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Språkutvecklande metoder inom förberedelsegruppens slöjdämne 
 

 

Sammanfattning 

 
I den här uppsatsen undersöker vi huruvida slöjdämnet har en språkutvecklande funktion hos 
elever som går i förberedelsegruppen och i så fall på vilket sätt. Undersökningen är gjord i 
form av en fallstudie över tre skolor och materialet är insamlat genom observationer, 
intervjuer och litteraturstudier.  
 
I uppsatsens inledning ger vi en kortfattad inblick i forskningen kring språkutveckling och 
slöjd, samt förklarar hur förberedelsegruppen fungerar. Vi förklarar även att vi har våra 
teoretiska utgångspunkter i Lev Vygotskij, Jim Cummins, Pauline Gibbons och Inger 
Gröning.  
 
Vi förklarar sedan vårt syfte, våra frågeställningar och den metod vi använt mer ingående och 
går sedan över till att redovisa våra resultat skola för skola. De skolor som vi har besökt ligger 
i södra Sverige och har organiserat sin slöjdundervisning för förberedelsegruppen på olika 
sätt. På den skola som vi kallar ”Skola 1” har förberedelsegruppen slöjd tillsammans, på 
”Skola 2” har de istället slöjd två gånger i veckan; dels med förberedelsegruppen och dels i 
ordinarie klass. På den sista skolan, ”Skola 3”, har de slöjd i sin ordinarie klass.  
 
I nästa kapitel diskuterar vi skolorna utifrån lärarnas syn och våra frågeställningar.  Vi kan 
konstatera att samtliga slöjdlärare har en medvetenhet kring elevernas språkutveckling och 
hur slöjden kan ha en språkutvecklande funktion. Vidare diskuterar vi hur elevernas placering 
och klassrummens utformning påverkar språkbruket, vilka språkutvecklande metoder lärarna 
på respektive skola använder, samt hur kommunikationen i klassrummet kan påverka 
språkutvecklingen. 
 
Avslutningsvis konstaterar vi att slöjdämnet tycks främja språkutvecklingen för 
förberedelsegruppen på samtliga skolor. 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Språkutveckling, slöjd, förberedelsegrupp, nyanlända elever.  
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1 INLEDNING 
 
Vårt val av ämne för undersökningen är främst baserat på ett intresse som skapats genom 
studier och verksamhetsförlagd utbildning, men också en uppfattning om att det finns ett 
behov av att ringa in hur lärare kan arbeta med språk och kommunikation inom alla ämnen, 
inte minst inom slöjdämnet. Som blivande lärare i slöjd och bild respektive svenska och 
engelska finner vi det intressant att undersöka kombinationen av andraspråksinlärning och 
slöjd, som vi tror kan vara en viktig del i förberedelsegruppselevens inlärningprocess. Till 
skillnad från förberedelsegruppens ordinarie lektioner, där grammatik och satsmönster, till 
viss del är i fokus så kan praktisk-estetiska ämnen ge eleven en möjlighet att släppa 
böjningsformer en stund och få möjlighet att använda svenskan som ett verktyg istället.  
 
Vårt syfte med denna uppsats är därför att undersöka om slöjdämnet har en språkutvecklande 
funktion hos elever som går i förberedelsegruppen och i så fall på vilket sätt. Eftersom vår 
studie är fokuserad på den sociala interaktionen och miljön i klassrummet så har vi valt att 
göra den utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Enligt Roger Säljö intresserar man sig i 
sociokulturella studier för de medel som människor har att tillgå för interaktion eller 
problemlösning i den sociala kontext som de befinner sig i. Istället för att söka ursprunget till 
problem i det genetiska letar man istället bland det socialt utformade.1 Eftersom vi i den här 
uppsatsen vill se hur eleverna lär sig i en miljö där språk inte står i fokus, utan det sociala 
spelet blir ett verktyg som kan användas för att öka sin förståelse för språket anser vi det 
lämpligt att göra studien utifrån ett sociokulturellt perspektiv. 
 
När språket blir något man behöver för att lösa uppgifter som inte är språkrelaterade börjar 
man leta efter de former som krävs för uppgiften istället för att fundera över hur man ska böja  
verb och på detta sätt tror vi att man skapar en annan form av kunskap om språket. Många 
forskare idag hävdar att just det fria samtalet om konkreta saker är en viktig del av 
språkutvecklingen. Inger Lindberg kommenterar i sin artikel Samtalet som didaktiskt verktyg 
att man i språkklassrummet ofta koncentrerar sig så mycket på det korrekta att man begränsar 
de språkliga möjligheterna. Hon nämner vidare att Hatch redan på 1970-talet påstod att 
samtalet är språkinlärningens begynnelse, snarare än de första grammatiska 
böjningsmönstren.2 Även Pauline Gibbons poängterar vikten av att inlärarna får möta ett 
konkret och verklighetsförankrat språk.3 
 
Jim Cummins, Gibbons men även andra forskare skiljer på det akademiska språket och det 
vardagliga språket, eftersom det akademiska ofta innehåller många abstrakta begrepp, och 
sällan relaterar till sådant som eleverna själva kan relatera till.4 Lindberg poängterar att 
Gibbons skriver att det är viktigt att överbrygga dessa skillnader,5 och även här tror vi att 
slöjden kan vara till hjälp i och med att den befinner sig mittemellan det vardagliga och det 
akademiska. Den erbjuder de konkreta föremålen tillsammans med de beskrivande begreppen, 
och ger goda möjligheter till dialoger med en lärare närvarande som kan motivera, instruera 
och förklara.  

                                                             
1 Säljö, Roger. Lärande i praktiken – ett sociokulturellt perspektiv, Stockholm: Nordstedts, 2000, 20-21. 
2 Lindberg, Inger. Samtalet som Didaktiskt Verktyg. I Symposium 2000 – Ett Andraspråksperspektiv på lärande, 
Kerstin Nauclér (red.), 63-85. Halmstad, Sigma Förlag,  2001, 75. 
3 Gibbons, Pauline: Stärk språket stärk lärandet - Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med 
andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag AB, 2007, 162. 
4 Gibbons, Pauline. Lyft språket lyft tänkandet - Språk och lärande. Stockholm: Hallgren & Fallgren Studieförlag 
AB, 2010, 28. 
5 Lindberg, Samtalet som didaktiskt verktyg, 70-71. 
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Språk har genom tiderna setts som något som finns inbyggt i individen, såväl som något som 
lärs in mekaniskt av omgivningen,6 men under det senaste halvseklet har en sociokulturell 
syn, med utgångspunkt i den ryske språkforskaren Vygotskij (1896-1934) fått allt större 
fotfäste. Här intar man en mellanposition, och ser språket som något som individen bär med 
sig fröet till, men som måste växa fram i en social kontext. Begreppsbildning och 
klassificering av omvärlden blir centrala delar, snarare än uttalande av fonemer, och man ser 
inlärningen som en komplex process av interaktion snarare än som ett simpelt fyllande av ett 
hål. 7 
 
När det gäller begreppsbildning och att konkretisera språket kan slöjden även vara gynnsam i 
egenskap av ett praktiskt ämne som kretsar kring konkreta ting snarare än kring teoretisk 
vetenskap.  För att begrepp i språket ska få en betydelse krävs det att inläraren skapar sig en 
bild av vad det i själva verket betyder. Vygotskij hävdade att ett ord som inte är 
meningsbärande är helt betydelselöst för språkutvecklingen - det förblir bara ett ljud.8  
 
För fallstudien har vi tagit utgångspunkt i de sociokulturella idéer som utvecklades av Lev 
Vygotskij, och därför främst studerat texter av honom och hans efterföljare. Vi har analyserat 
materialet i ljuset av texter av Jim Cummins, Pauline Gibbons, Inger Lindberg och Inger 
Gröning, eftersom dessa pekar på samtalet, den konkreta begreppsbildningen och vikten av en 
god social miljö som viktiga faktorer för språkutvecklingen. Samtliga av dessa delar tror vi att 
slöjdundervisningen kan erbjuda.  
 

1.1 Bakgrund 

För att motivera våra slutsatser i analysen vill vi först ge läsaren en god bakgrundsbild. De 
ämnen vi belyser här är språkutveckling, slöjd och hur förberedelsegruppen fungerar. 
 
 
1.1.1 Språkutveckling 
 
Barn börjar utveckla sitt språk redan från födseln. De känner snabbt igen sin mors röst, och 
kommunicerar till en början instinktivt med läten, fram tills de mer medvetet börjar arbeta 
med att forma ord.9 Modersmålet anses vara inlärt, med ett relativt stort ordförråd och känsla 
för grammatiska strukturer vid cirka fyra års ålder.10 
 
Man talar om en kritisk period då barnet måste lära sig språket för att en normal utveckling 
ska ske. Vad som sker i hjärnan under eller efter denna period är inte helt fastställt. Förr 
trodde man att språket behövde fastna innan hjärnhalvorna specialiserade sig, den så kallade 
lateraliseringen, men idag tror man snarare att det handlar om att nervcellernas 
kopplingsförmåga försvagas med åldern, och att det därför blir allt svårare att förändra den 
struktur som språket bearbetas genom.11 

                                                             
6 Bjar och Liberg, Språk i sammanhang, 24. 
7 Vygotskij, Lev Semenovich. Taenkning og sprog I. Köpenhamn: Hans Reitzels Forlag A/S, 1971, 19-22. 
8 Ibid, 20. 
9 Johansson, Bo och Svedner, Per Olov. Så erövrar barnen språket – Utveckling, störningar, stimulans. Uppsala: 
Kunskapsförlaget AB, 2003, 12-13. 
10 Lightbown, Patsy M och Spada, Nina. How languages are learned. Oxford: Oxford University Press, 1999, 3. 
11 Abrahamsson, Niclas och Hyltenstam, Kenneth. Barndomen – En kritisk period för språkutveckling?  I Barn 
utvecklar sitt språk, Louise Bjar och Caroline Liberg (red.), 29-56. Lund: Studentlitteratur AB, 2010,  33. 
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Abrahamsson och Hyltenstam hävdar i Barndomen – En kritisk period för språkutveckling? 
att om inte ett förstaspråk utvecklats innan den kritiska perioden passerats påverkas inte bara 
språkförmågan, utan även andra hjärnfunktioner. Förr uppskattade man att den kritiska 
perioden inträffade i samband med puberteten, men en studie av Johnson och Newport 1989 
visar på att den snarare äger rum i 7-årsåldern.12 Som exempel på den kritiska periodens vikt 
pekar Johansson och Svedner på de båda fallen med barnen Genie och Isabelle, som båda 
tillbringade sina första år utan språkliga kontakter. Isabelle, som var 7 år gammal när hon 
lärde sig tala, lyckades snabbt komma ikapp sina jämnåriga i den språkliga utvecklingen, 
medan 14-åriga Genie aldrig lyckades utveckla ett förstaspråk.13 
 
Även om man idag är övertygad om att den kritiska perioden är mycket viktig för 
förstaspråksinlärning vet man inte hur mycket den påverkar förmågan att lära sig ett 
andraspråk. Andraspråksutvecklingen sker på ett mer medvetet sätt och när individen redan 
utvecklat en språklig förmåga. Det är dessutom inte helt fastställt hur utvecklandet av ett 
andraspråk sker. Under 1960-talet kunde forskare konstatera att vuxna som lärde sig ett nytt 
språk gjorde samma fel som ett barn som lärde sig samma språk snarare än fel som kunde 
härledas till personens förstaspråk. Detta tydde man som att språkinlärningen för andraspråk 
till en viss del följde den ”naturliga” processen. Man kunde dock se tecken på att barn 
generellt sett har en större förmåga tillägna sig ett nytt språk än vuxna, och att denna tendens 
inte bara kan härledas till barns tendens att våga använda ett halvlärt språk mer eller att de får 
mer språklig stimulans.14 
 
Förstaspråket anses av många forskare vara viktigt för tillägnandet av ytterligare ett språk. 
Detta innebär även att litteraciteten på modersmålet är viktig för en individs förmåga att 
utvecklas inom andra språk som han eller hon lär sig. Cummins hävdar i Language, Power 
and Pedagogy att det inte finns något som tyder på att ämnesundervisning på modersmålet, 
även om detta är ett minoritetsspråk, är skadligt för utvecklingen av ett ur skolsynpunkt 
viktigare andraspråk, utan att det tvärtom gynnar förmågan att använda båda språken.15 Detta 
innebär att om en elev i Sverige får ämnesundervisning på sitt modersmål, och därigenom 
ökar sin förmåga att använda detta, så ökar hans eller hennes möjligheter att lära sig svenska 
samtidigt. 
 
 
1.1.2 Språkhistoria 
 
Hur en människas språkliga förmåga utvecklas har diskuterats och debatterats genom 
historien. Bjar och Liberg förklarar att under upplysningstiden så argumenterade 
rationalisterna för att mycket kunskap, inklusive språkförmåga, var medfött,16 medan bland 
annat Locke motsade detta emedan han ansåg att språk var något man lär sig genom att 
studera sin omgivning.  
 
 

                                                             
12 Abrahamsson och Hyltenstam, Barndomen - En kritisk period för språkutveckling? 35,  44. 
13 Johansson och Svedner, Så erövrar barnen språket - Utveckling, störningar, stimulans, 33. 
14 Abrahamsson och Hyltenstam, Barndomen - En kritisk period för språkutveckling? 44. 
15 Cummins, Jim. Language, power and pedagogy - Bilingual Children in the Crossfire. Clevedon: Multilingual 
Matters Ltd, 2000, 38. 
16 Bjar, Louise och Liberg, Caroline. Språk i sammanhang.  I Barn utvecklar sitt språk, Louise Bjar och Caroline 
Liberg (red.), 17-28. Lund: Studentlitteratur AB, 2010, 24. 
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Liknande idéer togs upp i början av 1900-talet, då behavorismen uppstod. Dess förespråkare 
ansåg att barn lärde sig kommunicera genom att titta på sin omgivning och sedan göra 
likadant,17 och uppmuntras av till exempel föräldrar genom positiv feedback vid yttrandet av 
vissa ljud.18 En av de mest framstående forskarna inom denna skola var B F Skinner. Han 
förklarade bland annat inlärningen av språk som att ett barn kan ropa efter godis eftersom 
detta yttrande ofta leder till en belöning i form av godis.19 På detta sätt upprepar barn det de 
hör andra personer säga, och lär sig att vissa ljud leder till uppmuntran från omgivningen.20 
Inte bara de första lösryckta orden är ljud som uppkommit genom uppmuntran enligt Skinner, 
utan även fullständiga fraser och meningar är färdiga, inlärda helheter.21 Behavorismen hade 
starkt fäste fram till början av 1970-talet. 
 
Under 1920-talet och 1930-talet var samtidigt pedagogen och filosofen Vygotskij aktiv. Han 
ansåg att de ljud barn använder inte har med deras egentliga språkliga utveckling att göra, 
utan att fokus bör ligga på hur de förstår sin omgivning och kommunicerar .22  
 
Idéen om att den språkliga förmågan är något som alla människor bär inom sig återuppstod 
enligt Bjar och Lidberg under 1900-talet då bland andra Noam Chomsky började argumentera 
för att språket är universellt och finns inprogrammerat i den mänskliga hjärnan.  Denna skola 
kallas för nativismen. Enligt Chomsky så förenklar rationalister och behavorister det 
mänskliga medvetandet för mycket. Han skriver i Människan och Språket att de verkar tro att 
”själen måste vara enklare än något annat känt fysiskt organ.”23 Han hävdar vidare att om man 
ska kunna lära sig förstå hur språk fungerar måste man först förstå hur människan fungerar.24 
 
Vid 1960-talets slut utvecklades en ny skola; kognitivismen. Inom denna menade man att 
hjärnan har inbyggda färdigheter för att lära sig språk och att barn instinktivt försöker 
utveckla dessa och söker kunskap. Språket ansågs inte vara något som mognade av sig självt, 
utan något som en man aktivt utvecklar. 25 
 
De senaste åren har teorierna kring språkutveckling kretsat mer runt den sociala sfären kring 
en individ. Man anser fortfarande att individen föds med resurser för att lära sig att använda 
språk, men att interaktionen med omgivningen är essentiell för inlärningen. Många av de 
aktuella teorierna utgår från Vygotskij. 
 
