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Arbetets art: Lärarprogrammet, inriktning mot förskola, förskoleklass och grund-

skolans tidigare åldrar - lärande genom textil 210 högskolepoäng. 

 

 Examensarbete ”Att utforska pedagogisk verksamhet” 15 högskole-
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Engelsk titel:  How-to videos on textile techniques - a tool for knowledge devel-

opment for pupils with Swedish as a second language? 
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Författare:  Birgit Bruhns och Karina Lidholm  

 

Handledare:  Susanne Björkdahl Ordell  

 

Examinator: Ann- Sofie Holm 

 

 

Sammanfattning 

Bakgrund 
Arbetets teoretiska ram grundar sig på Säljös sociokulturella teori. I bakgrunden sammanfat-

tas hur styrdokumenten sätter krav på en likvärdig utbildning för alla elever. Det redogörs 

för forskning om andraspråksinlärning, interaktion och samspel i klassrummet och använd-

ning av informations- och kommunikationsteknik i skolan. Dessutom beskrivs reflektioner 

av olika pedagoger och forskare om slöjdämnet som pedagogiskt redskap.  

 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka om instruktionsfilmer om textila tekniker kan användas 

som redskap till kunskapsutveckling för elever med svenska med andraspråk i årskurs två 

och tre.  

 

Metod 
Studien är av kvalitativ karaktär. Den har inslag av etnografin som fokuserar på den sociala 

interaktionen inom en grupp samt aktionsforskningen som syftar på att optimera en verk-

samhet. Datainsamlingen skedde genom observation, intervju och fotodokumentation av 

elevernas produkter. Urvalsgruppen omfattade 18 elever i årskurs två och tre. Det genom-

fördes tre observationspass med grupper om sex elever och nio intervjuer där eleverna frå-

gades parvis.   

 

Resultat 
Arbetet visar att det är möjligt för elever med svenska som andraspråk att utveckla färdig-

hetskunskaper i knytandet av ett vänskapsarmband med hjälp av en instruktionsfilm om 

denna teknik. Eleverna bekräftade att filmen underlättade förståelsen av det svenska språket. 

De visade en hög grad av aktivitet och engagemang under observationerna. Interaktionen 

med datorn och eleverna emellan var dock mindre utpräglad.  
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1 Inledning 
 

Sverige är ett invandrarland för människor som kommer från hela världen. Denna kulturella 

mångfald uttrycker sig framför allt i alla språk som talas här. I den svenska skolverksamhe-

ten är det en vanlig företeelse att flera elever, ibland även majoriteten, i en klass har ett annat 

modersmål än svenska.  

 

Läroplanen för grundskolan (Lpo 94), kräver att undervisningen ska utformas efter den en-

skilde elevens behov. Det ligger i skolans ansvar att skapa förutsättningar som gör det möj-

ligt för att eleven ska kunna nå grundskolans mål. I rapporten ”Med annat modersmål-elever 

i grundskolan och skolans verksamhet” (Skolverket 2008) pekas på att elever med svenska 

som andraspråk i genomsnitt presterar sämre än deras kamrater som har svenska som mo-

dersmål. Detta tyder på att den svenska skolan har stora brister i att skapa förutsättningar 

som motsvarar de speciella behoven elever med ett annat modersmål än svenska har. Därför 

anser vi det som en viktig uppgift i vårt framtida yrke att utveckla en pedagogisk verksamhet 

som gör det möjligt att även flerspråkiga elever kan nå en optimal kunskapsutveckling.  

 

Vi läser inriktningen ”Lärande genom textil” som syftar till att använda sig av det praktiska 

arbetet med textila material och tekniker som ett verktyg för att stödja och komplettera det 

teoretiska lärandet på förskolan, förskoleklass och grundskolan, årskurs ett till tre. En förut-

sättning för att kunna arbeta på detta sätt är, att eleverna tillägnar sig kunskaper och färdig-

heter angående olika textila tekniker. När vi försökte förmedla textila tekniker under vår 

verksamhetsförlagda utbildning (VFU) upplevde vi att den traditionella undervisningen, där 

läraren visar arbetssättet i en genomgång i helklass och elever försöker härma den, har stora 

brister särskilt i större barngrupper. Pedagogen har helt enkelt för lite tid för att kunna mot-

svara alla elevers behov av hjälp och handledning. Till följd av detta uppstår långa vänteti-

der för eleverna och ett stort stressmoment för läraren. 

 

I samband med denna problematik stötte vi på en artikel av Degerfält och Porko-Hudd 

(2008), som presenterar fördelarna av instruktionsfilmer om textila tekniker i textilslöjdsun-

dervisningen. Vi fick intrycket att sådana filmer kunde ge en speciell möjlighet till anpass-

ning av undervisningen till behoven hos eleverna med ett annat modersmål än svenska. Vi 

ville därför undersöka detta område närmare. 

 

Grundidén i vårt arbete är att låta eleverna sitta två och två framför en dator och lära sig 

knyta ett vänskapsarmband med hjälp av en instruktionsfilm på svenska där tekniken visas 

och samtidigt muntligt förklaras. Eleverna har möjligheten att själva styra filmvisningen på 

datorn efter de egna behoven i tillverkningsprocessen. Det ska undersökas om filmerna kan 

främja elevernas språkförståelse, och på vilket sätt eleverna använder sig av filmmaterialet 

för att utveckla sin kunskap i en textil teknik i interaktion med datorn och sin kamrat.   
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2 Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka om instruktionsfilmer om textila tekniker kan användas 

som redskap till kunskapsutveckling för elever med svenska med andraspråk i årskurs två 

och tre.  

 

2.1 Frågeställningar 

 Kan instruktionsfilmer, som förmedlar färdigheter i textila tekniker, underlätta för-

ståelse av det svenska språket för elever som har ett annat modersmål? 

 Kan sådana instruktionsfilmer hjälpa elever med svenska som andraspråk att utveck-

la och visa sin kunskap i en textil teknik? 

 Kan aktivitet och samspel i klassrummet utvecklas i användandet av instruktionsfil-

mer om textila tekniker? 
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3 Bakgrund 
 

Kapitlet börjar med en förklaring av olika återkommande begrepp. Därefter presenteras oli-

ka källor som kopplar till relevant forskning i förhållande till vårt arbete.  

 

Vi sammanfattar hur styrdokumenten ställer krav på en likvärdig utbildning för alla elever, 

vilka utvecklingsmål som finns för elever med svenska som andraspråk och hur elever med 

utländsk bakgrund presterar i förhållandet till genomsnittet av alla elever. Fortsättningsvis 

belyses hur forskningen ser på inlärningen av ett andraspråk och hur ämnes- och språkun-

dervisning förhåller sig till varandra. Under rubriken ”Dialog och samspel” beskrivs syn-

punkter om en undervisningssituation som präglas av interaktion och aktivitet. Därefter föl-

jer ett avsnitt om informations- och kommunikationsteknik (IKT) i skolan.  

 

3.1 Specifika begrepp 

Nedanstående förklaras specifika begrepp som återkommer i texten. I de fall där det inte 

fanns entydiga definitioner för vissa begrepp i litteraturen valde vi att skapa egna förklaring-

ar som gäller i sammanhang med vårt arbete.  

Modersmål: Det språk ett litet barn först lär sig kallas modersmål. Om ett barn har föräldrar 

som talar olika språk, och har lärt sig båda under samma tid, kan barnet ha flera modersmål. 

 

Andraspråk: Ett språk som en person lärt sig efter sitt modersmål. Det lärs i den miljö där 

språket talas, till exempel vid invandring.  

 

Flerspråkighet: Det finns ingen entydig definition för begreppet flerspråkighet. I detta ar-

bete menar vi med flerspråkighet att någon kan använda sig någorlunda av minst ett annat 

språk än sitt modersmål. 

 

Dialogisk undervisning: Med begreppet beskriver Dysthe (1996) motsatsen till den tradi-

tionella katederundervisning, där läraren har mest talutrymme. Däremot fokuserar den dia-

logiska undervisningen på att eleverna kommunicerar med varandra, med pedagogen och 

med läromedlen.  

 

Artefakt: I Nationalencyklopedin (2010) definieras begreppet ”artefakt” som ”av männi-

skohand fabricerat föremål, konstprodukt”. I studien används begreppet i två olika samman-

hang. I Säljös (2000) sociokulturella perspektiv, som är vår studies teoretiska utgångspunkt, 

beskrivs artefakter som föremål som innehåller människosläktens samlade kunskaper och 

som gör det möjligt att förstå omvärlden och bemästra livet. Ett exempel till detta är en pen-

na, som används för att skriva ner information på papper, så att den är bestående i sin ur-

sprungliga form och kan ges vidare till andra. Ett annat exempel är en almanacka som un-

derlättar att orientera sig i tiden.  

 

Begreppet ”artefakt” används också inom forskning och syftar då på fältets produkter som 

ingår i datainsamlingen och analysen eftersom de innehåller specifika informationer (Dove-

mark, 2007, s.136). I vårt arbetet betecknas elevernas produkter, som uppstod i vänskaps-

armbandstillverkning och som ingick i dataproduktionen, som artefakter.      
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Instruktionsfilm: En kort filmsekvens som tydligt visar utförandet av en textil teknik kopp-

lat till muntliga förklaringar i syftet att förmedla färdighetskunskaper i denna teknik. I texten 

betecknas sådana filmer också med begrepp som film, filmsekvens eller lärofilm. 

 

Vänskapsarmband: Ett vänskapsarmband är ett armband som består av flera trådar som 

knyts ihop med hjälp av en speciell teknik. Utgångspunkten är ett antal trådar i olika färger 

som ligger bredvid varandra. Det första som krävs är att kunna utföra knuten, ett halvslag, 

två gånger på en och samma tråd. Nästa steg är att knyta arbetstråden om alla liggande trådar 

i en rad från vänster till höger med en tråd i taget. Efter man har slutfört den första raden 

gäller det att börja med en ny rad, genom att ta den vänstra tråden som arbetstråd. För att 

kunna åstadkomma ett vänskapsarmband erfordras det dessutom att hela tiden hålla ordning 

på trådarna så att man knyter i rätt ordning. Nedan visas ett exempel på hur ett vänskaps-

armband kan se ut. Därefter följer en bild som förtydligar tekniken.  

 

 

 
Bild  1: Vänskapsarmband 

 

 
Bild  2: Vänskapsarmband, tillverkningsteknik 

Björkdahl Ordell, Eldholm, & Hagstrand Velicu, (2010, s. 81) 
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3.2 Styrdokumenten   

Utgångspunkt för studien är skollagen (SFS 1985:1100) som kräver en likvärdig utbildning 

för alla elever samt läroplanens krav att utbildning ska utformas efter den enskilde elevens 

behov.  

 

I Lpo 94 formuleras kraven på en likvärdig utbildning för alla elever som en del av skolans 

värdegrund. Det menas inte att alla elever ska få samma undervisning utan varje elev ska få 

en undervisning som tar hänsyn till dess speciella behov. För pedagoger som undervisar 

elever med svenska som andraspråk är det därför en skyldighet för skolan att ordna under-

visning som kan ge dessa elever likvärdiga chanser att nå grundskolans mål. Lärarens roll i 

detta sammanhang konkretiseras på följande sätt: 

 
Läraren skall organisera och genomföra arbetet så att eleven 

 utvecklas efter sina förutsättningar och samtidigt stimuleras att an-

vända och utveckla hela sin förmåga, 

 upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsut-

vecklingen går framåt, 

 får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, (Lpo 94, s. 12). 

 

Grundskolans kursplan för svenska som andraspråk (Skolverket, 2000) betonar den avgö-

rande ställning som det svenska språket har för framgång i skolan och beskriver intentionen 

att eleven ska nå en funktionell språknivå. Kunskaperna i det andra språket ska alltså funge-

ra för att framgångrikt kunna agera i vardagslivet och även som en utrustning för högre stu-

dier. Elevens utveckling ska gå mot en standard som motsvarar förstaspråksnivå i svenska.  

 

3.3 Prestationer av elever med utländsk bakgrund i den svenska skolan  

I rapporten ”Elever med utländsk bakgrund” beskriver Skolverket (2005) att andelen av ele-

ver som inte når behörighet till gymnasieskolan är större bland elever med ett annat mo-

dersmål än svenska jämfört med elever som har svensk bakgrund. Problematiken är bekant 

sedan flera år men situationen har inte förbättrats. Som orsak nämns bland annat att socio-

ekonomiska faktorer och den fortskridande boendesegregationen försämrar situationen. 

 

Segregerade stadsdelar och i sin följd skolor med hög andel av elever som har ett annat mo-

dersmål än svenska är samhällsproblem som skolan inte ensamt kan lösa. Skolverket (2008) 

hänvisar dock till att det även finns brister i hur den svenska skolan bemöter elever med ut-

ländsk bakgrund. Pedagogen har kraven på sig att lägga upp undervisningen på ett sätt att 

även elever som inte har svenska som modersmål framgångrikt kan delta i den. 

