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ABSTRAKT 

Sedan ett tiotal år har kommunikationen runt omkring oss expanderat och förändrat karaktär. 

Vi möter och använder oss av fler digitala uttrycksformer både i privata, sociala sammanhang 

och som verktyg i skolarbetet och på jobbet. 

För såväl lärare (som elever) ökar behovet att hantera de nya digitala inslagen i skolämnena 

och se digitala medier som en resurs och som en möjlighet till att vässa arbetet med visuell 

kommunikation i grundskolan. 

Med inspiration av designorienterad didaktisk forskning har den här undersökningen sin 

grund i slöjdundervisning med fokus på vad som är kännetecknande i elevers multimodala 

texter. Den del av slöjdämnet som handlar om designprocessen kan tydliggöra hur elevens 

arbete sträcker sig bortom hantverket och kopplas till kulturella uttryck i omvärlden. På så sätt 

skulle även nyttan av visuell orientering bli tydligare i ämnet.  

Studien genomfördes på en grundskola med högstadieelever. Momentet som studeras i 

undervisningen är slutreflektion då elever ska tolka estetiska och kulturella uttryck i sitt 

slöjdalster och hur digitala medier kan underlätta att visuellt kommunicera detta. I det här rika 

materialet som eleverna presenterar visar de på en stor kunskap kring visuella uttryck som kan 

utveckla slöjdämnet. 

Syftet är utveckla metoder att arbeta med multimodalitet och visuell kommunikation i slöjden 

genom digitala medier. 

Materialet bearbetas utifrån multimodala aspekter och ur ett designteoretiskt perspektiv med 

hjälp av begrepp som affordance, tecken på lärande, transformering och erkännandekulturer 

i syfte att titta på vilka fördelar som framträder, socialt och kunskapsmässigt, i användandet 

av digitala medier som ett verktyg i slöjden. Ett parallellt syfte har varit att titta på vilka 

estetiska och kulturella uttryck som erkänns som tecken på lärande och hur dessa urskiljer sig.  
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Inledning  

1:1 Introduktion  

Jag har arbetat som bild och medialärare sedan 2009. I december 2010 började jag arbeta i 

grundskolan, i bild och slöjd. Det ledde till att jag läste in min slöjdlärarbehörighet via 

lärarlyftet. De tre ämnena tillsammans är lika och olika. De viktigaste hörnstenarna är visuell 

kommunikation, kreativitet och processarbete. För min del har de senaste åren varit inriktade 

på slöjd, i det ämnet har jag kombinerat de två andra. När jag gick på Bildlärarutbildningen 

ingick det tre val. Antingen Bild och Media, Bild och Design eller Bild och annat ämne som 

lästes på annat ställe än Konstfack. Jag valde Bild och Media. Många gånger kändes 

mediainriktningen väldigt nödvändig och jag såg den som en grund att stå på för att kunna 

arbeta som lärare. Den har visat sig vara otroligt användbar för mitt sätt att arbeta och 

kunskaperna har likt spackel många användningsområden. Mediakunskaperna fyller igen 

glappen i både bild och slöjd. Både bild, slöjd och media handlar om att använda verktyg och 

öva både handen och hjärnan i nya tekniker.  

 

Slöjden har, likt bilden, bestått i stor del av mer traditionella verktyg och ett tekniskt-

mekaniskt görande. I slöjdundervisningen ingår att lära sig att virka, såga och göra 

sammanfogningar både i mjuka och hårda material. Den traditionella slöjden har fokuserat på 

dessa hantverksmässiga tekniker och elever har övat att koppla ihop hjärnans vilja med 

händernas motorik. De estetiska och kulturella inslag som elever både ska bearbeta och tolka 

hos det föremål de tillverkat får ofta en liten plats i processen. Eleven ska tolka uttrycket och 

resonera med kopplingar till egna erfarenheter och trender och traditioner i olika kulturer. Om 

läraren inte då har introducerat och visat bilder på olika trender eller kulturella uttryck så blir 

denna del av processen ett stort stopp för eleven. 

Detta bekräftas i stödmaterialet ”Slöjdens estetiska och kulturella uttryck” från Skolverket  

”Fler än fyra av tio elever i åk 6 och 9 har en slöjdlärare som svarade att hans eller hennes 

undervisning i ganska liten utsträckning, eller inte alls, ger eleverna förutsättningar att 

utveckla förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. Elevernas svar i 

utvärderingens enkäter bekräftar den bilden”.1 

                                                
1 www.skolverket.se/publikationer (2016) Slöjdens estetiska och kulturella uttryck framtaget av Gyllerfelt 

Emma, Hasselskog Peter, Keller Mia, Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet, 

bearbetats av Carina Förare och Gunilla Prüzelius, Skolverkets undervisningsråd, Stockholm: Skolverket. s. 5. 

http://www.skolverket.se/publikationer
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Det är upp till varje slöjdlärare att förhålla sig till hur man ska arbeta med kulturella och 

estetiska uttryck. För att kunna planera och genomföra undervisning behöver varje lärare själv 

förstå vad estetiska och kulturella uttryck är. 

Hantverksdelen i processen tar lätt över och med ca 80 minuter i veckan kan det vara 

förståeligt eftersom det kan vara svåra tekniker att lära sig för elever. Så här ser slöjdämnet ut 

på de flesta håll och den påbjudna användningen av digitala medier och verktyg har inneburit 

att många har köpt in dyra 3D-skrivare, cnc- fräsar och vissa broderar med konduktiv tråd, en 

tråd som leder ström och som också kan programmeras. Därför blir det relevant att använda 

digitala medier som verktyg för att lyfta formgivningens del och betydelse i designprocessen, 

det skulle dessutom ge elever mer digital vana och öka deras hantverkstekniska kunnande. 

Dessa digitala medier, tror jag, skulle kunna underlätta det multimodala arbetet, skissandet, 

tänkandet, samlandet på bilder, musik eller andra ljud. De andra av delarna, hantverksarbetet 

och hållbarhetstanken skulle inte bli lidande av detta utan även de lyftas och förbättras av att 

formgivningen och designen får ett större utrymme.  

”Begreppet design beskriver ett föremåls utseende och konstruktion. Designbegreppet kan 

även syfta på själva processen från idé till färdig produkt. När man talar om design är det ofta 

relevant att också tala om teknik, användarvänlighet, miljövänlighet, utseende och 

marknadsföring. När man formger och framställer ett slöjdföremål är formgivningen en del av  

designen. Man kan också diskutera design i relation till slöjdföremålets estetiska och 

kulturella uttryck.”2 

Jag vill utforska och undersöka didaktiska kvaliteter som framträder när dessa delar uttrycks 

multimodalt och kommuniceras med digitala medier; ”lärande som kommunikation och 

teckenskapande aktiviteter, på hur information bearbetas och omformas eller transformeras till 

kunskap”.3  

Var och hur visas det digitala arbetet upp, i vilka rum är det möjligt? Elever och unga 

använder olika sociala digitala verktyg och plattformar i sin vardag för att kommunicera med 

varandra multimodalt, de lägger upp filmer, bilder, ljud och skickar meddelanden.  

Det skulle kunna öppna för fler möjligheter till att använda digitala verktyg i slöjden. 

För att möta digitaliseringskravet och samtidigt hålla kvar ämnets essens kommer mitt fokus i 

detta projekt att ligga på didaktisk design, designprocessen, multimodalitet och digitala 

verktyg. 

                                                
2 Ibid, s. 20. 
3 Selander, Staffan & Kress, Gunther (2017) Design för lärande. Ett multimodalt perspektiv. Upplaga 2:1, Lund: 

Studentlitteratur, s. 25, 105. 
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Det passar bra eftersom det är den digitala biten, designprocessen och multimodala verktyg 

som intresserar och fascinerar mig. Då jag är en bildmänniska känns det självklart att gräva 

där, i bilderna, och i designprocessen. 

I slöjden är hantverket en stor del, verktyg och redskap ska användas och benämnas och man 

ska lära sig en teknik. Det första och sista steget, idéarbetet och reflektionen, i ett slöjdprojekt 

handlar om formgivningen, designen. Det som ska slöjdas behöver få en form, ett uttryck för 

att kommunicera något. Det kan vara ett kulturellt uttryck eller något alldeles eget, många vill 

kommunicera ett uttryck från sin barndom eller något som intresserar dem. På slutet ska man 

reflektera över produktens uttryck och sitt eget lärande. Att öka elevers möjlighet att 

kommunicera sin designprocess multimodalt skulle ge fler chans att nå målen. Det kanske 

skulle göra dessa två bitar i slöjdprojekt mer betydelsefulla i processen och för eleverna. 

Digitala verktyg som skulle kunna underlätta dessa delar i processen behöver inte betyda 

avancerade bildbehandlingsprogram på en dator. Det finns en mängd små appar på telefoner 

och ipads som skulle kunna fungera bra för det här syftet. För att samla ihop och förmedla hur 

eleverna har tänkt, både egna skisser och bilder som de har samlat på sig. Deras redovisningar 

kan ha skiftande karaktär och det är av stor betydelse att läraren kan urskilja och erkänna 

olika sätt att uttrycka kunnande. Jag har tänkt att de här två bitarna i ett projekt borde kunna 

göras mer innehållsrika och genom att uttrycken som de jobbar med skulle kunna hämtas från 

något som är närmare dem personligen och därigenom bli mer relevant. Förutom att elever lär 

sig att skapa med hjälp av olika tekniker, skulle dessa bitar i slöjdarbetet också stärka deras 

förmåga orientera sig i sin visuella omgivning.  