 

  

                                                             
17 Ibid, 24. 
18 Johansson och Svedner, Så erövrar barnen språket – Utveckling, störningar, stimulans, 30. 
19 Skinner, B F. Verbal Behavior. New York: Appleton-Century-Crofts Inc, 1957, 35. 
20 Ibid, 62. 
21 Ibid, 119. 
22 Vygotskij, Taenkning og sprog I, 18. 
23 Chomsky, Noam. Människan och språket. Stockholm:  Bokförlaget PAN/Norstedts, 1969, 39. 
24 Ibid, 39. 
25 Bjar och Liberg, Språk i sammanhang, 24-25. 
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1.1.3 Språkutvecklingen för andraspråkselever. 

 
För elever som har ett annat modersmål än svenska kan det vara svårt att följa med i 
undervisningen i skolan. Framför allt vid övergången till nya stadier, det vill säga när eleven 
börjar fjärde och sjunde klass, samt gymnasiet så ökar kraven på litteracitet markant.26 
Eftersom kraven ständigt ökar är det enligt Gibbons viktigt att andraspråkselever får en 
undervisning där språket hela tiden uppmärksammas.27  
 
Cummins talar om det så kallade skolspråket; den uppsättning uttryck och det ordförråd som 
förekommer inom den ämnesspecifika undervisningen och de svårigheter som kan finnas för 
en andraspråkstalare att behärska. Enligt Cummins tar det normalt, även om man lärt sig det 
vardagliga språket på kort tid, minst fem år att behärska det ganska komplexa register som 
skolspråket innebär.28 Gibbons pekar på att en stor del av svårigheten ligger i att skolspråket 
är mer abstrakt och innehåller fler uttryck och ämnesspecifika ord. Hon poängterar också att 
dess form varierar från ämne till ämne, vilket gör det svårare att greppa.29 Dessutom kan de 
stora skillnaderna mellan talspråk och skriftspråk ytterligare förvirra eleverna.30 
 
Vad som ytterligare kan försvåra inlärningen av skolspråket är att eleven förväntas anpassa 
sitt språk till situationen. I skolan blir det viktigare att använda ett språk som är på rätt nivå 
och med en vokabulär och grammatik som passar sammanhanget.31 Vidare tenderar 
skolspråket att vara mer formellt och objektivt än vardagsspråk och då saknas kompletterande 
språkformer som intonation och kroppsspråk. Dessa faktorer kan ytterligare öka klyftan 
mellan första- och andraspråkselever, främst som de förstnämnda fortsätter öka sina 
lingvistiska förmågor under tiden som de senare försöker komma ikapp.32 
 
Enligt Gibbons förekommer det två huvudtyper av språkliga övningar när man lär sig språk. 
Dels verklighetsanknutna övningar där eleven använder språket för att kommunicera eller lösa 
verklighetsbaserade uppgifter, och dels forminriktade där han eller hon övar grammatik och 
satsmöster för att öva upp den korrekta språkanvändningen. De båda typerna fungerar bra att 
kombinera, men det är viktigt att få med den förstnämnda formen av inlärningen eftersom 
man behöver förankra de något abstrakta formerna i något konkret.33 Detta stämmer väl 
överens med de tankar Vygotskij uttryckt om att ord behöver förankras i ett begrepp för att bli 
meningsbärande34. 
 
Gibbons föreslår flera strategier för att underlätta inlärningen för eleverna. Hon nämner till 
exempel att det kan underlätta att få höra genomgången innan man ska läsa det skriftliga 
materialet.35  

                                                             
26 Gibbons, Lyft språket lyft tänkandet – Språk och lärande, 26. 
27 Gibbons, Stärk språket stärk lärandet – Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med 
andraspråkselever i klassrummet, 26. 
28 Cummins, Language, power and pedagogy – Bilingual Children in the Crossfire, 34. 
29 Gibbons, Lyft språket lyft tänkandet – Språk och lärande, 28-30. 
30 Ibid, 85. 
31 Gibbons, Stärk språket stärk lärandet – Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med 
andraspråkselever i klassrummet, 21. 
32 Cummins, Language, power and pedagogy – Bilingual Children in the Crossfire, 35-36. 
33 Gibbons, Lyft språket lyft tänkandet – Språk och lärande, 105-106. 
34  Vygotskij, Taenkning og sprog I, 20. 
35 Gibbons, Lyft språket lyft tänkandet – Språk och lärande, 102. 
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Läraren kan bidra med så kallad ”stöttning”, det vill säga genom att hjälpa dem att utföra 
uppgifter som ligger lite över deras nivå, så att de lättare kan ta sig an en svårare uppgift på 
egen hand nästa gång.36 
 
Begreppet ”stöttning” lanserades först av Jerome Bruner på 1970-talet,37 och är en 
vidareutveckling av en teori som Vygotskij hade. Vygotskij hävdade att en elev befinner sig 
på två utvecklingsnivåer samtidigt. Den ena visar vad han eller hon kan utföra på egen hand, 
den andra vad som kan klaras med hjälp. Enligt Vygotskij så är den andra nivån den viktigare 
ur inlärningssynpunkt, eftersom den visar vad elevens nästan klarar och därigenom kan klara 
snart på egen hand.38 
 
För att eleverna ska bli motiverade är det viktigt att lägga utmaningarna på en lagom nivå. 
Gibbons utreder i Lyft tänkandet lyft språket de olika kombinationerna av mycket/litet 
stöttning och hög/låg svårighetsgrad som en uppgift kan läggas på, och konstaterar att den 
ultimata lärsituationen, där eleven blir maximalt motiverad är i en situation där uppgiften är 
krävande och läraren ger mycket stöttning. Hon hävdar att om man lägger kraven på en låg 
nivå så kommer eleverna heller inte att anstränga sig och att det därför är viktigt att ha höga 
och tydliga krav. Vidare talar Gibbons om vikten av att läraren själv är medveten om vilken 
grad av språklig kunskap som krävs i ämnet, så att han eller hon kan arbeta medvetet för att 
lära eleverna det språkbruk som krävs för att kunna tillgodogöra sig kunskap och utföra 
uppgifter på ett meningsfullt sätt.  Hon poängterar även vikten av att ha en interaktiv 
undervisning så att eleverna själva får öva kommunikation och bygga upp sin språkliga 
förmåga.39 Hon hänvisar till Swains forskning som visar på att eleverna bearbetar språket på 
ett mer effektivt sätt om de använder det än om de bara utsätts för det.40 
 
Såväl Gibbons som Gröning poängterar att grupparbeten är ett bra sätt för andraspråkselever 
att öka sina språkliga kunskaper. Gibbons skriver att elevsamarbete både låter eleven uppleva 
en mer varierad språklig miljö, som ger den en större trygghet att uttrycka sig än 
helklassituationer gör.41 Gröning påpekar även att samtal mellan elever ofta har en friare form 
än de mellan lärare och elev; att de tillåter en friare dialog, där eleven får andra möjligheter att 
använda språket.42 
 
 
1.1.4 Förberedelsegruppen  
 
I Sverige placeras de flesta nyanlända grundskoleelever i förberedelsegrupper. Eleverna får 
här en grundläggande svenskundervisning, oberoende om de ska stanna i Sverige eller ej. En 
skola behöver inte erbjuda förberedande undervisning, men varje skola måste ta hänsyn till 
elever med behov av särskilt stöd.43 Vissa elever integreras direkt i den ordinarie 
undervisningen. De ska då enligt rekommendationer från skolverket få stöd och stöttning från 
sina ämneslärare för att kunna klara av att följa med på lektionerna.   
                                                             
36 Ibid, 42. 
37 Lindberg, Samtalet som Didaktiskt Verktyg, 82. 
38 Vygotsky, Lev Semenovich. Mind in society – The development of higher psychological processes. 
Cambridge: Harvard University Press, 1978, 85. 
39 Gibbons. Lyft språket lyft tänkandet - Språk och lärande, 24-41. 
40 Gibbons, Stärk språket stärk lärandet – Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med 
andraspråkselever i klassrummet, 26. 
41 Gibbons, Lyft språket lyft tänkandet – Språk och lärande, 74-75. 
42 Gröning, Inger. Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola. Uppsala: Uppsala Universitet, 2006, 77. 
43 Skolverket, Allmänna råd och kommentarer, Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, 2008, 1. 
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Till skillnad från skolverkets rekommendationer framkommer i resultatet av 
skolinspektionens rapport att en stor del av skolorna arbetar tvärtemot sitt uppdrag, befäster 
särskiljande och segregering. Resultatet visar att skolorna brister i att låta alla elever ingå i 
den sociala gemenskapen: 
 

”Skolinspektionen har sett att de granskade kommunerna, främst de mindre, har svårigheter med att 
ta emot och introducera nyanlända elever. Därför behöver kommunerna utveckla samverkan med 
andra instanser för att utveckla sitt mottagande och introduktionen av nyanlända elever. Samtliga 
skolor, även i de större kommunerna, behöver också bli bättre på att introducera eleverna.”44 

 
I Skollagens paragraf 2, står det att: ”Utbildningen ska främja allsidiga kontakter och social 
gemenskap och ge en god grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet”.45 Elever från 
förberedelsegruppen ska därför inte isoleras utan samarbeta och integreras med personal och 
elever från hela skolan.  

För förberedelsegruppen i grundskolan ska fokus vara på svenska som andraspråk, 
modersmålsundervisning och matematik. Undervisning i ordinarie klasser ska främst börja 
inom slöjd-, idrott-, hemkunskap- och bildämnena. Nyanlända gymnasieelever ska börja en 
introduktionskurs inom ramen för det individuella programmet, IVIK. Övergångarna ska ske 
succesivt ämne för ämne.46 Nihad Bunar skriver angående det språkpedagogiska perspektivet 
om svenska som andra språk: 
 

”Skolinspektionen (2009) har kritiserat dels att ämnet svenska som andraspråk är helt dominerande 
i förberedelseklasser och dels att ämnets innehåll inte är kopplat till andra ämnen i tillräckligt stor 
utsträckning. Eleverna har gett uttryck i den nämnda inspektionsrapporten för att de inte utmanas 
tillräckligt mycket vad gäller till exempel matematik och att de tappar kunskaper i andra ämnen då 
allting under den första tiden kretsar kring det svenska språket.”47 

 
Eleverna i förberedelsegruppen bildar en heterogen grupp, där varje elev har ett annat 
modersmål än svenska. Därför behövs en anpassad undervisning för att kunna förstå det 
svenska språket och ta till sig kunskaper. Det är en grupp där de flesta elever har upplevt ett 
uppbrott som de behöver bearbeta på olika sätt. Genom skolintroduktionen ska varje elev 
förberedas för studier i svensk skola.  
 
Samma bestämmelser gäller för nyanlända elever som för alla andra elever i skolan och 
genom FN:s konvention om barns rättigheter har Sverige liksom ett hundratal andra stater en 
förpliktelse att följa dess krav.  

Eftersom de nyanlända eleverna har olika bakgrundskunskaper och förutsättningar ska 
lärarlaget på en skola göra en kartläggning av varje elevs kunskaper. Detta för att 
undervisningen och språknivån ska kunna anpassas utifrån varje individ. En förutsättning för 
deras fortsatta språkutveckling är att lärarna analyserar och beskriver elevernas aktuella 
språknivå. När en ny elev börjar i en skola så ska lärarna, skolpsykologen, socialsekreteraren 
och invandrarkonsulenten tillsammans med en tolk bjuda in eleven och dennes föräldrar för 
ett inskrivningssamtal.  
                                                             
44 Skolinspektionen, Övergripande granskningsrapport, Utbildning för nyanlända elever – Rätten till en god 
utbildning i en trygg miljö, 2009, 28. 
45 Svensk författningssamling 2010:800. Skollag, Grundskolan, Kapitel 10, 2 § 
46 Skolverket, Stödmaterial, Vid sidan av eller mitt i? – om undervisningen för sent anlända elever i grund- och 
gymnasieskolan, 2005, 8. 
47 Bunar, Nihad, Skolan och staden - Forskningsperspektiv på integration och skolrelaterade klyftor i den 
moderna staden, 2012, 11. 



  8 

Under inskrivningssamtalet kan förtroende skapas och en kartläggning av elevens nuvarande 
kunskaper inledas. Eleven ska få information om hur förberedelsegruppen och den övriga 
skolan fungerar och lärarna ska få information angående familjens bakgrund, situation och 
elevens tidigare skolgång.  

För att ringa in elevens behov ska frågor tas upp angående tidigare skolgång samt ämnes-, läs- 
och skrivkunskaper. Även frågor kring flykt, krigsupplevelser, våldshändelser och trauman 
ska tas upp48. I skolinspektionens resultat står det: ”I de granskade kommunerna och skolorna 
genomförs bristfällig kartläggning och värdering av nyanlända elevers tidigare skolgång och 
kunskaper”.49 

Skolverket rekommenderar att skolan efter kartläggningen kommer fram till en individuell 
lösning tillsammans med eleven där förkunskaper, ämneskunskaper, intressen, behov och 
starka sidor tas till vara. Detta kan göras genom en studiehandledning av en 
modersmålslärare, men även modersmålsundervisning och undervisning i svenska som 
andraspråk.50 I skolinspektionens resultat kan man också läsa att: ”Skolorna uppvisar 
allvarliga brister i sitt sätt att hantera denna handledning. Kompetensen kring vad 
studiehandledning på modersmålet innebär varierar, likaså hur man ska arbeta med 
handledningen”. Skolinspektionen efterlyser därför allmänna råd från skolverket för ett 
förbättrat arbete med studiehandledningen51. 
     
Förberedelsegruppen omfattas av skolverkets krav på skriftliga omdömen.52 Genom 
omdömen ska elever och deras vårdnadshavare få information om varje elevs språk och 
övriga kunskapsutveckling. Omdömet ska delges genom utvecklingssamtal där läraren utgår 
från ett skriftligt omdöme som bygger på lärarens dokumentation av varje elevs 
kunskapsutveckling. Det är rektorn och lärarna vid varje skola som ska besluta om 
informationens form och innehåll för att den ska kunna anpassas till verksamheten och 
eleverna vid den enskilda skolan.53  
 
Faddrar, mentorer, kamratstödjare, modersmålslärare och tolkar kan finnas för eleverna inom 
förberedelsegruppen för att underlätta deras språkutveckling, kunskapsutveckling och vistelse 
på skolan. Faddern kan t.ex. vara en anställd eller en elev på skolan med samma modersmål 
som eleven.54 
 
Det diskuteras nu hur man ska göra med förberedelsegrupper och ett exempel på hur en skola 
i södra Sverige kommer att lösa det är ett nytt system som kommer att införas under hösten 
2012. Istället för att nyanlända elever ska komma till flera olika skolor, ska de främst placeras 
på en ”utslussningsskola” för förberedelsegruppens elever, en mottagningsenhet för 
nyanlända. Det som tidigare har varit en tillfällig stödform omvandlas då till att bli en egen 
utbildningsform.  

                                                             
48 Skolverket. Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling – med fokus på samverkan, organisation 
samt undervisningens utformning och innehåll, 2012, 5-10. 
49 Skolinspektionen, Övergripande granskningsrapport, Utbildning för nyanlända elever – Rätten till en god 
utbildning i en trygg miljö, 29. 
50 Skolverket. Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, 12. 
51 Skolinspektionen, Övergripande granskningsrapport, Utbildning för nyanlända elever – Rätten till en god 
utbildning i en trygg miljö, 29. 
52 Skolverket, Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, 17. 
53 Skolverket, Skriftliga omdömen i grundskolans individuella utvecklingsplaner - en uppföljning och 
utvärdering av skolornas arbete ett år efter reformen, 2012. 
54 Skolverket, Allmänna råd för utbildning av nyanlända elever, 11. 
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Visionen är att en individuell planering med studiehandledning utifrån varje elev ska påbörjas 
vid skolstart och att det ska inledas en kontakt med varje elevs hemskola om gradvis 
överflyttning.  
 