3.4 Språk 
3.4.1 Om inlärningen av andraspråk 

Krashens (1981/2002) teori går ut på att inlärningen av ett andra språk försiggår omedvetet i 

kommunikationen och liknar därmed tillägnandet av modersmålet. Elever som lär sig ett 

andra språk, bör därför ”bada” i det nya språket. Mängden av språket som eleven träffar på 

betecknar Krashen som inflödet. Ur inflödet väljer eleven omedvetet det som är förståeligt 

och meningsfullt i relation till förkunskaper och intresse. Den del av inflödet som fastnar i 

minnet kallas för intaget, det passiva ordförrådet. Genom att senare aktivt använda det, att 

tala eller skriva blir intaget till utflödet, som författaren kallar det. 
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För att främja en kontinuerlig språkutveckling ska läraren använda ett språk som ligger lite 

över elevens nuvarande förmåga att uttrycka sig. Pedagogerna fungerar, enligt Krashen 

(1981/2002), som språkmodeller för eleven. Därför är det absolut nödvändigt att läraren ta-

lar ett korrekt språk. Dessutom rekommenderas dialogiska undervisningsformer som t.ex. 

grupparbete som möjliggör att eleven kan använda det nya språket passivt genom att lyssna 

och aktivt genom att tala. Den främsta uppgiften för en skolverksamhet som ska förmedla 

det andra språket är att skapa ett inflöde som leder till maximala intagsmöjligheter hos ele-

ven (s. 101). 

 

Krashens tankar kompletteras genom språkforskaren Cummins (1996) som anser att inlär-

ningen av andraspråket ska ha sin början i en låg kognitiv svårighetsgrad med stor kontext-

bundenhet. Den optimala utvecklingen av andraspråket sker genom att stegvis öka den kog-

nitiva svårighetsgraden och samtidigt reducera kopplingen till kontexten. Med nedanstående 

bild, ”Cummins fyrfältare”, sammanfattas denna teori. Den är ett bra redskap till planeringen 

och uppläggningen av språkundervisningen, menar Elber (2007, s. 25).  

  
  Hög kognitiv svårighetsgrad 

 

 

 

Situationsberoende       Situationsoberoende 

 

 

 

 

  Låg kognitiv svårighetsgrad 
 

Bild  3 Cummins fyrfältare  

(Löthagen, Lundenmark & Modigh, 2008, s.66) 

 

 

Enligt fyrfältaren ska undervisning för yngre elever, som ännu inte har avancerade språk-

kunskaper i det nya språket, präglas av en hög kontextbundenhet och en relativ låg kognitiv 

nivå (fält A eller B). Däremot ska det undvikas att arbeta i fält D som kännetecknas av låg 

intellektuell nivå och låg kontext, som till exempel isolerade ifyllningsövningar i arbets-

böcker.  

 

Tillverkandet av vänskapsarmbandet i vår studie skulle således fungera som kontexten där 

språk- och kunskapsutveckling kan främjas. Tillverkandet av ett vänskapsarmband och de 

ingående språkliga utmaningarna ansåg vi befinner sig på en lagom hög kognitiv nivå för 

elever i årskurs två och tre.   

 

3.4.2 Att utveckla ämnes- och språkkunskaper 

I rapporten ”Kunskap och bedömning i svenska som andraspråk” (Elmeroth, 2007) skildrar 

yrkesverksamma pedagoger som undervisar i svenska som andraspråk sin syn på undervis-

ning. En tyngdpunkt i rapporten är kraven på att sammanföra ämnes- och språkundervisning. 

Utvecklingen av språk- och ämneskunskaper måste ske parallellt för elever med svenska 

som andraspråk. Det finns å ena sidan inte tid att först tillägna sig det svenska språket för att 

sedan kunna framgångsrikt delta i det svenska utbildningssystemet. Å andra sidan gynnas 

språkinlärningen när den sker i ett konkret sammanhang som t.ex. i ämnesundervisning. 

Ämnesläraren måste därför samtidigt agera som språklärare hävdar Lindstedt (2007).  

 

   B                               C 

 

 

   A                               D 
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Rydman (2007) beskriver samma syn på språkinlärning och kunskapsutveckling som Lind-

stedt (2007). I detta sammanhang hänvisar hon till att läromedlen ofta är upplagda på en 

avancerad och invecklad språknivå vilket gör det extra svårt för flerspråkiga elever att till-

ägna sig lärostoffet. Hon ser en skyldighet hos ämneslärarna att presentera undervisningsin-

nehållet på ett sätt att eleverna med svenska som andraspråk kan förstå och bearbeta det och 

samtidigt utveckla sina språkkunskaper mot en mera abstrakt nivå. Gustavsson (2007, s.70) 

ser en lösning i att satsa på en ökad kontextualisering i ämnesundervisning, så att eleverna 

får möjlighet att koppla till egna referensramar och därmed får lättare att förstå och bygger 

på det som redan finns.  

 

Att studera på ett främmande språk tar mer tid och fordrar mer koncentration än på moders-

målet, hävdar Ladberg (2003, s, 178). Det gäller för eleven att fånga meningen ur det som 

presenteras i undervisningen, fast denna kanske inte förstår vartenda ord. Det går även lång-

sammare att formulera svar, tankar eller att göra läxor. Detta ska pedagogen ta hänsyn till i 

sin uppläggning av undervisningen.  

 

Ladberg (2003) pekar på att så många sinnen som möjligt ska vara delaktiga i inlärningen av 

det andra språket. Det som behövs är inte mekaniska skriv- eller talövningar utan helhets-

upplevelser för kropp, hjärna och själ för att det nya språket ska kunna fastna i minnet. Sär-

skilt i de praktiska skolämnena, som till exempel slöjd, ser hon stora möjligheter för peda-

gogen att skapa positiva upplevelser och därmed en djupare språkinlärning genom att ordna 

lustfyllda, intressanta inlärningssituationer där eleverna får vara aktiva deltagare.  

 

3.5 Dialog och samspel 

Dysthes (1996) forskning om dialog och samspel i klassrummet innehåller ytterligare insik-

ter som präglar vårt tänkande i det här arbetet. Hon för fram en konstruktivistisk och interak-

tionistisk syn på kunskapsutveckling. Hon beskriver att kunskap inte är något som kan över-

föras från lärare till elev, utan elevernas kunskap byggs upp i samspel och i dialog (s. 46). 

Eleven i fråga utvecklar sin egen kunskap å ena sidan på en bas av egna förkunskaper och 

erfarenheter. Å andra sidan präglas kunskapsutveckling av samspelprocesser som till exem-

pel mellan lärare - elev, eleverna emellan och elever – digitala media. 

 

Dysthe (1996) skiljer mellan en monologisk undervisning, där läraren fungerar som kun-

skapsbärare och kunskapsöverförare och är den som talar mest i klassrummet. Motsatsen är 

en dialogisk undervisning där det fokuseras på de olika möjligheterna till samspel för att 

samla elevernas erfarenheter och resonemang. På detta sätt utvecklas kunskap som är mång-

facetterad och särskilt relevant för gruppen. Läraren fungerar mera som handledare än som 

kunskapsbärare i en dialogisk undervisning, menar författaren. Hon betonar att både den 

monologiska och den dialogiska undervisningen har sitt berättigande i skolverksamheten 

(1996, s. 52). Dock menar hon att den monologiska undervisningen har en alltför stor andel 

med följden att många elever är passiva och kunskapsutvecklingen minimeras. 

 

Trageton (2005) betonar vikten av dialog och kommunikation eleverna emellan för att kunna 

erövra språket. Han beskriver i detta sammanhang att yngre elever oftast ännu inte har för-

mågan att agera framgångsrikt i större grupper eftersom det finns för mycket som kan dis-

trahera. Det aktiva deltagandet kan då minska för det enskilda barnet. Speciellt vid arbetet 

framför datorn rekommenderar Trageton därför ett parvis arbete (s. 50).  
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3.6 Pedagogisk slöjd  

Slöjd med pedagogiskt syfte utvecklades av en man, Otto Salomon, under mitten av 1800-

talet vid slöjdskolan på Nääs i närheten av Göteborg. Salomon ville att eleverna skulle träna 

teknik och få fram goda produkter genom övning. Det var framförallt viktigt att bibehålla 

elevernas intresse för slöjd (Thorbjörnsson 2008, s. 40-41).  

 

Johansson (2008, s. 154) poängterar att slöjden från början har varit indelat i flickslöjd och 

pojkslöjd. Under 1900-talet blev namnen textilslöjd och trä- och metallslöjd. Vidare belyser 

författaren slöjdens fördelar. Pedagogen kan känna igen elevers arbetsinsats och kunskap i 

den färdiga produkten. Samtidigt får eleven ett användbart alster.  

 

Enligt Säljö (2008) ger slöjdämnet möjligheten att utveckla människan i sin helhet. Slöjd 

kan förmedla erfarenheten till eleverna att de aktivt kan påverka och prägla omvärlden ge-

nom att tillverka egna unika produkter som blir till efter deras individuella idéer. Säljö anser 

det som en viktig aspekt i den individuella personlighetsbildningen (s. 12).  

 

Säljö (2008) menar att i vår tid har tekniska redskap blivit så avancerade att de flesta av oss i 

bästa fall kan använda dem men inte längre genomskåda hur de fungerar. Detta kan orsaka 

en allmän känsla av inkompetens och otrygghet. Författaren hänvisar till att det är betydelse-

fullt för barns utveckling att upptäcka områden som slöjd, där de har möjlighet att förstå och 

behärska material och teknik så att de kan lösa problem och uppleva sig som kompetenta (s. 

13).  

 

En annan punkt som Säljö (2008, s. 13) nämner är slöjdens roll i utveckling av människans 

artefakter, de redskap som gör det möjligt att förstå sin omvärld och hantera livet. Med hjälp 

av ett praktiskt ämne som slöjd kan det skapas helt nya tekniker och produkter som har sin 

utgångspunkt i det som redan finns. Befintliga artefakter kan vidarekultiveras på en högre 

nivå. På detta sätt skapas framsteg i människosläktens allmänna kunskapsutveckling. 

 

Björkdahl Ordell och Eldholm (2003) belyser att elever kan lära sig matematik på andra sätt 

än genom matematikboken, ett alternativt arbetssätt är genom textil. De hävdar att ”Enbart 

teori eller enbart empiri får inte barnen att förstå, det som krävs är kombination” (s. 83).  

Med det menar författarna att det går att utveckla barns tänkande och handlande genom att 

kombinera praktiskt arbete med teoretisk reflektion. Det motsvarar Säljös (2008) och i ett 

större sammanhang även Cummins (1996) insikter. I projektet ”Räkna med textil” satte 

Björkdahl Ordell och Eldholm teoretisk kunskap i matematik i en konkret kontext genom att 

låta barnen i årskurs två utföra olika textila aktiviteter som kunde relateras till olika matema-

tiska områden. Författarna syftade även på att främja barnens utveckling och lärande på 

många andra plan som kreativitet, samarbetsförmåga, språkfärdigheter och estetiska ut-

trycksmöjligheter.  

 

Eleverna i Björkdahl Ordells och Eldholms (2003) studie utvecklade en djupare förståelse av 

olika matematiska fenomen samt en bättre problemlösningsförmåga än kontrollgruppen som 

endast fick traditionell matematikundervisning. Studien visar vägen för ett rikare och djupa-

re lärande med hjälp av textila material och tekniker, ett lärande som dessutom uppfattas 

som intressant och roligt av eleverna. Studien lade grunden till en ny pedagogisk inriktning 

”Lärande genom textil” på Högskolan i Borås, vilken vi studerar.  
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3.7 Informations- och kommunikationsteknik (IKT) 

Läroplanen ställer krav att eleven ska kunna ”använda informationsteknik som ett verktyg 

för kunskapssökande och lärande” (Lpo 94, s. 10). Vi ser möjlighet att i studien kunna un-

dersöka hur man kan använda sig av instruktionsfilmer som visas på datorn som ett redskap i 

undervisning för elever i yngre åldrar.  

 

Jedeskog (1998, s. 16) förespråkar att man ska använda datorn i skolans värld för att väcka 

elevers lust att lära samt fördjupa deras kunskaper. Datoranvändningen ska inte ta över den 

traditionella undervisningen utan nyttjas som en komplettering. Med det menar författaren 

att datorn kan tillföra goda kunskaper till de flesta eleverna, genom samarbete mellan elev - 

elev.  

 

Genom datorn kan läraren lägga upp en mer individanpassad undervisning för eleven och att 

denne ska arbeta självständigt hävdar Jedeskog (1998, s. 19). Hon pekar dock på att det krä-

ver tid från läraren att lägga upp en sådan undervisning. Fördelen är att eleverna visar större 

intresse för skolarbetet i användning av datorer i skolan. Läraren ersätts inte heller av datorn 

utan det blir ett enklare sätt att söka information (Jedeskog 1998, s. 104).  

 

Jedeskog (1998, s 107- 108) påstår att om datorn används som redskap för elever redan i de 

tidigare skolåldrarna leder det till mer avancerad teknik när de bli i äldre. Arbetet med da-

torn ska inte bara lära dem hanteringen av tekniken utan också stimulera deras kreativitet 

och interaktion i olika sociala sammanhang.  