 

 

1.2 Bakgrund  

Grundskolans bildämne fick krav på sig att arbeta med digitala medier 2011. Det innebar krav 

på digitala arbeten. Bildarbete och fotografi, hur digitala bildredigeringsprogram kan bearbeta 

uttryck och utseende. Mobiltelefoner och digitala lärplattor underlättade för att arbeta med 

film, animerad eller spelfilm. 4 Syftet var att införa tydligare mål och kunskapskrav i 

grundskolan. Från 2018 gäller det här även grundskolans slöjd.5 Det digitala har redan 

kommit in i slöjden, trots att det är ett så hantverksdominerat ämne. Det programmeras vilt 

runt omkring i landets skolor.  

                                                
4 https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/laroplan. 
5 https://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/styrdokument. 
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Digital kompetens eller MIK, det vill säga, medie och informationskunnighet, förväntas i 

nästan alla yrken och enligt skolverket är det viktigt att elever ska få fler tillfällen att använda 

och förstå digitala verktyg, det vill säga förmågan att kunna använda Internet och digital 

teknik för att stödja det egna lärandet. 6 ”Barn och unga tillbringar en stor del av sin tid med 

olika medier. De skaffar sig strategier genom erfarenhet, men vuxna har ett ansvar att ge dem 

verktyg som stärker deras kritiska förmågor och kraft att självständigt hantera de problem 

som kan uppstå. Ytterst handlar medie- och informationskunnighet om att maximera 

möjligheter och minimera risker i medievardagen.”7 I de kreativa estetiska ämnena handlar 

det om att få ytterligare en samling verktyg med vilka de kan uttrycka sig.  

Precis som Selander och Kress (2017) menar är bildskärmen en plats där fler teckenvärldar 

kan uppträda samtidigt och visuella uttryck kan lättare kombineras med ljud och andra 

multimodala uttryckssätt. Bildskärmen är också ett rum på väg ut på nätet där 

kommunikations- och representationsmöjligheterna ökar. Det öppnar för nya sätt att 

presentera sitt arbete utanför skolans väggar, elevarbeten kan läggas ut på bloggar och 

hemsidor så att andra än de som befinner sig fysiskt på platsen kan ta del av utställningar och 

annat. Det ger elever möjlighet att publicera och kommunicera. Arbetet vid bildskärmen 

underlättar redigerandet om det så gäller att flytta stycken i en text eller manipulera bilder, 

klippa och klistra, lägga till och ta bort.  

De nya verktygen måste presenteras och implementeras i undervisningen. Precis som 

pedagogen möter varje individuell elev utifrån hens nivå, möter pedagogen eleven där eleven 

befinner sig i sin digitala kunskapsprocess.  

Med en större digital kunskap hos elever ökar deras uttrycksmöjligheter ytterligare och i 

denna utökade kunskap får de också verktyg att hantera och påverka sin medievardag. 

Skolans ansvar är att ge eleverna kunskap att använda digitala och andra verktyg eller medier 

att lösa problem. Skolans utbildning ska ge elever denna möjlighet.8 

1.3 Syfte  

Undersökningens syfte är att synliggöra didaktiska kvaliteter i samband med att 

designprocessen kommuniceras multimodalt i grundskolans slöjd. Vikten kommer att ligga på 

hur vi arbetar med de multimodala uttrycken och hur och var de presenteras. 

                                                
6 https://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_kompetens. 
7 https://www.statensmedieråd.se/ Medie och informationskunnighet – vad är det?  
8 https://www.skolverket.se/ Få syn på digitaliseringen på grundskolenivå.  

https://sv.wikipedia.org/wiki/Internet
https://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_teknik
https://sv.wikipedia.org/wiki/Digital_teknik
https://www.statensmedieråd.se/
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Jag vill titta närmare på hur lärandet i designprocessen kan påverkas av att arbeta multimodalt 

(bild, ljud, film o.s.v.) med hjälp av digitala verktyg i slöjd. 

Andra aspekter som ligger nära att titta på är de erkännandekulturer som finns kring 

bedömning av lärande. Vad är det som erkänns som kunskap inom ett område? Vad behövs 

för att tydliggöra och synliggöra erkännandekulturer i lärandet? Kanske att via digitala 

plattformar ge respons och med formativ bedömning kunna tydliggöra för eleven vilka krav 

som gäller. 

1.4 Frågeställning  

Hur kan lärande synliggöras när designprocessen kommuniceras multimodalt med hjälp av 

digitala verktyg? För att besvara denna frågeställning undersöker jag närmare: 

Vad är kännetecknande för det kunnande eleverna gestaltar i/genom sina multimodala texter i 

slöjden? 

2. Empiri  

Empiri samlades in på en grundskola i en förort i södra Stockholm. Empirin består av 

observationer av mina elevers arbete under tidsperioden för undersökningen, fem tillfällen à 

80 minuter, samt det material som produceras under denna tid. Det är ca 40 elever som går i 

årskurs 9. De är uppdelade i tre grupper, i textilslöjd. De är 15-16 år gamla.  

Materialet består av elevernas redogörelser av sina designprocesser som de arbetar med 

digitalt, skisser, foton, texter m.m. och min lektionsplanering. Även delar av elevernas svar på 

frågor jag ställt, som jag har transkriberat, är en del av det material jag har bearbetat. Alla 

arbetar digitalt, en del skissar på papper som de sedan fotar av, andra väljer ut former eller 

delar som representation. 

2.1 Urval och avgränsning  

Uppgiften eleverna ska arbeta med är återbruk av textila material, med ett avgränsat tema 

”Spel, leksak”. Uppgiften fokuserar på hur eleven multimodalt re-designar, dvs tolkar och 

formar utifrån sin tolkning, slöjdföremåls uttryck med hjälp av digitala verktyg. Det är en 

kvalitativ studie med ett strategiskt urval, mina lektioner i textilslöjd med årskurs nio varje 

måndag, onsdag och torsdag mellan kl.10.55-12.15. Varför jag väljer årskurs nio och inte en 

lägre årskurs är att elever i årskurs nio är i regel mer motiverade att få upp sina betyg inför det 

stundande gymnasievalet och därför också ett bättre underlag för min undersökning. Jag är 
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nyfiken på hur mitt arbetssätt med digitala redskap och uppgiftens tema kan påverka deras 

måluppfyllelse i två kniviga betygsmål av åtta sammanlagt. 

• Förmågan att välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet 

utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter 

• Förmågan att tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck 

 

 

Eleven ska med hjälp av bilder från internet, film, ljud och/eller egenproducerade bilder tolka 

estetiska och kulturella uttryck och resonera med kopplingar till egna erfarenheter samt 

trender och traditioner i olika leksaks- och spelkulturer.9 

   

 

3. Metod och tillvägagångssätt 

Min undersökning är inspirerad av designorienterad didaktisk forskning. Den är likt 

aktionsforskning praktiknära. Den liknar även deltagande observation eftersom jag har forskat 

i min egen praktik och har varit medskapare av det som undersöks. Men ”till skillnad från 

aktionsforskning så handlar det inte om att förstå eller stödja deltagarnas perspektiv, utan 

också om att vara med och utmana invanda föreställningar och rutiner samt att vara med om 

att utveckla nya produkter, rutiner eller system.”10 Spel- och lekuppgiften har utmanat med 

vilka uppgifter som är tillåtna dessutom har vi fått rutin att använda digitala verktyg. 

Uppgiften designades utifrån Skolverkets nya krav på digital inblandning i ämnet slöjd. Det är 

ett kort projekt, en femveckorsperiod på fem tillfällen à 80 minuter. Vid första tillfället 

presenterades projektet, tidsplanen och kriterierna, tiden som blev kvar ägnades åt 

formgivningsarbetet och materialinsamlingen. Det var redan från början tänkt att de två 

delarna, idéarbetet och reflektionen, skulle ta stor plats i uppgiften. Två till tre arbetstillfällen 

var tänkt att ägnas åt praktiskt hantverksarbete men det momentet fick strykas då 

designarbetet behövde få mer utrymme. Eftersom designprocessen och reflektionen ofta får 

lite plats i vanliga slöjdprojekt ville jag vara flexibel och låta dem ta stor plats, vi 

koncentrerade oss på de bitarna i det här projektet.  

Tillgängligheten till digitala verktygen var viktig för projektet, därför spelade det mindre roll 

om det var surfplattor, datorer eller telefoner som användes. Huvudsaken var att det fanns 

                                                
9 https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/grundskoleutbildning/grundskola/slojd#anchor4. 
10 Selander Staffan Didaktiken efter Vygotskij - Design för lärande Liber AB, Lund 2017, s.176. 
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digitala resurser och att vi kunde hantera dem.  Under projektets gång samlade eleverna på sig 

ett digitalt material, inspirationsbilder, skisser, foton från processen som de i slutet 

presenterade. Presentationen skulle vara digital och delades i ett digitalt rum, vi använde 

Snapchat som resurs. Där fanns även uppgiften och betygskriterier till hands för eleverna.  