Bunars sammanställning som är kopplad till internationell och svensk forskning och 
statistiska uppgifter, visar att den starkaste faktorn som påverkar elevernas skolresultat är den 
socioekonomiska bakgrunden. Den pekar mot att en stärkning av svagare medborgargrupper 
måste genomföras, vilket delvis kan göras genom en hög undervisningskvalitet.55  
 
 
1.1.5 Slöjdhistorik och teori  
 
År 1872 utvecklade pedagogen Otto Salomon träslöjd i Sverige och startade 
slöjdlärarseminariet i Nääs i Västergötland.56 Träslöjd infördes i skolorna 1878 och 1882 
startade textilslöjdens grundare i Sverige, Hulda Lundin, ett slöjdlärarinneseminarium i 
Stockholm. 1919 infördes även metallslöjd i slöjdämnet.57 
 
1955 blev slöjden obligatorisk i Sverige, inriktningen utvecklades och på 1960-talet infördes 
även skapande och materialkunskap. Det är främst i norden som det bedrivs obligatorisk 
slöjdundervisning. I 1980 års läroplan ersattes de två tidigare skolämnena textilslöjd och trä- 
och metallslöjd med det nuvarande ämnet slöjd och från och med Lpo94 delar man inte in 
ämnet efter material utan slöjdämnet får ett gemensamt betyg.58 
 
Den amerikanske forskaren John Dewey (1859-1952), som myntade uttrycket: ”Learning by 
doing”, har påverkat den svenska skolan med sin syn på inlärning. Dewey tog avstånd från 
tvång för inlärning och förordade istället en utgångspunkt i elevens intressen och vikten av det 
praktiska arbetet. Han såg eleven som aktiv och sökande, och läraren som insiktsfull och 
stödjande. Detta innebar att elevens aktivitet skulle sättas i centrum för lärarens planering och 
genomförande av undervisningen. Dewey ansåg att ämnena inte var utgångspunkten för 
arbetet, utan att de kom in som stöd för problemlösningsarbetet59.   
 
Maria Montessori (1870-1952) med montessoripedagogiken, Rudolf Steiner (1861-1925) med 
waldorfpedagogiken och Loris Malaguzzi (1921-1994) med Reggio Emilia filosofin 
förespråkade även de, kombinationen av praktik och teori. Inom waldorfpedagogiken spelar 
hantverket en viktig roll.60 Maria Montessori lyfte fram miljöns betydelse och kallade den för 
den tredje faktorn. Hon ansåg att den väl förberedda miljön var lika viktig för eleven som 
läraren. Montessori ansåg att miljön skulle inbjuda till samarbete, aktivitet och stimulans. 
Materialet i klassrummet skulle vara ett varierat material och inte bara läroböcker. Hon lär ha 
sagt: ”Om materialet går före barnet, bränn materialet” och ”hjälp mig att göra det själv”.61  
 
 
 

                                                             
55 Bunar, Nihad, Skolan och staden - forskningsperspektiv på integration och skolrelaterade klyftor i den 
moderna staden, 18-25. 
56 Salomon Otto, The teacher`s handbook, 1907, 1. 
57 Nordiska museet, Slöjd, 2012, 6. 
58 Skolverket, Lpo94, 1994. 
59 Svedberg, Lars och Zaar, Monica, Boken om pedagogerna, 1998, 42, 125. 
60 Ibid, 130, 145. 
61 Svedberg, Lars och Zaar, Monica, Boken om pedagogerna, 157-158. 
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1.1.6 Slöjden och dess språkliga krav 

Det finns språkliga krav vid en närmare granskning av målen i kursplanerna för svenska som 
andraspråk och för slöjd. Eleverna behöver strategier för att kunna hantera både språk och 
innehåll i all ämnesundervisning. I syftet för slöjdämnet står det bland annat: "Genom 
undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla 
sin förmåga att analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika 
begrepp och tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck”.62 Slöjdlärare ska alltså även 
i undervisning med förberedelsegruppen arbeta med uttryck och begrepp. För att en elev ska 
uppnå betyget E i slutet av årskurs 9 i slöjd krävs det att:  
 

"Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjd-specifika 
begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet. Dessutom tolkar eleven 
slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt 
trender och traditioner i olika kulturer.”63  

 
Där har slöjdläraren en möjlighet att ta in elevernas bakgrund och intressen för diskussion i 
slöjdprocessen. 
 
Enligt Gun Hägerfelth ska en professionell lärare inte bara vara ämneskunnig och 
ämnesdidaktiskt skicklig utan även medveten om språkets roll för elevers kunskapsutveckling 
i det egna ämnet.64 Detta gör att det blir viktigare för alla lärare att förstå hur språkutveckling 
och kommunikation fungerar och att skapa sig ett mer språkmedvetet perspektiv.   
 
Enligt skolverket ska alla som arbetar i skolan uppmärksamma och stödja elever i behov av 
särskilt stöd. För läraren gäller bland annat följande riktlinjer:  
 

”Läraren ska ta hänsyn till varje enskild individs behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande. 
Stärka elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna förmågan. Stimulera och ge särskilt 
stöd till elever som har svårigheter och se till att varje elev utvecklas efter sin egen förmåga, får 
stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling”.65  

 
Inom slöjden använder lärare och elever både verbala och icke-verbala redskap för att 
kommunicera. Det används visuella resurser som bilder, arbetsbeskrivningar och skisser i 
kombination med talet. Elevernas språk- och kommunikationsutveckling utvecklas vid tema 
eller uppgiftspresentationer, under processen och genom värdering av arbetet. 
 
Ämnesundervisningen ska enligt skolverkets allmänna råd utgå från ett språkutvecklande 
arbetssätt. I rapporten Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling står det att: 
”Ämnesstudierna bedrivs på ett sådant sätt att det stimulerar såväl utveckling av det svenska 
språket som den ämnesspecifika kunskapsutvecklingen”.66 Här betonas inte bara att språket 
ska utvecklas som verktyg för att förstå övrig ämneskunskap, utan även att de övriga 
ämnesstudierna ska vara ett medium för att få en djupare förståelse för det svenska språket.  
 
 
                                                             
62 Skolverket, Lpo11, 213. 
63 Ibid, 217. 
64 Skolverket, Greppa språket, Ämnesdidaktiska perspektiv på flerspråkighet, 2012, 14. 
65 Skolverket, läroplan grundskolan, 2011. 
66 Skolverket, Att främja nyanlända elevers kunskapsutveckling – med fokus på samverkan, organisation samt 
undervisningens utformning och innehåll, 2012, 9. 
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Här kan vi alltså se att ett slags cirkelverkan mellan större förståelse för språket och djupare 
ämneskunskaper är ett önskvärt mål.  
 
En förutsättning för ett fortsatt socialt liv i Sverige är att kunna uttrycka sig i tal och skrift 
genom det svenska språket. Det är därför en av skolans uppgifter att arbeta med 
språkutvecklingen hos elever. Detta blir särskilt viktigt inom förberedelsegrupper, där alla 
skolans ämnen ska arbeta med att utveckla eleverna i att förstå, analysera, tala och lyssna men 
också att läsa och skriva.  
 
För årskurs 7-9 är rekommendationerna att slöjdens arbetsprocesser ska bestå av: 
idéutveckling, överväganden, framställning, värdering och hur delarna i arbetsprocessen 
samverkar och påverkar resultatet. Eleverna bör ägna sig åt ett undersökande av olika 
materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter. Dokumentation i ord och bild av 
arbetsprocessen och resultatet är en del där språkutvecklingen kan tydliggöras.67 De flesta 
elever får skriva dagbok eller loggbok inom slöjdämnet, vilket ger en möjlighet att reflektera 
över sitt slöjdobjekt och diskutera lärandet i slöjd. Inom slöjdämnet ska eleverna tillägna sig 
slöjdkunskaper men även kunskap om kontextens betydelse för lärandet.68 
 
Undervisningen ska utgå från varje elevs situation och erfarenheter. Det didaktiska 
perspektivet måste ständigt omdefinieras för lärare inom förberedelsegruppen men även för 
lärare i ordinarie klasser. Detta på grund av ändrade sociala, ekonomiska och teknologiska 
villkor och en ökande språklig mångfald. Gibbons tar upp att lärares didaktiska perspektiv och 
arbetssätt spelar en central roll för elevernas kunskapsmässiga, språkliga och personliga 
utveckling. Detta sker genom bland annat ett skapande av sammanhang, kommunikation och 
stöttning.69  
 
 
1.2 Teoretiska utgångspunkter 
 
De teoretiska utgångspunkter vi inspirerats av och arbetar utifrån är främst Lev Vygotskij och 
hans efterföljare Jim Cummins, Pauline Gibbons och Inger Gröning.  
 
Lev Vygotskij (1896-1936) var en rysk filosof och pedagog som ansåg att fokus på 
språkutvecklingen bör ligga på förståelse och kommunikation,70 och att all utbildning har sina 
rötter i en social kontext.71 Det är därför viktigt att knyta an till elevens världsbild för att den 
ska lära sig något på riktigt, och inte bara lära sig att mantra något.72Vygotskij hävdade vidare 
att för att kommunicera krävs det att man kan kategorisera en mängd föremål eller företeelser  
under olika etiketter, eftersom ord och begrepp inte syftar till ett specifikt föremål i 
verkligheten, utan till en mängd föremål. Ordet stol syftar ju till exempel inte på en specifik 
stol, utan på alla stolar. För att man ska kunna strukturera upp sin omgivning på detta sätt 
krävs det att man äger en förmåga att generalisera.73   
 

                                                             
67 Skolverket, Lpo11, 214-216. 
68 Skolverket. Slöjd, En samtals guide om kunskap, arbetssätt och bedömning, 2008, 17. 
69 Gibbons. Stärk språket stärk lärandet. 
70 Vygotskij, Taenkning og sprog I, 18. 
71 Vygotsky, Lev. Educational psychology, Boca Raton: St Lucie Press, 1997, 47. 
72 Ibid, 152. 
73 Vygotskij, Taenkning og sprog I, 19-22. 
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Vygotskij ställde sig även kritisk till William Sterns uttalanden om att barns språkliga 
utveckling igångssätts av att de inser att alla föremål omkring dem har ljud kopplade till sig 
och att de därför behöver samla alla dessa ord för att kunna kommunicera med omgivningen. 
Enligt Vygotskij så kräver denna typ av resonemang en mental förmåga och en förmåga att 
generalisera som små barn inte har. Istället talade han om den tidiga språkutvecklingen som 
en långsam, nedärvd process som startar långt innan barnet uttalar sina första ord.74 
 
Jim Cummins har forskat mycket om andraspråksinlärning. Han hävdar att behärskning av 
förstaspråket starkt påverkar möjligheterna att lära sig fler språk. Han talar om vardagligt 
språk och akademiskt språk och problematiken för nyanlända elever att lära sig det senare i 
tillräcklig grad för att kunna följa undervisningen på ett andraspråk. Som nämnts i föregående 
kapitel hävdar han att det normalt tar minst fem år för en andraspråkselev att behärska 
skolspråket.75 Vidare anser han att skolan som instutition bör engagera sig mer i att göra 
utbildningen lättillgänglig för andraspråkselever, till exempel genom att lägga in kurser om 
specialpedagogik på lärarprogrammet och engagera sig mer i att skapa en god språkpolicy på 
varje skola.76 Liksom Vygotskij talar han om vikten av att knyta ord till ett konkret begrepp.77 
Han kopplar även samman modersmål och självbild och hävdar att skolans acceptans av 
modersmålet är viktigt för att eleven ska känna sig hemma i skolan. 78 
 
Pauline Gibbons har liksom Cummins forskat kring andraspråksinlärning. Även hon talar om 
skolspråket, och problematiken med att lära ut det till andraspråkselever79. En stor del av 
hennes forskning handlar om att integrera språk- och ämnesundervisning, och i sina böcker 
Stärk Språket stärk lärandet - Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med 
andraspråkselever i klassrummet och Lyft språket lyft tänkandet – Språk och lärande ger hon 
en mängd praktiska exempel på hur ämneslärare kan göra sin undervisning mer 
språkutvecklande.80 Hon hävdar även att grupparbeten och social interaktion är viktig för att 
lära sig språk. 81 
 
Inger Gröning är en annan forskare som är mycket engagerad i andraspråksinlärning och 
interaktion. Liksom Gibbons skriver hon om grupparbete och anser att det är viktigt att 
förstaspråkstalare och andraspråkstalare interagerar. 82 
  
 
 

 

 

                                                             
74 Ibid, 83-85. 
75 Cummins, Language, power and pedagogy – Bilingual Children in the Crossfire, 34-38. 
76 Cummins, Jim. Andraspråksundervisning för skolframgång – en modell för utveckling av skolans språkpolicy. 
I Symposium 2000 – Ett Andraspråksperspektiv på lärande, Kerstin Nauclér (red.), 86-107. Halmstad, Sigma 
Förlag,  2001,  89-92. 
77 Cummins, Jim och Swain, Merrill. Bilingualism in Education: Aspects of theory, research and practice. 
Harlow: Longman, 1986, 83. 
78 Ibid, 101. 
79 Gibbons, Lyft språket lyft tänkandet – Språk och lärande, 26-41. 
80 Gibbons, Lyft språket lyft tänkandet – Språk och lärande och Gibbons, Stärk språket stärk lärandet – Språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. 
81 Gibbons, Lyft språket lyft tänkandet – Språk och lärande, 74-75. 
82 Gröning, Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola. 
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1.3 Tidigare forskning 

Språkutveckling inom slöjdämnet är ett sparsamt utforskat område. I svensk 
klassrumsforskning hör inte slöjden eller de andra så kallade praktiskt-estetiska eller 
övningsämnen till de fält som vanligtvis studeras.  
 
Den nationella utvärderingen av grundskolan som utkom 200383, gav dock en värdefull bild 
av det svenska slöjdämnet och dess undervisning. Resultatet visade en stor variation i lärarnas 
bedömning av elevernas kunskaper. Det visade att betygsättningen inom ämnet behövdes 
förbättras. Andra slutsatser som drogs efter att utvärderingens resultat hade presenterats var 
att ämnets bredd och kunskapskvaliteter behövde förtydligas, liksom vad som skulle värderas 
vid betygssättning. Resultatet visade bland annat följande problem: 
 

“Elever och lärare behöver sätta ord på det man lär sig i slöjden och börja tala om det. Kunskaper 
från skolans slöjdundervisning måste sättas i relation till forskningsresultat. Brist på 
forskningsresultat har bidragit till att när man talar om slöjdkunskaper speglas resonemanget främst 
mot antaganden och egna erfarenheter av slöjd- och skolundervisning, snarare än till 
forskningsresultat om slöjd och lärande”. 