 

Författaren frågade lärare ”Vilka tankar har du om IT-användningen i din egen undervisning 

om tio år?” (1998 s. 105). Författaren fick som svar att datorer i undervisningen kommer 

öka, dock inte så att alla elever har en egen i skolan. I hemmet och på arbetet bör lärare ha 

datorer till sig själva. Lärarna trodde att datorn kommer delvis användas till kommunikation 

och informationssökning. 

 

Idag, tolv år senare, kan vi konstatera att IKT-användning i undervisningen har utvecklats 

och blivit ett vanligt inslag i skolverksamheten. Elever arbetar med olika undervisningsma-

terial på datorn. Olika programvaror kan hjälpa dem i ämnen, dessutom används datorn till  

informationssökning. Datorer används i samhället, det vill säga, i företag, myndigheter och 

hushållen. De är bland annat till för att söka information på Internet, läsa nyheter, handla, 

utreda ärenden, skriva dokument och  presentera arbeten. Vestlin (2009, s. 7) konstaterar att 

elever använder Internet i genomsnitt 14 timmar i veckan, men endast en timma av dessa 

spenderas i skolan. Vidare berättar hon om att bara var fjärde grundskollärare har egen dator 

i skolan. De flesta lärare även de nyexaminerade, som tillhör den generation som vuxit upp 

med digitala medier, anser att det är svårt att använda IKT som redskap i undervisningen.    

 

3.7.1 Instruktionsfilmer i slöjdundervisningen 

Degerfält var under 1990-talet slöjdlärare för elever med svenska som andraspråk. Det kun-

de uppstå svårigheter med kommunikationen och Degerfält valde att undervisa dem indivi-

duellt. Tiden räckte dock inte till. Det var svårt att ge enskild hjälp till alla elever som be-

hövde när de skulle lära sig en ny textil teknik. Hennes lösning blev att spela in instruktions-

filmer om textila tekniker i syfte att förbättra undervisningssituationen (Degerfält och Porko-

Hudd 2008, s. 113). Med filmerna hade eleverna möjlighet att se, höra och göra. Den nya 

datortekniken kunde på så sätt kombineras med det traditionella slöjdämnet. Detta har ut-

vecklats till en företagsverksamhet som idag erbjuder prenumeration av filmerna som visar 

åtta olika textila tekniker. Filmmaterialet kompletteras ideligen och innehåller inte bara in-
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struktioner till olika tekniker utan också ämnesteori och inspirationsbilder. Författarna beto-

nar att filmerna inte ska ersätta pedagogen utan de ska underlätta lärarens arbete (s. 122).  
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4 Teoretisk utgångspunkt 
 

Den teoretiska utgångspunkten för studien ser vi främst i Säljö (2000) som har utvecklat 

Vygotskijs teori om lärandet till det sociokulturella perspektivet. Säljös teori står i motsats 

till konservativa läror som skiljer intellekt från kroppen (s. 150).  Dessutom byter han fokus 

från individen till det sociala sammanhanget och menar att lärandet och den sociala kontex-

ten där det äger rum, har en ömsesidig påverkan på varandra. 

 

Säljö (2000) skiljer mellan den primära och den sekundära socialisationen. I den primära 

socialisationen, till exempel i familjen, lär barnet sig livsviktiga basala kunskaper i ett kon-

kret sammanhang, först och främst genom att  härma. Lärandet i institutioner, den sekundära 

socialisationen, är däremot starkt präglat av skriftspråket och är ofta lösryckt från kontexten. 

Detta faktum har å ena sidan lett till att den teoretiska kunskapen i befolkningen har ökat 

dramatiskt sedan införandet av skolplikten. Å andra sidan skapar skolan stora svårigheter för 

elever som inte kan avkoda denna speciella kommunikation och som därför inte förmår att 

framgångsrikt delta i undervisningen. Säljö menar dessutom att den traditionella skolunder-

visningen är upplagd på ett speciellt sätt. Läraren förmedlar information genom att enskilt 

tala under en lång tid framför en grupp elever. Eleverna, de passiva deltagarna, får anpassa 

sig till institutionens regler, fast dessa kanske inte motsvarar deras behov och intressen.  

 

Säljö (2000) är övertygad om att vårt nutida informations- och kommunikationssamhälle 

kommer att leda till ett paradigmskifte angående lärandet i skolor. Information är inte längre 

en bristvara utan är lättillgänglig via massmedier som tv och Internet. Detta faktum kommer 

även att påverka sättet hur man lär sig i institutionen skola, fast detta sker med en viss för-

dröjning. Pedagogens framtida uppgift ligger snarare i handledning och mentorskap än i 

informationsförmedling (s. 247-248). Dessutom hänvisar författaren till möjligheten till vi-

sualisering genom de nya medierna. Genom rörliga bilder kan komplexa, abstrakta fenomen 

tydliggöras och blir på så sätt lättare att förstå. Abstrakt innehåll konkretiseras vilket under-

lättar lärandet (s. 245-246).  

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet beskriver Säljö (2008) slöjdarbete och slöjdproduk-

ter som ett uttryck för människosläktens samlade och slöjdarens individuella kunskaper (s. 

12-13). Genom slöjd förenas intellekt och kropp, teori och praktik. Slöjdarbete ger möjlighet 

att öva problemlösning och att uppleva sig som potent varelse som kan påverka sin situation 

och sin omvärld. Detta betraktar vi som en viktig synpunkt i samarbetet med flerspråkiga 

elever som ofta upplever sig som mindre kunniga i skolans språkbetonade kontext. Slöjdar-

betet kan således bli en möjlighet att visa sin kunskap utanför språket.  
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5 Metod 
 

Det följande kapitlet handlar om valet av metod för datainsamlingen vilket motiveras genom 

en koppling till relevant metodlitteratur. Först beskrivs valet av metoden. Därefter informe-

ras om urvalet av studiens deltagare. Under rubriken ”Genomförande” redogörs kort om hur 

vi gick tillväga i fältarbetet. I analysavsnittet ges information om utvärderingen av datamate-

rialet. Metoddelen avslutas med resonemang om forskningsetiska principer och arbetets gil-

tighet och tillförlitlighet.  

 

Våra funderingar började med en idé om pedagogisk verksamhet där textila tekniker för-

medlades med hjälp av lärofilmer och dator som redskap. Viktigt i detta sammanhang var 

för oss att skapa en undervisning, som fokuserade på aktivitet, dialog och det individuella 

lärandet. Vi ville undersöka om instruktionsfilmer om textila tekniker kan användas i under-

visningen för elever med svenska som andraspråk. Denna nyfikenhet har styrt vårt val av 

metod.  

5.1 Val av metod 

Björkdahl Ordell (2007b) förklarar att metoder för datainsamling varken är kvalitativa eller 

kvantitativa i sig själva. Istället får forskaren analysera vilka egenskaper av ett fenomen som 

ska undersökas. Det är dessa egenskaper som var avgörande för vårt val av forskningsansat-

sen. Vi ville undersöka fenomenet undervisning av elever med svenska som andraspråk med 

hjälp av begrepp som, förståelse, interaktion, aktivitet. Dessa begrepp är svåra att mäta och 

uttrycka i tal eftersom de är av mera kvalitativ natur. Därför ansåg vi som mest lämpligt att 

bygga studien på en kvalitativ forskningsansats. Vi har dock i efterhand upptäckt att vi i 

vissa delar kunde göra en kvantifiering av vårt resultat. Vi sammanfattar en del av resultat i 

termer av hur många som klarade av att göra olika moment i armbandstillverkningen. 

 

Det är svårt att kategorisera en så pass liten studie till en speciell forskningsansats. Vi hitta-

de en ledtråd genom Dovemark (2007), som sammanfattar den etnografiska ansatsen med 

frågan: ”Vad händer här?” (s. 135). Det är denna fråga som även ligger till grund för vårt 

fältarbete.  

 

Studien utgick bland annat från önskemålet att kunna förbättra en undervisning som ska 

förmedla textila tekniker, speciellt för elever som har ett annat modersmål än svenska. Ut-

ifrån denna förutsättning kan vi också se ett inslag av aktionsforskning, som har optimering-

en av en viss verksamhet som mål. Det finns även paralleller till denna metod genom vårt 

sätt att agera i fältet. Eriksson (2007) beskriver att det är ett typiskt drag av aktionsforskning 

att personer som aktivt är engagerade i pedagogiska verksamheter ställer frågor som en ut-

gångspunkt för forskningen för att sedan utföra en speciell handling i forskningssyfte. I vårt 

fall har frågorna uppstått i vårt praktiska arbete på VFU-skolan och handlingen är vårt age-

rande på fältet som elevernas handledare.  

 

5.1.1 Dataproduktion 

Enligt Dovemark (2007, s.136) finns flera möjligheter till datainsamlingen i en etnografisk 

studie. Dessa är till exempel intervjuer och samtal, observation, olika former av dokument 

och fältets artefakter. Eriksson (2007, s.184-185) nämner observation och dagbokskrivande 

som dem främsta metoder för datainsamlingen i samband med aktionsforskning. Vi valde att 

använda oss av observation, intervju och fotodokumentation av elevernas slöjdprodukter, 

eftersom vi uppfattade dessa metoder som mest lämpliga för att kunna samla ett rikt datama-

terial med hänsyn till studiens omfattning och förutsättningarna på fältet.  
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Observation 

Dovemark (2007, s. 137) hänvisar på särdraget i etnografin att forskaren kan vara aktivt del-

tagande i fältet. De följande begreppen beskriver fyra fältidentiteter vilka forskaren kan anta 

med en minskande grad av deltagande.  

 

1. fullständig deltagare: forskaren är till 100 procent deltagande i fältet och avslöjar inte 

sin forskarroll 

2. deltagare-observatör: forskarens deltar mer än att han observerar 

3. observatör-deltagare: forskarens observerar mer än han deltar 

4. fullständig observatör: forskaren är till 100 procent observatör i fältet  

 

Vi ville huvudsakligen fokusera på observationsarbetet. Därför bestämde vi oss för att 

genomföra observationerna som observatör-deltagare, vilket innebär en relativ låg grad av 

deltagande i fältet. Det aktiva deltagandet bestod i att introducera arbetssättet för eleverna 

och handleda dem vid datorhanteringen ifall det behövdes.  

 

För att kunna fånga undervisningsmetoden ”instruktionsfilm” i sin helhet valde vi att i ob-

servationen fortlöpande skriva fältanteckningar. Hur observationen genomfördes och organi-

serades förklaras närmare under avsnitt ”Genomförande”. 

 

Intervju 
Syftet med våra intervjuer är att få svar på undersökningens kärnfrågor. Kihlström (2007 s. 

49) rekommenderar ”öppna frågor” som ger respondenten möjlighet att utveckla egna tan-

kar. Eleverna i vår studie var barn i åldern mellan åtta och nio och hade ett annat modersmål 

än svenska. Detta ställde ytterligare krav på formuleringen av lämpliga intervjufrågor. De 

fick formuleras så enkla att eleverna kunde förstå dem, även med bristande språkkunskaper i 

svenska.  

  

Ytterligare tankeställare fick vi genom läsning av Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2000,  s. 32) som hänvisar till att det är viktigt att ge barnet tillräcklig tid att ”tänka färdigt”. 

De beskriver risken att intervjuaren försöker fylla tomrummen i samtalet genom att formule-

ra ett svar för barnet. Beträffande intervjuerna i vårt arbete krävdes därför en medvetenhet 

från vår sida att eleverna inte bara behövde tid att tänka utan också tid att formulera sitt svar 

på svenska. Närmare information om intervjuerna ges under avsnitt ”Genomförande”. Inter-

vjufrågarna är bifogade som bilaga 3. 

  

Fotodokumentation 

Fotodokumentationen av artefakterna genomfördes genom att ta kort av elevernas armband i 

samband med intervjuerna. Innan samtalet började bad vi eleverna att lägga sina armband på 

bordet, bredvid varandra, och vi fotograferade dem med digitalkamera. 

5.2 Urval   

En viktig förutsättning för att kunna genomföra studien var tillgång till elever som hade 

svenska som andraspråk. De skulle dessutom vara mellan åtta och tio år gamla, eftersom 

knytandet av vänskapsarmband ställer krav på finmotoriken. Vi kontaktade flera skolor i  

Västra Götaland och upplyste om vår studie och kraven på urvalsgruppen. Det var bara en 

skola som var beredd att ta emot oss och samtidigt hade elevgrupper som passade till våra 

urvalskriterier. Denna skola befann sig i ett mångkulturellt bostadsområde. Vi hade tidigare 

inte haft kontakt med vare sig skolan eller eleverna. Kontaktpersonen på skolan var en slöjd-

lärare som valde ut eleverna efter våra kriterier. Hon valde två helklasser, en årskurs två och 

en årskurs 3.  
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I studien ingick 18 elever varav sex i årskurs två och 12 i årskurs tre. Urvalsgruppen bestod 

av åtta flickor och tio pojkar. Alla deltagare hade svenska som andraspråk förutom två ele-

ver. Dessa två elever var med eftersom de ingick i klasserna. Utifrån etiska principer ville vi 

inte utesluta dem från deltagandet. Dem ingick i analysen, dock redogörs inte deras data i 

resultatredovisningen om språkförståelse. Modersmålen av eleverna med svenska som and-

raspråk var somaliska, bosniska och arabiska. Den ansvariga läraren berättade om att språk-

kunskaper hos barnen med svenska som andraspråk ligger på en förhållandevis låg nivå, 

eftersom de flesta av dem hade kommit till Sverige för bara ett eller två år sedan. Dessutom 

konfronteras de med det svenska språket bara i skolan men inte på sin fritid eller i hemmet.  