Studien innehöll, likt designorienterad didaktisk forskning,11 kreativa processer av nya 

artefakter, de multimodala representationer eleverna arbetade med. Den innehöll en 

meningsskapande handling och socialt samspel, både digitalt och i klassrummet. Jag 

observerade mina elever som också var medforskare i undersökningen. Liksom 

aktionsforskaren jag ingick också i det fält jag undersökte men till skillnad från den, och i 

likhet med ett designorienterat didaktiskt perspektiv på forskning interagerade jag med dem 

genom min påverkan med den designade uppgiften och den påbjudna inblandningen av de 

digitala resurserna. En bit in i projektet skedde en demokratiseringsprocess där eleverna mer 

tog över och stod för forskningen i sin design av sitt lärande. Inför varje lektion hämtade jag 

Ipads som de arbetade med. Vissa tecknade också på papper som de sedan fotograferade och 

på så vis digitaliserade. Min roll som lärare övergick till forskarens genom att eleverna inte 

behövde mig på samma sätt som i en vanlig lärsituation.  De arbetade självständigt med sina 

processer och gav varandra stöd både i det fysiska klassrummet och i det digitala Snapchat. 

Jag hade tid till att både observera och interagera, de var oftast helt självständiga i sitt arbete 

förutom att ibland diskutera utformning eller innehåll i sina multimodala representationer. 

 

3.1 Etiska överväganden 

Forskningsetiska överväganden har varit en viktig del i det här projektet eftersom den 

inbegriper mina elevers representationer och deras medverkan. 

Forskningsetik är en viktig ingrediens i forskning som handlar om människor. I min 

undersökning har jag utgått från god forskningssed enligt Vetenskapsrådets riktlinjer.12 Jag 

har även använt mig av mitt eget moraliska omdöme, ansvar och tagit hänsyn till den enskilda 

individen. Eftersom projektet inbegrep mina egna lektioner tillsammans med elever fick jag ta 

ställning till hur projektet skulle genomföras forskningsetiskt. Bl.a. individsskyddskravet, som 

innebär att individer som medverkar i en forskning ska skyddas från skada och kränkning. 

Detta krav vägs emot forskningskravet, egenvärdet hos forskningsresultatet och den 

eventuella nytta, i mitt fall slöjdämnet, forskningen tillför. 

                                                
11 Ibid s.134. 
12 www.vr.se/codex. 
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De etiska val som jag har gjort bygger på förtroende, medgivande och diskretion gentemot 

eleverna. Vårdnadshavarna, eleverna och lärarna informerades om projektet och hur 

undersökningen skulle genomföras. Varken skolan eller eleverna i undersökningen är 

namngivna och åtgärder har vidtagits så att varken eleverna eller skolan kan identifieras. 

Elevernas namn har fingerats och redigerats bort från deras representationer. Deras 

medverkan har varit frivillig och de har under projektets gång haft möjligheten att avsluta om 

det inte kändes bra. Eleverna informerades om min undersökning både muntligt och skriftligt. 

 

4. Teori  

Undersökningens teoretiska ram är multimodal teori och designteoretiskt perspektiv. Båda 

passar bra att använda när olika former av representationer studeras.  

4.1 Multimodalitet 

Multimodalitet är de teckensystem vi använder samtidigt i vår kommunikation med andra. 

Talat verbalt språk och skriven text är olika men baseras på ord. Multimodala uttryck kan vara 

bilder, filmer, ljud och musik. Semiotiska resurser som gester, blickar, kroppshållning, 

röstbetoning, linjer och punkter är också multimodala. Hur de utvecklas och används beror på 

det sociala sammanhang de uppkommer och skapas och används i.  

Sigrid Norris skriver att allt samspel och kommunikation är multimodal, vi lägger märke till 

tonen i rösten vi lyssnar till, hur personen vi pratar med sitter eller står, ansiktsuttrycket.13  

Även det runt omkring spelar in i kommunikationen med den andre. Men framförallt är 

kommunikation det som uttrycks, förnimmelser, tankar, känslor.  

Multimodalt perspektiv är ett användbart verktyg och har en struktur som passar in för att 

undersöka elevernas spel och lekarbeten. Alla tecken kan ses som multimodala vilket gör att 

det finns mening och meddelanden i olika former. De multimodala uttryck som skapas i 

undersökningen är knutna till spel och lekuppgiften.  

I spel och lekuppgiften sammanfogas flera multimodala uttryck på en digital bildskärm. Det 

vidgar textbegreppet och underlättar för att kombinera fler tecken. Det förenklar redigering av 

text som kan flyttas runt och bilder kan manipuleras och läggas till. Användaren ges större 

makt över sin representation genom att kunna kopiera, spara och publicera. 

                                                
13 Norris Sigrid Analyzing multimodal interaction – A methodological framework Routledge 2004, New York, 

s.1. 
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4.2 Designorienterat didaktiskt perspektiv på lärande 

”Det designorienterade perspektivet hjälper oss alltså att belysa en rad olika aspekter i ett 

komplext lärande i exempelvis högre utbildning. Dels handlar det om den lärandes perspektiv; 

hur individen (både studenter och lärare!) designar sin lärprocess och transformerar 

information för att skapa en representation av hur han eller hon förstår ett kunskapsområde, 

dels handlar det om hur förutsättningarna för lärande är designade av läraren och utbildningen 

som institution.”14 I didaktiskt arbete handlar det om att tillvarata en elevs engagemang och 

intresse i lärandeaktiviteter och att bygga vidare på dessa intressen. Genom att göra det ges de 

verktyg att forma sin värld. Lärandet ses som en ständigt pågående process, nya fenomen 

jämförs med det man redan vet. Ny information transformeras och tillsammans med tidigare 

kunskap bearbetas allt och formas till en representation. Olika tecken används och skapas när 

formeringsarbetet kommuniceras och visar hur eleven förstår och upplever världen.  

Utifrån ett multimodalt, designteoretiskt perspektiv på lärande kan man enligt Selander och 

Kress, se läraren som en ”designer” av undervisningen och lärandets förutsättningar.15 

Iscensättandet av en lärsekvens inbegriper allt från undervisningens planering, delgivande av 

bedömningskriterier, enskilda lektioners upplägg till vilka resurser som används och när de 

används. Resurser, givna förutsättningar och handlingsutrymme avgör vad som är möjligt för 

en persons lärande. En del av förutsättningarna är normer, bedömningsramar, värderingar och 

ekonomi. Hur ska de representationer elever skapar, bedömas? Vilka typer av lärande erkänns 

och vad räknas som lärande? Innebär det då att vissa andra inte erkänns och då helt missas? 

De typer av lärande som erkänns i en uppgift eller i ett projekt kan synliggöras och bli 

tydligare med formativ bedömning, kamrat- och självbedömning. I detta moment diskuteras 

betygskriterier och de typer av lärande som erkänns för uppgiften ifrågasätts och möjliggör 

andra, vilket hjälper både lärare och elever att gå vidare i processarbetet.  

Nästan längst bak i epilogen punktar Selander upp vad designorienterat tänkande bygger på: 

- ”Fantasi eller förmåga att föreställa sig något annat än det som är 

- Tänkande och förmåga att analysera befintliga situationer och förhållningssätt 

- Episteme eller kunskap (som är aktuell, välgrundad och relevant) 

                                                
14 Leijon, Marie och Lindstrand, Fredrik Socialsemiotik och design för lärande Två multimodala teorier om 

lärande, representation och teckenskapande Pedagogisk Forskning i Sverige 2012 årg 17 nr 3–4 s 171–192, 

s.183. 
15 Selander, Kress 2017, s. 24. 
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- Fronesis eller visdom omdöme samt erfarenheter som sträcker sig utanför en given 

kontext 

- Techne eller förmågan att tillämpa sina kunskaper i olika, konkreta sammanhang 

- Kommunikativ förmåga att samtala med berörda parter”16 

Det visar att ett designorienterat tänkande även är ett kunskapsorienterat förhållningssätt och 

att designorienterat perspektiv på lärande handlar om kreativ problemlösning, att 

vidareutveckla sitt tänkande och att använda sina kunskaper i förhållande till nya 

sammanhang med nya verktyg. Det handlar också om att reflektera över lärandet och redan 

befintliga rutiner, system och förhållningssätt. 