 
Marlene Johanssons avhandling med ett sociokulturellt perspektiv på slöjdaktiviteter i skolan 
kom ut 2002. Hon beskriver arbetet med slöjdprodukten som ett sätt att kommunicera 
samtidigt som man skapar något varaktigt. Hennes resultat visar på en riklig interaktion under 
slöjdaktiviteterna eleverna emellan:  
 

“Slöjdprodukten präglas av interaktion med andra och med omgivningen. Resultaten visar tydligt 
hur den sociala interaktionen, såväl verbal som icke-verbal, är betydelsefull för slöjdarbetet. 
[…]Flera av studiens utdrag ger sådana exempel på hur eleverna resonerar och handlar med hjälp 
av de fysiska redskapen och slöjdprodukten under slöjdarbetet. Materialen, verktygen, maskinerna, 
slöjdteknikerna och slöjdprodukten i sig har, och ges, kunskaper av dem som medagerar”.84 

 
I övrigt har vi inte hittat några större forskningsprojekt som behandlar språkutveckling hos 
andraspråkselever inom praktisk-estetiska ämnen. Det har dock skrivits ett par 
examensarbeten och kandidatuppsatser inom ämnet. En Tomasz Kusnierz skrev också ett 
examensarbete om slöjd och andraspråkselever, men koncentrerade sig då mer på slöjdens 
allmänna funktion än på språkutveckling.85 
 
Eftersom vi inte hittat så mycket tidigare forskning inom området tar vi istället fasta på de 
forskare som sysslar med språkutveckling i skolan i allmänhet, det vill säga den forskning 
som gjorts av till exempel Cummins, Gibbons, Gröning och Lindberg.  
 
 
  

                                                             
83 Skolverket, Den nationella utvärderingen för grundskolan, ämnesrapport till rapport 253 
84 Johansson, Marlene, Slöjdpraktik i skolan - Hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap, 208-
212. 
85 Kusniersz, Tomasz. Förberedelseklasser i slöjden. Umeå: Umeå Universitet, 2011. 
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1.4 Syfte och frågeställningar 

Vi vill i den här uppsatsen undersöka om slöjdämnet har en språkutvecklande funktion hos 
elever som går i förberedelsegruppen och i så fall på vilket sätt. Genom att utgå från våra 
frågeställningar, vill vi skapa en bild om och hur en praktisk lektion fungerar som ett 
språkutvecklande rum. Eftersom vi har en sociokulturell utgångspunkt för vår studie så har vi 
valt att koncentrera oss på kommunikation och det sociala samspelet som sker under 
lektionen, samt lärarens eventuella sätt att försöka få in språket som en naturlig del av 
lektionen. 
 
För att undersöka detta behöver vi först studera följande frågeställningar:  
 

• Inbjuder miljön i klassrummet till språkproduktion och i så fall på vilket sätt?  
• Hur kommunicerar läraren med eleverna? 
• Hur arbetar läraren med elevernas språk? 
• Hur kommunicerar eleverna sinsemellan? 

 

Genom att besvara dessa frågor anser vi oss kunna se vilken språkutvecklande funktion  
slöjden kan ha för andraspråkselever.   
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2 METOD OCH MATERIAL 

I vår studie utgår vi främst från observationer och intervjuer gjorda på tre skolor i södra 
Sverige. Materialet är för litet för att dra generella slutsatser om hur lärare arbetar, men 
används som exempel på hur lärare kan arbeta och som bakgrundsmaterial för att föra en 
diskussion. Vi använder oss även av tidigare forskning inom området och diskuterar 
materialet med utgångspunkt i litteratur av några utvalda språkforskare och pedagoger; främst 
Vygotskij, Cummins, Gibbons, Gröning och Lindberg, eftersom dessa har forskat om 
språkutveckling i skolan utifrån ett sociokulturellt perspektiv. Vi anser därför att deras tankar 
och teorier är intressanta att knyta an till i våra tolkningar. 
 
Intervjumaterialets främsta roll är att dels kunna jämföra lärarnas inställning till slöjdens 
språkutvecklande funktion, men också för att se om vår tolkning av klassrumssituationen är 
den samma som den som undervisande lärare gör.  
 
Intervjuerna är genomförda som öppna intervjuer. Detta innebär att man ställer frågor som 
inte har givna svarsalternativ och där personen som intervjuas får möjlighet att utveckla sina 
tankar. Vi har frågat lärarna om dels slöjdens roll i elevernas språkutveckling, och dels deras 
syn på slöjd och språkutveckling. Detta för att skapa en bild av hur lärarna själva ser på 
slöjdens roll och huruvida de medvetet försöker att få eleverna att utveckla sitt språk.  
 
Eftersom de tre skolorna som vi har besökt arbetar utifrån olika utgångspunkter och 
arbetsmetoder har vi valt att analysera materialet i form av en fallstudie. Detta innebär att vi 
ser varje skola som en representativ enhet som får visa hur saker kan vara snarare än hur de 
alltid är. Sharan B. Merriam skriver i Fallstudien som forskningsmetod att ”genom att 
koncentrera sig på en enda företeelse eller situation, fallet, strävar man med detta angreppsätt 
efter att belysa i samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller 
situationen i fråga.”86 Vi tror att vi genom att arbeta efter denna metod bäst kan belysa de 
likheter och skillnader som finns mellan de tre skolornas sätt att arbeta språkutvecklande med 
slöjden.   
 
Material är insamlat genom observationer, intervjuer och besök på skolor. Att hitta skolor att 
genomföra studien på var svårare än vi trodde innan. Vi kontaktade drygt ett hundra skolor i 
åtta olika kommuner och fick bara tre jakande svar inom den nödvändiga tidsramen. Dessa 
visade sig dock komplettera varandra på ett mycket intressant sätt; på den första hade 
förberedelseklassen slöjd separat, på den andra hade de slöjd både separat och utspridda i 
ordinarie klasser och arbetade dessutom utifrån en tematisk metod. På den tredje skolan hade 
eleverna enbart slöjd utspridda i ordinarie klass. 
 
Intervjuerna har transkriberats och skrivits ner; varje intervju på en separat del. Vi spelade in 
intervjuerna, givetvis med lärarnas medgivande, och transkriberade sedan allting ordagrant, 
inklusive tankepauser och harklingar. Detta för att få ett intervjumaterial som var så genuint 
som möjligt. Vi tog dock bort personnamn eftersom vi ville att även transkriberingarna skulle 
vara anonyma. Sammanlagt gjorde vi fem intervjuer på det här sättet; med en slöjdlärare och 
en förberedelsegruppslärare från varje skola, förutom Skola 1, där förberedelsegruppsläraren 
inte hade möjlighet att delta i en intervju när vi var där. Istället fick han svara på frågorna 
skriftligt. 
 

                                                             
86 Sharan B Merriam, Fallstudien som forskningsmetod, 25. 
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När vi arbetade fram intervjufrågorna försökte vi främst att hitta frågor som skulle få lärarna 
att berätta utförligt för oss om sin syn på språkets plats inom slöjden. Hur slöjd med 
förberedelsegruppens elever skiljer sig från slöjd med förstaspråkselever och hur de språkliga 
skillnaderna påverkar lektionsupplägget. Vi försökte även se hur mycket samarbete som sker 
mellan förberedelsegrupp och slöjd. Anledningen till att vi valde att koncentrera oss på dessa 
ämnen var att vi ville veta vilken syn lärarna har, eftersom det blir relevant för hur deras 
arbetssätt och kommunikation ska tolkas.  
 
Observationerna har gjorts utifrån en observationsmall som vi har utformat för att både kunna 
sortera materialet effektivt och skriva in mer detaljerade observationshändelser eller 
situationer som uppstår. Vi försökte att konstruera matrisen på ett sätt så att motsatsfaktorer 
kunde ringas in snabbt och att sedan en utförligare beskrivning kunde skrivas bredvid. Vi 
försökte även att få med så många delar av de sociala och kommunikativa faktorerna i 
klassrummet som möjligt. Observationsmatris såväl som intervjufrågor finns bifogade som 
appendix.  
 
När vi presenterade oss för eleverna så förklarade vi att vi var där för att göra en undersökning 
för en uppsats, men inte vad vi undersökte specifikt, eftersom vi var rädda att det skulle 
påverka deras sätt att kommunicera. Vi försökte sedan att smälta in i bakgrunden så gott det 
gick. Samtliga lektionspass var 120 minuter långa, och eleverna verkade inte tänka så mycket 
på att vi var där. Vid några tillfällen visade de oss saker eller frågade saker om slöjdarbetet, 
men mestadels kommunicerade de med varandra eller läraren. 
 
De etiska aspekter som vi har tagit i beräkning när vi har samlat in material genom intervjuer 
och observationer är att vi har varit noga med att låta skolor, lärare och elever vara anonyma. 
Vi har inte transkriberat personnamn och inför lärarintervjuerna pratade vi med rektorer och 
lärare på skolorna och fick deras samtycke.  
 
Vi har tagit med skolornas kontext och yttre faktorer i insamlingen av material och i 
diskussionen. Vi har samlat in och analyserat den information som är relevant för uppsatsens 
syfte och frågeställningar.  
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3 RESULTAT 

Vi har besökt tre skolor som har varsitt system för förberedelsegruppens slöjdlektioner. På 
den första, som vi kallar ”Skola 1”, har förberedelsegruppens elever slöjd tillsammans. På den 
andra, ”Skola 2”, har man lagt extra fokus på slöjd, och eleverna har därför två slöjdlektioner i 
veckan; en med förberedelsegruppen och en med sin ”vanliga” klass. På den sista skolan, 
”Skola 3”, har man valt att låta eleverna ha slöjd i ”vanlig” klass. 
 
För att få en bild av hur slöjden och språkutvecklingen fungerar har vi valt att besöka en 
slöjdlektion på varje skola och göra intervjuer med såväl slöjdläraren som 
förberedelseklassens lärare. Resultatet har vi sammanställt i en kort sammanfattning av varje 
skola. I det här kapitlet diskuteras skolorna enskilt. Varje skola introduceras med en 
presentation, och sedan följer en sammanfattning av det vi anser vara relevant för 
undersökningen. För att förtydliga presentationen av resultaten har varje sammanfattning 
delats in i följande delar: 
 

• Lärarnas och skolans synsätt 
• Klassrumsmiljön 
• Lärarens arbetssätt och metoder 
• Lärarens kommunikation 
• Elevernas kommunikation 

 
Genom att analysera dessa olika punkter kan vi närma oss uppsatsens frågeställningar och 
syfte.  
 
Den första punkten, lärarnas och skolans synsätt, kan användas för att utröna varför lärare och 
skola har lagt upp undervisningen på det sätt de har och huruvida de strategier vi anser oss se 
är medvetna eller omedvetna. 
 
Den andra punkten, klassrumsmiljön, visar på vilken betydelse den fysiska miljön kan ha. 
 
Den tredje punkten, lärarens kommunikation, ramar in sättet som lärarna arbetar med språket. 
Det visar vilka bakomliggande tankar som finns för språkinlärning även i de aktiviteter som 
inte är direkt kommunikativa.  
 
Den fjärde punkten, lärarens kommunikation, svarar direkt till frågeställningarna om hur 
lärarna kommunicerar med eleverna och vilka strategier de använder för att överbrygga 
språkliga hinder. 
 
Slutligen svarar den sista punkten, elevernas kommunikation, på samma sätt till den sista 
frågeställningen om hur eleverna kommunicerar sinsemellan.  
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3.1 Skola 1 
 
Skola 1 är en grundskola med cirka 300 elever. Förberedelsegruppen bestod vid 
besökstillfället av cirka 50 elever och är inte knuten till enbart den här skolan, utan består av 
elever från flera skolor, vilket innebär att de ibland följer ordinarie undervisning på andra 
skolor.  
 
Varje dag inleds med samtal i helklass och lektionerna består till största delen av fria 
aktiviteter; eleverna väljer själva om de vill arbeta med böcker, spel eller internetbaserat 
material och om de vill arbeta själva eller i grupp. Eleverna har en god tillgång till lexikon 
och datorer för att översätta sådant de inte förstår. Fokus under lektionerna ligger på att de ska 
lära sig svenska, men även de andra obligatoriska skolämnena, vävs in i undervisningen. 
 
Vid besökstillfället var eleverna i slöjdgruppen tio stycken. Hur länge eleverna går i 
förberedelseklass varierar mellan en och fyra terminer. De börjar med slöjd direkt från 
skolstart. Eleverna har trä- och metallslöjd en gång i veckan, och då med 
förberedelsegruppen. Förberedelsegruppens lärare kommenterade vid intervjun att eleverna 
uppskattar slöjden eftersom ”de får göra något vettigt och roligt där de får ett direkt resultat”. 
 
 
3.1.1 Lärarnas och skolans synsätt 
 
Förberedelsegruppens lärare låter varje elev inrikta sig på det som den känner sig motiverad 
att arbeta med. Läraren förklarade vid intervjun att det kan vara svårt att låta alla eleverna 
arbeta samtidigt med samma uppgift, men försöker ändå att göra detta ibland. 
 
Beträffande praktiska ämnen håller han i musik och bild, men idrott och slöjd har eleverna 
med andra lärare. Han anser att slöjden måste vara väldigt individuell och i liten grupp. I 
första hand ur ett säkerhetsperspektiv, men även för att kommunikationen mellan elev och 
lärare ska vara gynnsam. 
 
Slöjdläraren sammanfattade sin syn på slöjdens syfte med: ”Slöjden är ett komplement till 
svenskundervisningen, liksom idrotten och musiken som vi har”. Enligt slöjdläraren är syftet 
med slöjden att det handlar om mer än att snickra, speciellt efter införandet av Lpo11, och han 
förtydligade detta genom att säga:  
 

”Det är väldigt mycket prat om att kunna motivera och förstå vad det är de sysslar med liksom. De 
får skriva och fundera och så här och där kommer ju språket in. För förberedelsegruppen är språket 
ännu viktigare, att de kommer in och lär sig svenska... svenskt manér. Kultur... Jag är väl en 
kulturförmedlare genom min person liksom.”  

 
Han fortsatte sedan att förklara: ”Det finns elever som har all sin styrka på den praktiska 
sidan, och för de eleverna så är det ju... slöjden kan bli en väldigt viktig, liksom att där kan de 
få vara duktiga och visa sina färdigheter och de kan tycka att det är roligt att gå till skolan just 
för slöjdens skull.”  
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Beträffande slöjdens språkutvecklande funktion anser han att:  
 

”Jag tror att det kan ge rätt mycket att jag säger [kval], inte att det är en kunskap inte att det är en 
hög kvalitet... det här är en såg, en såg en såg va? : Inget flummigt, konstigt utan väldigt... väldigt 
konkret och stabilt är det ju. I ordförståelsen. Och det är ju klart att där finns själva språket ligger ju 
i de här namnen då... som vi övade lite här.” 

 
Angående samarbetet mellan slöjd- och förberedelsegruppens lärare, sa förberedelsegruppens 
lärare att:  
 

”Problemet kanske är att de nya ord och begrepp de får lära sig är totalt obekanta på modersmålet. 
Samarbetet för vår del fungerar utmärkt och vi förbereder barnen med viktiga begrepp och 
ordkunskap inför det praktiska arbetet. Slöjdläraren arbetar också med ord och bild för förståelsens 
skull.”  
 

För tillfället har inte eleverna i förberedelsegruppen textilslöjd, utan bara trä- och metallslöjd. 
Förberedelsegruppens lärare förklarade att en av anledningarna till att det ser ut som det gör 
är: ”Vi ser det som viktigt att speciellt pojkarna ser att i Sverige gör flickor och pojkar samma 
saker tillsammans på lika villkor.”  
 
 
3.1.2 Klassrumsmiljön  
 
Ytorna i klassrummet är rymligt öppna och eleverna har ingen fast placering. Vid 
observationstillfället var eleverna ganska tysta i klassrummet, medan de talade desto mer i 
färgrummet när de stod där och målade slöjdobjekten.  
 
 
3.1.3 Lärarens arbetssätt och metoder 
 
Förberedelsegruppens lärare och ämneslärarna samarbetar inte, utan slöjdläraren lägger själv 
upp arbetet efter egen planering. Främst arbetar slöjdläraren med ”fria val” för alla klasser i 
slöjden. Det vill säga att varje elev får välja vad han eller hon vill arbeta med.   
 
För att eleverna ska få träna svenska lägger läraren ibland in ett moment som går ut på att han 
delar ut lappar med namn på verktyg, som eleverna sedan ska hitta i salen och presentera för 
klassen. 
 
