på frågor.  

 
Att kommunicera med elever och kollegor har blivit mycket lättare med olika hemsidor, 
bloggar, nätverk, communitys, mail, Google apps, drive m.m. Men för många olika 
kommunikationssätt kan leda till ökad stress och risken att missa viktig information kan bli 
större. Skolan där observationerna gjordes har valt att lösa problemet på en bristfällig 
skolplattform var användarvänlighet var låg, med att börja använda andra vägar för att föra 
kommunikation mellan lärare, elever och föräldrar. Exempel på sådana var Google apps, via 
olika klasshemsidor eller kommunens hemsida. En annan lösning som en annan kommun valt 
var att köpa in ytterligare en lärplattform och använda det parallellt med den första. Båda 
lösningarna skapar samma problem och det är att det är för många olika 
kommunikationsvägar att läsa av och uppdatera för lärare. Vilket kan leda till att även elever 
har svårigheter att hitta rätt information, missad information, stress och att användarna (det 
vill säga lärare, elever och föräldrar till elever) ger upp att kolla alla olika vägar vilket gör att 
informationen inte kommer fram. I intervju med hemkunskapsläraren frågades vad hon tycker 
om att det finns flera olika kommunikationsvägar och hur hon upplever att det påverkar elever 
och föräldrar. 

 
Det är inget bra. Att man ska ha edwis, kommunens hemsida, skolans hemsida[…] det 
måste finnas ett ställe där man går till där allt lagt in. EN fungerande Läroplatform är 
A och O med frånvaro, planeringar, bloggar och allt vad det kan vara. (citat från 
intervju med hemkunskapslärare) 

 
Hon beskriver att det är ett ”krångligt system” som kräver mycket tid av användaren vilket 
leder till att föräldrar och elever ger upp att försöka använda det. Det är mycket synd för 
meningen med lärplattformen är att den ska vara tillgänglig för föräldrar så de kan följa deras 
barns skolgång, men istället utesluter den alla som har svårt med datorer och IT. Om ett 
system inte är användarvänligt så kommer allt fler sluta använda det. Konsekvenserna blir att 
information inte kommer fram till alla elever.  
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Upplevelsen från observationen var att eleverna blev direkt lidande av detta genom att många 
missade information om t.ex. att det skulle vara bad på Idrotten. När majoriteten av en klass 
missar viktig information så är det ganska tydligt att något är fel i kommunikationen. Det som 
förvånade var varför de inte muntligt informerat eleverna mer i helklass och fick svaret ”det är 
deras eget ansvar att kolla på hemsidan”. Textilläraren som intervjuades lyfte fram Unikum 
som hon hade fått arbeta med som läroplattform. Hon tycker att den fungerar bra, men även 
den finns det kritik emot.  

 

Digitalt eller praktisk undervisning? 
 
Under intervjun till frågades hemkunskapsläraren om hon tycker användandet av digitala 
verktyg tar tid från de praktiska övningarna och hon höll med om att hon ofta ”serverar” 
eleverna med information i stället för att tillåta dem att söka efter den själv på nätet, det tar för 
lång tid från det praktiska, menar hon. Att användandet av digitala verktyg tar tid håller även 
träslöjdsläraren med om: 
 

Att man fastnar lite för mycket i media och det är trä- och metall slöjd som jag ska 
undervisa dom i. Det går mycket tid bort i att arbeta framför dator och då kan dom 
under den tiden sitta på olika sociala medier på internet. (intervju med 
träslöjdsläraren) 

 
Träslöjdsläraren tyckte också att fokus skulle vara på det estetiska hantverket trots att han 
tycker digitala verktyg är användbara i slöjden. Han hade startat ett samarbete med bildläraren 
på sin skola för att arbeta med ett tema där den digitala dokumentationen av slöjden 
bearbetades under bildlektionerna och inte under slöjden. Att filma och fota är en del av 
bildämnets tekniker menade han.   
 
Hemkunskapsläraren önskar få surfplattor till hem- och konsumentkunskapen inköpt av 
skolan så att eleverna själva kan blogga om vad de gjort på hem- och konsumentkunskapen. 
Också textilläraren önskar att de fanns mer användbara digitala verktyg till slöjden. Ritplattor 
hade varit till stor hjälp där. ”Jag önskar nu ritplattor och att alla elever skulle kunna använda 
program för att ändra material, struktur på sina skisser” (citat av textilläraren). Både 
hemkunskapsläraren och textilslöjdsläraren önskar mer anpassade digitala verktyg för sina 
ämnen.  
	  

Sammanfattning av resultatdelen 
 
Sammanfattningsvis så har resultatdelarna visat att elever inte kopplar ihop användningen av 
digitala verktyg med slöjd, eller så har de fått för lite kunskaper om hur digitala verktyg kan 
användas i slöjden. Det kan leda till att elever väljer bort datorn när de ska söka inspiration 
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eller arbetsbeskrivningar. Resultatet från intervjuer och observationer visade också att elever 
behöver tränas i att källkritiskt granska den information de hittar via internet. En negativ 
effekt med att införa mer digitala verktyg har varit att elever distraheras av dem, genom att till 
exempel ägna tiden under lektionen på sociala forum. Dock ska lärare inte underskatta vilka 
kunskaper elever tar till sig via datorspel och kommunikation via olika forum på nätet.  
 
En av de positiva effekterna av att använda sig av digitala hjälpmedel som interaktiva tavlan i 
genomgångar är att de kan öka möjligheterna för att fler elever tar till sig genomgångar. 
Digitala inslag visar också överlag ha en positiv effekt på pojkar genom att deras motivation 
och delaktighet i undervisningen ökar enligt de aktioner och observationer som gjorts. I 
aktioner där eleverna fick använda datorn i uppgifter skapade många elever samarbeten 
mellan sig vilket stärkt elevernas förmåga att utföra en uppgift. Detta samarbete visade sig 
vara gynnsamt i flera olika uppgifter och skapade ett bättre klassrumsklimat. Det visade sig 
också att användningen av digitala kunskapstester över internet skapade möjligheter för att 
elever fusk, inte tar testerna seriösa och ska inte ses med för stor trovärdighet. Där emot kan 
en frågesport eller tävling elever emellan skapa mer motivation.  
 