 

4.3 Didaktisk design 

Didaktisk design är, menar Selander, hur sociala processer formas och skapar förutsättningar 

för lärande. Den lärande återskapar information i sina egna arbeten och processer. Didaktisk 

design förekommer inte bara i skolan utan också på fritiden, muséer eller på andra ställen där 

lärande förekommer och för att förstå pågående lärprocesser.17 

4.3.1 Design för lärande 

Med design för lärande menas alla arrangemang och sammanhang där lärande tänkts ut och 

förkommer i. Det kan vara byggnader, förordningar och lagar men även läromedel, utrustning 

och hjälpmedel av olika slag som ska vara till hjälp för lärande. Läraren är designer som 

arrangerar och iscensätter en lärsekvens, planerar undervisningen, använder klassrummet 

beroende på lektionens aktivitet och föreslår olika resurser. Läraren bedömer och utvärderar 

också lärandet antingen via summativ bedömning och/eller via formativ bedömning, 

tillsammans med eleverna, med kamrat- eller självbedömning.18 

 

4.3.2 Design i lärande 

Staffan Selander menar att design i lärande synliggör hur den lärande transformerar 

information i olika steg. Det fokuserar på vad som fångar den lärandes intresse och 

engagemang, i den givna situationen, för att sedan kunna skapa och designa sitt lärande 

                                                
16 Selander, 2017, s.179 f. 
17 Ibid, s. 134. 
18 Selander & Kress, 2017, s. 24. 
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utifrån de didaktiska resurser som finns till hands. Valen görs utifrån de givna ramarna och de 

kommunikativa resurser som erbjudits men också utifrån den lärandes egna behov och 

förutsättningar.  Även det sociala samspelet och olika teckenvärldar spelar in när 

representationer skapas och förståelsen får sin gestaltning. Lärande är som en 

meningsskapande process som kräver kreativitet och fantasi för att kunna utveckla förmågor 

och färdigheter.19 Lindstrand och Leijon menar att ”Design i lärande handlar även om lärarens 

aktivitet och förhållningssätt till studenternas processer, men även till de förutsättningar som 

skapats vid iscensättningen.” 20 

 

4.4 Mimesis 

”Men man lär sig också genom imitation, genom att göra ”som andra”(mimesis) och genom 

att öva olika färdigheter. Och om man lär sig genom att vara som ”någon annan” i olika 

situationer, genom att omförhandla och utveckla sin identitet, till exempel vad gäller 

tillhörighet och gränsdragningar eller lämpligt och olämpligt beteende i olika sammanhang.”21 

Mimesis används när man lär sig ett hantverk, vare sig det är slöjd, bild eller att lära sig att 

forma bokstäver för att skriva. Att se och öva för att kunna utföra en rörelse ”rätt” eller att lära 

sig så att Mario, i spelet Super Mario, lyckas hoppa på Koopa Troopas huvud eller sparka till 

det utan att själv skadas. Härmning, mimesis, sker även i de olika val vi utsätts för och i 

transformeringsprocessen och värderas olika beroende situation. Oberoende läger innebär 

detta lånande och härmande inte samma som att kopiera eftersom information transformeras, 

och i det nya formandet samsas intrycken med den lärandes erfarenheter och identitet. För 

många unga är spelfigurer och leksaker ingången till att hitta sin egen kreativa fantasi. Super 

Mario inbjuder till tydliga problemlösningar och mål för att rädda Peach och undvika Bowser 

och Goomba. 

4.5 Erkännandekulturer 

Erkännandekulturer handlar om vad vi erkänner som kunskap och lärande. Vad som betraktas 

som kunskap har varierar över tid, mellan länder och kan ibland även skilja sig mellan olika 

skolor och skolformer.  Vad vi erkänner som kunskap i en lärsekvens är olika beroende på hur 

en elevs intresse uppmärksammas, vad i uppgiften hen vill gå vidare med och utveckla. Även 

                                                
19 Selander, 2017, s.105 f. 
20Leijon, Lindstrand, 2012, s.183. 
21Selander, Staffan & Kress, Gunther Design för lärande, 2017, Studentlitteratur AB, Lund, s.105. 
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beroende på hur processarbetet bedöms, summativt i slutet eller om det sker längs vägen i 

projektet tillsammans med eleven.  

 Leijon och Lindstrand liknar erkännandekulturer vid ett detektivarbete ”Vi menar att design 

för lärande som perspektiv utgör verktyg för att spåra tecken på lärande, något som i 

förlängningen kan innebära utvidgade erkännandekulturer. Hur kan detta gå till i praktiken? 

Det handlar om ett detektivarbete där vi börjar i tolkningen av iscensättningen. Vilka delar av 

uppgiften väljer studenten att uppmärksamma och utgå ifrån? Vad är det som inspirerar 

aktiviteten? Här hamnar lärarens didaktiska design i förgrunden tillsammans med 

studenternas designarbete, deras handlingar och representationer, allt för att vi ska kunna 

spåra engagemang och lärande och på så vis få möjlighet att följa hur meningsskapande 

förändras över tid.”22 

För att kunna visa sitt lärande måste man förstå hur andra gör men också, utifrån sig själv och 

sina egna intressen, utveckla färdigheter och kunskaper. Styrdokumenten hänger ihop med det 

som erkänns som kunskap och lärande. Läraren har en viktig uppgift att synliggöra och 

tydliggöra målen för uppgiften och med formativ bedömning gör det möjligt för den lärande 

att visa ”rätt” kunskap som rymmer inom den erkännandekultur som råder. Kamrat- och 

självbedömningar underlättar för att tydliggöra erkännandekulturen och möjliggör en dialog 

mellan lärare och den lärande om vilket lärande som erkänns. Det påverkar både lärarens 

erkännandespektra och att medvetandegöra den lärandes syn på sitt eget teckenskapande. Hur 

bedömningssituationen uppfattas påverkar representationen och individens lärande. 

4.6 Affordance  

Affordance kan vara de handlingsmöjligheter som finns hos ett objekt, till exempel ett spel. I 

ena stunden kan det användas som ett spel, i en annan situation kan det vara en bra ingång till 

en lek inspirerad av spelvärlden. Vid ett tredje tillfälle kan spelets motivvärld tjäna som 

förebild och ingång till att teckna och göra egna bilder. Handlingsmöjligheter är beroende av 

vad individen vill göra och vilka intressen hen har. Kress, Selander & Kress, har med sina 

multimodala semiotikglasögon jämfört det med hur teckenvärldar används utifrån 

användarens tolkningsrymd.23 Afford kan också i Human Computer Interaction-sammanhang 

betyda föreslå och inbjuda till. Det kan också vara det någon i en lärsituation intresserar sig 

för ”vad man i en situation uppfattar som rimlig, självklar eller möjlig resurs för handling”.24 

                                                
22 Leijon, Lindstrand, 2012, s. 184 f. 
23 Selander, Kress, 2017, s.108. 
24 Selander, Kress, 2017, s. 111. 
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4.8 Transformation 

Transformation kan ses som att omgestalta information till något nytt, en bearbetning, en re-

design. Det kan vara en läst text som bearbetas till en ny text, till en kommentar på det lästa 

eller analys. Utgår du från en text ock skriver en ny text så sker transformationen i samma 

medium.  Men transformationen kan även övergå till ett nytt medium, bild, film eller drama.25 

Till exempel som att utgå från informationen i bild/film/ spel eller leksak och transformera 

den till ett nytt medium, till text. 

4.9 Lärandets rum 

Lärandets rum är en plats där någonting tar sin början beskriver Selander och Kress så fint 

och det tog jag fasta på i Spel- och lekuppgiften.26 Lärandets rum har många olika former och 

kan fyllas av olika innehåll. Det är också ett socialt rum med förväntningar, regler och roller 

att intas. Vilka får komma in och vilka som stängs ute och vem som får göra vad, rummet som 

resurs i förhållande till förväntade aktiviteter, även när det öppnas och stängs.  

5. Tidigare forskning 

Jag har försökt ringa in ett forskningsområde och att relatera min frågeställning till tidigare 

forskning. Jag har riktat in mig på ett designorienterat multimodalt perspektiv på lärande. 

 

Anna Åkerfeldt är universitetslektor på Institutionen för Barn och Ungdomsvetenskap på 

Stockholms Universitet. Hon undervisar om språk, kommunikation och digitala miljöer inom 

Förskollärarprogrammet. Hennes avhandling Didaktisk design med digitala resurser: En 

studie av kunskapsrepresentationer i en digitaliserad skola handlar om hur digitala resurser 

blir allt vanligare i utbildningssammanhang och hur de bidrar till förändrade 

kunskapsformer.27 ” I avhandlingen har jag undersökt på detaljnivå hur digitala resurser 

formar villkoren för vilka kunskapsformer som blir möjliga att representera samt var och hur i 

den didaktiska processen de skilda resurserna används och vilka konsekvenser detta kan få för 

elevers möjligheter att representera sina kunskaper.”28 I likhet med mitt projekt tittar hon på 

                                                
25 Ibid, s. 34. 
26 Ibid, s. 48. 
27 Åkerfeldt, Anna Didaktisk design med digitala resurser: En studie av kunskapsrepresentationer i en 

digitaliserad skola, Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och 

didaktik, Department of education, Stockholm University, Stockholm 2014. 
28 Ibid, s.15. 
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hur användningen av digitala resurser formar tecken på lärande och elevers möjligheter att 

visa sitt lärande.  
 

Även Susanne Kjällander, universitetslektor vid Stockholms Universitet, intresserar sig för 

lärande i den digitaliserade skolan/förskolan och undervisar om språk och kommunikation på 

förskollärarprogrammet. Hennes avhandling Designs for Learning in an Extended Digital 

Environment: Case Studies of Social Interaction in the Social Science Classroom där hon 

utvecklar modellen learning design sequences, ett verktyg för insamlandet av data och 

analys.29 Här fokuserar avhandlingen på hur elever i samhällsvetenskap interagerar, skapar 

mening och lär sig medan de använder digitala hjälpmedel. Lärande förstås här som 

multimodala omvandlingsprocesser genom teckenskapande handlingar där lärare och elever 

ses som didaktiska designers. Eleverna samarbetar mer när de jobbar med digitala hjälpmedel 

och tar ett större kollektivt ansvar. De använder sig av multimodala tecken. 

