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Prisets för Årets Bästa Digitala Läromedel 2012 går i år till slojd.nu och delades tidigare idag ut på konferensen 
Framtidens Läromedel i Uppsala.  
 
Slojd.nu har i flera år producerat datorbaserade slöjdkurser som undervisningsresurs för Textillärare i 
grundskolan, och samtliga kurser finns idag samlade i ett webb-baserat Slöjdlexikon. Lexikonets författare är 
erfarna pedagoger och slöjdare, och initiativtagare är Inger Möller Degerfält, mångårig Slöjdlärare och 
läromedelsförfattare.  
 
På slojd.nu finns även Slöjdportfolio, en webb-baserad databas där elever själva beskriver och lägger upp foton 
på sina slöjdalster. Databasen innehåller redan mer än 160 000 bilder från Textil, Trä- och Metallslöjd, och 
fungerar både som idébank och arkiv, tillgängligt för lärare, elever och föräldrar.  
 
Den glädjestrålande Inger Möller Degerfält sa när hon mottog utmärkelsen: ”Detta är en seger för skolslöjden, 
och visar att slöjd är ett ämne att räkna med i framtiden.” 
 
Det var 1992, under sitt arbete som Textillärare på Örtagårdsskolan i Rosengård, som Inger Möller Degerfält 
insåg, inte bara svårigheten, utan också det tröttsamma med att visa små pilliga slöjdmoment för många elever 
samtidigt, om och om igen. Hon började då använda videon som arbetsredskap, genom att direktsända rörliga 
bilder på sina egna händer till skärmen på en 33” TV-skärm.  Samma år gjorde hon sin första instruktionsvideo: 
Sy med symaskin, som snart blev populär bland andra Textillärare. 
 
”Filmen fungerar utmärkt som ett pedagogiskt hjälpmedel i slöjd, och även språksvaga elever förstår direkt. 
Eleverna slipper vänta på och trängas runt läraren, får bättre instruktioner genom de förstorade bilderna på TV- 
eller storbildsskärm”, berättar Inger. 
 
Med stöd från KK-stiftelsen kunde Inger ta steget från analog till digital teknik, och idag finns Slöjdlexikon lätt 
tillgängligt via internet. 
 
Precis som Slöjdlexikon, växte idén till Slöjdportfolio fram ur Inger Möller Degerfält egen erfarenhet som 
slöjdlärare. Var gör man av alla de slöjdföremål som eleverna tillverkar, tills det är dags för elevernas betyg och 
bedömning? Hur kommer man som lärare ihåg vem som gjort vad, när stolta elever redan tagit hem sina verk 
för att visa föräldrar och släktingar? Med hjälp av Slöjdportfolio samlas elevernas egna redovisningar på en 
webserver, där det är lätt åtkomligt för både lärare, elev och de av elevens anhöriga som vill ta del av 
slöjdundervisningen. Portfoliometodiken ger dessutom eleverna en sammanhängande struktur på det de lärt 
sig. Med hjälp av egna bilder och texter kan de se hur deras eget kunnande växer från termin till termin. För 
lärare gör databasen det lättare att följa och stötta utvecklingen hos varje enskild individ. 
 
Konferensen Framtidens Läromedel anordnas av Conductive i samarbete med Lärarnas Riksförbund, 
Friskolornas riksförbund, Lärarförbundet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Norstedts juridik, SMART, It’s 
learning, Skolstil, ConDidagt, Gleerups och Filmoteket. 
 
För mer information kontakta: 
Helena Ledje 
Presskontakt & Marknadsansvarig 
slojd.nu 
Tel 046-12 88 90 
helena@slojd.nu 
 
Besök även vårt Pressrum http://www.slojd.nu/om/press/ 
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