 

Vi fick informationen på plats av slöjdläraren att eleverna nästan hade obefintliga kunskaper 

om slöjdämnet. De flesta av dem kom från krigsdrabbade områden och hade otrygga och 

ostrukturerade livsförhållanden innan de kom till Sverige. De hade därför inte haft tillfället 

att ägna sig åt pysselarbeten eller rita och måla innan de började med slöjdundervisningen i 

skolan. 

 

Studien genomfördes parallellt med skolans slöjdundervisning och det var slöjdläraren som 

var vår kontaktperson. Hon ordnade grupperna och parade ihop eleverna med tanke på att de 

skulle kunna arbeta bra tillsammans. Det visade sig att det ofta var elever som hade samma 

modersmål som sattes bredvid varandra. 

 

Under observationen blev vi uppmärksamma på en elev som inte visade någon som helst 

målinriktad aktivitet i görandet av vänskapsarmbandet. Vi fick information av den ansvariga 

läraren att eleven brukar känna sig otrygg i obekanta situationer och brukar då prestera långt 

under sin förmåga. Eleven ingick i analysen, men eftersom denna elev inte skulle bli utsatt 

genom upprepning av att prestera lågt i resultatdelen valde vi av etiska skäl att inte ha med 

denne i de olika resultatdelarna. Resultatet grundar sig därmed på 17 elever.  

  

5.3 Genomförande 

Datainsamlingen utfördes i en lektionssituation med grupper om sex elever där de satt två 

och två framför en dator och skulle tillverka var sitt vänskapsarmband med hjälp av en in-

struktionsfilm som visade denna textila teknik. Vi valde därför att spela in en egen film med 

ett innehåll och en presentation i ord och bild som vi ansåg skulle passa till elever i årskurs 

två och tre. Inspiration fick vi av en liknande film av Pedersen (2009) som visar samma ar-

betssätt. I vår inspelning förenklade vi tekniken och anpassade språket för yngre elever. Ett 

utdrag av filmmanus finns i bilaga 1. Instruktionsfilmen spelades in med en digital filmka-

mera. Lidholm visade tekniken och gav detaljerade muntliga instruktioner på svenska om de 

olika stegen i tillverkningsprocessen medan Bruhns spelade in. För tydlighetens skull valde 

vi att bara visa händerna som utför arbetet. Filmsekvensen tog drygt tre minuter. Språket 

som användes i filmen var enkelt, tydligt och korrekt men låg över språknivån som elev-

gruppen visar i den aktiva användningen av det svenska språket. Språket och bilder i filmen 

kompletterade varandra med syftet att underlätta förståelsen. 

 

I förberedningen av fältarbetet såg vi risken att kunskapsförmedling med hjälp av en instruk-

tionsfilm lätt kan bli till en envägskommunikation där det digitala mediet ersätter lärarens 

monologiska undervisning. Vi ville därför skapa delaktighet, aktivitet och samspel genom 

att eleverna parvis skulle sitta framför datorn för att kunna ta del av varandras erfarenheter 

och förkunskaper.  



 18 

Vi har båda gjort en pilotstudie under vår verksamhetsförlagda utbildning med sex elever i 

årskurs tre och två i årskurs två. Eleverna i årskurs två hade ett annat modersmål medan bar-

nen i år tre hade svenska som modersmål. I pilotstudien ville vi framför allt testa det parvisa 

arbetet och om filmen principiellt lämpade sig för användningen på fältet det vill säga om 

eleverna förstod uppgiften och kunde styra filmvisningen med VLC- mediaplayer. Under 

pilotstudien upptäcktes det att det kunde uppstå ett behov av lärarhandledning under till-

verkningsprocessen. Vi bestämde oss ändå för att i studien enbart handleda eleverna när de 

behövde hjälp med datorn. Genom detta kunde det säkerställas att observerade effekter i 

lärandet kunde kopplas till filmen och inte till handledaren. Annars fanns ingen anledning att 

ändra filmen innan vi skulle gå ut på fältet.  

 

Skolan som var beredd att ta emot oss gav oss en dag för att utföra fältstudien. Studien på-

gick inom ramen av elevernas slöjdundervisning. Medan vi genomförde fältarbetet med de 

olika grupperna befann sig de elever, som för tillfället inte var aktiva i studien, i slöjdsalen, 

där den ordinarie slöjdlektionen pågick. Rummet där datorerna var placerade och där vi 

genomförde observationerna och intervjuerna fungerade samtidigt som en mindre matsal. Vi 

fick därför hålla oss till skolans lektionsschema. 

 

5.3.1 Fältarbetet 

Rummet, där vi genomförde våra observationer och intervjuer, var en mindre matsal samt 

datasal. Det första vi såg innanför dörren till vänster, var ett större ovalt matbord med stolar 

runtom. Bakom bordet fanns ett rektangulärt bord med sex stolar. Till höger om dörren var 

det placerat ett högre bord mot väggen med några stolar framför det. Lite längre, in längs 

den högra väggen, fanns en lång bordskiva med tre stationära datorer och kontorsstolar. Här 

fick eleverna sitta och tillverka sina vänskapsarmband under observationstillfällen. För att 

kunna skärma av matsalen från datorerna befann sig en skärm i höjd med det rektangulära 

bordet i rummet. Rummet var i skolans källare så det fanns tjocka pelare i rummet som höll 

upp taket.   

 

 

 

 
Bild  4 beskrivning av rummet 

 

Urvalsgruppen innebar två problem för oss: Vi kände inte eleverna och det kunde uppstå 

kommunikationsproblem på grund av bristande språkkunskaper. För att hålla situationen 
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hanterbar för oss valde vi att arbeta i mindre grupper. Studien genomfördes i tre grupper 

med sex elever i varje grupp vilket innebar tre observationsomgångar.  

 

Vi började varje genomgång med att samla sex elever, presenterade oss och upplyste om det 

som skulle ske i vårt arbete med dem. Till denna del av fältarbetet hade vi skrivit ett litet 

manus för att säkerställa att alla elever fick samma information. För att undvika prestations-

ångest hänvisade vi till att vi ville testa hur användbar filmen var, inte hur bra eleverna pres-

terade. Det poängterades dessutom att vi skulle hjälpa till vid svårigheter med datorhantering 

men inte i tillverkandet av vänskapsarmbandet. Eleverna uppmuntrades även att hjälpa var-

andra vid behov. 

 

Efter introduktionen tittade vi tillsammans på filmen för att skapa en gemensam utgångs-

punkt. Därefter visade vi hur filmvisningen kunde styras med hjälp av datormusen. Sedan 

fick eleverna sätta sig parvis på sina platser framför datorerna. Trådarna till vänskapsarm-

banden hade vi förberett genom att klippa dem till rätt längd. För att underlätta starten hade 

vi knutit ihop dem och tejpat fast dem på bordet vid varje arbetsplats. Trådarna hade samma 

färger som i filmvisningen för att underlätta förståelsen. 

 

Eleverna hade möjlighet att stanna filmen eller upprepa de delar som de hade svårt för att 

förstå. En av oss hjälpte till med datorhantering vid behov under observationen. Eftersom vi 

ville fånga in filmens effekter fick eleverna arbeta självständigt utan handledning av oss i 

själva görandet av vänskapsarmbandet.  

 

Observation och intervju  

Vi observerade situationen samtidigt. En av oss använde ett aktivitetsschema enligt bilaga 2. 

Det fokuserades på aktiviteter som till exempel samtala, titta på datorn, arbeta, styra datorn. 

Varje elevs aktivitet antecknades på schemat cirka varannan minut med hjälp av förkort-

ningar. Särskilda iakttagelser, som inte kunde beskrivas med hjälp av förkortningarna, 

skrevs ner i en speciell kolumn. Det var iakttagelser som inte stod med på schemat, som till 

exempel ”elev söker kontakt med observatörerna i hopp att få hjälp”. Den andra observatö-

ren antecknade sina iakttagelser i form av löpande protokoll. Under observationen stod vi 

bakom eleverna. Vi genomförde tre observationsomgångar med sex elever var. Varje obser-

vation tog ungefär 15 minuter. Efter observationen gick eleverna tillbaka till slöjdrummet.  

 

Direkt efter varje observationsomgång intervjuade vi gemensamt de berörda eleverna. Sam-

talet genomfördes  med hjälp av intervjufrågarna (bilaga 3). Intervjuerna spelades in med en 

diktafon. Vi informerade eleverna om inspelningen och lade diktafonen på bordet så att 

samtliga röster kunde inspelas. Barnen intervjuades parvis som de satt under görandet av 

armbandet. Intervjuerna tog cirka tio minuter var. Det blev sammanlagt nio intervjuer. Innan 

vi började samtalet fotograferade vi armbanden som eleverna hade tillverkat.   

 

För att inte missa viktiga intryck gjordes renskrivningen av observationsanteckningar innan 

nästa grupp skulle observeras.  

5.4 Analys/bearbetning 

Datainsamlingen skedde i tre delar: observationen av arbetsprocessen, intervjuer med ele-

verna och fotograferingen av elevernas artefakter. Vi dokumenterade dessutom olika yttran-

den som gjordes under informella samtal med pedagogerna i verksamheten angående ele-

vernas förkunskaper eller personliga bakgrund. 
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De inspelade intervjuerna transkriberades senare. Under intervjun antecknades dessutom 

elevernas svar. Observationernas iakttagelser och intervjusvaren renskrevs och vi samman-

fattade tillsammans så att båda samtidigt fick en uppfattning om hela innehållet av datain-

samlingen.  

 

Dovemark (2007, s. 148) beskriver dataanalysen i etnografiska studier som en hela tiden 

pågående process som automatiskt börjar redan med datainsamlingen. Forskaren kan inte 

undvika att hela tiden dra vissa slutsatser utav det som iakttas. Detta faktum upplevde även 

vi i vårt arbete. Analyserande reflektioner och kommentarer som uppstod innan det formella 

analysarbetet hade börjat dokumenterade vi separat för att senare kunna återkomma till des-

sa tankar.  

 

Analysen förbereddes genom att ordna allt befintligt material till respektive elevpar för att 

kunna få en bättre överblick. Utvärderingen genomfördes för varje enskild elev med hjälp av 

kriterierna ”produkt”, ”teknik”, ”att förstå och använda det svenska språket”, ”aktivitet” och 

”interaktion” som skapade en koppling till arbetets frågeställningar. Kriterierna om språket 

och tekniken bearbetades främst genom utvärdering av intervjuerna. De övriga kriterierna 

analyserades först och främst med hjälp av artefakterna och observationsmaterialet. Här an-

vände vi oss av ett rangordnat bedömningssystem med siffror från ett till tre för att kunna 

arbeta fram tydliga resultat. På vilket sätt systemet användes beskrivs utförligt i resultatde-

len. 

 

Vi sammanställde elevernas resultat i en lista sorterat efter kriterierna. Denna lista underlät-

tade jämförelser för att kunna identifiera likheter och skillnader eller upptäcka vissa mönster 

som kunder ge svar på våra kärnfrågor. Observationer och bedömning av den färdiga pro-

dukten gav möjlighet att också kvantifiera resultatet. 

 

Analysen genomfördes gemensamt för att kunna ta del av varandras tankar och slutsatser. 

Dessa antecknades, reflekterades och diskuterades för att hitta de betydelsefulla resultaten i 

förhållande till arbetets syfte. På samma sätta arbetade vi för att diskutera arbetets resultat. 

Detta gemensamma arbetssätt präglade hela vårt arbete i denna studie. Vi valde medvetet att 

vara lika delaktiga i arbetets olika moment med syfte på att studien faktiskt skulle bli vår 

gemensamma produkt i alla dess delar.  

5.5 Etik  

Björkdahl Ordell (2007a) skriver om Vetenskapsrådets fyra mest omfattande krav som en 

forskare behöver ta hänsyn till i sitt arbete. De är till för att skydda individen och ska ta hän-

syn till individens integritet. 

 
1. Informationskravet: Forskaren ska informera de av forskningen berörda om 

den aktuella forskningsuppgiftens syfte.  

    

2. Samtyckeskravet: Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma 

över sin medverkan. 

 

3. Konfidentialitetskravet: Uppgifter om alla i en undersökning ingående per-

soner ska ges största möjliga konfidentialitet och personuppgifterna ska förva-

ras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem.  

 

4. Nyttjandekravet: Uppgifter insamlade om enskilda personer får endast an-

vändas för forskningsändamål. (Björkdahl Ordell, 2007a  , s. 26-27)  
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För att motsvara de forskningsetiska principerna skickade vi ut ett missivbrev för att få sam-

tycke av föräldrarna till de elever som skulle delta i studien (bilaga 4). I brevet upplyste vi 

om vår studie, frivillighetsprincipen och att deltagarna avidentifierades. Alla deltagande 

barn fick föräldramedgivandet. Eleverna informerades i början av fältarbetet att deltagandet 

var frivilligt och att de fick avbryta medverkan när de inte längre ville vara med.  