 
3.1.4 Lärarens kommunikation 
 
Som kommunikationsspråk använder slöjdläraren svenska och engelska och lägger mycket 
tryck på väsentliga ord som ”hyvla” eller ”hammare”. Slöjdläraren använder även visuella 
medel som till exempel kroppsspråk för att förtydliga när han instruerar. Under observationen 
visade slöjdläraren några elever en tumstock och förklarade ordet genom att peka på sin 
tumme när han sa ordets första stavelse: ”TUM-stock”. Vid ett annat tillfälle gjorde han 
klipprörelser med fingrarna samtidigt som han sa ”klipp” när han instruerade en elev.  
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3.1.5 Elevernas kommunikation 
 
Eleverna talade mycket innan lektionen, men de diskuterade ytterst lite med varandra i 
slöjdsalen. De samtalade i färgrummet och de samarbetade i klassrummet genom att 
kommunicera med direkta handlingar, som att demonstrera hur man gör något, och små 
kompletterande verbala uttalanden. Vid ett tillfälle såg till exempel en elev sin kamrat försöka 
klippa i plast och sa: ”Nänä” till honom samtidigt som han tog saxen och plasten och började 
visa hur man skulle klippa. När vi vid intervjun med slöjdläraren frågade om eleverna arbetar 
med samarbete, svarade läraren: ”Ja, särskilt om de har samma språk, så kan de göra det”. 
 
Eleverna får lov att tala vilket språk de vill i klassrummet och de diskussioner som förs är på 
modersmål såväl som svenska och engelska. 
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3.2 Skola 2 
  
Skola 2 är en grundskola med cirka 250 elever. Förberedelsegruppen bestod vid 
besökstillfället av sju elever som bor i närheten av skolan. Hur länge de går i 
förberedelsegruppen varierar normalt mellan en och fyra terminer. Det förkommer dock att 
elever stannar i förberedelsegruppen under en längre tid än så. Upp till åtta terminer har 
förekommit, men eleverna är då i behov av särskilt stöd och har oftast andra problem än att 
arbeta med språkutvecklingen. Skolan har bestämt att eleverna inte får lov att tala sitt 
modersmål under lektionerna, även om det skulle kunna underlätta för dem, såvida läraren 
inte ber dem att förklara eller översätta något. 
 
Skolan arbetar tematiskt efter en metod av Jan Nilsson. Den tematiska undervisningen är mer 
ett förhållningssätt än en metod som utgår från elevernas erfarenheter och föreställningar, där 
det inte finns något facit.  
 
Vid besökstillfället hade eleverna arbetat under sex veckor med H C Andersson. Inom slöjden 
gjorde de ”tittskåp” utifrån berättelser. Läraren förklarade under intervjun att ”Det 
genomsyrar hela arbetssättet på skolan att jobba tematiskt och att lägga in slöjden på vissa 
delar. Läser man om vikingatiden så gör man oftast någonting om vikingatiden i slöjden”. 
Aktiviteter startas i vissa fall upp inom förberedelsegruppens teoretiska undervisning och följs 
sedan upp på slöjden. 
 
Eleverna börjar med slöjd i årskurs tre och har det i halvklass. De som går i 
förberedelsegruppen har slöjd två gånger per vecka. De har två sorters slöjd, dels med 
förberedelsegruppen och dels i sina ordinarie klasser. Varje elev har ett eget schema som hon 
eller han följer. 
 
 
3.2.1 Lärarnas och skolans synsätt 
 
Lärarna anser att slöjdämnet är viktigt för elevernas språkutveckling. Under intervjun svarade 
förberedelsegruppens lärare på frågan om slöjdämnets roll för elevernas språkutveckling:  
 

”Det är ju jätteviktigt. Våra har dubbel slöjd. De har dels en förberedelsegruppsslöjd och sen har de 
slöjd med sin ordinarie klass. Så förberedelsegruppsslöjden är det ju egentligen tänkt att de ska 
träna mer som ”synål” och så ”symaskin” och hur trär man symaskinen? Träna mer ord. Men det 
blir ju väldigt mycket slöjd där också. Och i den vanliga gruppen blir det kanske mer socialt och 
lite mindre för de hinner ju inte få så mycket hjälp där alltid.”   

 
Vidare svarade förberedelsegruppens lärare på frågan om huruvida hon anser att man bör 
arbeta medvetet språkutvecklande i slöjden eller fokusera mer på hantverk:  
 

”Jag tycker att det i första hand ska vara språkligt. Eftersom att de har speciell slöjd bara för att 
jobba med språket, sen har de ju den vanliga slöjden också. Sen vet jag inte om alla skolor har de 
så, men vi har valt att ha det så här. Men såklart ska man ju göra praktiskt arbete på slöjden ändå, 
men att man jobbar mycket med: - Nu tar du nålen och så syr du. Så att man befäster hela tiden vad 
det är som de gör.”   
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När slöjdläraren får frågan om vad syftet för slöjdundervisningen är svarade hon:  
 

”Främst att lära sig begreppen som hör ihop med det de gör. Och motoriken. Och att få någon slags 
insikt om en process. Att det finns en början och ett slut. Det finns en planering. Det finns en 
utvärdering. Och det finns en process däremellan som att där man gör en massa olika saker som 
gör att man kommer i mål på något vis... Speciellt på slöjd tänker jag att det är liksom något…Nu 
var det ju väldigt stökigt här. Men det finns en vilsamhet i att sitta och handarbeta.”  

 
Slöjdläraren fortsätter med att berätta att hon anser att syftet är detsamma för elever inom 
förberedelsegruppen som för elever inom en ordinarie klass. 
 
Angående de språkliga kraven i slöjdämnet anser slöjdläraren att:  
 

”Det står ju ganska tydligt nu i nya läroplanen att  svenska ska liksom genomsyra alla ämnen… Jag 
har alltid tänkt att det ska göra det. Men nu har jag blivit ytterligare medveten om det för vi har 
diskuterat det. Eftersom vi har pratat väldigt mycket om nya läroplanen. Så jag är lite mer 
noggrann nu. Att liksom fånga in svenskan. Jag tänker mycket mer på det”. 

 
På frågan om vad hon anser att slöjden spelar för roll i elevens språkutveckling svarade 
slöjdläraren: 
 

”Det är... Ja jag tror att det har ganska... det är... ja jag tror att det har stor betydelse att det inte 
finns något krav i att sitta och skriva och upprepa saker. Att det liksom faller sig väldigt naturligt. 
De tycker det är kul med slöjd och då blir det väldigt enkelt att lära sig... redskapen, vad de heter 
och så vidare. Det bara fsch plötsligt så sitter det där. Utan att de har känt att ”Oj, nu sitter jag i 
skolan och ska lära mig sax och nål och så”. 

 
När vi frågade om hon som slöjdlärare känner några krav från förberedelsegruppens lärare 
svarade hon:  
 

”Ja, alltså jag vet att de... de har testat dem litegrann med vad heter detta? Sax. Och vad heter 
detta? Även med träslöjdsverktyg och begrepp, ja, och ganska konkreta saker. Och då har de inte 
riktigt klarat det när de har varit där. Men när de är här så kan de det plötsligt. För att det är i sitt 
sammanhang”. 

 
 
3.2.2 Klassrumsmiljön  
 
Skolans slöjdsal ger ett intryck av att vara ombonad och trevlig. Där finns många bilder och 
material synligt på väggar, i hyllor och i öppna skåp. Eleverna har en egenvald, fast placering, 
men rör sig fritt i slöjdsalen. De uppmuntras av läraren att hämta tygrullar själva från hyllorna 
och verktyg i öppna skåp.  
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3.2.3 Lärarens arbetssätt och metoder 
 
I ett tematiskt arbete efter Jan Nilssons metod är det undervisningsinnehållet som styr valet av 
litteratur, det är ett fokus på specifika frågor och ämnesgränserna suddas ut. Utmärkande för 
det tematiska arbetet är att ämnesboken bara är en av många källor och inte har någon 
styrande funktion.87  
 
Läroböcker förekommer i en begränsad skala och lärarna formar sitt egna 
undervisningsmaterial. Eleverna följer sitt schema men arbetsuppgifterna kan fortsätta från till 
exempel förberedelsegruppens ämnen till undervisningen i slöjd. Litteraturens roll visade sig 
vara underordnad undervisningsinnehållet på skolan.  
 
En majoritet av förberedelsegruppens elever har inte haft slöjd tidigare, men det förekommer 
inte någon introduktion till ämnet. Eleverna får lära sig efter hand och introduceras successivt 
för nya moment som att klippa i tyg och handskas med nål och tråd. De tränar sin motorik och 
lär sig nya uttryck och begrepp. 
 
Under observationstillfället och under ”HC Andersen-perioden” arbetade de med 
grupparbeten, vilket gav eleverna möjlighet att diskutera texten men även arbetsprocessen 
från olika utgångspunkter med varandra. 
 
Läraren arbetar med ordinlärning genom att ha ord uppsatta på väggarna. Hon har satt upp 
lappar på hyllor, lådor och materialprover för att eleverna ska kunna lära sig namn på verktyg 
och material. På den största väggen har hon till exempel gruppindelat naturmaterial som 
bomull, lin och ull och hon har namngivit varje material på skyltar som eleverna kan läsa. 
 
 
3.2.4 Lärarens kommunikation 
 
Läraren förtydligar ord och låter eleverna diskutera mycket på svenska. Hon ritar, skriver och 
visar ofta på tavlan vid genomgångar. När hon talar så uttalare hon centrala ord tydligt, och 
när eleverna inte förstår förtydligar hon, upprepar eller visar med gester. Generellt sett så 
pratar hon dock ”normalt.” Vid ett tillfälle under lektionen som vi observerade sa läraren: 
”Kard-Borre-Band” för att förtydliga för eleverna. Dessa skrattade och började säga 
”Kardborrererereband.” Fackuttryck användes främst av läraren som upprepade och visade för 
eleverna praktiskt.  
 
Hon anpassar sitt tal och språk efter elevens kunskaper och talar långsammare till vissa elever.  
När de inte förstår försöker hon ibland att hjälpa dem att själva hitta orden. När en elev vid 
observationstillfället ville göra ett mobilfodral men inte kände till ordet försökte hon hjälpa 
honom att själv hitta det genom att säga: ”Vad ska ligga här? Mobilffffooooo” tills eleven 
svarade: ”Mobilfodral!” 
 
Hon tenderar att visa siffror med fingrarna och uttrycker sig mer eller mindre med 
kroppsspråk beroende på elevens kunskaper i svenska. Vid observationstillfället bad hon två 
elever att klippa till tre bordslånga band och visade avstånd genom möbleringen i salen. Hon 
stöttade eleverna när de skulle välja tyg från en hylla och sa ”Du kan välja vilket tyg du vill 
från hylla fyra och fem” och så upprepade hon ”Ett, två, tre, fyra och fem,” 

                                                             
87 Nilsson, Jan, Tematisk undervisning, 21. 
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Lite senare bad hon en elev att göra en skiss. Eleven frågade vad en skiss var och läraren 
förklarade då lite tydligare: ”En ritning, gör en bild av hur den ska se ut.”  
 
 
3.2.5 Elevernas kommunikation 
 
Vid observationstillfället kom eleverna in i klassrummet i par eller en och en. De talade med 
varandra både på svenska och på sina modersmål. Det finns en språkpolicy på skolan som 
säger att eleverna inte ska tala modersmål under lektionerna såvida de inte ombedes att hjälpa 
till att förklara något. Trots detta talades modersmål, främst arabiska, frekvent under 
lektionen. Läraren befann sig vid många tillfällen nära och kunde omöjligt undgå att höra men 
påminde dem bara vid ett par tillfällen om att de ska tala svenska.   
 
Eleverna växlade språk mycket snabbt. Vid ett tillfälle under observationen talade några av 
dem sitt modersmål med varandra, uppenbarligen om projekten de stod och tittade på. 
Plötsligt sa en lite irriterat: ”Vänta” Den andra svarade: ”Vilken är din?” Vid ett annat tillfälle 
stod två elever och pratade svenska. En klasskamrat ropade något på arabiska till dem. De 
svarade inte men fortsatte efter ett andetag sin egen diskussion på sitt modersmål.  
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3.3 Skola 3 
 
Den tredje och sista skolan är en grundskola med cirka 700 elever, varav 27 går i 
förberedelsegrupp. Liksom på de båda andra skolorna tillhör varje elev en klass och har en 
ökande mängd lektioner med denna. De påbörjar denna process så tidigt som möjligt, 
eftersom det av skolan anses viktigt att de inte isoleras. Förberedelsegruppen är placerad i 
skolbyggnaden och har en närhet till samtliga elever och lärare.  
 
Beträffande slöjd och språkutveckling ser slöjdläraren främst att miljön är viktig – att eleverna 
får en möjlighet att småprata. Däremot så är fackuttrycken för specialiserade för att ha en 
viktig roll, såvida eleven inte har ett djupt intresse för hantverket. Förberedelsegruppens lärare 
föreslog däremot vid intervjun att det i tillägg till de ordinarie slöjdlektionerna hade varit 
lärorikt för eleverna om det funnits möjlighet för slöjdläraren att ha en textilslöjdsgrupp till 
exempel en gång i månaden: ”Att de fick gå dit och träna begrepp och visa och sen att de var 
ute i klasserna.” 
 
Vid observationstillfället så hade en ordinarie nionde klass, där majoriteten av eleverna är 
andraspråkselever, slöjd. Med i undervisningsgruppen fanns en elev från förberedelsegruppen 
och två som nyligen börjat i vanlig klass. En av de två senare talade samma modersmål som 
eleven från förberedelsegruppen. Dessa tre elever var de enda pojkarna i en grupp som i 
övrigt bestod av flickor.  
 
 
3.3.1 Lärarnas och skolans synsätt 
 
Vi frågade förberedelsegruppens lärare hur länge eleverna i förberedelsegruppen går innan de 
börjar ha slöjd. Läraren svarade att: ”Vår skola har som policy att eleverna inte ska isoleras 
och stigmatiseras för länge... här. Därför är det ju också mycket ut och in. Som ni ser där borta 
på blädderblocket, där är allting som de går ut i idag.” På blädderblocket hade läraren ritat 
upp elevernas schema och det visade att det är flera olika salar och arbetsområden för dagen.  

När vi frågade slöjdläraren om hon tycker att syftet är det samma för elever inom 
förberedelsegrupp som för elever inom ordinarie klass, så svarade hon:  
 

”Nej. Eller alltså man kan säga där tycker jag att det blir lite annorlunda. För dem är huvudsyftet att 
lära sig språket. Och miljön här inne blir ytterligare ett sätt att träna språket. Det blir förstås lite nya 
begrepp oundvikligt, som de kanske inte har så jättemycket, det är inte nödvändigt att just nu lära 
sig de uttrycken. Men det blir ändå en träning i språket och hur man använder språket. Så där blir 
det inte lika mycket fokus på teknik och själva slöjdandet utan det blir mer ett redskap i 
språkinlärningen.”  

 
Angående vilken betydelse slöjden har för elevens språkutveckling svarade slöjdläraren:  
 

”Det är väl bara det rent användandet av språket. Slöjden är ju inte bara slöjd utan det är 
möjligheten till att småprata lite. Det är en socialare miljö än vad de andra lektionerna är. Det 
kanske inte är så mycket slöjden som ämne som hjälper till, utan mer miljön. Men annars tror jag 
att det är mer det sociala, men det är klart att det är mycket andra och nya begrepp och ord helt 
klart. Men om de har så stor betydelse för deras framtid, det kan man ju diskutera. Visst är det 
någon som är jätteintresserad av ämnet så är det klart att det är viktigt. Men är det någon som inte 
är det, så kommer de förmodligen glömma de begreppen ändå.” 
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Förberedelsegruppens lärare svarade på frågan vad hon anser att praktiska ämnen spelar för 
roll i elevens språkutveckling:  
 

”Jag anser att praktiska ämnen har en stor funktion i språkutvecklingen. De här eleverna som 
kommer hit när de nästan är vuxna, de har liksom inte tid att bara sitta i en klass med en svenskbok 
framför sig, utan grejen är att de måste liksom komprimera och ha ämnen samtidigt. Och genom att 
utöva ett hantverk samtidigt som man lär sig språket, det är ett av de bästa sätten. Jag vet ni är 
bättre på vilka hjärndelar som är bra men för mig anser jag att det är jätteviktigt, så vi har som, som 
princip här, att de är här hos oss i förberedelseklass kanske, jag vet på andra skolor kan de vara i 
flera år i förberedelseklass, men här på skolan så har vi sagt att så fort de börjar få ett språk, det kan 
vara fyra månader kanske efter. Det är helt individuellt, så måste de ut i ämnen, som praktiska 
ämnen. Så jag tycker att det är jätteviktigt. Lära sig medan man lär sig andra saker.” 