Den kommunikationsväg som lärare väljer att ta för att kommunicera med elever och föräldrar 
är inte de nätbaserade lärplattformarna som de flesta kommuner köpt in. Lärare söker istället 
forum som är mer användarvänliga och som eleverna är mottagliga för att använda. För 
många kommunikationsforum kan dock leda till stress för läraren och konsekvensen kan bli 
att viktig information inte kommer fram till mottagaren som den är avsedd för. 
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Diskussion med tolkning och analys 

 
Diskussionen inleds med att kort upprepa syftet och de frågor som ställdes inför 
undersökningen. Här diskuteras resultat som undersökningen gett och jag redogör för min 
tolkning av resultatet kopplat till tidigare forskning och teori som presenterats. Jag kommer 
att lyfta fram mer information från de tidigare nämnda teorierna och tidigare forskning, för att 
bekräfta mina tolkningar. Detta presenteras i olika teman. Jag kommer först att föra en mer 
allmän diskussion som rör grundskolan överlag och sen går jag mer in på mitt huvudämne, det 
vill säga slöjd. Sedan presenteras slutsatser kort som kan dras från den här studien. Sist följer 
avsnitt med metoddiskussion, källkritik och forskarens förslag till fortsatt forskning. 
 
Syftet är att undersöka hur lärare kan utveckla sin undervisning med hjälp av digitala 
hjälpmedel och ta del av andra lärares erfarenheter med att arbeta med sådana hjälpmedel i 
slöjd och hem- och konsumentkunskap. Frågorna som ställts är följande: 
 
1. Hur bidrar digitala hjälpmedel till att förbättra undervisningen i slöjden? 
2. Vilka för- och nackdelar upplever lärare av att arbeta med datorn som hjälpmedel i 

textilslöjden och andra praktiskt estetiska ämnen? 
3.  

a. Hur väljer estetiska ämneslärare att kommunicera via nätbaserade 
kommunikationstjänster?  

b. Vilka positiva och negativa konsekvenser har det kommunikationsvalet fört med sig? 

 
Digitala inslag i undervisningen 
 
Under de deltagande observationerna upplevde jag att klassernas storlekar var för stora för att 
läraren skulle hinna med att ge handledning till alla elever. Konsekvenserna av allt större 
klasser i grundskolorna tror jag visas i PISA undersökningen från 2012 där inget annat land 
som deltog hade lika stor resultatförsämring som Sverige (Skolverket, 2013). Det är tydligt att 
skolan måste förändras, fler resurser krävs men också en förändring av undervisningen måste 
följa med i tiden. Baker skriver om en skola som följde Horns forskning om blended learning.  
Horn hade kommit fram till att fast man har stora klasser kan lektionsundervisningen 
förbättras om man blandar inslag av digitala verktyg med mer traditionella metoder. De 
använde online kurser på den skolan och tyckte att det gjorde det enklare att synligöra vilka 
elever som uppnår de kunskapskrav som finns (Baker, 2013 ). Detta tror jag inte skulle 
fungera på en grundskola för det kräver mycket eget ansvar, men skolan som beskrivs i 
artikeln var High school och motsvarar mer gymnasiet. Där kan jag se att det är en mer 
realistisk metod för då har eleverna mognat så pass mycket att de kan ta mer eget ansvar över 
sin skolgång. Att gå onlinekurser kräver nämligen mycket disciplin från eleven att prioritera 
och utföra de uppgifter som ges utan det fysiska stödet av en lärare eller klasskompisar. Att få 
stöd i text på en chat eller via telefon är inte riktigt samma sak. Vi lär oss i samverkan med 
andra (Säljö 2000). 
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Genomgångar tog för mycket dyrbar tid från handledningen och gav lite resultat när det gällde 
att göra eleverna självständiga och självgående i sina arbeten. I deltagande observationerna på 
skolan utfördes olika aktioner för att ta reda på hur undervisningen i textilslöjden kan 
förbättras med hjälp av digitala hjälpmedel. 
 
PISA-rapporterna från 2012 visar att pojkarna presterar bättre när texterna presenteras digitalt. 
(Skolinspektionen Malmö, 2012). Detta kan tyda på att pojkarna utvecklat sitt sätt att läsa på 
fritiden genom att exempelvis spela strategispel på datorn. Frågan är hur skolorna värderar 
olika former av text, hur text presenteras och vilken typ av text som värderas viktig av lärarna 
och i så fall på vilka grunder. Undersökningen visar på att pojkar blir mer motiverade av 
digitaliserade uppgifter, mer motiverade till att läsa när det presenteras digitalt. Samtidigt som 
vi läser rapporter om att pojkars läsning minskar så kanske vi ser på det från fel håll. Pojkars 
motivation för att träna läsning ökar om vi använder mer digital litteratur i skolan.  Så för att 
motivera pojkar att delta i slöjden kan detta vara en lösning. Som träslöjdläraren nämnde i en 
av intervjuerna lär sig barn mycket om programmering och datorsystem genom att spela 
datorspel. Som Kjällander beskriver måste vi vidgade digitala gränssnittet för på vilka sätt 
lärare accepterar att elever tar in kunskap på (Kjällander 2011). De kunskaper som barn kan få 
via spel är ganska lite forskning gjord på hittills men det blir allt vanligare att det lyfts fram 
som en ny inlärningsmetod.  
 