 

Alla deltagare avidentifierades. Datamaterialet användes bara för studiens ändamål och för-

varas så att utomstående personer inte kan få tillgång till det. 

 

5.6 Validitet och reliabilitet  

Validiteten handlar om att säkerställa att man verkligen undersöker det man vill utforska. 

Angående vårt arbetes validitet var det av stor vikt att handledaren bedömde relevansen i 

observationsmanualen och intervjufrågorna i relation till arbetets syfte. Vi diskuterade därför 

intervjufrågorna och aktivitetsschema till observationen med vår handledare innan vi använ-

de dem i fältarbetet.  

 

Dovemark (2007) pekar på att den etnografiska ansatsen innebär en risk att forskaren färgas 

för mycket av egna uppfattningar och värderingar i bedömningen av fältets situation. För att 

säkerställa validiteten var det därför viktigt för oss att hela tiden bolla våra iakttagelser, upp-

fattningar och värderingar med varandra och relatera dem till relevant litteratur. Denna pro-

cess har förhoppningsvis lett till att orimliga bedömningar utsorterades under arbetets gång 

och att de mera relevanta resultaten arbetades fram. Med samma motivation användes tre 

olika metoder i datainsamlingen. Med hjälp av denna triangulering ville vi upptäcka likheter 

för att kunna bekräfta våra slutsatser och på så sätt bidra till ett mera giltigt resultat.  

 

Reliabiliteten beskriver studiens tillförlitlighet. Reliabiliteten i vårt arbete säkrades genom 

en pilotstudie där tillvägagångssättet testades i förväg. För att kunna observera det som sker 

i klassrummet på ett tillförlitligt sätt genomfördes fältarbetet i mindre grupper om sex ele-

ver. I det här sammanhanget var det viktigt att skapa samma förutsättningar för alla grupper, 

vilket realiserades genom att de fick samma introduktion med hjälp av ett manus och samma 

tidsram.  

 

Ytterligare åtgärder för att säkerställa studiens tillförlitlighet var inspelningen av intervjuer-

na och att vi båda samtidigt var delaktiga i både observationerna och intervjuerna. 
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6 Resultat  
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för studiens resultat utifrån analys av observationer, 

intervjuer och elevernas alster. Resultaten struktureras under rubrikerna ”Produkt,” Teknik”, 

”Att förstå och använda det svenska språket”,  ”Aktivitet och Interaktion” vilka motsvarar 

kriterierna i analysarbetet.  

 

Vi använder oss av beskrivande korta intervjusekvenser för att tydliggöra våra resultat. Cita-

ten börjar med bokstäver som fungerar som förkortning. ”I” står för intervjuaren, resterande 

bokstäver står för elevernas fiktiva namn.  

 

6.1 Produkten – ett tecken på kunskap 

Presentationen av resultatanalysen börjar med det här avsnittet om elevernas produkter efter-

som denna information är viktigt för förståelsen av de följande avsnitten. Vi skulle vilja po-

ängtera att denna ordningen inte betyder att vi prioriterar produkten före processen.  

 

Genom intervjuerna fick vi informationen att 15 av de 17 elever inte hade några förkunska-

per i tillverkandet av vänskapsarmbandet. De två elever som angav att de hade förkunskaper 

var de som också hade svenska som modersmål. För att kunna bedöma hur långt eleverna 

hade utvecklat sina färdighetskunskaper i tillverkandet av vänskapsarmbandet analyserade vi 

deras alster med hjälp av följande kategorier: 

 

Kategori 1: Eleven har inte förstått hur man gör ett halvslag 

Kategori 2: Eleven har förstått hur man gör ett halvslag men ännu inte hela processen 

Kategori 3: Ett mönster blir synligt. Eleven är på väg att tillägna sig hela processen. 

 

Exempel på vänskapsarmband som motsvarar de olika kategorierna finns i bilaga 5.  

 

6.1.1 Utvärdering av elevernas alster 

I utvärderingen av artefakterna visade sig att två av eleverna inte hade förstått hur man gör 

ett halvslag. Majoriteten, tio elever, hamnade i kategori 2. De hade lärt sig att göra ett halv-

slag men inte hela processen. Fem elever tillverkade en produkt som visade vänskapsarm-

bandets typiska mönster och hade därmed nått kategori 3. I denna grupp befann sig en av 

eleverna som hade förkunskaper samt svenska som modersmål. Det andra barnet med 

svenska som modersmål och förkunskaper hade presterat enligt kategori 2. Det som förvå-

nade oss var att till och med fyra elever som hade svenska som andraspråk samt saknade 

förkunskaper i denna teknik hann så långt inom knappt 15 minuter. 

 

Några av eleverna uttryckte i intervjun att de kände sig lite oroliga på grund av den nya situ-

ationen. 

 

I (intervjuaren):  Hur var det att lära sig med en film? 

A:   Jag var nervös. 

I:  Du var inte nervös, R.? 

R:   Nej,…. jo, lite. 

 

Nervositet eller en känslan av otrygghet kan ha minskat elevernas prestation, dock är det inte 

möjligt att avgöra för oss om och i vilken utsträckning det är fallet.  
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Sammanfattningsvis kan det konstateras att 15 av 17 elever visade tecken på utveckling av 

någon form av färdighetskunskaper enligt kategori 2 eller 3 i sin produkt. Elevernas arbeten 

åskådliggör tydligt var svårigheten ligger. Det är relativt enkelt att tillägna sig den första 

delen av tillverkningsprocessen, nämligen att göra ett halvslag. Det som verkar vara mycket 

svårare är att gå över till andra processteget, nämligen att hålla ordning på trådarna och kny-

ta i rätt följd. Vilka bakomliggande orsaker vi ser kommer vi att redogöra för under rubriken 

”Teknik”. Om följderna för den pedagogiska verksamheten reflekterar vi i diskussionskapit-

let, se avsnittet om pedagogiska konsekvenser. 

 

6.2 Att förstå och använda det svenska språket 
6.2.1 Språkförståelse  

Det är inte möjligt att  tillförlitligt mäta en kunskapsökning i den passiva och aktiva språk-

användningen i detta arbete. Ändå uppstod intressanta insikter genom intervjuerna. De två 

elever med svenska som modermål ingår inte i resultatet. Resultatet grundar sig därmed på 

15 elever.  

 

13 elever uttalade tydligt att de kände sig bekväma med filmens språk och inte hade svårig-

heter att förstå innehållet. I intervjuerna anger de olika orsaker till det. 

 

I:  Vad gjorde du när du inte förstod, Maria? 

M:  Då skulle ja kolla på filmen. Jag kollade på filmen och förstod direkt. 

 

Ms uttalande tyder på att helheten av språk och bild i filmen underlättade förståelsen för 

henne. 

 

En annan elev relaterar till språkets tydlighet.   

 

I:  Hur gick det med språket? 

S: Vilket språk då? 

I:  I filmen. 

S:  Det var som i tv. 

I: Kunde man förstå det bra? 

S: Ja, man kunde förstå. 

 

 

En flicka anger att möjligheten att stanna filmen gjorde det lättare för henne att förstå, efter-

som hon kunde anpassa tempot efter hennes behov.  

 

S:  När I. (läraren) står och pratar då glömmer jag ibland 

I:  När du tittar på filmen….. 

S: (avbryter I.)  Då stoppar jag filmen och gör… 

 

När vi avlyssnade intervjuerna var det två elever som svarade inte på frågan om språkförstå-

elsen. Varför de inte svarade kan vi inte ge svar på. Båda hade tillverkat produkter som vi 

bedömde som kategori två. De hade åstadkommit halvslaget. En av dessa elever var till och 

med nära till gränsen till kategori tre. Detta tyder på att de i alla fall hade förstått delar av 

filmen.  
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6.2.2 Aktiv språkanvändning 

När vi genomförde intervjuerna var det iögonfallande att några elever använde sig av fil-

mens speciella termer i intervjusituationen. Ord som då användes var tråd, vänskapsarmband 

och knyta. Två elever använde även begreppet ”att lägga en fyra”.   

 

H:  Jag  förstod först inte att det skulle ligga som en fyra. Så kollade jag inte så 

noga. Men sen förstod jag att jag skulle gå under tråden (visar på vänskaps-

armbandet)   

 

Eleven i detta exempel använde sig av termen ”ligga som en fyra” som återkom flera gånger 

i filmen. Detta uttryck skulle underlätta förståelse om hur arbetstråden skulle läggas för att 

sedan kunna knyta. Termen ”gå under tråden” upprepas också flera gånger i filmen. Detta 

exempel tyder på att filmen har bidragit till att eleven inte bara förstår utan aktivt kan an-

vända begreppen och sätter de i rätt sammanhang.  

 

Vi kan konstatera att majoriteten av barnen inte verkade ha svårigheter att förstå filmens 

innehåll. Några av barnen hade till och med överfört filmens speciella termer i sitt aktiva 

språk under intervjutillfällen. 

6.3 Aktivitet 

I studien ville vi testa hur långt det är möjligt att skapa en lärandemiljö där eleverna är akti-

va deltagare. För att kunna beskriva barnens aktivitet analyserades vårt observationsmaterial 

med hjälp av begreppen engagemang, uthållighet och koncentration. Vi jämförde dessutom 

våra intryck från observationen med elevens alster. 

 

6.3.1 Engagemang 

För att fånga in elevernas engagemang utvärderade vi en positiv inställning till uppgiften, 

skaparglädjen och en vilja att ”kämpa” när det blir svårt. Vi bedömde elevernas engagemang 

med en skala från ett till tre där tre beskriver den högsta graden av engagemanget.   

 

Efter utvärderingen var det elva elever som visade ett engagemang som motsvarade kategori 

3. Sex elever hade en mellanstor grad av engagemang. Det var ingen elev som inte engage-

rade sig i uppgiften. 

 

I jämförelse med elevernas alster visade det sig att elevernas engagemang speglades i deras 

produkt. Alla barn som var på väg att åstadkomma vänskapsarmbandets typiska mönster låg 

angående engagemanget på högsta nivån, kategori 3. De övriga elever som visade ett enga-

gemang enligt kategori 3 hade åtminstone lärt sig att göra ett halvlag, det vill säga alla barn 

med den högsta graden av engagemang visade någon form av kunskapsutveckling i pro-

duktbedömningen.  

 

6.3.2 Uthållighet 

För  att bedöma uthålligheten observerades om eleverna arbetade med vänskapsarmbandet 

till slutet av observationspasset.  

 

Analysen visade att 15 elever arbetade uthålligt med uppgiften. Två elever däremot gick 

över till andra handlingar innan observationen var slut. Intressant var att det var samma ele-

ver som hamnade i produktbedömningen i den lägsta kategorin, det vill säga att de inte hade 

lärt sig göra halvslaget.  
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6.3.3 Koncentration  

För att kunna bedöma elevernas koncentration analyserades deras fokusering på uppgiften, 

respektive i vilket mån de distraherades eller störde andra. Koncentrationen värderades med 

hjälp av observationsanteckningar och bedömdes med hjälp av en skala från ett till tre. Ett 

stod för den lägsta och tre för den högsta koncentrationsgraden.  

 

Första intrycket av elevgruppen fick vi när vi mötte eleverna för första gången i slöjdsalen.  

Fast det var förhållandevis få elever upplevde vi situationen som mycket stökig och tvivlade 

om vi överhuvudtaget kunde genomföra fältarbetet som planerat. Detta intryck ändrade sig 

dock när vi tog hand om eleverna, bytte rum och började med introduktionen. Redan under 

den gemensamma filmvisningen kännetecknades situationen genom en stor grad av koncent-

ration. Eleverna var totalt tysta och tydligt upptagna med att ta till sig så mycket information 

som möjligt. Denna arbetsinriktade stämningen höll i sig även under observationerna som 

pågick under lugna förhållanden.  

 

Efter analysen av observationsmaterialet fick elva elever den högsta kategorin för koncentra-

tion. Två elever fick värdet två och fyra fick värdet 1.   

 

Bland de elever som fick lägsta koncentrationsvärdet fanns ett elevpar som distraherades 

extremt genom en pågående konflikt mellan dem. Tvisten hade redan börjat innan fältarbetet 

startades och fortsatte även under intervjutillfället. Trots många konfliktbetingade avbrott 

och störningar i arbetet lärde sig flickorna ändå att göra halvslaget.  

 

De övriga två elever med koncentrationsproblem var de som visade den minsta prestationen 

i bedömningen av vänskapsarmbandet.  

 

Sammanfattningsvis visade analysen en stor andel elever med en hög grad av aktivitet. Det 

blev tydligt att aktivitetsgraden står i direkt relation till elevens prestation. De två elever med 

den minsta prestationen visade också den minsta graden av engagemang, uthållighet och 

koncentration.  