 
Eva Insulander arbetar som universitetslektor vid Institutionen för pedagogik och didaktik, 

Stockholms Universitet. Hennes avhandling behandlar hur tillhandahållna resurser på två 

nydanande utställningar på Historiska muséet inbjuder besökaren till deltagande och 

meningsskapande.30 Ett designorienterat och multimodalt perspektiv på lärande används som 

teoretiskt och metodiskt ramverk.  Undersökningen lyfter fram lärande som en social och 

teckenskapande handling. Den betonar hur meningsskapande och lärande sker som en 

omvandling i flera steg. Hur den besökande tar sig an utställningens olika semiotiska resurser, 

formar nya tecken i sin version som en ny redesign av utställningen, vilket i sin tur ger dem 

nya möjligheter att skapa mening. 

 

Lisa Öhman, universitetslektor vid Institutionen för de humanistiska och 

samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik, Stockholms Universitet har skrivit Laddade bilder: 

Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande.31 Urvalet som mina 

elever har gjort i lek- och speluppgiften liknar den som Öhman tar upp i sin avhandling: ” The 

                                                
29 Kjällander, Susanne Designs for Learning in an Extended Digital Environment: Case Studies of Social 

Interaction in the Social Science Classroom, Samhällsvetenskapliga fakulteten, Institutionen för pedagogik och 

didaktik, Department of education, Stockholm University, Stockholm 2011. 
30 Insulander, Eva Tinget, rummet, besökaren: Om meningsskapande på museum, Institutionen för didaktik och 

pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, Stockholms Universitetsförlag, Stockholm 2010. 
31 Öhman, Lisa Laddade bilder: Representation och meningsskapande i unga tjejers filmberättande Institutionen 

för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholm 2008. 

http://www.edu.su.se/
http://www.su.se/hsd
http://www.su.se/hsd
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study demonstrates that learning is a process of selection, adaptation and transformation 

motivated by the interests of the pupils and the context of learning.”32 

Hon undersöker två flickors filmer, tre stycken, och intervjuer med flickorna. Filmerna tar 

upp ämnen som sexualitet, jämlikhet och genus vilket kännetecknar unga flickors situation, 

både i skolan och på deras fritid. Undersökningen visar att allt lärande är en process av urval, 

bearbetning och omvandling drivet av elevens intresse och lärandekontexten. Andra viktiga 

frågor som också tas upp är elevers möjlighet att medverka i och deras inflytande på 

skolämnet i fråga. Både den metoden och det teoretiska närmandet i avhandlingen har 

multimodala och socialsemiotiska perspektiv, vilka kombineras med en designansats. 

6. Bearbetning och analys  

För att analysera mitt material fokuserar jag på elevernas tecken på lärande. Här visar 

eleverna vägen och deras val är vad som ska undersökas. Hur det gestaltas och transformeras 

och sys ihop med deras upplevelser och identifikationsarbete, överraskar mig och ger mig nya 

perspektiv.  

Begrepp som användes i analysen utifrån multimodala ramverk och designteoretiskt 

perspektiv: affordance, tecken på lärande, transformering, erkännandekulturer.  

Affordance har jag använt mig av när jag skulle titta hur uppgiftens tema påverkade dels 

elevernas handlingsmöjligheter och lärande, och dels elevens driv i projektet och vilka 

teckenvärldar som användes i tolkningsarbetet. Det användes även för att undersöka vad de 

olika digitala resurserna erbjuder oss inom ramen för projektet.  

Transformering har jag använt mig av för att titta på vad som kännetecknar elevernas 

gestaltningar, hur de har gjort sitt urval och omformat sin förståelse. 

Tecken på lärande har använts till de val eleverna har gjort, från urval till gestaltning, för att 

visa sin förståelse. ” Vad vi vill fästa uppmärksamhet på är den teckenskapande aktivitet som 

uttryckför elevens deltagande och handlingsutrymme (eng. agency), som en kapabel individ 

att förstå – och relatera till – världen.”33 

Erkännandekulturer har jag använt mig av i undersökningens uppgift, i den didaktiska 

designen, design i lärande. Vilka estetiska och kulturella uttryck i slöjden får en lärare tillåta 

att elever använder sig av och i detta fall av läraren initierat och iscensatt genom den riktade 

uppgiften? En annan aspekt av erkännandekulturer som jag tittat på är vilka digitala verktyg 

                                                
32 Ibid, abstract. 
33 Selander, Kress, 2017, s.145. 
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som är tillåtna att använda i skolan. Snapchat var något jag inte hade tänkt mig från början 

utan det tillkom i undersökningen i dialog med eleverna.  

6.1 Vad engagerar elever och vilka val gör de? Vilka estetiska och kulturella 

uttryck erkänns som tecken på lärande i slöjd? 

För att kunna svara på vilket kunnande eleverna gestaltar i/genom sina multimodala texter 

inleder jag med att beskriva den didaktiska designen, design för lärande dels hur uppgiften är 

utformad, här med det multimodala perspektivet som fokuserar på elevens lärande och vad 

som fångar hens intresse och hur det kommuniceras.  Dels med vilka digitala resurser vi hade 

till hands och vilka lärande-rum vi valde att använda. Därefter ges exempel på design i 

lärande d.v.s. elevernas teckenskapande transformeringsarbete från att tolka uppgiften till 

representationer och nygestaltningar ”Själva teckenskapandet kan beskrivas som en process 

där representationer skapas i två steg. Eftersom den komplexa och myllrande världen aldrig 

kan återges i sin helhet tvingas teckenskaparen göra ett urval utifrån sina intressen i det 

aktuella sammanhanget. Det första steget blir därför att identifiera delar eller aspekter av det 

som ska representeras som kan fungera som referenser till de större sammanhang som 

teckenskaparen avser att beskriva.”34 

För att svara på vilka fördelar som framträder, socialt och kunskapsmässiga, i användandet av 

digitala medier tänker jag också att design i lärande synliggör hur texter transformeras i olika 

steg och vad som fångar den lärandes intresse och engagemang, för att sedan kunna skapa och 

designa sitt lärande utifrån de didaktiska resurser som finns till hands. Den lärande söker hela 

tiden uttryck som matchar hens intressen och behov inom ramen för ett socialt sammanhang. 

En aspekt som Leijon och Lindstrand nämner är väldigt viktig ”Att erkänna användandet av 

teckensystem i hela dess bredd blir särskilt betydelsefullt i dagens socialt heterogena och 

mångkulturella samhälle, där en alltför stark betoning av text i form av tal och skrift riskerar 

innebära ett begränsande av många människor och ett förminskande av deras 

handlingsutrymme. Det skulle samtidigt innebära att vi gick miste om möjligheten att förstå 

dem och möta dem i dialoger kring världen och tillvaron.” 35 

Vilka estetiska och kulturella uttryck erkänns som tecken på lärande i slöjd? Genom att som 

lärare fokusera på vad eleverna fastnar för i en uppgift, vad som fångar hens intresse, kan ge 

en indikation på vad som hen upplever som centralt i uppgiften. ”Det handlar även om att 

                                                
34 Leijon, Lindstrand, 2012, s.178. 
35 Ibid s. 179. 
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uppmärksamma de teckenvärldar som studenterna väljer att använda och som möjligtvis kan 

vara andra än de som vanligtvis erkänns och bedöms i utbildningen.”36   

I arbetet med de spel- och leksaksrelaterade multimodala representationerna diskuterades 

olika spel och vad som hände i de olika världarna. Mellan eleverna rådde en samsyn och de 

flesta hade insyn i de andras spel och spelande. Olika spelkulturer jämfördes och även i vilken 

ålder de hade använts sig av spelet. För mig, som inte spelar alls, fick de förklara och visa 

skillnader och likheter mellan olika spel och typer av spel. Eleverna visade en bred och djup 

kunskap och ett stort intresse av att dela med sig. En av många aspekter som fångade mitt 

intresse var identitetsskapandet i spelorienterade världar. Världar som inbjuder till deltagande, 

meningsskapande kontext. De innefattar sociala relationer med andra spelare och kräver 

dessutom att spelare prövar att iklä sig olika roller i spelet. Alla dessa ingredienser kräver 

engagemang och intresse. 

6.2 Design för lärande, uppgiften, våra digitala resurser och Snapchat 

Under fem veckor tillsammans med elever i tre grupper i halva årskurs nio genomfördes den 

här undersökningen. Jag ville utifrån styrdokument från skolverket undersöka hur digitala 

verktyg kan användas i slöjd. I uppgiften användes både surfplattor och telefoner. Eleverna 

arbetade digitalt och sparade sina arbeten på One drive där de delade dokumentet med mig. 

Undersökningen har fokuserat en uppgift som har designats just för de här grupperna i årskurs 

nio. Själva uppgiften har temat lek och spel. Meningen var att försöka engagera eleverna och 

låta dem ha tillgång till ett område de redan hade mycket stor kännedom om, för att sedan 

göra bearbetning, analys och reflektion kring det. Formen på uppgiften gjorde så att de 

engagerade sig mer än vanligt i designprocessen. De lyfte in sina egna upplevelser av sitt 

spel/leksak. Alla möjliga erfarenheter kopplades till den tid då de hade använt sig av spelet 

eller leksaken.  