Sedan är det inte säkert att eleverna har de kunskaper som vi förväntar oss att de har bara för 
att det blir allt vanligare att barn redan i tre års ålder besökt nätet (Statens medieråd, 2012/13). 
Jag upplever att det finns en generaliserad bild bland lärare i skolan om att elever redan har 
mycket förkunskaper om datorer och vet hur man använder IT på olika sätt? När det märks att 
eleverna inte kan de mest enkla saker som hur man lägger upp mappar, mailar och liknande så 
märks det att vissa viktiga förkunskaper saknas och detta beror troligen på vilka som haft 
tillgång till dator hemma eller inte. Säljö beskriver att eleverna troligen på egen väg skulle 
kunna lära sig använda ett verktyg som datorn, men bara det mest väsentliga. För att få ett 
utökat användnings område för datorn behöver elever handledas av en lärare som approprierat 
redskapet (Säljö 2000, s. 22).  Lärare måste handleda elever i användning av datorer och inte 
utgå ifrån att elever lär sig själva genom att testa sig fram. Att nationellt införa krav på vilka 
grunder elever ska ha i användandet av datorer, datorprogram i de olika årskullarna hade gjort 
att den ”tröskeleffekt” som Hylén beskriver hade minskat och det blir mindre uppdelning 
mellan barn. För de mest aktuella kompetenserna idag är förmågan att kunna kommunicera, 
analysera och värdera information och barn som redan hemma haft tillgång till egen dator, 
smartphone, surfplatta får ett försprång även i skolan till att lära sig dessa förmågor (Hylén, 
2013, s. 18).  Det behövs mer resurser till skolor i form av fler lärare och mer digitala verktyg. 
Läraren kan skriva text på interaktivtavlan och spara och dela vidare den texten med eleverna 
på bara några minuter och det förbättrar vilka möjligheter undervisningen får. Hjälpmedel 
som programmet Talsyntes kan förbättra alla elevers möjligheter till att lära sig skriva och 
läsa i grundskolan. Verktyget bör används integrerad i undervisningen redan i de lägre 
åldrarna. Det kräver också att en till en dator eller surfplatta införs i fler skolor.   
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Digitala verktyg 
	  

Det finns också andra nivåer av kunskap som eleverna kan ta till sig i användandet av digitala 
hjälpmedel. Dysthe beskriver att elever lär sig på fler sätt i samarbete med olika digitala 
redskap. Hon säger: 
 

Redskapen medierar lärande på många olika sätt. Böcker, film och video fungerar 
som informationskälla för studenter; anteckningsboken, pennan och datorn är fysiska 
redskap som medierar organisation, lagring och vidareutveckling av innehåll i texter 
eller egna tankar. Detta är i och för sig självklara saker, men i sociokulturell 
inlärningsteori ägnar man sig t.ex. åt det ofta komplicerade samspel mellan redskapet 
och den lärande. (Dysthe, 2003:46) 
 

 
Många av eleverna som observerats har utfört individuella arbeten, men haft ett samarbete 
med en eller flera under lektionstiden. Genom att hjälpa varandra att lösa problem eller för att 
spara tid, har elever valt att samarbeta. Det visade ofta att elever som samarbetade hann göra 
fler slöjdalster än de som arbetade mycket själva. Även när elever sökte inspiration på nätet 
samarbetade elever sinsemellan genom att ge tips och råd till varandra. Google drive var ett 
bra nätbaserat verktyg för samarbete elever emellan eftersom de kunde dela filer med 
varandra och även använda och förändra filen som de delat med omedelbar uppdatering hos 
alla elever som samarbetade. Säljö beskriver lärandet som en process som i samverkan och 
kommunikation med andra. Ingen människa kan allt, har kunskap om allt men i samverkan 
med andra kan vi utvecklas, lära oss nya saker genom att använda oss av vårt intellekt, fysiska 
redskap och kommunikation (Säljö 2000, s.13).   
 
När hemkunskapsläraren beskriver hur hon använde digitala tävlingar i en klass så beskriver 
hon hur det stärkt många av eleverna och motiverade eleverna att delta i mattelektionen aktivt. 
I en klass var det många som hade svårt med matematik men i samarbetet stärktes de av 
varandra att lösa matematiska problem. Säljö beskriver att sociokulturellt perspektiv på 
lärande bygger på sociala kontakten mellan lärare, elev och samarbeten elever emellan. I 
samspel med andra får vi större insikt och stöttas att utföra det vi på egen hand inte klarar av 
(Säljö, 2005). 
 
Lärare måste troligen se undervisningen som kollektiv där samarbeten elever emellan skapar 
bättre undervisningsklimat för alla i klassrummet. Individuell undervisning i slöjden där 
elever frågar läraren efter lösningar på problem i stället för att diskutera med klasskamrater 
om tillvägagångsätt, är inte utvecklande. De gör eleven beroende av lärarens vägledning 
istället för att själv söka lösning på problem som framstår i slöjdprocessen. Samarbete främjar 
lärande då eleverna söker lösningar tillsammans, stärker varandra och ska uppmuntras trotts 
att lärare i slutändan måste göra individuella bedömningar av elevers arbete. Skolan är inte 
skapt för individanpassad undervisning eftersom en lärare inte kan ägna all sin tid åt en elev. 
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Läraren ska dock göra sitt bästa för att se till att elever i behov får den hjälp och vägledning 
de behöver. Det skulle dock krävas många fler lärare om alla elever skulle få lika mycket 
hjälp och handledning i slöjden tror jag. 
 
Ett digitalt verktyg som borde bli mer vanligt använt i skolan i praktiska ämnen som slöjden 
är instruktionsfilmer. Degerfält skriver att instruktionsfilmer var lösningen på problemet med 
alltför stora klasser i slöjden då tiden att handleda varje elev inte räcker till (Borg, Lindström 
2008). Att byta ut instruktionsböcker till instruktionsfilmer kan förbättra och underlätta 
inlärningen av olika tekniker och göra att elever mer självständigt arbetar med sina slöjdalster. 
Flipped classroom metoden är även en metod som kan göra att den teoretiska genomgången 
blir en hemläxa och fokus på lektionerna läggs på det praktiska hantverket. Det skulle 
behövas bra fakta filmer och datorprogram som eleverna kan arbeta med. I de verktygen bör 
ämnen som berör miljön, konsumtion, textilmaterial, återvinning, kultur och slöjd i samhället 
med mycket mera tas upp. Enligt Säljö är datorn och instruktionsfilmen redskap som 
förbättrar deras möjligheter att lära sig och praktiskt utföra ett hantverk. Utgångspunkten för 
sociokulturellt perspektiv är problem. När vi försöker lösa problem måste vi ställa oss frågan 
hur vi tillägnar oss de verktyg och resurser vi har till förfogande. Genom att praktiskt utföra 
och kommunicera startar processer av lärande. Han menar också att elever lär sig via 
handledning där de får stegvis instruktioner som är anpassade till det utvecklingsstadiet som 
de befinner sig på(Säljö,2000:11f). Detta skulle vi kunna tolka som att instruktionsfilmen kan 
vara en hjälp för vissa elever vilket gör att det frigörs tid för handledning av elever som har 
behov av extra stöd.  
 