6.4 Interaktion 
6.4.1 Samspel med datorn 

I lärandet med hjälp av instruktionsfilmen kunde eleverna styra filmvisningen efter de egna 

behoven genom att upprepa, pausa, eller gå fram och tillbaka i filmen. På detta sätt blev det 

möjligt att inta en aktiv roll i bearbetning av lärostoffet. Genom att utvärdera observationen 

och intervjusvaren analyserade vi i vilken utsträckning eleverna använde sig av denna möj-

lighet. Vi urskilde graden av samspelet med datorn med hjälp av en skala från ett till tre. Vi 

definierade interaktionsgraden på följande sätt: 

 

Kategori 1: eleven använder inte datorn i arbetet 

Kategori 2: eleven tittar noga på filmen 

Kategori 3: eleven hanterar datorn och tittar noga på filmen 

  

Analysen av observationerna visade att tio elever använde datorn genom att bara titta på 

filmen som upprepades gång på gång. De använde sig inte av styrmöjligheten. Sex elever 

däremot utnyttjade mediaplayern för att anpassa filmvisningen efter deras behov.  

 

Även om de flesta barn berättade i introduktionen att de var vana vid att hantera mediaplay-

ern visade det sig under observationen att det var svårt för dem att använda den i syftet att 

tillägna sig den nya slöjdtekniken. Det ställer tydligen stora krav att synkronisera filmens 

förlopp med det egna projektet när man inte har erfarenheter att arbeta på detta sätt.    
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Under observationen blev vi uppmärksamma på en elev som varken tittade på filmen eller 

hanterade datorn. Han hade hela tiden ögonen på  armbandet och arbetade utan avbrott.  Han 

berättade i intervjun att han hade fattat principen redan efter den första filmvisningen. Hans 

produkt visade att det var sant. Han var med i gruppen som hade kommit längst i knytandet 

av vänskapsarmbandet.   

 

6.4.2 Samspel eleverna emellan 

Vi syftade i vårt arbete på skapandet av en dialogisk undervisningssituation, där eleverna 

interagerar och tar del av varandras olika erfarenheter och kunskaper. Därför poängterades i 

introduktionen att eleverna inte skulle få hjälp av oss utan skulle hjälpa varandra i tillver-

kandet av armbandet i pargruppen men också gruppöverskridande.    

 

För att kunna få en uppfattning om samspelet barnen emellan skapade vi tre kategorier som 

uttryckte de olika samspelsgraderna. 

 

Kategori 1: inget samspel  

Kategori 2: eleven samtalar 

Kategori 3: eleven samtalar och hjälper/tar emot hjälp 

 

Vi observerade sex elever som samspelade enligt kategori tre. Fem elever samtalade bara 

och sex elever visade inte någon form av samspel med andra barn. Samspelet i de olika for-

merna skedde framför allt inom pargruppen. Bara vid ett tillfälle kunde vi uppleva ett 

gruppövergripande samspel. Flickan som på grund av den pågående konflikten i sin par-

grupp kunde inte förvänta sig hjälp av sin partner och fick stöd i en pojke av en annan grupp 

som satt bredvid henne.  

 

Trots att vi kunde iaktta samspel i olika former var det förhållandevis få samspelssituationer 

eleverna emellan som vi kunde observera. Barnen var för det mesta uppslukade i skapande-

processen och var mycket upptagna med uppgiften att knyta armbandet.  

 

En elev yttrade att hon tittade i smyg på en kamrat för att få hjälp. 

 

I:  Samarbetade ni två? 

A och S:  Nej! 

A:  Jag tjuvkikar på andra.  

 

Intressant var att flera barn vände sig först mot oss för att få hjälp fast vi hade påpekat flera 

gånger att vi inte skulle ingripa i själva tillverkandet av vänskapsarmbandet.  

 

Sammanfattande kan vi dra slutsatsen att två tredjedelar av elevgruppen bara tittade på fil-

men. En tredjedel däremot samspelade aktivt med datorn. Aktivitetsgraden hade ingen direkt 

inverkan på resultatet. Eleverna som tillverkade de mest avancerade alster kom från alla tre 

kategorigrupper.  

 

Elva elever visade någon form av samspel med andra elever under observationen. Antalet 

samspelsituationer var dock förhållandevis låg och interaktionen varade bara korta stunder.  
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6.5 Teknik  

Processen hur man knyter ett vänskapsarmband har beskrivits under kapitel ”Bakgrund”, 

avsnitt ”Begrepp”, på sida 6. En punkt i vårt arbete var att observera elevernas teknik gäl-

lande knytandet av armbandet. För eleverna bestod arbetsprocessen av olika delar. Första 

steget var att ta del av instruktionsfilmen. Andra steget var att hantera datorn för att i tredje 

steget kunna föra över det som gjordes på datorn till sin egna produkt. I analysen jämförde 

vi våra intryck från observationerna med elevernas alster och deras intervjusvar. 

 

Att hantera datorn i samband med att knyta ett vänskapsarmband var olika svårt för elever-

na. Det var ungefär hälften av dem som sa att de ansåg att filmen var lite svår eller krånglig. 

Den andra halvan sa att de tyckte den var enkel.  

 

Majoriteten av eleverna uttryckte att det nya arbetssättet var roligt. 

 

 I:  Hur var det att lära sig knyta vänskapsarmband med hjälp av en film? 

S:  Bra 

I:  Vad var det som var bra? 

S:  Jag tyckte det var kul och ville bara fortsätta. 

 

Några andra barn ansåg att det var för krångligt. 

 

I: Hur var det att lära sig knyta vänskapsarmband med hjälp av en film? 

L: Krångligt. 

I: Vad var inte så bra? 

L: Det var krångligt. Jag kunde inte härma. 

 

Hur eleverna bedömde metoden verkade inte ha något direkt samband med hur det hade gått 

för dem. 

 

Vi kan konstatera att det inte verkade vara språket i filmen som var svårt att förstå utan det 

svåra tycktes vara att hinna med att hantera datorn i samband med att knyta armbandet. En 

del av eleverna skilde tydligt mellan filmens språk och överförandet av den visade tekniken 

på det egna vänskapsarmbandet. De flesta barn angav att filmen var lätt att förstå språkligt, 

däremot tyckte de att det var svårt hinna med att överföra tekniken till sitt egna vänskaps-

armband. Dessa uttalanden motsvarar våra intryck under observationen.  

 

I:  Vad var det som var så svårt? 

AM:  Att göra fyran. Jag ska göra ett vänskapsarmband. 

I:  Hur var det med språket? Var det lätt att förstå? 

AM:  Ja, fast inte lätt att göra. 

 

Elevernas uttalanden om hur de tyckte det hade gått för dem jämfördes med deras produkter. 

Våra observationer och våra produktbedömningar stämmer inte alltid överens med deras 

uppfattning. Det fanns barn som tyckte det gick mycket bra och ansåg inte att det fanns någ-

ra svårigheter, medan vi bedömde annorlunda enligt observation och produkt. 

 

Några elever anger att de använde sig av filmen, förstod tekniken och kunde på så sätt arbeta 

med det egna vänskapsarmbandet.  

  

I:  Vad var det som var bra? 

C:  När jag kollade på filmen såg jag vad jag skulle göra. 
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Intressant var att det fanns en elev som varken tittade på filmen eller hanterade datorn, men 

visade upp ett armband där han förstått principen av att göra halvslag, och var på god väg att 

utvecklas i sitt knytande.  

 

Sammanfattningsvis kan vi dra slutsatsen att eleverna inte hade svårt att förstå språket i fil-

men utan att det var svårt att hinna med att knyta samtidigt som de skulle ha koll på filmvis-

ningen. Det var med andra ord svårt att göra vänskapsarmbandet och att samtidigt titta på 

filmen och kontrollera filmvisningen. Även om hälften av eleverna ansåg att det var svårt sa 

de flesta att de hade roligt under tillfället.  
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7 Diskussion 
 

I detta kapitel kommer vi att diskutera studiens resultat i förhållandet till arbetets syfte som 

är att undersöka om instruktionsfilmer om textila tekniker kan användas som redskap till 

kunskapsutveckling för elever med svenska med andraspråk i årskurs två och tre.  

 

Vi har delat in kapitlet i tre rubriker; ”Resultatdiskussion”, ”Metoddiskussion”, och ”Didak-

tiska konsekvenser”. Under dessa diskussionsdelar kommer vi knyta samman vårt genomfö-

rande med bakgrunden och den teoretiska utgångspunkten. Vi avslutar diskussionskapitlet 

med idéer om fortsatt forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

För att underlätta läsandet kommer vi att börja med frågeställningen som vi förhåller oss till 

i respektive avsnitt av resultatdiskussionen. 

 

7.1.1 Tekniken och produkten 

Kan instruktionsfilmer hjälpa elever med svenska som andraspråk att utveckla och visa sin 

kunskap i en textil teknik? 

 

Det blev inga korrekta vänskapsarmband men vårt arbete visar att det är möjligt att elever ta 

till sig färdighetskunskaper med hjälp av instruktionsfilmer och åskådliggöra dessa kunska-

per i produkten. Eleverna var till en stor del oerfarna i slöjden, befann sig i en obekant situa-

tion, hade knappt femton minuter på sig och fick inte hjälp av en vuxen. Därför värderar vi 

kunskapstillväxten som försiggick i helgruppen som förhållandevis stor. 

 

Flertalet av eleverna i vår undersökning ansåg inte att det var filmens språk som var svårt, 

utan att det var själva tillverkningstekniken som var svår. I planeringen av arbetet hade vi 

betraktat knytandet av vänskapsarmbandet som en sammanhängande process. Upptäckten 

som vi gjorde genom studien var att det fanns flera steg i görandet av vänskapsarmbandet, 

som eleverna fick lära sig utföra och koordinera. De största svårigheterna för eleverna var att 

hålla isär arbetstråden och de liggande trådarna och att göra halvslag på alla trådar i en rad i 

rätt ordning. För oss, som behärskar tekniken, verkade arbetsprocessen vara enkel och själv-

klar. Därför förutsåg vi inte att problem kunde uppstå på grund av att tillverkningsprocessen 

är komplicerad för en nybörjare.  

 

Ytterligare svårigheter uppstod för eleverna genom att de fick koordinera filmvisningen, 

samspelet med datorn och tillverkandet av vänskapsarmbandet. Ändå hade nästan alla elever 

tillägnat sig åtminstone en del av denna textila teknik inom den korta tid som fanns att tillgå, 

knappt 15 minuter. Detta anser vi som ett tydligt tecken på att användbarheten av instruk-

tionsfilmer som ett redskap till kunskapsutveckling, är hög. Våra erfarenheter genom denna 

studie visar dock att det behövs en bearbetning av filmmaterialet och en träning av arbetssät-

tet för att underlätta och optimera lärandet genom denna metod.  

 

Eleverna fick arbeta utan lärarhjälp för att vi skulle kunna undersöka filmens effekter. Enligt 

våra intryck hade det ofta bara behövts en kort handledning från pedagogen för att eleven 

hade kunna göra framsteg i tillverkandet av vänskapsarmbandet. Våra erfarenheter motsva-

rar Degerfält och Porko-Hudds ( 2008) uppfattning att de digitala medierna kan fungera som 

en kompletterande metod för kunskapsutveckling i olika slöjdtekniker men att de inte kan 

ersätta pedagogen.    
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Elevernas alster var en tydlig indikator för de färdighetskunskaper som de hade tillägnat sig 

under arbetet. I jämförelsen av elevernas produkter blir stora olikheter beträffande de tilläg-

nade kunskaperna tydliga. Skillnaderna liknar spridningen i kunskapsutvecklingen som kan 

upplevas i användning av traditionella undervisningsmetoder. En förklaring till detta ger 

Säljö (2000) som menar att även med hjälp av den nya informationsteknologierna kommer 

det inte att utvecklas en ultimativ metod som möjliggör ett framgångrikt lärande för alla 

elever.  

 
Inte heller kommer det någonsin att skapas en slutlig teknisk lösning i form av 

undervisningsmetoder eller teknologier som på ett mirakulöst sätt automatise-

rar dessa processer. Hur människor lär kan aldrig reduceras till en fråga om 

enbart teknik eller metod /…/. Inte ens den mest kraftfulla informationstekno-

logi löser lärandets problem, den ändrar bara dess villkor (s. 12). 

 

Vi ser därutöver tydliga kopplingar till Dysthe (1996) som inte bara ser lärandets interaktio-

nistiska sida utan också dess konstruktiva aspekt. Lärandet tar sin utgångspunkt i individens 

tidigare erfarenheter och förkunskaper. Detta möjliggör lärandet men begränsar det också 

samtidigt. Eleverna i vår studie hade var sin bakgrund med personliga erfarenheter, förkun-

skaper, förmågor och intressen. Genom dessa faktorer skapades individuella förutsättningar 

för det enskilda barnet för att kunna lyckas med uppgiften. 

 

7.1.2 Att förstå och använda det svenska språket 

Kan instruktionsfilmer, som förmedlar färdigheter i textila tekniker, underlätta förståelse av 

det svenska språket för elever som har ett annat modersmål? 

 

Vår studie är för liten för att tillåta tillförlitliga generaliseringar. Ändå finns det tydliga teck-

en på att arbetet med instruktionsfilmer om textila tekniker kan hjälpa elever med svenska 

som andraspråk att förstå, vilket är den främsta förutsättningen för att framgångsrikt kunna 

delta i undervisningen.  