Det blev ett gemensamt samarbete mot ett slutmål där jag som lärare inte var den som hade 

mest kunskap inom området längre. Jag var snarare en handledare som gav lite råd här och 

där, eleverna var de som ägde sin kunskap om det de skrev om och behövde bara mig som 

bollplank och stöd för att veta att de var på rätt väg.  

Från början var uppgiften tänkt att bli en lärare-elevkommunikation, där jag hade planerat att 

undervisa i hur en remakeprocess kan gå till. Till sin hjälp för att utgå från digitala bilder och 

i arbetet att göra om dem, skulle de använda vissa bildredigeringsverktyg i Photoshop. I 

undervisning av verktygen i Photoshop, gick vi bland annat igenom maskverktyget för att 

                                                
36 Leijon, Lindstrand, 2012, s.186. 
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kunna markera ett föremål i en bild för att sedan klippa ut och flytta till en annan bild. När jag 

visade och förklarade hur man gick tillväga refererade Kim till liknande verktyg i Snapchat. 

Hen visade snabbt hur man gjorde. Jag insåg direkt att det här var ett fantastiskt verktyg som 

även möjliggjorde ett ytterligare rum för lärande. Vi bestämde oss för att använda oss av 

Snapchat, både för att eleverna hade tillgång och stor kunskap om det och för att vi skulle 

använda det som kommunikationsverktyg, ett särskilt hjälpmedel för alla i gruppen. Däremot 

var jag ny användare. Det blev omvända roller. Elever utbildade mig relativt snabbt. Varsamt 

och pedagogiskt visade de mig hur. Snapchat möjliggjorde, förutom de enkla verktyg för 

bildredigering, ytterligare ett lär-rum, förutom klassrummet. Vi bildade grupprum där alla 

kunde dela sina bilder och tankar. I varje grupp ingick maximalt 16 deltagare. Istället för en 

enda stor grupp för alla mina grupper i nian blev det tre grupper där alla kunde ta del av sin 

grupps arbeten och ingå i ett digitalt socialt sammanhang. I vanliga fall delar de sitt arbete 

med endast mig. Om någon hade längre textarbeten lade de upp de på One drive annars delade 

de bilder, filmer och skisser i Snapchatgruppen.  

De digitala grupprummen formades till informationskanaler där instruktionsfilmer, uppgifter 

och annan information som rörde projektet samsades. Vi kunde nå varandra direkt även om vi 

inte sågs i verkligheten. Eleverna var aktiva, gav varandra återkoppling och beröm. Även om 

vissa också lade upp ögonblicksselfies, vad de åt till lunch och annan ovidkommande 

information som inte rörde projektet, så förtog det inte att Snapchat blev ett utmärkt verktyg 

att använda i skolsammanhang. 

 

6.3 Uppgiften 

Min uppgift gick från ett Remake-arbete: 

 

”År 9 Återbruk tema: spel eller leksak 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

v.2, 3 Uppstart Uppgiftsgenomgång, idéer, 

skisser, arbetet initieras 

v.4 Skisser, återbruksarbete 

v.5 Återvinningsarbete (broderi, 

applikation, klippning, ytbehandling, 

målning etc.) 

v.6 Fortsatt arbete 

 

v.7 dags att knyta ihop säcken och titta 

på det vi hunnit 
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Uppgiftsbeskrivning:  

Uppgiften du ska arbeta med är återbruk av textila material, med ett 

avgränsat tema ”Leksak, Spel”. 
 

Återbruket hittar du hemma, det kan vara urväxta jeans, t-shirts, blusar 

eller andra textilier. Ta med ett eller flera plagg som du har tillåtelse att 

förändra eller som du kan klippa sönder. 

Du ska hitta en leksak eller en spelfigur som du har kommit i kontakt 
med, gärna någon du känner till bra, vet lite mer om.  

Utveckla sedan ditt arbete i designprocessen med att använda någon 

form, text, färg, symbol eller något annat som påminner om 

leksaken/spelfiguren.  

 
Vad ska det bli? 

Det kan bli en applikation, broderi, tryck på ett klädesplagg, eller en skylt, 

kudde eller kanske en stoppad skulptur? Eller något helt annat...  

 
Designprocessen  

Behov = Uppgiften 

Idéer 

Utveckling 
Genomförande 

 
Du tolkar uttryck multimodalt (gester, ljud, bilder, fotografier, rörliga bilder, text, 

animation och blickar) med hjälp av digitala verktyg, bilder från internet, ljud 

och/eller egenproducerade bilder, resonerar du med kopplingar till egna 

erfarenheter och till trender och traditioner i olika leksaks- och 

spelkulturer. 
Återbruket och din designprocess ska visas upp på "Alla visar alla-dagen" 

och vara med i en forskningsstudie, min magisterstudie, ”Slöjden och 

kommunikation med hjälp av multimodala designprocesser” 

Planera:  
Det är ett kort projekt, en femveckorsperiod på fem tillfällen à 80 minuter. 

Vid första tillfället presenteras projektet, tidsplanen och kriterierna, tiden 

som blir kvar vigs åt idé- och formgivningsarbetet och 

materialinsamlingen. Två till tre arbetstillfällen ägnas åt praktiskt 

hantverksarbete för att sista tillfället kunna knyta ihop säcken. Slutet 
kopplas till starten då du bestämmer dig för ett uttryck, en design av en 

leksak eller en spelfigur. 
 

Förmågor du ska visa: 

• Utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial 

• Pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med 

hänsyn till föremålets form och funktion 

• Tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck. 
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                  E                             C                           A 

Idéer  

Du kan hjälpa till och 
utveckla idéer i 

slöjdarbetet med hjälp av 

material som finns för att 

inspirera skapande. 

 
Du kan utveckla idéer i 

slöjdarbetet med hjälp av 

material som finns för att 

inspirera skapande. 

 Du kan utveckla idéer i 
slöjdarbetet med hjälp av 

material som finns för att 

inspirera skapande och 

med material som du själv 
letar upp. 

Samverkan 
mellan 
material och 
tekniker  

Du kan på ett ganska bra 
sätt testa hur olika 

material och tekniker kan 
användas tillsammans. Du 

tar hänsyn till sakernas 
utseende och hur de 

fungerar. 

 Du kan på ett bra sätt 
testa hur olika material 

och tekniker kan användas 
tillsammans. Du tar 

hänsyn till sakernas 
utseende och hur de 

fungerar. 

 Du kan på ett mycket bra 
sätt testa hur olika 

material och tekniker kan 
användas tillsammans. Du 

tar hänsyn till sakernas 
utseende och hur de 

fungerar. 

Tolka 
slöjdföremål 

Du kan förstå vad olika 
slöjdsaker kan berätta. Du 

diskuterar på ett enkelt 
sätt hur detta händer ihop 

med dina erfarenheter och 
med trender och 

traditioner i olika kulturer. 

 Du kan förstå vad olika 
slöjdsaker kan berätta. Du 

diskuterar på ett utvecklat 
sätt hur detta händer ihop 

med dina erfarenheter och 
med trender och 

traditioner i olika kulturer. 

 Du kan förstå vad olika 

slöjdsaker kan berätta. Du 
diskuterar på ett 

välutvecklat sätt hur detta 
händer ihop med dina 

erfarenheter och med 
trender och traditioner i 

olika kulturer. 

 

”Lär dig att se, inse att allting är kopplat till allt annat” - Leonardo da Vinci 
”Everything is connected” – Dirk Gently” 
 

Detta projekt började vi med. Tiden tickade på och jag insåg att vi inte skulle hinna med den 

traditionellt analoga remakeuppgiften, så den bantades bort. Uppgiften förändrades till ett 

renodlat idé- och tolkningsarbete. 

 

”Speedremake (utan remake) = Speeduttryck! 
 

 

Uppgiften har ändrats, det praktiska arbetet har bantats 

bort. På slöjdlektionerna från v.6 till v.10 kommer du att 

endast arbeta med uttrycket du har valt i Snapchat eller på 

din Onedrive i din slöjdmapp (som du har delat med mig) 

 

 

 

 

Frågor du kan förhålla dig till med text, bild, film m.m.  

1. Varför har du valt ditt spel eller leksak/spelfigur? 

2. Berätta lite mer om spelet/spelfiguren/leksaken, vilka är figurerna, 

hur är relationen figurerna/personerna emellan, hur ser världen ut?   

3. Finns det liknande spel/leksaker och hur skiljer de sig från ditt 

spel/leksak?  

4. Hur har du bearbetat uttrycket, vilken form har du valt och varför? 

5. Hur skulle ditt remake-arbete (slöjdarbetet) ha sett ut om du hade 

haft tid att genomföra det?” 
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6.4 Design i lärande 

Design i lärande synliggör hur den lärande transformerar information i olika steg. Eftersom 

det inte fanns några speciella uttalade ramar för formen av representationerna, mer än att de 

skulle vara digitala och multimodala, så förhöll sig eleverna fritt efter vad de ville med sitt 

uttryck. ”Design i lärande belyser därmed hur studenterna utvecklar sina kunskaper, de val de 

gör när de transformerar information och formar representationer av hur de har uppfattat och 

förstått något. Den formering som sker här kan ses som ett steg på vägen mot den slutgiltiga 

representation som ofta delas med en övrig grupp av deltagare.”37 Även vilken typ av 

spelgenre de valde var fritt. 