Att använda sig av mobiltelefoner, surfplattor, bärbara datorer som verktyg för att söka 
inspiration, skiva utvärderingar och dokumentera i slöjden hade kunnat underlätta elevers 
skolarbete. Jämterud menar att elever som får arbeta med mobila enheter som t ex. bärbara 
datorer, mobiltelefoner kan bli mer engagerade i sitt skolarbete. Begreppet mobilt lärande 
beskriver han som att ta fördelar av att de flesta idag bär runt på mobiltelefoner som på ett 
mångsidigt sätt kan användas i undervisningssyfte. Lektionen behöver inte utövas i 
klassrummet utan läraren och eleverna kan göra utflykt till andra platser och ändå 
kommunicera, söka information, svara på frågor, göra uträkningar, det vill säga mobilt 
lärande utanför klassrummet. Jämterud varnar också för att nätets stora 
informationsmöjligheter kan distrahera vissa elever från undervisningen (Jämterud, 2010, p. 
50).  
 
Som träslöjdsläraren sa måste det redan från början finnas tydliga regler för hur dessa digitala 
verktyg får användas. Så att inte elever börjar missbruka lärarens förtroende och går in på 
olika sociala forum under lektionstid. Jag inledde inte mina aktioner med tydliga regler för 
eleverna när de fick använda sig av digitala verktyg och jag hade inte tänkt igenom vilka 
förhållningsätt som skulle råda i klassrummet. Att testa sig fram vilka metoder som fungerar 
och inte fungerar har jag fått reflektera i praktiken över. Vad som gick mindre bra under en 
lektion fick jag snabbt tänka över och ändra. Lite för sent insåg jag vilka elever som hanterade 
att använda datorn på ett ansvarsfullt sätt. 
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Kommunikationen med föräldrar och elever via internet 
 
 
Internet har gett oss möjlighet att vara uppdaterade med senaste nytt dygnet runt. Vi kan 
sprida information och kommunicera med andra mycket fortare i dag, men det har också sitt 
pris. Många olika kommunikationsvägar skapar stress inte bara för läraren utan också för 
elever och föräldrar. Att ha flera mail adresser, flera hemsidor att följa för att få reda på rätt 
information som är aktuell för dagen gör att det är lätt att viktig information missas. Slutligen 
blir den muntliga kommunikationen ännu viktigare för att alla ska veta att de läst rätt mail och 
sett rätt information. Om lärare har svårt att hitta all information på en hemsida kan man inte 
anta att en elev som kanske inte haft egen dator mer än ett år ska ha mer IKT kunskaper och 
ha förmåga att sålla fram den viktigaste informationen i ett stort mediebrus av hemsidor, mail, 
lärplattformar med flera. Bara för att det finns många fler kommunikationsvägar via Internet 
så bör lärare, arbetslag välja ett som de huvudsakligen använder för att kommunicera till 
elever, lärare och föräldrar. Det ska vara lätt att skriva in information, lätt att orientera sig så 
att all information kommer fram. Lärplattformen är en sådan plats som är avsedd att fungera 
så. I undersökning framgick Unikum som bra, men under litteratursökningen fanns jag att 
andra upplevde den som svår att orientera sig i. En annan informant beskrev lärplattformen 
Edwise som ett begränsande och krångligt system. När ett system är för svårt och kräver för 
mycket tid av användaren slutar det användas. Så något som skulle användas för att kunna ge 
formativ bedömning och dela information om elevers individuella utvecklingsplan till 
föräldrar blir en envägskommunikation som aldrig når fram med informationen till sin 
mottagare. De skapar mer arbete för lärarna som måste söka andra vägar att föra 
kommunikation till elever och elevers föräldrar.  
 
”Människan är en kulturskapande och kulturbyggande varelse, och det är med hjälp av 
kulturella resurser hon förstår och agerar i världen” (Säljö, 2005s.28) Internet har en egen 
kultur och vi människor agerar och förändrar ständigt hur vi använder oss av denna resurs. 
Skolan kan inte hålla sig utanför det fältet utan lärare måste vara närvarande och föra 
kommunikationen via nätet så de når ut till elever. Att lärare kan kommunicera med elever 
även utanför klassrummet och visa sitt engagemang i elevers frågor skapar ett band elever och 
lärare sinsemellan som engagerar elever i skolan ytterligare. Som hemkunskapsläraren 
beskrev hur hon försökte nå ut till sina elever via Facebook, men att det inte hade fungerat på 
hennes nuvarande skola. Att ett forum fungerar på en plats men inte en annan beror på 
kulturella företeelser. Vad som anses ”inne” eller ”ute” kan se olika ut på olika skolor. Något 
som framgick i undersökningen var att de är viktigt för lärare att separera sitt privatliv från sin 
lärarroll. Inte dela för privata detaljer på en facebook sida som lärare använder för att 
kommunicera med elever. Det ska vara tydligt för elever att lärare inte är deras vän. Lärare 
måste ge betyg byggda på hur eleven presterar, inte efter hur bra vänner de är. En negativ 
konsekvens är om kommunikationen med elever via olika forum ökar lärarens arbetsbördor, 
genom att det tar upp för mycket tid och skapar stress. Då kan det negativa överväga det 
positiva som kommer ut ifrån en sådan kommunikationsväg. 
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Min erfarenhet var att de var mycket tidskrävande att vara uppdaterad med den senaste 
informationen om skolans agenda för veckan eller dagen. Ett stort problem för 
kommunikationen på skolan var att det fanns för många kommunikationsvägar. På skolan där 
forskaren varit behövde lärarna läsa av skol-mailen, sedan lärplattformen och sedan Google 
mail, Google drive och sedan de anslagstavlor som finns i personalrummet, samt i arbetslagets 
arbetsrum anslagstavla och sedan var det den muntliga “djungeltrumman” vilket oftast var 
den snabbaste informationsspridaren på skolan. Eleverna kommunicerade med lärarna via 
Google mail där de delar arbeten med läraren, sedan hittar eleverna information via hemsidan 
där varje ämne har sin egen sida att informera eleverna om veckans uppgifter. Tyvärr var den 
inte alltid så uppdaterad, men det var ett ständigt mål att varje lärare ska uppdatera den. Hade 
den fungerat bättre hade stressen och arbetsbördan för lärarna minskat mycket och föräldrar 
hade varit mer insatta i sina barns skolgång. 
 