 

Eleverna hade berättat för oss att det inte var ett problem att förstå språket i filmen. I analy-

sen sökte vi efter orsakerna och fick hjälp genom barnens förklaringar. De nämnde bland 

annat filmens visualisering som ett hjälpmedel att förstå språket, vilket även Säljö (2000) 

anser som en viktig fördel med de nya medierna. I vår studie visade sig att den direkta kopp-

lingen av det svenska språket till filmens bilder underlättade språkförståelsen för eleverna.  

 

Andra faktorer som eleverna talade om var språkets tydlighet och möjligheten till upprep-

ning. Språket som användes i filmen hade vi tänkt igenom noggrant. Som redan nämnts var 

det enkelt, korrekt, tydligt och låg över elevernas språknivå. Det motsvarade därmed Kras-

hens (1981/2002) krav för att nå ett optimalt språkintag. Under våra VFU-insatser har vi 

upplevt hur svårt det är att använda sig av ett sådant språk i skolvardagen, där pedagogen 

agerar utan manus. I inspelningen av filmen hade vi däremot möjligheten att reflektera över 

nästan varje ord och att ändra sekvenser som vi uppfattade som otydliga. Genom detta ska-

pades goda förutsättningar att en stor mängd av språkinflödet kunde bli intag som eleven 

kunde förstå och därmed kognitivt bearbeta enligt Krashen. Att en del av eleverna i intervju-

erna aktivt använde sig av filmspecifika termer i rätt sammanhang värderar vi som en indi-

kator för en sådan inre bearbetning.  

 

Det muntliga språket är flyktigt. Detta är ett problem för flerspråkiga elever som behöver 

mer tid för att uppfatta meningen i det som sägs i undervisningen menar Ladberg (2003). 

Hon nämner dessutom ett behov av många upprepningar för att kunna förstå och senare ak-

tivt använda obekanta ord (s.153-154). Genom filmen blev språket beständigt som skrift-

språket, dock mera lättillgängligt. Viktiga begrepp upprepades och genom att titta på filmen 
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flera gånger upprepades de ännu mera. Eleverna hade därutöver möjligheten att upprepa 

sekvenser som var svåra att förstå.  

 

En annan positiv faktor ser vi i filmens kontextbundenhet. Genom att koppla filmen till en 

konkret uppgift blev språket meningsfullt, vilket Cummins (1996) anser som essentiellt för 

nybörjare i språkinlärningen. Vi ser en ytterligare fördel i kontextbundenheten. Genom den 

konkreta uppgiften leddes barnens fokus på filmen. Eleverna var ”tvungna” att skärpa sina 

sinnen, att titta och lyssna noga och söka sina individuella vägar till förståelse för att utan 

hjälp av pedagogen kunna bemästra uppgiften.   

 

Vi drar slutsatsen att instruktionsfilmer faktiskt kan fungera som en stödstruktur som kan, 

beträffande språkförståelse, vara överlägsna i jämförelse med en traditionell katederunder-

visning. Hur och i vilket sammanhang de enligt vår uppfattning bäst kan användas i skol-

verksamheten kommer att diskuteras under rubriken ”Didaktiska konsekvenser”.    

 

7.1.3 Aktivitet 

Kan aktivitet i klassrummet utvecklas i användandet av instruktionsfilmer om textila tekni-

ker? 

 

Vi värderar elevernas aktivitetsgrad i arbetet med vänskapsarmbandet som hög och ser ett 

samband med uppgiftens uppläggning, vars avsikt var att främja deras aktiva deltagande. I 

detta sammanhang betraktar vi instruktionsfilmer som en lämplig möjlighet att hålla eleven 

aktiv i lärandeprocessen, då den annars bara hade väntat på lärarens hjälp. Viktigt är dock att 

anpassa filmen och ramen för arbetet, så att de passar bättre till elevens behoven.  

 

Även om vi bedömer resultatet som positivt i förhållande till vårt syfte kan vi inte bortse 

ifrån att den obekanta, spännande situationen och den helt nya metoden kan ha bidragit till 

att barnen var beredda att engagera sig i hög grad. Denna effekt skulle antagligen minska om 

man använde instruktionsfilmer som ett vanligt redskap i undervisningen.   

 

Dysthe (1996) pekar på vikten av att eleven är aktivt engagerad i undervisningen för att 

kunna utveckla sin kunskap, vilket ställer krav på utformningen av verksamheten (s.238). 

Resultaten i vårt arbete bekräftar denna uppfattning. Det var häpnadsväckande att se hur 

starkt framgången i tillverkandet av vänskapsarmbandet var förknippad med elevens person-

liga engagemang. Denna erfarenhet leder till att vi ser som Dysthe (s. 239) ett tydligt krav på 

pedagogen att hålla eleven aktiv i lärandeprocessen. Idéer om hur vi kan motsvara dessa 

insikter i arbetet med instruktionsfilmer utvecklas i avsnittet  ”Didaktiska konsekvenser”.  

 

7.1.4 Interaktion 

Kan samspel i klassrummet utvecklas i användandet av instruktionsfilmer om textila tekni-

ker? 

 

7.1.4.1 Samspelet med datorn  

I elevernas samspel med datorn såg vi olika tillvägagångssätt att ta till sig informationen. 

Bara en tredjedel av eleverna använde sig av datorns styrmöjligheter. De flesta barn var pas-

siva konsumenter som bara tittade på filmen, fastän alla hade hanterat mediaplayern förut. 

Orsaken till det ser vi i uppgiftens komplexitet. Det gällde inte bara att självständigt lära sig 

knyta ett vänskapsarmband utan samtidigt koordinera båda processerna, filmvisningen och 

tillverkandet av armbandet i realiteten. För att kunna öka interaktionen med datorn ser vi 

nödvändigheten av ett förändrat arbetssätt, vilket vi kommer att diskutera under ”Didaktiska 

konsekvenser”.  
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7.1.4.2 Samspelet  mellan eleverna 

För att främja interaktionen hade vi följt Tragetons (2005) idé om det optimala antalet elever 

i smågrupper och lagt upp arbetet för pargrupper. Vi hade dessutom uppmuntrat eleverna att 

hjälpa varandra. Ändå var samspelet eleverna emellan förhållandevis svagt. Frågan uppstod 

varför det inte utvecklade sig mer samtal och interaktion och vi ser följande förklaringar: 

 

Till skillnad från Trageton (2005) gav vi inte pargrupperna något gemensamt uppdrag, utan 

var och en skulle knyta sitt eget vänskapsarmband. Därmed hade uppgiften karaktären av ett 

enskilt arbete, fast eleverna satt i par. Följden var att barnen var uppslukade med den egna 

uppgiften och registrerade inte mycket av det som hände omkring dem. Situationen kan ock-

så ha bidragit till att barnen kopplade till tidigare tillfällen där de skulle arbeta enskilt. De 

kanske inte vågade fråga om hjälp som flickan, som sa att hon ”tjuvkikade” hos andra. En 

orsak till detta kunde vara att vi inte var tillräckligt tydliga. En annan anledning kan vara att 

det finns starka vanor i att först vända sig till läraren som kunskapsbärare. 

 

En annan insikt är att samarbete inte uppstår automatiskt utan måste tränas. I sin forskning 

beskriver Dysthe (1996) hur olika pedagoger utformade sin undervisning för att främja en 

dialog och elevernas aktivt deltagande i klassrummet. Processen försiggick under flera år 

och framstegen utvecklades med tiden. Kopplas dessa insikter till vårt arbete är det inte  

märkligt att eleverna som befann sig i en helt ny situation var upptagna med sig själva. Det 

fanns därför inte utrymme för en utpräglad interaktion med andra elever. Vi är övertygade 

om att med en träning av det nya arbetssättet och en modifiering av uppgiften skulle det vara 

möjligt att skapa mera interaktion och dialog mellan barnen.    

 

En tredje faktor kan vara faktumet att textilläraren hade parat ihop barnen efter modersmå-

let. Det var inte samarbetsförmåga eller harmoni mellan eleverna utan det gemensamma 

språket som avgjorde sammansättningen av pargrupperna. Vi såg under observationen att 

det gemensamma språket inte ledde till samarbete per automatik. Samtidigt visade sig hur 

t.ex. konflikter i pargruppen förhindrade ett tillfredställande samarbete.  

7.2 Metoddiskussion 

Som redan nämnt fanns två elever med svenska som modersmål med i urvalsgruppen, fastän 

studien syftar på elever med svenska som andraspråk. Eftersom dessa två elever ingick i 

klassen och hade, som alla andra deltagare, uttryckt sin beredskap att delta ville vi inte ute-

sluta dem på grund av etiska skäl. Eleverna ingick även i resultatredovisningen förutom i 

delen som behandlar språket. Under observationen upptäckte vi inga väsentliga skillnader i 

jämförelse med de övriga elever angående kriterierna ”aktivitet” och ”interaktion” och ansåg 

därför ingen anledning att urskilja dessa två elever. I kriteriet ”teknik” ingick de eftersom de 

berättade i princip om samma svårigheter i tillverkningsprocessen och användandet av fil-

men som sina kamrater med svenska som andraspråk. Beträffande kriteriet ”produktbedöm-

ning” blev det tydligt att modersmålet svenska inte per automatik ledde till högst presta-

tionsgrad i produktbedömningen. Därför valdes att ha dessa två elever med även här. Vi har 

dock valt i det här sammanhanget att redovisa hur båda elever presterade i förhållande till de 

andra för att inte förfalska resultatet. 

 

Som tidigare beskrivits bestämde vi oss för att inte redovisa resultaten av en elev med ex-

trema prestationssvårigheter i obekanta situationer, först och främst för att inte utsätta denne 

för upprepande anmärkning av ickepresterande i resultatdelen. Nu efter genomfört fältarbete 

och analys ser vi en ytterligare motivering som stödjer vår beslut. Ett ickepresterande är en 

vanlig företeelse i olika undervisningssituationer och därför principiellt ingen anledning att 

inte redovisas i resultatdelen. Men vårt fältarbete var ingen vanlig undervisningssituation. 
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Eleven skulle å ena sidan arbeta med en helt ny undervisningsmetod. Barnet var å andra si-

dan konfronterad med oss vuxna som det aldrig hade träffat förut och befann sig i ett rum 

som var obekant för eleven i undervisningssammanhang. Möjligtvis hade barnet kunnat 

prestera bättre om det hade fått arbeta i en tryggare ram, till exempel. i slöjdsalen tillsam-

mans med slöjdläraren. Eftersom vi inte kunde utesluta att ickepresterandet berodde på vår 

närvaro och inte på den nya arbetsmetoden ansåg vi det som den bästa lösningen att inte ha 

eleven med i resultatredovisningen.  

 

Under observationen använde vi oss av ett aktivitetsschema och ett löpande protokoll. De 

olika sätten att anteckna våra iakttagelser kompletterade varandra och gav en god grund för 

att kunna utvärdera vårt resultat. I observationen stod vi bakom eleverna och detta gav oss 

en bra översyn och god rörelse för att se över de olika grupperna.  

 

Intervjuerna inspelades med hjälp av diktafon för att enkelt kunna föra ett samtal med ele-

verna och inte missa ett svar. Samtidigt gjorde vi anteckningar om barnens viktigaste utta-

landen. Genom inspelningarna förenklades transkriberingen och undveks risken för feltolk-

ningar i följd av oklara intervjuanteckningar. Anteckningar hade ändå sitt berättigande i de 

fallen då vi vid avlyssningen inte kunde känna igen vilket barn som talade. Noteringarna var 

då ett stöd för att identifiera vilken av eleverna som gav svaret. 

 

Under arbetet med intervjuerna uppstod vissa svårigheter som grundade sig i att eleverna 

hade svårt att uttrycka sig på svenska. Inspelningen var till god hjälp så vi kunde höra hur vi 

agerade som intervjuare. När intervjuerna gjordes var det av vikt att använda sig av ”öppna 

frågor” (Kilhström 2007, s. 49) för att eleverna skulle få möjligheten att reflektera över sina 

tankar. Det visade sig under arbetet hur svårt det var att uppfylla detta krav. Elevernas svå-

righeter att uttala sig på svenska samt tidsbristen ledde till att vi ofta följde upp våra öppna 

utgångsfrågor med mera slutna frågor.  

 

En annan upptäckt var att vi, trots att vi trodde att eleverna fick god tid på sig att formulera 

sina svar, ibland gick in och lade orden i deras mun, genom att fylla i deras meningar. När 

det blev svårt för eleverna att uttrycka sig ville vi hjälpa dem. Vi upprepade vid olika tillfäl-

len vad de hade sagt för att själva se om vi hade förstått dem. Därmed besannades en risk 

som Doverborg och Pramling Samuelsson (2000, s. 32) nämner i samband med intervjuer 

med yngre barn.   

  

Dessa erfarenheter tydliggjorde hur svårt det är att använda sig av intervju med yngre barn 

som dessutom har ett annat modersmål som svenska. Vi skulle därför i framtida forskning 

följa Kihlström (2008, s.231), som rekommenderar provintervjuer med en jämförbar grupp 

för att kunna identifiera och åtgärda eventuella problem i intervjuteknik inför studien.  