 
Skolan arbetar i största möjliga utsträckning efter att integrera förberedelsegruppens elever 
med elever i ordinarie klasser. Det är en till tre elever som går in i ordinarie klass samtidigt 
för till exempel ämnet slöjd. Anledningen till att man låter dem ha slöjd i sin vanliga klass så 
tidigt som möjligt är att man inte vill att de ska isoleras från eleverna som talar svenska.  
 
 
3.3.2 Klassrumsmiljön  
 
Klassrummet där slöjden ägde rum var praktiskt möblerat och ganska kalt. Det hängde inga 
elevarbeten på väggarna och materialen finns i ett materialförråd och i stängda skåp. 
Observationerna visar att flera av eleverna hade svårigheter med att hitta men även lämna 
tillbaka material på sina rätta platser. 
 
Eleverna var placerade kring två i stora bord. Den elev som går i förberedelsegrupp och de två 
som gjort det ganska nyligen satt tillsammans i ett hörn.  
 
 
3.3.3 Lärarens arbetssätt och metoder  

 
Slöjdläraren anpassar inte undervisningen för förberedelsegruppens elever, utan de arbetar 
med samma uppgifter i arbetsområdet som resten av klassen.  

På frågan om slöjdläraren kan ge exempel på aktiviteter som hon har lagt in för att underlätta 
för andraspråkselever inom slöjdarbetet svarade hon: 

”Nej, jag har nog aldrig gjort det. Jag ska tänka efter, men jag har nog faktiskt aldrig gjort det. För 
oavsett om du går i femman, sjuan eller nian så ska du göra samma sak som de andra i klassen. För 
att det blir lite banalt om man går i nian och ska börja om på treans nivå bara för att man inte har 
haft slöjd innan. Det går inte att motivera en nionde klassare på det viset. Och det finns rätt mycket 
delar som man kan gå igenom medan man gör det arbetet som man ska göra när man går i nian. 
Man kan i godo se det då. Så att jag har aldrig anpassat någonting för några förberedelseelever. De 
gör samma som de jämnåriga”. 

Vissa av eleverna som kommer nya till slöjden får en stencil med namn på verktyg och en 
beskrivning hur slöjdämnet fungerar. Slöjdläraren berättar att hon inte har märkt någon 
skillnad på om eleverna har fått ta del av den informationen innan första slöjdlektionen eller 
inte. 
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3.3.4 Lärarens kommunikation 
 
Slöjdläraren på den här skolan talar till största delen i normal takt och med dialekt, men saktar 
vid behov ner och talar tydligare. Vid observationstillfället talade hon i stort sett normalt hela 
tiden till de elever som nyligen gått i förberedelsegruppen, men saktade ner och talade 
tydligare när hon samtalade med den elev som fortfarande går där.  
 
 
3.3.5 Elevernas kommunikation 
 
Eleverna fick lov att sitta och prata när de arbetade. Samtalen bland de relativt nyanlända 
eleverna vid observationstillfället hölls huvudsakligen på svenska, men ibland användes även 
modersmål. Den eleven som gick i förberedelsegruppen var mest koncentrerad på arbetet och 
kommunicerade inte så mycket med de andra eleverna. När han talade var det mestadels på 
modersmål med den elev som talar samma språk och konversationen tycks då 
uppgiftsrelaterad.  Den andra eleven som nyligen gått i förberedelsegrupp talade med den 
förstnämnda på svenska även om den som fortfarande gick där. Vid ett tillfälle sade han: Vad 
ska han göra?” 
 
När eleverna med samma modersmål samarbetade eller hjälptes åt så gick den som 
behärskade mer svenska ibland över till att tala detta språk. När han hjälpte sin klasskamrat att 
göra en sak med symaskinen svor han på svenska och sa: ”Får se om det fungerar.” 
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4 DISKUSSION 

I det här kapitlet analyserar och diskuterar vi de resultat som presenterades i föregående 
kapitel utifrån våra utvalda teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. 
 
 
4.1 Lärarnas och skolornas synsätt 
 
Samtliga sex intervjuade lärare tycker att slöjd liksom andra praktisk-estetiska ämnen passar 
bra för introduktion i ordinarie klass eftersom det är mycket läraren kan demonstrera fysiskt 
med hjälp av material, bilder och verktyg.  
 
Samtliga tre slöjdlärare anser att det tar lite mer tid att gå igenom uppgifter med nyanlända 
elever på grund av att de ligger på olika nivåer och har varierande förkunskaper.  
 
När vi intervjuar lärarna betonas det sociala perspektivet på alla tre skolorna. På Skola 1 
anpassas inskolningsproceduren för kontinuitetens skull och för att eleverna ska få ett socialt 
liv med kompisar. Det görs genom att eleverna får gå halva eller hela dagar under 
inskolningen och gärna under fler än ett tillfälle i veckan. 
 
Både slöjdläraren på Skola 2 och slöjdläraren på Skola 3 tror att slöjden kan fungera som ett 
språkutvecklande rum på det sättet att det är ett bra tillfälle för samtal. Läraren på Skola 2 
tillägger här dessutom att det är bra för elevernas språkutveckling att de inte har några 
språkliga krav under slöjden, att fokus är på något praktiskt. Slöjdläraren på Skola 1 talar 
istället om begreppsskapandet; att man i slöjden lär sig namn på konkreta ting.  
 
Material som är specifikt utformat för förberedelsegruppen, har endast slöjdläraren på Skola 
1. Slöjdläraren har utformat ”lappleken” och han skulle gärna skapa instruktionsfilmer om han 
hade mer tid, till exempel en instruktionsfilm om säkerheten i salen. På Skola 3 svarar läraren 
på frågan om hon använder några speciella metoder eller mönster för interaktion och 
undervisning som är kopplade till den språkliga förmågan: ”Nej, jag utgår från att de har 
precis samma förutsättningar som de andra eleverna. Förutom att de kan behöva lite extra stöd 
med att förstå vad det är som de ska göra.” 
 
Något som samtliga slöjdlärarna har visat sig vara medvetna om är att det som eleverna lär 
sig, minns de i den rätta miljön och i det rätta sammanhanget. Till exempel ord för verktyg, 
begrepp eller material, som de kan i slöjdsalen kan de inte namnge i förberedelsegruppens 
klassrum. På Skola 2 berättar slöjdläraren att förberedelsegruppens lärare har testat eleverna 
med frågor som eleverna inte har klarat att svara på i förberedelsegruppens klassrum men 
sedan i igen kommit ihåg begreppen i slöjdsalen. 
 
Vissa av kommentarerna från lärarna pekar mot att det finns en syn på slöjdämnet att det 
skulle vara ett komplement till de mer teoretiska ämnena. I flera av lärarnas kommentarer, på 
skola 2 och 3 framkommer åsikter som:  
 

”Att komma ifrån den vanliga undervisningen, att få ett litet break i den vanliga undervisningen. 
Att slippa använda huvudet så mycket och bara få vara lite kreativ”, ”Det finns en process 
däremellan där man gör en massa olika saker som kan vara ganska skön” och ”Det finns en 
vilsamhet i att sitta och handarbeta.”  
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Även slöjdläraren på Skola 1 använde just ordet ”komplement” i intervjun när han förklarade 
sin syn på slöjdens syfte, men han lade även till att framgångar i slöjden kan vara bra för 
självkänslan hos de praktiskt lagda eleverna. 
  
Att nya utslussningsskolor startas diskuterades i samband med intervjuer med 
förberedelsegruppens lärare på skolorna. Vissa lärare var kritiska till beslutet om att omforma 
utbildningen för nyanlända elever. En av lärarna påpekade att hon tror på den arbetsmetod 
som de arbetar efter på skolan där hon arbetar, där eleverna har ett varierat schema, deltar 
under flera olika lektioner i ”ordinarie” klasser och på det viset kommunicerar med elever 
som redan talar svenska. Läraren exemplifierade genom en förre detta förberedelsegruppselev 
som kunde förflyttats för att gå in helt i en ordinarie klass efter knappt ett år. Vilket läraren 
inte trodde hade kunnat genomföras om eleven hade haft lektioner endast med 
förberedelsegruppen. Läraren ansåg att det tar längre tid för enskilda elever att lära sig 
svenska inom förberedelsegruppen, eftersom det är få som pratar svenska där.  
 
Ett enligt oss viktigt perspektiv är att eleverna i en egen förberedelsegrupp kan få trygghet 
under den första tiden och att lärarna får möjlighet att lära ut och träna på svenska språket. 
Samtidigt kan vi se en risk med att låta eleverna främst arbeta i förberedelsegruppens salar för 
att de då kan känna sig isolerade och utanför skolans sociala strukturer. 
 
 
4.2 Klassrumsmiljöerna  
 
Elevernas placeringar på de tre skolorna ser ut på olika sätt: På den första hade 
förberedelsegruppen slöjd separat, på den andra hade eleverna från förberedelsegruppen slöjd 
både separat och utspridda i ”ordinarie” klasser och arbetade dessutom utifrån en tematisk 
metod. På den tredje skolan hade eleverna enbart slöjd utspridda i ”ordinarie” klasser.  
 
Eleverna på Skola 1 var de som samtalade minst, trots att de hade samma frihet som eleverna 
på de andra två skolorna att göra det. Miljön, med öppna ytor där eleverna kunde röra sig fritt 
utan någon fast placering skulle kunnat öppna upp för samtal och interaktion, men trots detta 
valde eleverna främst att samtala inne i färgrummet. Detta tyder på att ett slutet rum där det 
kan samtalas utan att läraren är närvarande är positivt för interaktionen. 
 
På Skola 2 har eleverna fast placering. Samtidigt finns det tre tillklippningsbord i mitten av 
rummet, där eleverna kan stå och arbeta och detta kan öppna upp för interaktion. Eleverna 
som samarbetar står och arbetar vid borden och pratar samtidigt om idéer som rör 
”tittskåpen.” Detta anser vi kan öka språkanvändningen.  
 
På skola 3, sitter eleverna efter en fast, egenvald placering, vilket kan uppmuntra till samtal. 
Samtidigt gör dock den egenvalda placeringen att eleverna inte pratar så mycket utanför sina 
egenvalda grupperingar. Den elev som går i förberedelsegrupp och de två som nyligen börjat i 
ordinarie klass bildade vid observationstillfället en tydlig social enhet i klassrummet. Det är 
svårt att säga om detta baserades på etnisk grupptillhörighet eller kön, då dessa tre var de enda 
pojkarna i en grupp som i övrigt bestod av flickor. Gröning påpekar i Språk, Interaktion och 
Lärande i Mångfaldens Skola att elever i mångkulturella skolor tenderar att socialt dela upp 
sig i dels efter etnicitet och dels efter kön, och att läraren därför bör arbeta aktivt med att 
blanda dessa grupper så att eleverna skapar nya sociala band.88  

                                                             
88 Gröning, Språk, interaktion och lärande i mångfaldens skola II, 38. 
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Hon hävdar vidare att det är oerhört viktigt för inlärare att de interagerar med 
förstaspråkstalare,89 vilket ytterligare talar för behovet av att blanda grupperna. 
 
Enligt Cummins och Swain bör man som andraspråkselev utsättas så mycket som möjligt för 
målspråket, och då på ett relevant sätt, med begrepp man kan relatera till.90 När eleverna här 
rör sig i en konkret miljö tillsammans med förstaspråkstalare skapas goda förutsättningar för 
detta. 
 
Beträffande tillgången till material och verktyg på skola 1 och 2, så kan man koppla detta till 
Vygotskij som förespråkade tillgången till verktyg och tecken som en viktig del av barnens 
utveckling. På skola 2 var det mest tydligt för eleverna var material och verktyg fanns. 
Vygotskij kallar den interaktionen för en kulturell, medierad aktivitet. Mediering skildrar 
sambandet mellan individen och miljön. Han talar om två typer av verktyg dels de fysiska 
verktygen som används för att utföra handlingar och dels de redskapen som används när vi 
tänker, som han kallar för tecken91. 
 
 
4.3 Lärarnas arbetssätt och metoder 
 
Beträffande upplägget av lektionerna skiljer sig skolorna åt. Läraren på Skola 1 låter eleverna 
välja vad de vill arbeta med i princip helt fritt, medan Skola 2:s elever till stor del har 
temastyrda arbeten. På Skola 3 arbetar årskurs nio, som vi observerade, med ”fria val”, på 
skolan ser det ut så under den sista terminen. Annars arbetar eleverna på skolan med 
individuella arbeten inom specifika arbetsområden, som slöjdläraren planerar. 
 
Läraren på Skola 1 är den enda av slöjdlärarna som arbetar med direkta språkutvecklande 
uppgifter. Han har en medveten, språkutvecklande metod, en övning där han delar ut lappar 
med namn på verktyg som eleverna ska hitta i salen. Att det är just på den här skolan som den 
här typen av övningar görs under slöjden kan bero på att eleverna i den här gruppen är de som 
behärskar minst svenska. Dock används en liknande lek av förberedelsegruppens lärare på 
Skola 3.  
 
Att man på Skola 1 låter eleverna arbeta med fria val av slöjdobjekt faller sig naturligt på det 
viset, att det underlättar eftersom gruppen är skiftande och kunskaperna olika. I och med att 
gruppkonstellationen ändras från vecka till vecka så måste läraren vara flexibel och hitta olika 
arbetsuppgifter till eleverna och regelbundet hålla i introduktioner med säkerhetsföreskrifter. 
Fördelen med detta är att han kan lägga undervisningen på rätt nivå för alla elever och att 
slöjden kan bli just den där roliga, kreativa lektionen som förberedelsegruppens lärare sa att 
eleverna upplevde den som. ”Där de får göra något vettigt och roligt där de får ett direkt 
resultat.” Det som däremot kan verka negativt för att skapa en god samtalsmiljö är att när alla 
arbetar med olika projekt så minskar det möjligheterna för gemensam brainstorming eller 
kommunikativt samarbete. Varje elev blir upptagen med sitt arbete, endast i färgrummet har 
de en gemensam syssla att diskutera men å andra sidan skapar de olika projekten en grund för 
diskussion, emedan de kan väcka nyfikenhet hos andra elever. 
 
 

                                                             
89 Ibid, 58. 
90 Cummins and Swain, Bilingualism in Education: Aspects of theory, research and practice, 80. 
91 Leif, Strandberg, Vygotskij i praktiken – Bland plugghästar och fusklappar, 30. 
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Det skulle kunna vara intressant att variera det fria valet med uppgifter som är mer specifika. 
Man skulle kunna arbeta utifrån en redan bestämd teknik, ett material eller typ av objekt. Om 
uppgiften har ett specifikt tema eller ett bestämt estetiskt uttryck så kan eleverna associera i 
grupp och individuellt, vilket även skulle öppna upp för individuella tolkningar samtidigt som 
uppgiften inte skulle vara för styrd. 
 