Risker med online-undervisning 
 
Efter att hört om hur andra lärare kommunicerar med sina elever ledde undersökningen vidare 
till att ta reda på om det finns några risker lärare bör överväga i val av kommunikations sätt. 
Skyddar skolorna elever nog mycket när de låter dem arbeta på molntjänster som Google 
Apps. Davidson menar att en risk med onlineaktivitet i undervisningen är att denna aktivitet 
kan spåras av andra. Något man alltid ska vara medveten om och kanske skall det alltid vara 
en vuxen närvarande i klassrummet för att se över elevers användande av nätet (Davidson 
2013). När skolor använder exempelvis Google Apps finns det risker att elevers aktivitet där 
spåras och säljs vidare av Google så att företag kan rikta reklam till eleverna.  
 
Två av lärarna som deltog i intervjuer har använt Googles Apps olika nätbaserade program i 
undervisningen. De är användarvänliga och bra program där elever kan dela på arbeten över 
nätet och arbeta med dem samtidigt på olika datorer. En möjlighet som användes i de aktioner 
som gjordes på skolan där deltagande observationerna utfördes. Vilket ledde till att tre elever 
kunde sitta vid var sin dator och arbeta på samma Power Point presentation och med bara 
någon sekunds fördröjning se hur kamraten ändrat en bild eller text i presentationen. Det 
lärarna var noga med på skolan där observationerna gjordes var att aldrig skriva ut elevers 
hela namn eller dela information om enskilda elever över Google mail eller Google drive. 
Ändå var jag inte medveten om vilka risker som fanns med det förrän detta arbete närmade 
sitt slut. Information om det till lärare är nog väldigt bristfällig och bättre riktlinjer borde 
sättas upp för hur molntjänster över nätet får användas på lektioner av elever och lärare.  
 

Motiverande uppgifter 
 
Ett problem framgår i slöjden när det finns elever som är omotiverade av att arbeta i slöjden 
eftersom de inte förstår syftet med slöjdämnet. Det kräver också att eleverna ser kunskaperna 
eller ämnet som meningsfullt för ta till sig den och aktivt delta. Jag upplever att textilslöjd 
fortfarande är mycket feminint kodat. Slöjden är ett ämne, men delas fortfarande upp i hårda 
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och mjuka materialen. De mjuka materialen anses fortfarande bland många vara ”kvinnligt 
slöjdområde”. Det kan göra att pojkar inte vill associera sig med textilslöjd eftersom det som 
är feminint kodat värderas lägre än maskulint kodat. Borg skriver att sedan läroplanen för 
grundskolan 1969 har man strävat efter att skapa mer jämställdhet genom att alla flickor och 
pojkar haft textil-, trä- och metalslöjd från årskurs tre till sex i stället för uppdelningen flick- 
och pojkslöjd som det innan var uppdelat. Ändå har inte attityderna förändrats nämnvärt. 
Fortfarande väljer majoriteten pojkar trä- och metallslöjd den senare delen av grundskolan. 
Majoriteten av flickorna väljer textilslöjd fortfarande när slöjdarten är frivillig (Borg, 
Lindström 2008). Likadant såg det ut på skolan där undersökningen utfördes, men här fick 
eleverna välja slöjdart först i årskurs åtta så de två årskurserna undersökningen utfördes i var 
klasserna blandat både flickor och pojkar.  

 
Min förhoppning var att intresset för textilslöjd skulle ökas med hjälp av digitala hjälpmedel 
och att pojkarnas attityder mot ämnet skulle förbättras. Även genom att förklara syftet med att 
slöjd ska verka för att öka kunskap om miljö- och hållbarhet och öka förmågan att utföra 
problemlösning och använda mattematik på ett praktiskt sätt. De är bara några av de olika 
kunskaper som slöjden lär ut till elever som kanske inte synliggörs så tydligt, men som också 
värderas högre än om läraren skulle lyfta fram de estetiska, kreativa och hantverks kunskaper 
de också lär sig genom slöjd. Säljö skriver att: 

 
”Valet står inte mellan att huruvida människor lär sig något eller inte, utan vad de lär 
sig av de situationer de ingår i. […] Den intressanta frågan blir att utröna varför 
människor engagerar sig i och motiveras av vissa läroprocesser, medan det ofta är 
svårt att skapa ett sådant engagemang i andra sammanhang.” (Säljö, 2000, s.8). 

 
Undervisningen måste kännas meningsfull för barn och ungdomar för att de ska engagera sig i 
slöjdundervisningen. När eleverna visar intresse, drivkraft i sitt slöjdande så tar de in mer 
kunskaper än de som inte ser mening i slöjdundervisningen. Under observationerna upplevdes 
pojkar bli mer motiverade av att vara i textilslöjden och arbeta om de fick använda datorn som 
redskap. Att pojkar fick arbeta med uppgifter digitalt kanske gav några mer engagemang för 
att de då såg ämnet som mer meningsfullt. 