 

6.4.1 Elevernas representationer av minnen 

”Represtentation focuses on my interest in my engagement with the world and on my wish to 

give material realization to my meanings about that world. Communication focuses on my 

wish or need to make that representation available to others, in my interaction with them.”38 

 

Jag har fokuserat på tre representativa exempel som jag tittar närmare på. De har alla tre 

använt sig av digitala bilder. En del är hämtade direkt från nätet, andra är teckningar som 

fotograferats av. Bilderna tillsammans med text där eleverna berättar om sina erfarenheter 

kopplat till uttrycket de har valt omvandlar deras förståelse till en ny representation. 

 

Det första är ett arbete som en elev har jobbat med, en tv-serie för barn som fångat hens 

intresse. Hen använder mest digitala bilder hämtade från nätet. Hen presenterar varje karaktär 

med bild och med text beskriver hen dem. Hen fokuserar på en av karaktärerna som hen 

identifierar sig med.  

 

                                                
37 Leijon, Lindstrand, 2012, s.183. 
38 Kress Gunther Multimodality – A social semiotic approach to contemporary communication Routledge, New 

York, 2010, s.49. 
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”Jag har valt Silvia, Luleå och Abbe i Höjdarna eftersom 

det var en serie och bok som jag var väldigt förtjust i som 

liten.  Hemma läste jag böckerna om och om igen. Jag 

tröttade aldrig.  Jag kunde relatera till just Silvia på det 

sättet att hon var oftast vilse i livet.  Hon kände inte riktig 

att hade en plats i det hela.  Silvia var också tokigt 

kär i Lipton, vilket är jättegulligt men hon visste inte 

hur hon skulle visa det.  Som mindre tyckte jag om 

en kille väldigt mycket och jag var också otroligt 

dålig på att dölja det för människor runt mig. Det 

gällde även honom. De kvällarna jag inte kunde 

somna brukade jag ibland räkna den killen som de 

flesta räknar får. Vilket Silvia gjorde med Lipton när hon inte kunde sova.  ”En Lipton, två 

Lipton, tre Lipton, fyra Lipton, fem Lipton” och så vidare.  Jag tyckte och tycker fortfarande 

att det är så himla gulligt att hon gjorde det för att vem gör en sån sak.” 

 

Det andra arbetet jag vill lyfta är ett elevarbete om Pokémon. Hen har arbetat med både 

digitala, hämtade bilder från nätet och även arbetat för hand som hen sedan fotograferat och 

tagit med i representationen. Hen presenterar de olika stadierna i en pokémons förvandling 

både i bild och text. Hen berättar i text att spelet underlättade vardagen när den krävde som 

mest. 

”Pokémon är inte bara 

en stor del av min 

barndom utan 

underlättade även min 

barndom. På så sätt med 

min personliga situation 

att ha skilda föräldrar 

osv. Beroende på vilken 

förälder jag skulle till så 

använde jag min fantasi och låtsades vara en Pokémon tränare som åkte till olika gym för att 

möta andra motståndare och fånga nya Pokémon. Det var som en flyktväg till en fiktiv värld 

än att istället gå igenom det I verklighet.” 
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Det tredje elevarbetet jag vill visa är en teckning som eleven har 

fotograferat med sin telefon och lagt upp på Snapchat och 

tillsammans med text omformat till en representation. Alla spel 

är inte digitala som lätt kan tas med i fickan. Det kunde även 

gälla analoga spel som de inte hade i sina telefoner: 

 ”Jag har även mer specifika minnen som att jag i väntan på att 

bli hämtad från stängningsfritids i 2:an satt och fördrev tiden 

genom att spela "Tre i rad".” 

 

 

 

De fördelar som framträder i användandet av digitala medier är framförallt att de har kunnat 

få tag i bilderna, som de har fokuserat på och intresserat sig för. De digitala medierna har 

underlättat insamlandet och sparandet. De sociala fördelar som framträtt har varit 

kommunikationen med de andra i gruppen under processarbetet. De har fått och givit 

inspiration i och med att de delade tankar, sin process och sina multimodala texter på 

Snapchat. Även med återkoppling direkt när det delades. Ibland i form av uppmuntrande ord, 

ibland bara att det var synligt för de andra i gruppen. Snapchat har det som funktion, det syns 

vilka som ser det du delar.  

Det som är kännetecknande i elevernas multimodala texter är det narrativa. De berättar något 

om sig själva, deras liv kopplat till spelet, leksaken eller som i fallet nedan, tv-serien. I vissa 

fall handlar det om att de identifierade sig med en karaktär i spelet, leken eller serien och att 

det ibland även underlättade att ta sig genom olika nivåer i det verkliga livet. När eleverna 

redogör för sin erfarenhet och kopplar det till uttrycket de valt visar de kunskap som 

efterfrågas i kriteriet ”tolka estetiska och kulturella uttryck”. Uppgiftens tema Spel och leksak 

har påverkat elevernas handlingsutrymme och de digitala medierna har påverkat vilka 

teckenvärldar som har gjorts möjliga.  

 

7. Tolkning och resultat 

För att kunna svara på frågan vad som är kännetecknande för det kunnande eleverna gestaltar 

i/genom sina multimodala texter måste jag backa tillbaka till en ”vanlig” slöjduppgift. 
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7:1 Tillbakablick 

Terminen brukar börja med ett igångsättande, en föreläsning där jag presenterar projektet för 

terminen. Eftersom jag träffar varje grupp en gång i veckan så blir det ca 12 lär-tillfällen på en 

termin. 

Förutom föreläsning så brukar eleverna börja arbeta med idéarbete genom skisser eller 

bildsökning på internet eller i böcker som finns i slöjdsalen. Vanligtvis läggs det ca en lektion 

till detta. Sedan är det dags för teknikgenomgångar av symaskiner eller om det ska virkas, 

stickas eller broderas. Om vi ska sy tittar vi på mönster, förstår hur många delar det behövs 

för exempelvis ett par byxor, vad som är fram och bak. Vi måste dessutom invänta materialet 

som har beställts och är på väg. 

Vi brukar sedan köra på hela terminen för att i slutändan reflektera över arbetsprocess och att 

tolka slöjdproduktens estetiska och kulturella uttryck. Vid den sista punkten låser sig många 

och har svårt att tolka sin vita t-shirt, grå joggingbyxor eller virkade mössa. De brukar hänvisa 

till affärer där de sett en vit T-shirt om det är en vit t-shirt de har sytt. Ibland kan de även 

koppla uttrycket, en vit t-shirt till designhistorien eller till något speciellt tillfälle knutet till en 

vit t-shirt. Designprocessen blir knapphändig och känns oftast som efterhandskonstruktion 

och framkrystad för att kunna nå målet för kriteriet. 

I höstas började jag istället med att låta eleverna arbeta med detta krångliga mål att tolka 

estetiska och kulturella uttryck i ett remake-arbete i ett kort uppstartsprojekt. Det resulterade i 

slöjdföremål med mer utvecklade uttryck än tidigare. Jag hade hållit en föreläsning om olika 

stilar från 50-talet och framåt och visat ett rikt bildmaterial. De handskrivna och ett fåtal 

digitala reflektioner som kom in nådde några högsta betyg, resten hade lagt mer vikt vid själv 

framställandet och orkade/hade inte tid att forska kring subkulturella stilar från London på 70-

talet och göra beskrivande skisser. 

 

7.2 Spel- och lekuppgiften 

Denna vårtermin bestämde jag sålunda att vi skulle prova att använda de digitala resurser som 

hade köpts in för att användas exempelvis för sådana lektioner som mina blivande. Uppgiften 

kändes rolig men jag måste erkänna att jag tänkte att så här får jag väl ändå inte göra. Det 

måste väl handla om kläders uttryck? I spel- och lekuppgiften har både elever och jag, som 

lärare, kastat oss ut från den trygga ”såhär-brukar-vi-göra-klippan”. Eleverna har fått förhålla 

sig flexibelt till, för dem, kända element till vardags, men i utbildningssammanhang nya 

element. Eleverna har visat kunnande i att göra urval i bildletande. Förmåga att kommunicera 
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en idé och även kommunikation och tolkningar av andras bilder. Fler elever än tidigare har 

tolkat uttryck mer ingående och hittat spännande kopplingar till sitt eget liv. I början av 

projektet var tanken att bilderna eleverna valde skulle bli redigerade i Photoshop. Bilden 

skulle bli en ny bild men istället samlade eleverna ihop bilder som de tillsammans med text 

fogade ihop till en representation. De knöt uppgiften till sin egen identitet eftersom strukturen 

på uppgiften innebar att det är de som sitter på kunskapen och vet var de ska söka 

informationen. 

  

7.3 Snapchat 

Under det här projektet har jag känt igen mig i det som Kress diskuterar, som viljan att 

utmana gränser inom vad som ges/tillhandahålls och att låta elever utgå efter eget intresse och 

utgå från personliga förlagor.39 Han går igenom många bra förhållningssätt att tänka på då vi 

lägger upp undervisningen med digitala verktyg av den här typen. Hur vi måste vara beredda 

att tänka nytt både vad beträffar de förlagor vi erbjuder dem att utgå ifrån och verktyg. Och 

även reflektion; dels över hur olika användanden av sådana resurser relaterar till de mål, 

syften och upplägg vi har för ämnet/uppgiften/? 