Eget arbete används i olika hög grad på alla tre skolorna, men främst på Skola 1 och Skola 3. 
Det finns en problematik i att varje elev arbetar med sitt slöjdprojekt. Vissa elever räcker 
frekvent upp handen och ber om hjälp, medan andra arbetar mer för sig själva, löser problem 
som uppstår eftersom och går vidare i arbetet; något som fungerar om eleven har goda 
kunskaper inom slöjd. Dessa elever får inte lika mycket hjälp med språkinlärningen genom 
interaktion och samtal med läraren. För att det ska bli en mer jämlik undervisningssituation så 
skulle läraren kunna lägga in mer genomgångar i helklass och grupparbeten.  
 
Gibbons förespråkar att lärare ska använda sig av grupparbete för att eleverna ska pratar mer 
med varandra och därmed främja språkinlärningen, med följande motivering: ”Variationen 
och inflödet blir större”, ”Eleverna interagerar mer med andra och utflödet blir därför också 
större” och ” språket används på ett meningsfullt sätt i ett bestämt syfte”.92 I ett samarbete tar 
eleverna ansvar och sköter på så vis språkinlärningen. Språket som de använder i ett specifikt 
grupparbete är knutet till det som eleverna arbetar med och ingår i ett sammanhang, vilket 
Gibbons tar upp som meningsskapande. 
 
På Skola 2 har man en gruppkonstellation som är mer stabil än på skola 1. På Skola 2 kommer 
nya elever oftast utan kunskaper i ämnet och kan då få arbeta fritt med basuppgifter, liksom 
de som är klara med tematiska projekt kan få fortsätta med någon valfri uppgift. 
 
Skola 2 har en sammanhängande kunskapskontext. De har långa lektioner, eller lektioner som 
går in i varandra. Olika ämnen integreras, vilket ger en helhet och ett samband i skolans 
undervisning. Olika färdigheter, som att läsa och skriva, övas i funktionella sammanhang och 
det tematiska innehållet sätts i centrum. För oss som kommer utifrån, upplevs slöjdämnet som 
en bestämd och avgränsad lektion som återkommer en dag i veckan. Men det kan hända att 
eleverna upplever det annorlunda, även om de får byta miljö för att börja arbeta i slöjdsalen, 
eftersom de arbetar med projekt som de har startat upp i förberedelsegruppens klassrum. Det 
är syftet med skolans arbetsmetod. Vi anser att det kan underlätta språkinlärningen att sätta 
språk och begrepp i ett bestämt sammanhang, som det görs inom slöjdämnet.  
 
Det arbete som förberedelsegruppen på skola 2 gjorde utifrån H C Andersen som tematiskt 
innehåll var kollektivt, eleverna samarbetade i grupper. Under den observerade slöjdlektionen 
hade varje grupp stor valfrihet och eleverna kunde bygga upp sina tittskåp utifrån deras behov 
och intressen. Klassrumsdialogen vid observationen tydde på att eleverna hade ett stort 
intresse och engagemang, vilket kunde bero på att de själva hade möjlighet att styra hur 
”Tittskåpen” skulle utformas och vad de skulle innefatta.  
 
Att arbeta som skola 2 gör med tematiskt arbete som metod, utifrån till exempel skönlitterära 
texter innebär att eleverna får ta del av upplevelser men också arbeta kunskapssökande, 
tolkande, reflekterande och problemlösande, vilket vi kan se ger nya dimensioner i 
slöjdämnet.  

                                                             
92 Gibbons, Pauline, Stärk språket stärk lärandet, 39. 
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I en skönlitterär text kan läsaren jämföra sina egna erfarenheter, som vardagshändelser med 
situationer som uppstår i texten, men det finns även många andra bearbetningsmöjligheter 
med att använda en text för undervisning. Litteraturens roll visade sig vara underordnad 
undervisningsinnehållet på skolan, vilket vi kan se är utmärkande för det tematiska arbetet 
och underlättade för eleverna när de skulle ta till sig information, skapa kunskap och få mer 
insikt och förståelse.  
 
På Skola 3 kommer inte språkutvecklande metoder i fokus på samma sätt som det kan göra på 
de andra skolorna, i och med att det bara är några elever som har problem med språket.  
 
 
4.4 Lärarnas kommunikation 
 
De tre slöjdlärarna på skolorna arbetar med språket på olika sätt.  
 
Läraren på Skola 1 arbetar med att lära ut begrepp, men använder i övrigt språket mest som 
ett verktyg för att kommunicera. Han använder det språk som är lämpligast för att förmedla 
information – vare sig det är svenska, engelska eller kroppsspråk. Detta kan delvis grunda sig 
på att eleverna på den här skolan var de som talade minst svenska. När språket inte riktigt 
räcker till blir det allt viktigare att få det att fungera för stunden.  
 
Den här läraren är den som använder sig mest av kroppsspråk och bilder. Det kompletterande 
kroppsspråket och bilderna är inte bara för att eleverna ska förstå, utan ger dem även en 
visuell bild av det som ordet representerar. Detta kan underlätta lärandet såväl genom att de 
minns lärarens rörelse när han sa ordet klipp som att de bygger upp en tydligare begreppsbild 
av aktiviteter eller föremål och därför förstår dem bättre. Det är en sak att veta att man ska 
göra en kopparskål och en annan att ha en minnesbild av hur en sådan ser ut. Att läraren 
knyter ihop begrepp som ”tum” med tumme ökar elevernas förståelse av begreppet. Om de 
enbart hör ordet i sin helhet så blir det en komplicerad kombination av sju fonem som är 
mycket svårare att minnas än kombinationen av de två mer vardagligare orden ”tumme” och 
”stock.” Vygotskij hävdade att det är viktigt att skapa konkreta begrepp bakom orden för att 
eleverna ska få en förståelse för dem.93  
 
Han gör även språkinlärningen lekfull genom lappleken som beskrevs i kapitel två. Lappleken 
är ett lättsamt sätt för eleverna att lära sig de ämnesspecifika orden inom slöjden, och i och 
med att han gradvis gör uppgiften svårare för dem så ökar deras kunskap på ett sätt som hela 
tiden är anpassad till deras nuvarande nivå. Han gör det varken för lätt eller för svårt – något 
som Gibbons anser att är mycket viktigt för att bibehålla elevernas engagemang och intresse 
för att lära sig.94  
 
Att han lägger tonvikt på de viktiga begreppen gör att eleverna dels lär sig de ämnesspecifika 
orden som de kanske inte lärt sig utanför slöjdsalen, dels att de kan förstå meningen i det han 
säger även om de inte förstår hela meningen. På det här sättet blir eleverna snabbt självgående 
och uppövar en litteracitet inom fältet. 
 
Läraren på Skola 2 arbetar mer än läraren på skola 1 med det verbala språket. Liksom den 
första läraren arbetar hon med gester och kroppsspråk, men inte i lika stor utsträckning, och 
mer för att befästa uttryck än för att få eleverna att förstå.  
                                                             
93 Vygotskij, Taenkning og sprog I, 20. 
94 Gibbons, Lyft språket lyft tänkandet – Språk och lärande, 24-25. 
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Eftersom den här skolan har en starkare tanke om att svenska ska användas under lektionstid, 
och för att elever redan besitter grundläggande kunskaper i svenska, använder läraren inte 
några andra språk i kommunikationen. 
 
På skola 2 anpassade slöjdläraren sitt tal och språk efter elevens kunskaper och hjälpte 
eleverna att själva hitta orden. Som när en elev vid observationstillfället ville göra ett 
mobilfodral men inte kände till ordet försökte slöjdläraren att hjälpa honom genom att säga: 
”Vad ska ligga här? mobilffffooooo” tills eleven svarade: ”mobilfodral!” Där spelar läraren en 
viktig roll som responsiv förmedlare av språkligt stöd, som eleven behöver för att kunna 
uttrycka sig och sätta namn på sin idé.  
 
Trots att eleverna diskuterar mycket självmant är läraren mån om att arbeta med deras 
svenska språk och få dem att använda det. Att hon upprepar ord och försöker få eleven att 
själv hitta rätt namn på saker, som i fallet med mobilfodralet, visar att hon ser det som viktigt 
att de själva får använda språket, och inte bara passivt utsättas för det. Detta går helt i enlighet 
med Gibbons tankar; hon påpekar i Stärk Språket Stärk Lärandet att Swain visat på att elever 
lär sig mer av att använda språket än av att bara lyssna på det,95 och att det därför är viktigt att 
eleverna inte bara får möjlighet att använda språket utan att läraren kräver det av dem.96  
 
Upprepningar med kroppsspråk är verktyg för att förtydliga, men eftersom eleverna behärskar 
språket relativt bra så använder hon dessa redskap med måtta. Hon försöker förklara 
ämnesspecifika ord som ”skiss” med enkla ord. Det ger en förankring i vardagsspråket av ett 
begrepp som annars skulle kunna upplevas som alltför komplicerat.  Enligt Lindberg så bör 
skolan förena vardagsspråk och skolspråk så att eleverna lättare greppar det senare,97 och 
genom den här typen av förklaringar så utvecklas denna process.  
Vygotskij skriver angående inlärningens betydelse för elevers utveckling i: Tänkande och 
språk:  
 

Hos barnet är däremot ett grundläggande faktum att utveckling genom samarbete med hjälp av 
imitation är källan till alla de specifikt mänskliga egenskaperna hos medvetenhet och att 
utvecklingen sker genom inlärning. På så vis är också barnets förmåga att genom samarbete höja 
sig till en högre intellektuell nivå och dess förmåga att förflytta sig från det som det kan till det som 
det inte kan med hjälp av imitation ett centralt moment i hela inlärningspsykologin. 

 
Det som Vygostskij beskriver i citatet ovan är också innehållet i begreppet som han talar om 
som ”Den närmaste utvecklingszonen”. Eleven lär sig något nytt med hjälp av en ”expert” 
som till exempel kan vara en lärare i skolan. Genom samarbete med bra interaktion emellan 
till exempel lärare och elev, kan eleven höja sig till en högre kunskapsnivå enligt Vygotskij98. 
 
Slutligen använder slöjdläraren på Skola 2 det skrivna ordet i stor utsträckning, genom att hon 
skriver mycket på tavlan och har allt material märkt med namn. Detta gör att eleverna inte 
bara lär sig begrepp muntligt, utan även visuellt, vilket kan underlätta inlärningen för dem 
som har ett mer ”bildförankrat” minne.  
 
 

                                                             
95 Gibbons, Stärk språket stärk lärandet – Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med 
andraspråkselever i klassrummet, 26. 
96 Ibid, 45. 
97 Lindberg, Samtalet som Didaktiskt Verktyg, 70. 
98 Vygotskij, Tänkande och språk, 332. 
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Skola 3:s lärare jobbar under helt andra förutsättningar än de två förstnämnda i och med att 
hon har en klass där majoriteten av eleverna talar svenska. Detta gör att hon inte lägger lika 
starkt fokus på det språkliga i undervisningen, även om hon ändå anpassar sitt språk efter 
vilken elev hon talar med. 
 
Hon talar på ett naturligt sätt med klassen; i normal takt och på sin egen dialekt. Detta är 
naturligt, med tanke på att de flesta elever i gruppen går i ordinarie klass. Att hon vid behov 
saktar ner och talar tydligare visar att hon tar elevernas språkliga nivåer i beaktande. I en 
miljö där språket är anpassat efter förstaspråkstalare får eleverna uppleva ”naturligt” tal 
snarare än anpassat, vilket kan te sig svårare för ovana andraspråkslyssnare, men kan vara 
fördelaktigt i längden, med tanke på att det är samma språk som möter dem överallt utanför 
skolan. Just slöjden, där det teoretiska spelar en underordnad roll och genomgångar därför inte 
tenderar att bli lika språkligt avancerade som inom många andra ämnen, kan vara en passande 
miljö för att träna på det här.  
 
Samtliga tre lärare visar en god fingertoppskänsla för hur de ska prata för att förmedla 
information till eleverna, trots att de arbetar utifrån så olika förutsättningar och även om ingen 
av dem egentligen är utbildad för att arbeta med förberedelsegrupp. Alla tre kommunicerar på 
ett sätt som verkar språkutvecklande för eleverna, även om det är på mycket olika sätt. 
Läraren på Skola 1 dels genom ett konkret begreppsskapande och en allsidig kommunikation 
som kan öka elevernas kommunikativa förmåga. Läraren på Skola 2 inpräntar ord och 
kombinerar det talade ordet med det skrivna, vilket kan öva upp elevernas förmåga att läsa på 
svenska, såväl som befästa ord i minnet på de elever som har ett mer visuellt minne. Läraren 
på Skola 3 låter eleverna uppleva ett mer autentiskt språk som övar upp deras förmåga att 
förstå språket i samhället kring dem.  
 
 
4.5 Elevernas kommunikation 
 
I slöjdämnet omvandlar eleverna material till slöjdprodukter, de får finna lösningar allt 
eftersom. Det sker ett samspel mellan mentala processer och manuella handlingar. Vad som 
skiljer ämnet med mer teoretiska ämnen gör att eleverna kommunicerar med varandra genom 
en kombination av ord, gester och material. Med fantasi och föreställningar formas tankarna 
om slöjdprodukten till handling i likhet med den kreativa förmåga Vygotskij benämner 
fantasi. Den kreativa förmågan kallar Vygotskij fantasi och han såg ingen motsättning mellan 
fantasi och verklighet. Fantasin och idéarbetet hjälper till i kommunikationen elever 
emellan.99  
 
Dialogen i slöjdsalen kan skapa möjligheter till ett vidare tänkande kring processen. 
Interaktion är viktigt för inlärningen av språket i sin helhet, men även för att befästa 
slöjdspecifika begrepp och utveckla litteracitet inom ämnet. Flera av lärarna på skolorna tog 
upp att eleverna som inte har haft slöjd tidigare lär sig nya ord och begrepp som de inte har 
kunnat på sitt modersmål. Det gör det svårt för en elev att förklara för en annan elev på ett 
gemensamt modersmål. Samtalen som rör slöjdämnet sker därför främst på svenska.  
 
Eleverna på Skola 1 fokuserar starkt på arbetet, men eftersom språkutvecklingen bör vara i 
fokus för förberedelsegruppen ger det i ett sådant här läge läraren ett större ansvar att förmå 
eleverna att använda språket. Slöjdläraren förtydligade en anledning under intervjun genom 
att säga: ”Många av eleverna är ju väldigt respektfulla och så i början”.  
                                                             
99 Vygotsky, Fantasi och kreativitet, 9-40. 
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I gruppen på Skola 2 talar eleverna mycket sinsemellan och växlar snabbt mellan olika språk. 
Att samtala är enligt Lindberg mycket gynnsamt för språkutvecklingen. Hon skiljer mellan 
samtal utanför skolan, där diskussionerna handlar om konkreta delar av parternas vardagsliv, 
och samtal inom skolan, där ämnena som behandlas oftast upplevs som abstrakta och 
främmande för eleven.100 Eftersom elevdiskussionerna här var oberoende av läraren och 
samtalsämnena var fria så kan de ses som samtal utanför skolan.  
 
Lindberg nämner att Douglas Banes kallar samtal utanför skolan explorativa, eftersom de 
oftast sker mellan jämbördiga parter som bygger vidare på varandras resonemang utifrån sina 
erfarenheter. Hon förklarar vidare att denna typ av samtal enligt Banes är mycket viktiga och 
måste få plats även inom skolan, eftersom det är viktigt att eleven får kommunicera på detta 
sätt.101  
 
I Johanssons avhandling visar resultatet på en riklig interaktion under slöjdaktiviteterna 
eleverna emellan102. Även våra observationer på samtliga skolorna visar att slöjdprodukten 
leder till interaktion för varje elev med både lärare och elever. Den sociala interaktionen är 
dels som slöjdläraren på skola 3 påpekar värdefull för att eleverna kan: ”småprata” och den är 
dels betydelsefull för slöjdarbetet.  
 
Skolan bör enligt Lindberg förena vardagsspråk och skolspråk,103 och här kan den typ av fri 
dialog som äger rum i Skola 2:s slöjdsal spela en viktig roll. Slöjdarbetet är i fokus i elevernas 
tankar och många av diskussionerna kretsar kring det så kommer ämnesspecifika ord in och 
läraren finns där och kan ta del i samtalet och stötta.  
 