 
Jag tror att lärare inom textilslöjd måste arbeta med nya pedagogiska metoder i slöjden för att 
öka elevers intresse för ämnet. Visa att ämnet inte står stilla utan är en del av samhällets 
utveckling.  
 

Slutsatser 
 
De positiva effekterna med att använda digitala hjälpmedel i textilslöjden är att de kan öka 
elevers motivation för ämnet. Det kan också bli negativ effekt om fokusen flyttades för 
mycket från att utföra ett hantverk till att söka information om hantverket.  
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Slutsatser kan också dras från de deltagande observationerna att kunskapstester utförda över 
nätet inte är trovärdiga då vetskapen om vem som svarar på frågorna inte alltid går att bevisa. 
Inget som rekommenderas att använda om syftet är att basera betygsättning med hjälp av dem. 
Det kan däremot användas av lärare till att få mer kunskap om vad eleverna tagit in för 
kunskaper, vad som krävs att ta upp mer om. Det vill säga digitala tester kan användas som 
diagnoserande test. Däremot visar resultatet från intervjuerna att om läraren gör ett test till en 
frågesport så kan det minska ångest och öka motivationen hos eleverna att delta aktivt på 
lektionen. 
 
Vad vi kan lära oss av denna studie är att digitala medier som datorn, datorprogram och 
digitala forum är under ständig utveckling. Som lärare måste en uppdatera sina kunskaper om 
nya pedagogiska metoder och kunskaper om hur en använder digitala verktyg. Det förändras 
och det räcker inte bara att luta sig på kunskaper en fått för fem år sen. Allt med digitala 
verktyg, digital kommunikation förändras och skolan måste följa med. Skolan måste använda 
modern teknik integrerad i undervisningen för att utvecklas och följa med samhällets 
förändring.   
 
Textilslöjd är till grunden ett praktiskt ämne, men med många viktiga teoretiska kunskaper 
och med hjälp av digitala hjälpmedel som att spela in teorigenomgångar kan vi lära ut de 
kunskaperna. Varför inte låta eleverna göra filmer om hur de kan arbeta med hållbarhet och 
miljö i textilen? Läraren borde göra eleverna delaktiga och inte ta på sig allt ansvar att 
producera digitala material.  Varför inte skapa sammarbete med bildämnet i dokumentation av 
slöjdarbeten där de har mer utrymme för att arbeta med foto och film. Acceptera att 
datorn/surfplattor/mobiler är en del av undervisningen, använd dem integrerat på rätt sätt så 
de blir en hjälp och inte missgynnar elever i deras inlärning. Sätt upp regler för användandet 
och var stenhård med att de efterföljs.  
 
Är mer inslag av digitala verktyg och nya metoder lösning på problemet med att läraren inte 
räcker till för handledning i slöjden? Nej, jag upplever att fler lärare behövs i skolor överlag. 
Sparar regeringen in på skolor, lärare, löner, specialpedagoger, fritidsledare och elevstöd så 
kommer samhället stanna av i utveckling. Hur ser framtiden ut om majoriteten av alla pojkar 
inte kommer in på gymnasiet och svenska skolans kvalité sänks jämfört med våra 
grannländer? Svenskar kommer inte ha konkurranskraft och deras kunskaper kommer troligen 
nervärderas av andra utanför Sveriges gränser. Jag ser en dyster bild framför mig om vi inte 
vänder denna negativa trend som speglas i PISA undersökningar och i det stora antalet elever 
som går ur grundskolan med ofullständiga betyg. 
 

Metoddiskussion 
 
Valet att inleda denna studie med att göra deltagande observationer på en skola gjordes så att 
kunskap kunde komma från att testa olika övningar. Schön skriver att ”reflective practicum” 
vilket han beskriver är när en student deltar på en skola som undervisande lärare för att lära 
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sig i praktiskt utförande och studera sin framtida arbetsroll (Schön 1987:303). Just detta är ett 
tillvägagångsätt som gjorts i undersökningens första del. Det har blivit granskning över sitt 
egna sätt att undervisa och vad handledningen till eleverna gett. Men också att undersöka om 
de aktioner som utfördes för att uppmuntra användandet av digitala verktyg verkligen skapat 
förbättring. Det har varit svårt att följa Schöns beskrivning av att reflektera i handling dock. 
Däremot har Molander utvecklat den teorin något och gett en förklaring varför det känts svårt 
att göra reflektion i handling. Molander menar att när forskaren eller läraren befinner sig mitt 
i fältet och utforskar är det svårt att få en klar bild av det hela. Han menar att vi måste föra 
dialog med oss själva och med andra mer kunniga inom fältet. Att se sitt eget handlande, hur 
man själv uppfattar det och hur andra beskriver det. Reflektion gör det möjligt att se sitt 
handlande i ett större sammanhang (Molander, 1996, p. 155). Processen i denna undersökning 
har sett ut på samma sätt. Som forskare och i rollen som lärare på en skola var det svårt att få 
insikt i sitt eget handlande och det blev många gånger svårt att verkligen reflektera över vad 
olika övningar gett med sig för ny kunskap till mig som blivande lärare. Brister som fanns i 
undersökningen med deltagande observationer var att det inte hanns med att föra anteckningar 
överallt och mycket blev nertecknat när skoldagen var slut. Detaljer som hade kunnat vara 
intressant glömdes bort och mycket av den delen av undersökningen baseras mer på de egna 
tankarna som kom efter att första undersökningen gjorts och distans till fältet skapats. Att få 
prata med andra om deras undervisning med liknande förutsättningar och ta del av deras 
upplevelser av att arbeta med olika digitala hjälpmedel visade på många sätt att mina 
upplevelser inte var unika.  