 

Fotodokumentation av elevernas alster bedöms som mycket positivt. Denna metod var till 

mycket god hjälp för att analysera vårt resultat.  

 

Kihlström (2008, s. 231) beskriver trianguleringen, den parallella användningen och analy-

sen av olika metoder till datainsamlingen, som en möjlighet att höja studiens validitet.   

Vårt beslut att använda tre olika metoder till datainsamling värderar vi som positivt i detta 

sammanhang. Genom trianguleringen blev det möjligt att jämföra de olika resultaten vilket 

underlättade att dra mera giltiga slutsatser i analysen.  

 

Som mindre bra värderar vi de yttre förutsättningarna för datainsamlingen. Det rådde en viss  

tidspress eftersom vi fick anpassa oss efter skolans schema. Salen var mindre lämplig därför 

att den hade en dubbel funktion som matsal och datasal. Detta innebar att vi under vår un-
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dersökning blev störda när tallrikar och bestick skulle ställas ut, även när andra lärare skulle 

använda datorn blev vi störda.  

 

Vi hade båda gjort en pilotstudie där vi prövade vår instruktionsfilm på olika elever innan 

studien skulle genomföras. Den var till god hjälp för att få ett intryck om filmens principiella 

användbarhet. Som redan nämnt upptäcktes under pilotstudien att det kunde uppstå ett visst 

behov av lärarhandledning under tillverkningsprocessen. Vi bestämde oss ändå för att i stu-

dien enbart handleda eleverna när de behövde hjälp med datorn. Genom detta kunde det sä-

kerställas att observerade effekter i lärandet kunde kopplas till filmen och inte till handleda-

ren.  

7.3 Didaktiska konsekvenser  
7.3.1 Utveckling av färdighetskunskaper 

Genom studien blev det tydligt att lärandet med hjälp av instruktionsfilmer är en mycket 

komplex process särskilt för yngre elever. Vi ser olika möjligheter att optimera denna metod 

för att underlätta lärandet.  

 

Filmens funktion som stödstruktur skulle kunna förbättras genom att avgränsa de olika de-

larna av tillverkningsprocessen tydligare från varandra. I vårt exempel kunde den ursprung-

liga filmen delas upp i tre mindre filmer. I den första filmen skulle då bara visas hur det görs 

ett halvslag och hur det görs två halvslag efter varandra. Den andra filmen skulle handla om 

hur det hålls ordning på trådarna och hur man knyter med arbetstråden över hela raden. I den 

tredje filmen skulle det visas hur man börjar en ny rad. Genom att lägga in en mindre mängd 

information i filmen skulle det bli det lättare att ta till sig innehållet och överföra det till det 

egna arbetet. Barnet kan ta ett steg i taget och gå vidare till nästa film när det känner sig sä-

kert.  

 

Studien visar hur svårt det var att navigera mellan tittandet på filmen, användningen av da-

torns styrmöjligheterna och överförandet av informationen på det egna arbetet. Det blev tyd-

ligt att ett sådant nytt arbetssätt inte kan fungera tillfredställande utan övning. Vi ser därför 

en nödvändighet att eleverna systematiskt ska träna det nya arbetssättet tillsammans med 

läraren innan de sätter igång ett självständigt arbete i smågrupper.  

 

7.3.2 Språkutveckling 

De positiva resultaten som visades beträffande språkförståelsen skulle kunna förstärkas ge-

nom olika uppföljningsaktiviteter. Med dessa övningar kan språkförståelsen fördjupas och 

samtidigt den aktiva språkanvändning av de nya termerna främjas. Ett exempel är att elever-

na samlar filmens viktiga begrepp i helklass och ordnar dem i en tankekarta. Den kan funge-

ra som en utgångspunkt till barnens egna berättande om hur de gjorde. En annan möjlighet 

är att skriva ner dessa begrepp på små lappar och förvara dem i en ordbank.  

 

7.3.3 Samspel och dialog 

Samspelet och dialogen inom pargrupperna utvecklades inte i den utsträckning som förvän-

tades. Vi ser en risk att den traditionella monologiska klassrumssituationen manifesteras 

även i det nya arbetssättet. Istället för läraren som står framme och talar till eleverna är det 

nu filmen som tar över denna roll. Som en viktig didaktisk konsekvens skulle vi därför lägga 

mer omtanke på gruppsammansättning. Inte det gemensamma modersmålet utan harmoni 

och en grundläggande samarbetsvilja eleverna emellan är enligt vår åsikt de viktigaste fakto-

rerna för att främja interaktionen. Dessutom skulle samspelet i gruppen stimuleras genom att 

ge eleverna en uppgift som de ska utföra gemensamt. I relation till vårt arbete skulle det be-

tyda att elevparet får uppgiften att knyta ett armband tillsammans. På detta sätt kunde sam-

spelet mellan eleverna främjas samt den gemensamma hanteringen av datorn underlättas.   
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7.3.4 Lärarens roll som handledare 

Arbetsron och elevernas engagemang som upplevdes under fältarbetet skapar nya möjlighe-

ter för pedagogen att agera i klassrummet. Instruktionsfilmer kan enligt våra erfarenhet ge-

nom studien bidra till en mera avspänd situation i undervisningen. Läraren behövs fortfaran-

de, men inte längre för att förklara samma process om och om igen till varje enskild elev. 

Genom filmen blir det möjligt att barnen självständigt kan tillägna sig och bearbeta en stor 

del av informationen. Det kan räcka med en stödinsats som bara tar några sekunder för att 

eleven kan fortsätta med det självständiga arbetet. Det skapas utrymme till läraren att  ob-

servera det som händer i klassrummet och att befatta sig med elever som har ett större behov 

av lärarstöd. Erfarenheterna som vi gjorde i vår studie motsvarar i detta Degerfälts och Por-

ko- Hudds (2008) beskrivningar. 

7.4 Fortsatt forskning  

I arbetets bakgrundsdel refererades till aktionsforsningen som gav inspiration till vår forsk-

ningsmetodik. Trageton (2005, s.177) beskriver att en av aktionsforskningens viktiga princi-

per är att den försiggår cirkulärt. Detta innebär att resultat, diskussion och konsekvenser blir 

till en utgångspunkt för en ny forskningsomgång. Vårt första förslag till fortsatt forskning 

relateras till denna idé genom att undersöka utfallet i en situation där de didaktiska konse-

kvenserna har realiserats.  

 

Inspiration fick vi också genom de positiva indikatorerna om elevernas språkutveckling. En 

annan idé till fortsatt forskning är därför att begränsa fokuset till endast språket och att un-

dersöka mera systematiskt hur sådana instruktionsfilmer kan bidra till språkutveckling hos 

elever med svenska som andraspråk.  

 

I ett vidare perspektiv ser vi en möjlighet att forska kring hur filmatiserad barnlitteratur kan 

användas i arbetet med elever med ett annat modersmål för att underlätta förståelse och 

språkutveckling i det svenska språket.    
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8 Tack  

 
Vi vill börja med att tacka lärare och elever som ställde upp i vår undersökning. Vi vill tacka 

vår handledare Susanne Björkdahl Ordell för hjälp och engagemang. Ett speciellt tack till 

Lena Lidholm som tog sig tiden att under arbetets gång har läst innehållet, kommit med för-

slag och frågor om vårt examensarbete.   
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10 Bilagor      

  
Bilaga 1 

 

Filmmanus  

 

Nedan är en beskrivning på hur den första raden på ett vänskapsarmband görs. Texten är 

skriven precis som det sägs i filmen.   

 

”Då ska vi göra ett vänskapsarmband, och för att göra det börjar du med att 

knyta ungefär tio centimeter in på trådarna.  

 

Sedan lägger du den på bordet och tar en tejpbit och fäst fast på bordet så trå-

darna inte glider omkring när du ska börja.  

 

Man kan ha olika mönster på sitt armband beroende på vilken ordning man 

lägger trådarna i. Jag väljer att lägga varannan. Jag börjar lägga gul, blå, gul 

och så blå. 

 

 Och då kan vi börja göra armbandet. Jag lägger undan trådarna som jag inte 

ska arbeta med just nu. Börja med den första tråden och lägg den som en fyra. 

Gå under den blåa tråden och knyt åt. Du gör detta en gång till.  

Lägg den gula tråden i en fyra, gå under den blåa tråden och knyt åt. Du knyter 

två gånger innan du går vidare till nästa tråd.  

 

Och så lägger du den igen som en fyra och går under den gula tråden och knyt 

åt. I en fyra, gå under och knyt åt. Det ska alltid knytas åt två gånger på samma 

tråd så att trådarna inte går upp.  

 

Då knyter jag den sista tråden innan vi ska på nästa rad.”  

 

Nästa rad börjar man nu med den blåa tråden, men annars är det samma tillverkningsprocess 

som beskrivits ovan.   
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Bilaga 2 

 

Aktivitetsschema / Observation knyta vänskapsarmband 
   observation grupp 1   grupp 2   grupp 3   särskilda iakttagelser   

        
 

    
  

  

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

11                   

12                   

13                   

14                   

15                   

16                   

          t  =  tittar på skärmen 

 

s =  samtal  

     h  =  hanterar datorn 

 

f  =  frågar  

     a  =  arbetar med bandet l  =  lyssnar  

     hjä  =  hjälper annan elev ö = övrigt 
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Bilaga 3 

 

Examensarbete – Intervju 

Med hjälp av intervjufrågorna vill vi fånga elevperspektivet. Hur är det för barnen att arbeta 

med en instruktionsfilm? Vilka för- och nackdelar ser dem? 

Barnen intervjuas i arbetsgrupperna, alltså två och två 

Avsedd tid: ca 20 minuter 

Intervju inspelas (batterier, fungerande teknik!!!!) 

 

Lugn plats, mysig, någon frukt, något att dricka 

 

Hälsa välkomna, berätta kort om intervjun, avsedd tiden, inspelningen, frivillighet 

 

Frågor:  

1. Berätta vad ni heter och hur gamla ni är. 

2. Har någon av er gjort vänskapsarmband eller flätat eller knutit andra band förut? 

3. Hur var det att lära sig med hjälp av en sådan liten film? Vad har ni lärt er? 

Vad fungerade bra, vad fungerade inte så bra?  

Hur gick det med språket i filmen? Vad gjorde ni ifall ni inte förstod något? 

4. Hur gick det för er i ert arbete?  

Hur svårt var det att knyta bandet? Vad gjorde ni när ni körde fast och inte visste 

hur ni skulle fortsätta? Hur nöjda är ni med ert band? 

5. Hur kunde ni hjälpa varandra? 

6. Vad var annorlunda jämfört med en vanlig undervisning, där läraren visar hur ni 

ska göra? 

Angående språkförståelse? 

Hur kändes det för er under lektionen? Vad kändes bra/mindre bra? 

7. Tror ni att man även kan arbeta i andra ämnen med hjälp av sådana filmer? I vilka 

ämnen tror ni att man kunde arbeta med filmer? 
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      Bilaga 4 

 

Högskolan i Borås    Datum 

 

Missivbrev 

 

Hej barn och föräldrar!  

 

Vi heter Birgit Bruhns och Karina Lidholm. Vi är lärarstudenter från Högskolan i Borås som 

läser upp till årskurs 3, en inriktning på lärarprogrammet som heter Lärande genom textil.  

Det är nu vår sista termin och vi ska skriva vårt examensarbete som är den sista delen i ut-

bildningen.  

 

Syftet med detta arbete är att undersöka om man kan lära barn en textil teknik genom att de 

får titta på en film som vi gjort. Denna film visar hur man flätar ett band. En av oss kommer 

hålla i undervisningen, medan den andra kommer vara i klassrummet och observera. Efter 

lektionen ska vi intervjua eleverna en och en. Aktiviteterna kommer att ske mellan den 22 

och 29 oktober 2010. 

 

Vi kommer ta hänsyn till forskningsrådets etiska principer, vilket menas att deltagandet är 

frivilligt och ert barn därför närsomhelst kan avbryta sin medverkan om det inte vill vara 

med längre. Barnen och skolan som ert barn går på kommer att vara anonyma i studien samt 

att uppgifterna vi får in endast kommer behandlas i vår studie.  

Sätt ett kryss i den ruta som passa er. 

 

Ring gärna ifall det finns frågor! 

 

Karina Lidholm:   

Birgit Bruhns:  

 

Med vänliga hälsningar  

 

Birgit och Karina 

 

Tack på förhand! 

 

Härmed godkänner jag att mitt barn kommer att medverka i aktiviteter, intervjuer och obser-

vationer som genomförs av lärarstudenterna Birgit Bruhns och Karina Lidholm. 

 

    Jag godkänner     Jag godkänner inte 

 

 

 

……………………………………..  …………………………………….

  

Elevens namn   Förälderns namn 
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     Bilaga 5 

  

 

Kategori 1: Eleven har inte förstått hur man gör ett halvslag 
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Kategori 2: Eleven har förstått hur man gör ett halvslag men ännu inte hela processen 
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Kategori 3: Ett mönster blir synligt. Eleven är på väg att tillägna sig hela processen 

 

 
 