På skola 3, när förberedelsegruppens elev frågar en före detta förberedelsegruppselev med 
samma modersmål som han själv om hjälp med hur symaskinen fungerar, koordineras tanke 
och handling med hjälp av symaskinen och dess instruktionsbok som ett fysiskt redskap. 
Vilket skedde under tillverkningen av slöjdprodukten, elevens plagg som här var i centrum.  
Den elev som talade samma modersmål som pojken från förberedelsegruppen fick en 
överbryggande roll i kommunikationen mellan de båda andra pojkarna. Om detta berodde på 
att eleven från förberedelsegruppen fortfarande talade för lite svenska för att kunna hålla en 
kommunikation, eller om det snarare var för att eleven med ett annat modersmål kände sin 
klasskamrat bättre framkom inte riktigt. Med tanke på att eleven från förberedelsegruppen 
förstod svenska tillräckligt väl för att kunna ta instruktioner från läraren så var nog de sociala 
banden en bidragande orsak. Vid ett tillfälle frågade den som inte talar samma modersmål 
som den tredje eleven sin kamrat: ”Vad ska han göra?” och talade då om denne istället för 
med honom, fast de satt nära varandra. 
 
Angående att eleven med samma modersmål talade svenska när han hjälpte eleven från 
förberedelsegruppen: De fraser han använde var enkla och inte ämnesspecifika, vilket är 
intressant med tanke på att eleverna i övrigt talade modersmål till varandra. Hade uttrycken 
varit knutna till slöjden hade man kunnat anta att eleven inte kunde dessa begrepp på sitt 
hemspråk, men nu tycks det snarare som att han gick över till att tala svenska när han 
koncentrerade sig på något som hade med slöjden att göra på grund av att han förknippar 
slöjdarbetet med svenska.  
 
                                                             
100 Lindberg, Samtalet som Didaktiskt Verktyg, 65. 
101 Lindberg, Samtalet som Didaktiskt Verktyg, 65-66. 
102 Johansson, Slöjdpraktik i skolan - Hand, tanke, kommunikation och andra medierande redskap, 208-212. 
103 Lindberg, Samtalet som Didaktiskt Verktyg, 70. 
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Medan eleverna på Skola 1 talar modersmål fritt och till och med lärarna talar engelska med 
dem får eleverna på Skola 2 inte tala sitt modersmål under lektionerna. Detta kan motiveras 
på flera sätt. Dels med att om en stor del av gruppen talar samma modersmål och de andra inte 
förstår så kan de övriga hamna utanför den sociala gemenskapen. Den andra anledningen är 
att elevernas främsta fokus ska vara att lära sig svenska, och att de därför ska koncentrera sig 
på att utveckla detta språk snarare än modersmålet.  
 
Att eleverna inte bör tala sitt modersmål i klassrummet är dock något som slöjdläraren tycks 
ta mycket lätt på. Många konversationer på modersmål ägde vid observationstillfället rum i 
hennes närvaro och det var endast i slutet av lektionen som hon sa till eleverna att tala 
svenska.  
 
Det man bortser från vid det senare argumentet är att det enligt många forskare är viktigt att 
man behärskar sitt modersmål till fullo om man ska kunna lära sig ett andraspråk. Cummins 
och Swain pekar på en svensk studie som gjordes av Skutnabb-Kangas och Toukomaa 1976, 
där det framkom att barn som flyttade från Finland till Sverige och bytte undervisningsspråk 
från finska till svenska vid tio års ålder gjorde betydligt större framsteg i finska såväl som i 
svenska än barn i en liknande situation som flyttade vid sju eller åtta års ålder. Detta tros bero 
på att de barn som utvecklat ett starkare första språk har större möjligheter att lära sig ett 
andra språk. Anledningen kan vara att barnen som kommit upp i skolåldern passerat den 
kritiska perioden, och därigenom inte har samma förutsättningar att lära sig nya språk som ett 
litet barn. Cummins och Swain pekar också på en annan skandinavisk studie där Ekland visar 
att svenska barn som börjat tidigare med engelska inte bara blir framgångsrika inom detta 
språk, utan även utvecklar sin svenska bättre än de som börjat lära sig engelska senare.104 
 
Cummins och Swain tar även upp ett argument av mer identitetsskapande karaktär. De 
poängterar att modersmålet ofta har en väldigt personlig anknytning, och att om det inte anses 
acceptabelt i skolan så kan detta inte bara leda till aggressioner mot skolvärlden, utan även till 
att elevens självbild skadas.105 Genom att låta eleven tala sitt modersmål och att göra det till 
en positiv del av klassrummet visar man att elevens bakgrund är något värdefullt som den kan 
vara stolt över.  
 
 På Skola 3 sade slöjdläraren att hon vill att eleverna talar svenska på hennes lektioner, även 
om hon gör undantag för dem som inte behärskar språket väl.  Inom förberedelsegruppen får 
dock eleverna tala vilket språk de vill, men undervisningen sker på svenska emedan lärarna 
inte behärskar elevernas modersmål. Förberedelsegruppens lärare påpekade dessutom att det 
har hänt att eleverna lärt sig varandras modersmål, och på detta sätt tillägnat sig ytterligare ett 
andraspråk. Hon poängterade även att eleverna själva utgör en mycket viktig resurs vid 
kommunikationen som man ofta glömmer. De kan ofta hjälpas åt och förklara saker för 
varandra, framför allt om de talar samma modersmål.  
 
Mot denna bakgrund är det överraskande att se att eleverna på Skola 2 talar mest trots att de 
inte får tala modersmål under lektionstid. Detta kan dock förklaras med att de är yngre än de 
andra barnen och har en mer stabil gruppkonstellation – eleverna på Skola 3 är inplacerade i 
en klass som de inte normalt går i och gruppen på Skola 1 förändras ständigt. Dessutom så 
tycktes slöjdläraren ta ganska lätt på svenskapolicyn. 
 
 
                                                             
104 Cummins and Swain, Bilingualism in Education: Aspects of theory, research and practice, 9-11. 
105 Ibid, 101. 
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Sammanfattningsvis kan man säga att alla tre grupperna har goda möjligheter att 
kommunicera på ett språkutvecklande sätt: på samtliga tre skolor tillåts eller till och med 
uppmuntras samtalande under arbetet. Intressant nog så är det dock bara på Skola 2 som 
eleverna diskuterar mycket. Trots detta kan man dock dra slutsatsen att slöjdsalen är ett bra 
rum för elever att föra fria samtal, och att detta, enligt Lindberg, kan vara gynnsamt för 
språkutvecklingen. 
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5 SLUTSATSER  
 
Flera av de författare som vi har hänvisat till i diskussionen hävdar att det är viktigt att samtal 
och diskussioner förs under slöjdlektionerna för att andraspråkselevers språkutveckling ska 
främjas. Vi har kunnat konstatera att på de här tre skolorna tycks inte fri eller fast placering 
påverka samtalsklimatet, med tanke på att eleverna på Skola 1 var betydligt tystlåtnare än de 
andra, och att de tre eleverna på Skola 3 valde att sitta för sig själva och att inte interagera så 
mycket med övriga elever i klassen. I båda de här fallen fanns det dock andra faktorer som 
antagligen påverkade starkt. Det som däremot tycktes gynnsamt med rummens utformning 
var samlingspunkten som klippborden i Skola 2:s slöjdsal utgjorde och den lärarfria zon som 
eleverna på Skola 1 upplevde i färgrummet. I det första fallet har eleverna fått en naturlig 
samlingspunkt där tittskåpen är något gemensamt att diskutera, och i det andra fallet har de en 
plats där de kan samtala ostört.  
 
Angående tillgången till material och verktyg i klassrummen på Skola 1 och 2, så gör vi 
kopplingar till Vygotskij som förespråkade tillgången till verktyg och tecken som en viktig 
del av barnens utveckling.106 Klassrumsmiljön skulle inbjuda mer till språkproduktion om 
materialen fanns synligt i klassrummet, det skulle vara enklare för eleverna att lära sig namn 
och begrepp. 
 
Beträffande direkta språkutvecklande metoder så förekommer det väldigt få uppgifter som har 
direkt språkanknytning på de här tre skolorna. Det är bara läraren på Skola 1 som lagt in 
någon uppgift av den här typen.   
 
Lärarna på skolorna arbetar med olika slags uppgifter. Skola 1 med fria, Skola 2 med 
tematiska- och Skola 3 med bundna slöjduppgifter, förutom i årskurs nio, där eleverna har fria 
slöjduppgifter. Vi anser att samtliga skolor har fungerande arbetsmetoder där uppgifterna har 
en möjlighet att vara språkutvecklande. 
 
När vi ser till hur lärarna kommunicerar så har vi kunnat konstatera att samtliga lärare arbetar 
med att göra sitt språk tillgängligt för förberedelsegruppens elever. Läraren på Skola 1 har 
visat oss att man kan arbeta med begreppsbildning och inlärning av ämnesspecifika ord på ett 
tydligt sätt inom slöjden och läraren på Skola 2 att det är en bra plats att i lugn och ro träna på 
att lära sig ord och metoder kopplade till slöjden, så som att hämta, mäta och klippa ett visst 
material. I och med att eleverna är integrerade i ordinarie klass på Skola 3 kan man där se att 
det fungerar för elever att följa med i en klass som inte är språkinriktad, och att de därigenom 
kan få ta del av en mer autentisk språklig miljö.  
 
Beträffande kommunikationen emellan elever kan vi tydligt se att även om samtliga lärare är 
överens om att samtalande är positivt för språkutvecklingen skiljer sig åsikterna kraftigt om 
vilket språk som bör användas. På Skola 1 talar eleverna vilket språk de vill, medan man på 
Skola 2 har en språkpolicy som säger att eleverna ska prata svenska under lektionerna. På 
Skola 3 har slöjdläraren och förberedelsegruppens lärare olika syn. Cummins och Swains 
forskning pekar mot att Skola 1:s sätt att arbeta med modersmål är den som är mest gynnsam 
för språkutvecklingen. Att andraspråkselevers modersmål bör tränas och respekteras för de 
ska klara behärska det nya språket tillräckligt väl för att nå framgång i skolan. 107 
 

                                                             
106 Leif, Strandberg, Vygotskij i praktiken – Bland plugghästar och fusklappar, 30. 
107 Cummins and Swain, Bilingualism in Education: Aspects of theory, research and practice, 9-11, 101. 
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Avslutningsvis anser vi att slöjdämnet kan ha en språkutvecklande funktion på samtliga 
skolor, tack vare att de arbetar ganska olika och att miljön i slöjdsalen ger goda möjligheter 
för att skapa ett bra rum för dialoger.  
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APPENDIX 1: Observationsmatris 

 

Observationer – Språkanvändning vid förberedelsegruppens slöjdlektion. 

Stad:  

Åk:  

 

 

 

Ämne: 

Tidsintervall:  

Förstudier:  

Har vi träffat läraren innan?  

Har vi träffat eleverna innan?  

 

 

Klassrummets utforming: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intryck: 
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Eleverna: 

Sitter var de vill.  Har egenvald fast placering.   Har lärarvald 
placering.  

Lektionens början:     

 

Introduktionen:  

Tid: 

Läraren talar:  
Snabbt/Långsamt 
Enkla ord/Svåra ord 
Monolog/Dialog 
 
 
 
 
 

 

Eleverna: 
Är tysta/tar  ordet.  
Talar sinsemellan på modersmål/svenska. 
 
 
 

 

 

  

Eleverna samlas utanför 
klassrummet och går in 
tillsammans.  

Eleverna kommer till 
slöjden tillsammans. 

Eleverna kommer in i 
klassrummet en och en.  

 

Eleverna sitter tysta och 
väntar på att lektionen 
ska börja.  

Eleverna samtalar på 
modersmål. 

Eleverna samtalar på 
svenska.  
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Klassrummet 

 

 

 

 

Det egna arbetet: 

 

Läraren: 

Hur talar läraren till klassen, vad gäller: 
Ordval, Fart och ton? 

 

 

Hur används andra kommunikationsformer? 
 
 

 

Hur talar läraren till enskilda elever, vad 
gäller: Ordval, fart och ton? 
 
Skiljer sig kommunikationsformerna 
beroende på elevens förmåga att använda sig 
av det svenska språket?  
 
 

 

Får andra elever hjälpa till med 
kommunikationen? 
 
 
 

 

 

 

 

Inbjuder ämnet/uppgiften till 
språkproduktion? 

 

 

 

Inbjuder miljön och klimatet till 
språkutvecklande dialoger och diskussioner? 
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Hur används fackuttryck? 
 

 

 
 
 

Går det att se att läraren arbetar efter några 
speciella metoder eller mönster för 
interaktion, i så fall vilka? 
 
 
 

 

Arbetar läraren med läsutveckling? 
 
Talutveckling? 
 
 

 

Arbetar läraren med någon annan typ av 
stöttning ? 
 
 
 
 

 

 

Förekommer gruppaktiviteter? 

Är dessa i så fall fria/bundna? 

Löser eleverna uppgiften parallellt eller 
gemensamt? 

 

 
 
 
 
 

 

Interaktion mellan elever 

Talar eleverna mycket sinsemellan? På 
svenska eller andra språk? 

 

 

 

Använder eleverna andra 
kommunikationsformer? 

 

 

  



  47 

APPENDIX 2: Intervjufrågor, förberedelsegruppens lärare. 

 

• Vad anser du att praktiska ämnen spelar för roll i elevens språkutveckling? 

• Anser du att man bör arbeta medvetet språkutvecklande i slöjden eller bör man 

koncentrera sig på att lära eleverna hantverk under de lektionerna? 

• Vilka språkliga svårigheter ser du med att tillämpa läsutveckling och stötta 

andraspråkselever inom slöjdämnet? 

•  Hur skulle du vilja att samarbetet fungerade mellan praktiska ämnen och 

förberedelseklass?  

• Kan du ge exempel på aktiviteter som du har arbetat med där du har tagit in slöjden 

eller andra praktiska delar inom förberedelseklassens lektioner för att främja 

språkutveckling? 

• Hur skulle du vilja att arbetet såg ut i praktiska ämnen med förberedelseklassen? 

• Hur länge går eleverna i förberedelseklass innan de börjar med slöjd? 

• Om de inte haft slöjd innan – sker det då någon form av introduktion till ämnet? 

• Har eleverna uttryckt några tankar kring vad de tycker om ämnet? 

• Tror du att det är mest meningsfullt för eleverna att ha slöjd tillsammans eller 

med andra klasser? 

• Hur fungerar det för dem att komma in i en klass under vissa lektioner?  
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APPENDIX 3: Intervjufrågor, slöjdläraren 

 

• Vad anser du är syftet med slöjdundervisningen i skolan? 

• Vad vill du med slöjdundervisningen? 

• Tycker du att syftet är det samma om du har elever från förberedelsegrupp och vanlig 

klass? 

• Hur påverkar det undervisningen att eleverna i förberedelseklassen inte kan 

fullständig svenska? 

• Vilka språkliga krav ställs i slöjdämnet? 

• Vilka krav har ni från förberedelsegruppens lärare? 

• Hur skulle du vilja att samarbetet fungerade mellan praktiska ämnen och 

förberedelsegrupp?  

• Vad anser du att slöjden spelar för roll i elevens språkutveckling?  

• Använder du några speciella metoder eller mönster för interaktion och undervisning 

som är kopplade till den språkliga förmågan? 

• Vilka språkliga svårigheter ser du med att tillämpa läs/talutveckling och stötta 

andraspråkselever inom slöjdämnet?  

• Kan du ge exempel på aktiviteter som du har lagt in för att underlätta för 

andraspråkselever inom slöjdarbetet? 

• Kan du beskriva din idé med lektionen som vi var med på och hur du tyckte att arbetet 

och lärandet fungerade? 

 