 
Det framstod ganska tydligt att den information som var mer användbar var från intervjuer 
som var gjorda muntligt med inspelning, än den skriftliga intervjun som gjordes över mail. 
Mycket på grund av att svaren blev kortare och inte lika utvecklade som de andra två 
informanternas. Valet av informanter baserades på att de arbetar på skolor som visar 
storsatsning på IKT i undervisningen, det kan ha gjort att en mer positiv vinkel av 
användandet av digitala hjälpmedel framgick i resultatet. Det urvalet var viktigt för att kunna 
intervjua informanter med erfarenhet av att använda digitala verktyg i undervisningen och hur 
de upplevt att arbeta med digitala hjälpmedel. Träslöjdsläraren arbetade på en skola som 
nyligen börjat satsa på mycket digitala hjälpmedel och IKT undervisning. Han hade dock inte 
samma förutsättningar som de andra två men hade ett stort intresse för IKT i skolan, och även 
om slöjdämnet inte har som syfte att arbeta med olika medium så tyckte han att det var viktigt 
för att hänga med i samhällets utveckling. Alla informanter var mellan 29-50 år och var vana 
datoranvändare. 
 
Hade valet varit att ta med informanter från skolor som inte gjort den satsningen eller varit 
äldre den 50 år så hade det inte blivit samma resultat och en helt annan vinkel. Jag uteslöt 
också lärare som hade mindre erfarenheter av att använda digitala verktyg i undervisningen 
eller lärare som var verksamma inom andra ämnen än estetiska. Det kunde ha gett ett annat 
resultat där fler negativa aspekter av att arbeta med digitala verktyg som till exempel datorn, 
interaktiva tavlan. Däremot tror jag att de resultat och slutsatser jag fått fram även kan vara 
intressanta för andra lärare i grundskolan och på gymnasiet. Även de lärare som inte 
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undervisar i ett estetsikt ämne kan ha intresse av denna undersökning eftersom jag försökt 
föra en allmän diskussion och sedan mer gått in på vad som är ämnesspecifikt.   
 
För att de aktioner som utfördes på skolan skulle medföra större förändring skulle det behövts 
mer tid för själva utförandet och eventuellt även krävts ytterligare en observatör som kunde 
föra anteckningar. Att arbeta med att filma genomgångar hade också gett mer än att lägga 
fokus på att försöka göra ett nätbaserat test.  
 
Aktionen att utföra ett nätbaserat test efter att eleverna sett en genomgång på nätet tog lång tid 
av förarbete och gav lite. I bilaga 1 visar jag vilka frågor som ställdes i testet som utfördes och 
bilaga 2 visar jag ett exempel på ett genomfört test gjort över nätet. Jag konstruerade några till 
tester till exempel om materialkunskap som aldrig användes. Förarbetet bestod i att skriva upp 
olika delar som jag ville att elever ska få kunskap om och sedan skriva frågor om de delarna 
och några felaktiga svar. Den delen tog en del tid att göra eftersom jag inte har en ”bank” av 
information och material att ta ifrån. Jag satt med böcker o bläddrade, googlade på nätet efter 
intressant information som jag kunde ställa frågor om.  
 
 
Den tekniska delen i att konstruera ett test kan vara krångligt för den som inte har mycket 
datorvana så även den delen kan ta tid fast jag kände mig ganska trygg med mina 
förkunskaper. Google APPs har utvecklat webbaserade verktyg som är användarvänlig och 
lätt att förstå så det underlättade en hel del. För att konstruera testet använde jag mig av 
Google Drive och skapade ett formulär där jag skrev upp frågor och svar på frågorna samt 
några felaktiga svar. När jag konstruerat klart ett test länkade jag den till en blogg som 
eleverna kunde komma åt för att utföra testet. För att ge eleverna kunskaper om frågorna ville 
jag skapa en film, men kände det skulle vara för tidskrävande att filma olika hantverkare i 
deras verksamhet. Istället skapade jag en presentation med bilder, ljud och text. Första testet 
handlade om samiska slöjdtraditioner och de samiska kläders betydelser för deras kultur. Jag 
stötte på några problem i denna undersökning, första är riskerna med att fusk kan förkomma i 
onlinetester. Det andra är tekniska problem som visade sig när jag tog i mot svaren från 
testen. Sista frågan i testet var felkonstruerat, så att sista kolumnen blev rödmarkerade oavsett 
om eleverna svar rätt eller fel. Därför bör det nämnas att om en lärare väljer använda sig av 
nätbaserade tester bör man alltid utföra ett pilottest för att se så att alla frågor är rätt 
konstruerade och inga tekniska fel uppstår.  
 
Denna studie kanske inte är så omfattande som den skulle kunna blivit, men genom att 
använda mig av både deltagande observationer och intervjuer blev studien inte en fallstudie 
från enbart en skola. Till en viss del lyckades jag få en spridning av resultatet genom att ta in 
lärare från tre olika kommuner.  
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Källkritik 
 
Denna undersökning har använt sig av många nätbaserade tidskrifter som tar upp de senaste 
inom skola, pedagogik och IT. För att framsteg inom IT användande i pedagogik är i ständig 
förändring och nya pedagogiska metoder som exempelvis flipped classroom sprids via 
internet. De tryckta källor som behandlar undervisning med digitala hjälpmedel kan bara på 
något år verka föråldrad eftersom detta område sker i så stor förändring hela tiden. Nya 
digitala verktyg som ständigt förändrar vilka möjligheter och villkor lärare och elever har.  
 
Det som försökts göra för att ta reda på olika källors trovärdighet är att se om flera sidor 
skriver om samma sak och alltid i så stor mån som det går söka efter ursprungskällan. Överlag 
har jag hittat elektroniska källor via olika nätbaserade lärartidningar eller forum som riktar sig 
till lärare eller forskare inom pedagogisk forskning. De har varit tidskrifter från Sverige, men 
även många från USA. Det har tyvärr varit svårt att hitta helt oberoende källor från USA, efter 
som de forskare som nämns i tidskrifterna eller skrivit på ett forum oftast är anställda på ett 
företag med en vis agenda. En sådan källa är till exempel Knewton, som är ett teknikföretag 
med inriktning på utbildning med lärplattformer och som jag använder mig av i beskrivningen 
av begreppet flipped classroom. Eftersom jag även använder tidskriften The Journal som 
huvudsaklig källa för att beskriva begreppet så ges informationen ändå större trovärdighet. 
Det står även om flipped classroom på skolverkets hemsida. 
 