Eleverna har genom att analysera och tolka ett spel eller en leksak kopplat samman sin 

vardagsvärld med skolvärlden. Kress menar, liksom jag, att skolor måste fördjupa sig i ett 

seriöst undersökande av de kommunikativa och pedagogiska affordances hos tekniska 

hjälpmedel som mobilappar, i detta fall Snapchat. De fördelar som framträder, socialt och 

kunskapsmässigt, i användandet av detta digitala verktyg som en del av kommunikationen i 

grundskolans slöjd är flera. Dels för att det erbjuder ett digitalt rum som inbjuder till en 

delandekultur, dels för att en app som eleverna dessutom känner sig hemma med innebär ett 

ökat elevinflytande. Det inflytandet har bl.a. inneburit att de har haft möjlighet att ifrågasätta 

min information som jag har delat direkt efter delandet, så jag har kunnat tydliggöra och 

förklara mig bättre.  

De har fått använda sig av något som intresserar dem eller har engagerat dem tidigare i livet. 

Med lek- och speluppgiften har vi utmanat normen om vad som tillhandahålls i 

skolutbildning, vad vi kan erkänna som lärande och med vilka redskap det ska förmedlas. Vad 

får eleverna utgå ifrån och hur påverkar detta deras engagemang? Vilka tecken på lärande 

erkänns i slöjden? Får man hålla på med sånt i skolan? Här har både ämnet för uppgiften, spel 

                                                
39 Kress Gunther Multimodality – A social semiotic approach to contemporary communication Routledge, New 

York, 2010, s.196. 
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och lek, liksom verktyget att sammanställa i, Snapchat, varit saker som kopplas mer till fritid 

och lust än till skola och plikt. Elevernas egna privata digitala kanal underlättade publicering 

och kommunikation med varandra kring varandras arbeten. Lek- och speluppgiften öppnade 

upp för användning av andra, utanför-skolan-socialsemiotiska resurser som är kopplade till 

elevernas fritid. Både den digitala plattform som vi använde, Snapchat, och temat Spel och 

leksak har utvidgat min syn på vad som i slöjden erkänns som kunskap och lärande om 

estetiska och kulturella uttryck och skolans tillåtna digitala verktyg. 

 

8 Slutdiskussion  

Mina tankar om att använda digitala medier i slöjden började långt innan Skolverket kom med 

de nya kraven. Jag har alltid tyckt om genvägar och se vad de gör med bilden av omvärlden. 

Digitala medier kanske inte alltid är genvägar, ofta diskuteras de i termer som att det tar 

längre tid. Det ska hämtas ipads, telefoner ska vara laddade. Det är omöjligt att visa det man 

har tänkt på projektorn för den hittar inte datorn trots både VGA- och HDMI-kontakter. 

Det andra alternativet är att springa till skrivaren och skriva ut tråkiga svartvita kopior till 

eleverna, som i mitt fall, dessutom glöms från en lektion till den nästa.  

Dessa tråkiga svartvita A 4-kopior ska klistras i ett linjerat A5-anteckningsblock tillsammans 

med uppgiftspapper och betygskriterier. Kanske vågar någon sig på att rita en skiss med 

blyertspenna HB utan svärta för att visa sin idé. Sedan ska anteckningsblock knölas ner 

tillsammans med slöjdarbete i en stor påse och sedan in i ett skåp. Väldigt få människor 

känner att deras tankar, idé- och designarbeten väger tungt och lyfts fram som viktigt, i ett 

sådant skick. 

Men för att återgå till genvägarna hos de digitala medierna. I detta projekt har de öppnat upp 

och möjliggjort att eleverna har kommunicerat sitt lärande på en högre nivå är vad de brukar. 

Dessutom har vi befunnit oss på deras hemmaplan både vad gäller deras kunskap i uttrycket 

Spel och leksak, och i verktyget Snapchat. Många gånger i början av projektet när jag bad 

eleverna att ta fram sina mobiler och starta Snapchat så skrattade de och sade att detta var 

ovanligt att en lärare bad just om de två sakerna. Spel- och lek-kulturen och 

kommunikationsverktyget vi har använt oss av ses snarast som motsatser till lärande än något 

vi kan använda oss av i skolan. Detta till trots har eleverna över lag visat större engagemang 

än jag tidigare upplevt och gjort mer omfattande arbeten. 
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Bilaga 1 

 

 

 

 

”Jag har varit ett stort fan av fantasy och action fyllda spel sedan jag var 

liten och Epic mickey är inget undantag. Jag gillar även den stora 

variation och de många möjligheter som finns i spelvärldarna, speciellt 

för den som tar sin tid och inte bara rusar genom storyn. I en western-

inspirerad värld får jag till exempel syn på ett frestande samlarobjekt i en saloon, men till en 

början verkar det vara omöjligt att få tag på föremålet. Först stod jag bara som en idiot och 

stirrade på den lockande godbiten, men till slut knäckte jag nöten: man var tvungen att gå 

utomhus, använda thinner på en del av byggnaden och låta övervåningen krascha ned på 

marken för att nå bonusföremålet.  
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”Till vårat återbruksprojekt vt 18 har jag valt att istället för att arbeta med en leksak eller 

spelfigur gå mer in på djupet i en viss tidsperiod. Nämligen 80-talet. Detta har jag då kopplat 

till bl.a. serien ”Stranger things” och filmer som ”IT” och ”Stand by me”….Jag önskar ofta 

att jag själv vuxit upp under den tiden då det verkar mycket trevligare att växa upp utan 

mobiltelefoner och socialamedier på det sätt som vi har det idag. Det verkar så idylliskt att 

cykla överallt, ha egna äventyr och hänga med vänner. Jag tänker ofta på hur mycket 

inverkan på oss mobilen har. Hur hade det varit att inte ha tillgång till allt i hela världen på 

internet i din ficka? Jag tror att det skulle ha en 

positiv inverkan på oss och våran självbild.” 

 

 

 

”Jag har valt att skriva om Mario för att det är något som varit 

med mig under en lång tid i livet och något som påminner om 

familj och vänner. Eftersom jag spelat de mycket och något jag 

gjort med min bror och pappa men även med vänner. Det första 

Mario spelet jag spelade var på min och min brors 

gemensamma nintendo.  

Sedan köpte vi ett Wii och 

till det har vi cirka 5 

Mario spel. Spelet är 

något som betyder glädje och gemenskap för mig och 

något som ger mig nostalgi då det varit med i mitt liv 

länge.  
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”Jag har valt serien Phineas and Ferb efter som det är en serie 

som jag ofta brukade kolla på som barn. Den här serien sänds 

på Disney Channel. Jag gillade den väldigt mycket då varje 

avsnitt hade sin egna berättelse och det var inte en serie som 

man behövde kolla alla avsnitt på för att förstå. Varje avsnitt 

hade ett budskap och man lärde sig något som kunde vara allt 

från att sommarlov är skönt till konsekvenserna av att stjäla 

eller hur sårade folk kan bli av att en person är elak mot dem. 

Jag tyckte att serien var underhållande. Jag gillade att det var 

en familj som var väldigt olika men ända alltid höll ihop och gjorde allt för varandra. 

Phineas var väldigt pratglad och öppen, Ferb var blyg och nästintill alltid tyst och deras 

syster Candace var en så kallad fjortis. Hon försökte alltid avslöja till deras föräldrar vad 

hennes bröder höll på med när de gjorde något de kanske inte borde. Candace och Phineas 

är blodsyskon medans Ferb är deras plastsyskon. Phineas och Ferb höll alltid på med något 

udda, varje avsnitt så gjorde de något som jag som barn ansåg som coolt. Det var oftast att 

de uppfann något i deras trädgård eller gjorde om det på något sätt. Den familjen påminde/ 

påminner mig mycket om min familj och speciellt min släkt. Vi är väldigt olika genom att vi 

har olika intressen och livsstilar men ändå så hör vi ihop och finns alltid där för varandra 

och älskar varandra. Den här serien är även fylld med skratt och glädje vilket är en stor del 

av mig och min släkt. En annan stor karaktär i denna serie är näbbdjuret Perry. Han är deras 

husdjur som i varje avsnitt försvinner efter som han är en hemlig agent. Jag valde att ta hans 

oranga svans som mitt remake-arbete. Som jag nämnde så är han en stor del i serien då han 

är deras husdjur som de älskar och inte vet om att han har ett helt annat liv som agent. Jag 

kunde tänka lite på mig själv när jag tänkte på han, det känns nästan som att jag också lever 

två liv. Ett i skolan och ett med min 

familj, det känns som att jag är två  

helt olika personer när jag som nu 

är mitt under ett läsår och när jag 

är i Etiopien under ett 

sommarlov.” 
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”Jag valde att avbilda Mrs. Potts eftersom jag växt upp med Skönheten och Odjuret filmen 

och jag finner henne som en väldigt intressant och mångsidig karaktär. Hon är snäll och 

givmild och bra på att ge råd, men kan även ta på sig en strängare roll och säga till 

”verktygen” runt omkring henne skarpen om någon beter sig illa. Det är någonting jag 

beundrar hos henne och en väldigt användbar egenskap även i det verkliga livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