I så stor utsträckning som det går har jag försökt att söka mig till ursprungskällan men i visa 
fall som med sociokulturellt perspektiv valde jag att lyfta Roger Säljö och Olga Dysthe efter 
som deras tolkning av Lev Vygotskij teorier av sociokulturellt perspektiv varit det som jag 
tyckt varit intressant för denna studie. Bengt Molander som gör tolkning av Donald. A. 
Schöns teori om reflection-in-action har jag valt att ta med för att han ger en annan vinkel av 
den teorin, där Molander lyfter att distansera sig är en viktig del i att kunna reflektera över 
sina handlingar (Molander 1996).   
 

Fortsatt forskning 
 
Aktionerna som utfördes på skolan där de deltagande observationerna gjordes nuddade bara 
på ytan av vad som kan göras. För att verkligen förbättra undervisningen krävs flera år av 
arbete för att förändra undervisningsmetoder. Det kräver att både lärare och elever arbetar in 
metoden så pass bra att den känns naturlig, att digitala verktyg blir lika självklart att ta till när 
man söker arbetsbeskrivningar som det är självklart att en textilsal ska ha symaskiner. Det 
skulle behövas mer forskning angående flipped classroom metoden för den är här för att 
stanna. Ta bort läxor som endast eleverna med engagerade föräldrar och högpresterande 
elever kan lyckas bra med. Läxor skapar stress, men att se en inspelad genomgång skapar inte 
stress för eleverna utan ökar deras möjlighet till att kunna reflektera över vad lektionen ska 
handla om. Däremot kan det skapa stress för lärare som måste filma sina genomgångar eller 
lägga ut Power Points inför lektionerna. Studien visar också att mer forskning för att belysa 
skillnader och likheter i hur flickor och pojkar mottar och lär sig via olika digitala medier. För 
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om vi vill skapa motiverande uppgifter till både pojkar och flickor behöver vi veta vad som 
motiverar dem och om de finns stora skillnader i intresse som skapar ojämnlika villkor i 
skolan. Det behövs även mer forskning inom slöjd och digitala medier för att ge kunskaper till 
aktiva lärare och lärarstudenter över hur undervisning kan ta stöd av digitala redskap. 
 
Det skulle vara av stort intresse att se en granskning av regeringens reform som jag nämnde i 
inledningen under problembeskrivningen om skriftliga omdömen i grundskolan och 
individuella utvecklingsplaner som infördes för alla elever i grundskolan år 2005. Reformen 
fick ändras efter att den fått kritik för att den skapat för stor arbetsbörda för lärare. Vilka fler 
konsekvenser fick den? Efter denna reform valde de flesta kommuner att köpa in 
lärplattformer som verktyg för lärare att utföra dokumentation, omdömen och 
utvecklingsplan. Så det gynnade de företag som utvecklar lärplattformer, men vilken 
förbättring blev det för eleverna? Ledde det till att fler barn med läs och skriv svårigheter 
synliggjordes för lärarna så att de fick stöd och hjälp i ett tidigare stadie än innan reformen 
togs. Vilka andra konsekvenser kan denna reform fått och hur funktionella är de olika 
lärplattformerna? Blir kommunikationen mellan lärare och elevers föräldrar bättre av att de 
kan ta del av sitt barns skolgång via lärplattformar eller visar det sig att föräldrar inte 
använder sig av den möjligheten precis som denna undersökning kom fram till?  
 
Denna undersökning är så liten till sin omfattning så många av de slutsatser som jag kommit 
fram till skulle behöva göras mer övergripande studier kring, för att se om det jag och de tre 
informanterna upplevt överensstämmer med hur det överlag ser ut runt om i Sveriges 
grundskolor i de estetiska ämnena.  
 

Slutord  
 
Detta arbete har gett mig personligen ett helt nytt perspektiv på hur jag kan utveckla mitt eget 
arbete med digitala hjälpmedel samtidigt som jag hoppas att fler lärare i olika ämnesområden 
kan dra nytta av den kunskap studien bidrar med. Jag vill ge ett stort tack till de elever som 
har stått ut med mina olika övningar under resans gång, jag vill tacka informanter som ställt 
upp att svara på mina frågor och jag vill även tacka min handledare som har stöttat mig i 
framtagningen av denna rapport. Vänner och familj ska ha en eloge för att de har hjälpt mig 
att med kritiska ögon ifrågasätta mina tankar och få mig att verkligen fundera en extra gång.  
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Bilaga 1 digitalt test gjord i Google APPs 
På sidan http://textilslojd.blogg.se/ hittade eleverna länk till frågorna	  
(https://docs.google.com/forms/d/16OXRNo9Nq1CJfPXYNArpNXF4ygQKGh2HRmskP9Y
FLRk/viewform) 
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Bilaga 2 Exempel av tabell för elevsvar av digitalt test 
Testet är skapat i Goggle APPs. Rött står för felaktigt svar och grönt för rätt svar. Tyvärr är 
sista kolumnen felkonstruerad så alla fick rött oavsett svar. Rätt svar var: Område och familj 
tillhörighet, som alltså skulle vara grön markerad.  
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Bilaga 3 Frågor till Informant  
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Bilaga 4 Brev till Informanter
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Bilaga 5 Elevarbete 
Bild på mormorsrutor och kudde gjord av mormorsrutor som elev virkat  av restgarner. Sedan 
har eleven sytt ihop alla rutor och sytt en innerkudde av vävt bomullstyg. Sedan sytt fast de 
virkade mormorsutorna på det vävda tyget. Hennes arbetsbeskrivning hittade hon på en blogg 
(www.polliver.com/2009/08/virka-en-mormorsruta.html). Eftersom restgarnerna hade olika 
kvalitet och olika antal trådar i varje garn så blev några rutor mindre, andra blev större. Detta 
problem löste hon genom att lägga det som ett mönster där de större placerades diagonalt och 
de mindre fick sys ihop fyra och fyra. Hon löser problem och har lärt sig mer om materialet 
tack vare det.  

 


